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ANEXO 111 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes -PR 
Pregão Presencia I n.º 03/2021. 

Lucibel Comércio de Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº. 32.801.584/0001-90, 
Inscrição Estadual nº. 9080504877, neste ato representada por seu representante legal, 
o Sr. Paulo Irani Roberti, portador da Carteira de Identidade n.º 8.130.191-3, expedida 
pela SESP/PR, e do CPF nº. 056.294.189-47, em atendimento ao disposto no Edital em 
epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para a venda de gêneros alimentícios 
diversos para alimentação escolar, para consumo nas escolas e creche da rede pública 
municipal de ensino do Município de Mercedes, conforme descrição a seguir: 

Lote 01- GÊNEROS ALIMENTíCIOS DIVERSOS 

QTD DESCRiÇÃO MARCA 
VALOR VALOR 

ITEM UND 
UNT. R$ TOTAL R$ 

Chocolate em Pó 
Solúvel com no mínimo 
de 32% Cacau, 
CONSTANDO ESTA 
PORCENTAGEM NO 
RÓTULO. Fino e 
homogêneo; com 

01 200 Und solubilidade alta e CELLI 21,23 4.246,00 
homogênea; 
adequadamente 
embalado; embalagem 
com lkg; Na data da 
entrega o produto deve 
dispor de no mínimo 08 
meses de validade. 
Açúcar Mascava, com 
coloração própria e 
uniforme, em 

02 15 Und embalagem plástica DOCICAN 14,60 219,00 
transparente, lacrada e 
atóxica, de 1 kg, prazo 
de validade mínimo 6 
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meses a contar da data 
de entrega; 
Cacau em Pó, sem 
adição de açúcar, com 
solubilidade alta, 
adequadamente 

03 30 Und 
embalado; Embalagem 

NACIONAL 11,97 359,10 
de no mínimo 200 gr, 
prazo de validade 
mínimo 6 meses a 
contar da data de 
entrega. 
Açúcar baunilha. 
Adequadamente 
embalado; embalagem 

04 75 Und contendo 500gr; prazo QUALlTY 4,65 348,75 
de validade mínimo 6 
meses a contar da data 
de entrega; 
Amido de milho. Em pó; 
isento de sujidades; 
acondicionado em 
embalagem plástica e 

05 150 Und caixa adequada de no NEILAR 6,86 1.029,00 
mínimo 500gr; prazo de 
validade mínimo 6 
meses a contar da data 
de entrega; 
Aveia; em flocos finos; 
cereal integral, rico em 
proteínas; grãos nobres 
altamente 
selecionados; 

06 220 Und 
adequadamente NACIONAL 8,27 1.819,40 
embalada; embalagem 
de no mínimo 500g; 
prazo de validade 
mínimo 6 meses a 
contar da data de 
entrega; 
Café torrado e moído, 

07 150 Und com aspecto ODEBRECHT 9,90 1.485,00 
homogêneo, embalado 
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à vácuo, sabor 
predominante de café, 
embalagem de SOOgr, 
com todas as 
informações 
pertinentes ao 
produto, previsto na 
legislação vigente, 
constatando data de 
fabricação e validade 
nos pacotes individuais. 
Chocolate granulado. 
Granulado de 
chocolate, para 

08 100 Pct 
decoração; embalagem 

DORI 9,23 923,00 
com SOOgr; prazo de 
validade mínimo 6 
meses a contar da data 
de entrega; 
Coco ralado, produto 
alimentício desidratado 
contendo entre os 
ingredientes: Polpa de 
coco desidratada e 
parcialmente 
desengordurada; sem 
açúcar; deve 
apresentar coloração 
branca e consistência 
firme. Sabor 

COCO E CIA 5,49 549,00 09 100 Pct característico, sem 
sinais de ranço ou 
amargo; Ausente de 
sujidades parasitas ou 
larvas. Embalagem 
plástica íntegra, 
atóxica; embalagem 
com 100gr; prazo de 
validade mínimo 6 
meses a contar da data 
de entrega; 
Sagu. Extraído e PRATA 3,38 253,50 10 75 Pct preparado amido de 
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fécula; em forma 
granulada; com 
aspecto, cheiro, sabor e 
cor próprios; 500 gr; 
Gelatina em pó, 
composto de açúcar, 
sal, agente 
tamponante, 
acidulante, com aroma 
natural, corantes 
artificiais e outras 

11 60 Cx 
substância permitidas, 

LA REND 38,76 2.325,60 qualidade dos 
ingredientes sãos e 
limpos, umidade de 2% 
PP. OBS: Caixa com 36 
unidades de no mínimo 
30 grs. Sabores de 
morango, uva e 
abacaxi. 

Treze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos. 13.557,35 

Lote 02 - AÇÚCARES E FARINHAS 

QTD UNO DESCRiÇÃO MARCA 
VALOR VALOR 

ITEM UNT. R$ TOTAL R$ 
Açúcar cristal. Isento de 
sujidades; alto teor de 
pureza; adequadamente 

01 250 Pct embalado; pacote com CEDRO 14,32 3.580,00 
Skg; prazo de validade 
mínimo 6 meses a contar 
da data de entrega; 
Açúcar cristal. Isento de 
sujidades; alto teor de 
pureza; adequadamente 

02 1000 Pct embalado; pacote com CEDRO 5,80 5.800,00 
2kg; prazo de validade 
mínimo 6 meses a contar 
da data de entrega; 
Farinha de mandioca. 

03 150 Pct 
Branca. Adequadamente 

MONSIL S,90 885,00 
embalada; livre de 
sujidades; embalagem 

Endereço: Rua Suíça n. 2050, Cascavel Velho - CascaveljPR - CEP: 85.818-300 

-2~~,}1t3 



LUCIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
CNPJ: 32.801.584/0001-90 

IE: 9080504877 -Insc. Mun. 630012668 
Telefone: (45) 3197-0577 E-mail: admlucibel@gmail.com 

de 1 kg, prazo de 
validade mínimo 6 meses 
a contar da data de 
entrega; 
Farinha de milho "tipo 
Biju". Simples; de grãos 
torrados e peneirados; 
adequadamente 

04 50 Pct embalado; embalagem INDIANA 5,76 288,00 
de 1 kg, prazo de 
validade mínimo 6 meses 
a contar da data de 
entrega; 
Farinha de milho "tipo 
Fubá". Simples; de grãos 
torrados e peneirados; 
adequadamente 

05 1000 Pct embalado; embalagem SILOTI 3,85 3.850,00 
de 1 kg, Na data da 
entrega o produto deve 
dispor de no mínimo 08 
meses de validade. 
Farinha de trigo. Integral; 
isenta de sujidades; em 
embalagem contendo 

06 60 Pct 5kg; Na data da entrega SOL 21,82 1.309,20 
o produto deve dispor de 
no mínimo 08 meses de 
validade. 
Farinha de trigo. Tipo 
especial; de cor branca; 
isenta de sujidades; em 

07 180 Pct 
embalagem contendo 

BADOTTI 13,59 2.446,20 
5kg; Na data da entrega 
o produto deve dispor de 
no mínimo 08 meses de 
validade. 
Farinha de trigo. Tipo 
especial; de cor branca; 

08 1000 Pct 
isenta de sujidades; em BADOTII 3,50 3.500,00 
embalagem contendo 
lkg; Na data da entrega 
o produto deve dispor de 

,/) L- ~ .' ..J-L-- 
, t.,. 
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no mínimo 08 meses de 
validade. 

09 5 Pct 

Farinha de Arroz branco, 
tipo especial, de primeira 
qualidade, fina, seca, 
ligeiramente torrada e 
peneirada. De sabor 
neutro, indicada para 
celíacos. Isenta de 
sujidades, parasitas e 
larvas. Validade mínima 
de 7 meses contados a 
partir da data de 
entrega, acondicionados 
em embalagem de 
plástico de 1 kg e atóxico. 
Não conter glúten. 

URBANO 9,94 49,70 

10 150 Pct 

Sal. Refinado. lodado; 
em embalagens plásticas 
contendo lkg; livre de 
sujeiras e objetos 5 
estranhos; prazo de ESTRELAS 
validade mínimo 6 meses 
a contar da data de 
entrega; 

1,45 217,50 

Vinte e um mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos. 21.925,60 

Lote 03 - GRÃOS 

DESCRiÇÃO MARCA 
VALOR VALOR 

ITEM QTD UNO UNT. R$ TOTAL R$ 
Arroz. Branco; tipo l' , 
grãos inteiros; isento de 
sujidades e objetos 
estranhos; 
acondicionado em saco TAIPAN 26,17 523,40 01 20 Pct plástico 5kg; Na com 
data da entrega o 
produto deve dispor de 
no mínimo 08 meses de 
validade. 
Arroz. Parboilizado; tipo SABOR 

02 300 Pct 1; longo; grãos inteiros; SUL 
24,81 7.443,00 

sem sujidades e/ou 
)~ 

~ L c-« 
V v 
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objetos estranhos; em 
pacote plástico de 5kg; 
com selo da ABIAP, na 
data da entrega o 
produto deve dispor de 
no mínimo 08 meses de 
validade. 
Arroz. Parboilizado; tipo 
1; longo; grãos inteiros; 
sem sujidades e/ou 
objetos estranhos; em 

03 1000 Pct 
pacote plástico de 1kg; SABOR 

5,70 5.700,00 
com selo da ABIAP, na SUL 
data da entrega o 
produto deve dispor de 
no mínimo 08 meses de 
validade. 
Feijão. Carioca; tipo l' r 
novo; com grãos inteiros; 
sem sujidades; em sacos 
plásticos com 1kg; o 
produto deve estar em SABOR 

04 1200 Pct conformidade com as 
SUL 

7,37 8.844,00 
leis especificas vigentes. 
Na data da entrega o 
produto deve dispor de 
no mínimo 08 meses de 
validade. 
Feijão. Preto; tipo 1; 
novo; com grãos inteiros; 
sem sujidades; em sacos 
plásticos com 1kg; o 
produto deve estar em SABOR 

05 1200 Pct conformidade com as 
SUL 

7,30 8.760,00 
leis especificas vigentes. 
Na data da entrega o 
produto deve dispor de 
no mínimo 08 meses de 
validade. 
Lentilha, tipo 1, 
constando no máximo 

QUALlTY 7,68 768,00 06 100 Pct 2% de impurezas e 
materiais estranhos. 

,71-- ;) '--- v 
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Embalagem de 500g; o 
produto deve estar em 
conformidade com as 
leis específicas vigentes. 
Na data da entrega o 
produto deve dispor de 
no mínimo 08 meses de 
validade. 

Trinta e dois mil trinta e oito reais e quarenta centavos. 32.038,40 

Lote 04 - BISCOITOS/BOLACHAS 

DESCRiÇÃO MARCA 
VALOR VALOR 

ITEM QTD UND UNT. R$ TOTAL R$ 
Biscoito água e sal. Na 
embalagem deverá 
conter as seguintes 
informações: 
Indicação do 
fabricante. Tabela 

01 150 Pct 
nutricional, 

PARATI 8,64 1.296,00 
ingredientes, data de 
validade e peso. 
Embalagem de no 
mínimo 740gr. 
Validade mínima de 6 
meses após a data de 
fabricação; 
Biscoito, tipo Maria. Na 
embalagem deverá 
conter as seguintes 
informações: Indicação 
do fabricante. Tabela 

02 800 Pct 
nutricional, ingredientes, PARATI 7,70 6.160,00 
data de validade e peso. 
Embalagem 740gr. Na 
data da entrega o 
produto deve dispor de 
no mínimo 08 meses de 
validade. 
Biscoito Salgado Integral. 
Na embalagem deverá 

PARATI 4,60 690,00 03 150 Pct seguintes conter as 
informações: Indicação 

;//L- ?/ 
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do fabricante. Tabela 
nutricional, ingredientes, 
data de validade e peso. 
Embalagem de no 
mínimo 360gr. Na data 
da entrega o produto 
deve dispor de no 
mínimo 08 meses de 
validade. 
Bolacha maisena ou 
Maria sem lactose. 
Especificação técnica: 
pacote de no ' . rnrrumo 
360gr. Com identificação 
do produto, dos 

04 5 Pct 
ingredientes, descrição 

LlANE 4,50 22,50 da ausência de lactose, 
informações 
nutricionais, marca do 
fabricante e informações 
do mesmo, prazo de 
validade mínimo de 3 
meses após a entrega. 
Bolacha sem glúten. 
Especificação técnica: 
Tipo sequilhos ou 
cookies de sabores 
variados embalagem de 

05 5 Pct 
no mínimo 80g. A 

VITAO 6,17 30,85 rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação 
vigente. A validade não 
poderá ser inferior a 6 
meses. Marca de 
referência VITAO 

Oito mil cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos. 8.199,35 

Lote 05 - ÓLEO DE SOJA E VINAGRE 

DESCRiÇÃO 
VALOR VALOR 

ITEM QTD UND MARCA 
UNT. R$ TOTAL R$ 

Óleo de soja refinado, 
01 1000 Und cor própria, LEVE 8,00 8.000,00 

transparente, refinado, 

/-Y7-- ./ /1 
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sem odor ou sabor 
estranho, embalado em 
lata de 900ml. Validade 
mínima de 06 meses 
após a data de 
fabricação; 
Vinagre. De álcool; em 
embalagem plástica 
5.000 ml apropriada, 

02 50 Und 
com tampa inviolável; 

CHEMIM 12,00 600,00 primeira qualidade; 
Validade mínima de 06 
meses após a data de 
fabricação; 
Oito mil e seiscentos reais. 8.600,00 

Lote 06 - FERMENTOS 

ITEM QTD UNO DESCRiÇÃO MARCA 
VALOR VALOR 
UNT. R$ TOTAL R$ 

Fermento. Biológico. Em 
embalagem adequada; 
para pães 500 gr; 
características 
organoleticas; o produto 

01 40 Und deverá estar em SAF 21,74 869,60 
conformidade com as leis 
específicas vigentes; 
Validade mínima de 06 
meses após a data de 
fabricação; 
Fermento. Instantâneo. 
Químico, tipo pó; em 
embalagem adequada de 
250 gr; com 
características 
organoleticas; o produto 

02 200 Und deverá estar em APTI 7,14 1.428,00 
conformidade com as leis 
especificas vigentes; 
Validade mínima de 06 
meses após a data de 
fabricação; OBS. 
Apresentar amostra e 
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ficha técnica do produto 
assinada pelo 
responsável pelo 
estabelecimento. 
Sal, amoníaco. Uso 
culinário; 
adequadamente 

03 30 Und 
embalado; embalagem 

QUALlTY 1,35 40,50 
com no mínimo 50g; 
Validade mínima de 06 
meses após a data de 
fabricação; 

Dois mil trezentos e trinta e oito reais e dez centavos. 2.338,10 

Lote 08 - MASSAS 

ITEM QTD UNO DESCRiÇÃO MARCA 
VALOR VALOR 
UNT. R$ TOTAL R$ 

Macarrão espaguete; 
com ovos; Embalado em 

01 1200 Und 
pacotes plásticos com 

PARATI 2,76 3.312,00 
500g; Validade mínima 
de 6 meses após a data 
de fabricação; 
Macarrão espaguete, 
tipo instantâneo. 

02 60 Pct 
Embalagem com 500g; 

NISSIN 4,77 286,20 
Validade mínima de 6 
meses após a data de 
fabricação; 
Macarrão tipo Aletria 
"cabelo de anjo". 
Embalado em pacotes 

03 150 Und plásticos eom 500g; PARATI 3,92 588,00 
Validade mínima de 6 
meses após a data de 
fabricação; 
Macarrão tipo Alfabeto. 
Embalado em pacotes 

Und 
plásticos com 500g; 

ISABELA 3,61 108,30 04 30 Validade mínima de 6 
meses após a data de 
fabricação; 

,/ 72-- s-: '7 =z: 
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05 5 Und 

Macarrão Integral tipo 
espaguete. Embalagem 
de 500 gramas- a base de 
ovos e farinha integral. 
Composto de matéria 
prima de primeira 
qualidade, sãs e limpas, 
isentas de material 
terroso, parasitas. 
Embalado em pacotes 
com em saco reforçado, 
atóxico e transparente. 
Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Prazo de 
validade de no mínimo 
06 (seis) meses na data 
da entrega. 

PARATI 5,03 25,15 

06 5 Und 

Macarrão de Arroz, sem 
glúten e sem ovos. 
Características Técnicas: 
Massa alimentícia de 
arroz, formato curto, 
tipo parafuso ou penne. 
Produto 100% natural. 
Isento de glúten, ovos e 
conservantes. 
Embalagem: Pacote 
atóxico, incolor, 
transparente, 
termosoldado, 
resistente, com 
capacidade para 500g. 
Contendo todas as 
informações segundo a 
legislação vigente. Prazo 
de Validade: Mínimo de 
06 meses; Data de 
Fabricação: Máximo de 
30 dias. Marca de 
referência URBANO 

3,65 18,25 URBANO 

Quatro mil trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos. 4.337,90 

Lote 09 - ENLATADOS ) 
~,. ~ 

Endereço: Rua Suíça n. 2050, Cascavel Velho - . scavel!PR - CEP: 85.818-300 
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VALOR 
VALOR 

ITEM QTD UNO DESCRiÇÃO MARCA TOTAL 
UNT. R$ 

R$ 
Extrato de tomate. 
Simples; concentrado; 
sem sementes; 
adequadamente 

01 180 Und embalado; contendo QUERO 8,34 1.501,20 
no mínimo 1 kg; 
Validade mínima de 6 
meses após a data de 
fabricação; 
Creme de leite. UHT. 
Homogeneizado; 
adequadamente 

02 100 Und 
embalado, 

PIRACANJUBA 3,40 340,00 embalagem com 200g; 
Validade mínima de 6 
meses após a data de 
fabricação; 

Mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte centavos. 1.841,20 
Valor total dos lotes: R$ 92.837,90 (noventa e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e 
noventa centavos). 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, 
tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, 
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser 
encaminhadas para o e-mail: admlucibel@gmail.com 
Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, estendendo-se à etapa de lances 
verbais. 

Í32.801.584/0001-90 n _ ~1:29dejaneirOde2021. 

Inscrição9lli0504877 ~ ~ 
LUCIBEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTOA,Empresa: tuclbel Com. de Ah~entos L~da. 

Representante: Paulo Iranl Robertí 

PlUA SUlCA. 2050 

b CASCAVEL VELHO - CEP 85811-300 f 
ASCAVEL - PARANA - 

CPF: 056.294.189-47 
RG: 8.130.191-3 - SESP/PR 

Cargo: Procurador 

Endereço: Rua Suíça n. 2050, Cascavel Velho - Cascavel!PR - CEP: 85.818-300 
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ENVELOPE N.o 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
MARLUCI WEISS - EPP 
ENDEREÇO: AV. DR. MARIO TOTTA, 342, ÇENTRO, MERCEDES 
PR 
CNPJ: 68.825.736/0001-32 



MARLUCI WEISS EPP 
CNPJ 68.825.736/0001-32 

Supermercado. 
IE 45800069-79 

ANEXO 111 

PREGÃO PRESENCIAL 3/2021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n.? 3/2021 

MARLUCI WEISS - EPP, inscrita no CNPJ/MF n". 68.825.736/0001-32, Inscrição Estadual n". 
45800069-79, neste ato representada por seu representante legal, a Sra. MARLUCI WEISS, 
portadora da Carteira de Identidade n." 1.856.222, expedida pela SSP/PR, e do CPF n." 
968.603.169-34, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta 
de Preços para aquisição de gêneros alimentícios diversos para alimentação escolar, para consumo 
nas escolas e creche da rede pública municipal de ensino do Município de Mercedes, conforme 
descrição a seguir: 

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Chocolate em PÓ Solúvel com no 
, . de 32% Cacau, rrurumo 

CONSTANDO ESTA 
PORCENTAGEM NO RÓTULO. 

1 200 und Fino e homogêneo; com solubilidade APTI 16,80 3.360,00 
alta e homogênea; adequadamente 
embalado; embalagem com lkg; Na 
data da entrega o produto deve dispor 
de no mínimo 08 meses de validade. 
Açúcar Mascavo, com coloração 
própria e uniforme, em embalagem 

2 15 und plástica transparente, lacrada e MANGUABA 12,90 193,50 atóxica, de 1 kg, prazo de validade 
mínimo 6 meses a contar da data de 
entrega; 
Cacau em Pó, sem adição de açúcar, 
com solubilidade alta, adequadamente 

3 30 und embalado; Embalagem de no mínimo APTI 13,40 402,00 
200 gr, prazo de validade mínimo 6 
meses a contar da data de entrega. 
Açúcar baunilha. Adequadamente 

4 75 unid embalado; embalagem contendo GERIBA 4,25 318,75 500gr; prazo de validade mínimo 6 
meses a contar da data de entrega; 

5 150 unid Amido de milho. Em pó; isento de GERIBA 5,68 852,00 sujidades; acondicionado em 
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6 220 unid 

embalagem plástica e caixa adequada 
de no mínimo 500gr; prazo de 
validade mínimo 6 meses a contar da 
data de entrega; 

7,65 

1.089,00 

7 150 Und 

Aveia; em flocos finos; cereal 
integral, nco em proteínas; grãos 
nobres altamente selecionados; 
adequadamente embalada; 
embalagem de no mínimo 500g; 
prazo de validade mínimo 6 meses a 
contar da data de entrega; 

ZAELI 4,95 

1.147,50 

8 100 Pct 

Café torrado e moído, com aspecto 
homogêneo, embalado à vácuo, sabor 
predominante de café, embalagem de 
500gr, com todas as informações 
pertinentes ao produto, previsto na 
legislação vigente, constatando data 
de fabricação e validade nos pacotes 
individuais. 

NO BULE 

8,85 885,00 

9 100 Pct 

Chocolate granulado. Granulado de 
chocolate, para decoração; 
embalagem com 500gr; prazo de 
validade mínimo 6 meses a contar da 
data de entrega; 

IREMAR 

4,75 475,00 

10 75 Pct 

Coco ralado, produto alimentício 
desidratado contendo entre os 
ingredientes: Polpa de coco 
desidratada e parcialmente 
desengordurada; sem açúcar; deve 
apresentar coloração branca e 
consistência firme. Sabor 
característico, sem sinais de ranço ou 
amargo; Ausente de sujidades 
parasitas ou larvas. Embalagem 
plástica íntegra, atóxica; embalagem 
com 100gr; prazo de validade mínimo 
6 meses a contar da data de entrega; 

APTI 

3,79 284,25 

11 60 Cx 

Sagu. Extraído e preparado amido de 
fécula; em forma granulada; com 
aspecto, cheiro, sabor e cor 
próprios; 500 gr; 

PRATA 

36,00 2.160,00 

Gelatina em pó, composto de açúcar, 
sal, agente tamponante, acidulante, 
com aroma natural, corantes 
artificiais e outras substância 
permitidas, 

APTI 
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qualidade dos ingredientes sãos e 
limpos, umidade de 2% PP. OBS: 
Caixa com 36 unidades de no mínimo 
30 grs. Sabores de morango, uva e 
abacaxi. 

TOTAL ~1.167,00 
Valor total máximo do LOTE 01: R$ 11.167,00 (Onze mil, cento e sessenta e sete reais). 

LOTE 02 - AÇUCAR E FARINHAS 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ Total Unit 
Açúcar cristal. Isento de 
sujidades; alto teor de pureza; 

1 250 pct adequadamente embalado; pacote ALTO ALEGRE 14,29 3.572,50 com 5kg; prazo de validade 
mínimo 6 meses a contar da data 
de entrega; 
Açúcar cristal. Isento de 
sujidades; alto teor de pureza; 

2 1000 pct adequadamente embalado; pacote ALTO ALEGRE 5,90 5.900,00 com 2kg; prazo de validade 
mínimo 6 meses a contar da data 
de entrega; 
Farinha de mandioca. Branca. 
Adequadamente embalada; livre 

3 150 pct de sujidades; embalagem de 1 kg, HORIZONTE 4,50 675,00 
prazo de validade mínimo 6 meses 
a contar da data de entrega; 
Farinha de milho "tipo Biju". 
Simples; de grãos torrados e 

4 50 pct peneirados; adequadamente ZAELI 5,24 262,00 embalado; embalagem de 1 kg, 
prazo de validade mínimo 6 meses 
a contar da data de entrega; 
Farinha de milho "tipo Fubá". 
Simples; de grãos torrados e 
peneirados; adequadamente 

5 1000 pct embalado; embalagem de 1 kg, Na KITAL 4,32 4.320,00 
data da entrega o produto deve 
dispor de no mínimo 08 meses de 
validade. 
Farinha de trigo. Integral; isenta 

6 60 de sujidades; em embalagem HORIZONTE 21,30 1.278,00 pct contendo 5kg; Na data da entrega 
o produto deve dispor de no 
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7 

mínimo 08 meses de validade. 

8 

9 

10 

180 pct 

1000 pct 

5 pct 

150 pct 

Farinha de trigo. Tipo especial; de 
cor branca; isenta de sujidades; 
em embalagem contendo 5kg; Na 
data da entrega o produto deve 
dispor de no mínimo 08 meses de 
validade. 
Farinha de trigo. Tipo especial; de 
cor branca; isenta de sujidades; 
em embalagem contendo lkg; Na 
data da entrega o produto deve 
dispor de no mínimo 08 meses de 
validade. 
Farinha de Arroz branco, tipo 
especial, de 
pnmeira qualidade, fina, seca, 
ligeiramente 
torrada e peneirada. De sabor 
neutro, indicada para celíacos. 
Isenta de sujidades, parasitas e 
larvas. Validade mínima de 7 
meses contados a partir da data de 
entrega, acondicionados em 
embalagem de plástico de 1 kg e 
atóxico. Não conter glúten. 
Sal. Refinado. Iodado; em 
embalagens plásticas contendo 
lkg; livre de sujeiras e objetos 
estranhos; prazo de validade 
mínimo 6 meses a contar da data 
de entrega; 

NONITA 

NONITA 

ZAELI 

SAL MAIS 

14,28 

3,60 

8,27 

1,50 

2.570,40 

3.600,00 

41,35 

225,00 

22.444,25 
Valor total máximo do LOTE 02: R$ 22.444,25 (Vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e 
quatro reais e vinte e cinco centavos). 

TOTAL 

LOTE 03 - GRÃos 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ Total Unit 
Arroz. Branco; tipo 1; grãos inteiros; isento 
de sujidades e objetos estranhos; 

1 20 pct acondicionado em saco plástico com 5kg; CAIUÁ 24,98 499,60 Na data da entrega o produto deve dispor de 
no mínimo 08 meses de validade. 

300 
Arroz. Parboilizado; tipo 1; longo; grãos SABOR 26,40 7.920,00 2 pct inteiros; sujidades e/ou objetos SUL sem 
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estranhos; em pacote plástico de 5kg; com 
selo da ABIAP, na data da entrega o 
produto deve dispor de no mínimo 08 
meses de validade. 
Arroz. Parboilizado; tipo 1; longo; grãos 
inteiros; sem sujidades e/ou objetos 

3 1000 pct estranhos; em pacote plástico de 1kg; com SABOR 6,40 6.400,00 selo da ABIAP, na data da entrega o SUL 
produto deve dispor de no mínimo 08 
meses de validade. 
Feijão. Carioca; tipo 1; novo; com grãos 
inteiros; sem sujidades; em sacos plásticos 

4 1200 pct com 1kg; o produto deve estar em FEMILA 7,49 8.988,00 conformidade com as leis especificas 
vigentes. Na data da entrega o produto deve 
dispor de no mínimo 08 meses de validade. 
Feijão. Preto; tipo l : novo; com grãos , 
inteiros; sem sujidades; em sacos plásticos 
com lkg; o produto deve estar em 

5 1200 pct conformidade com as leis especificas FEMILA 7,38 8.856,00 
vigentes. Na data da entrega o 
produto deve dispor de no mínimo 08 
meses de validade. 
Lentilha, tipo 1, constando no máximo 2% 
de Impurezas e materiais estranhos. 

6 100 pct Embalagem de 500g; o produto deve estar GERIBA 6,90 690,00 em conformidade com as leis específicas 
vigentes. Na data da entrega o produto deve 
dispor de no mínimo 08 meses de validade. 

TOTAL 33.353,60 
Valor total máximo do LOTE 03: R$ 33.353,60 (trinta e três mil, trezentos e cinquenta e três 
reais e sessenta centavos). 

LOTE 04 - BISCOITOSIBOLACHAS 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Biscoito água e sal. Na embalagem deverá 
conter as seguintes informações: Indicação do 

1 150 pct fabricante. Tabela nutricional, ingredientes, 
data de validade e peso. Embalagem de no 
mínimo 740gr. Validade mínima de 6 meses 
após a data de fabricação; 
Biscoito, tipo Maria. Na embalagem deverá 

2 800 pct conter as seguintes informações: Indicação do 
fabricante. Tabela nutricional, ingredientes, 
data de validade e peso. Embalagem 740gr. 
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Na data da entrega o produto deve dispor de 
no mínimo 08 meses de validade. 
Biscoito Salgado Integral. Na embalagem 
deverá conter as seguintes informações: 
Indicação do fabricante. Tabela nutricional, 

3 150 pct ingredientes, data de validade e peso. 
Embalagem de no mínimo 360gr. Na data da 
entrega o produto deve dispor 
de no mínimo 08 meses de validade. 
Bolacha maisena ou Maria sem lactose. 
Especificação técnica: pacote de no mínimo 
360gr. Com identificação do produto, dos 

4 5 pct ingredientes, descrição da ausência de 
lactose, informações nutricionais, marca do 
fabricante e informações do mesmo, prazo de 
validade mínimo de 3 meses após a entrega. 
Bolacha sem glúten. Especificação técnica: 
Tipo sequilhos ou cookies de sabores 
variados embalagem de no mínimo 80g. A 

5 5 pct rotulagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. A validade não poderá ser 
inferior a 6 meses. Marca de referência 
VITAO 

TOTAL 
Valor total máximo do LOTE 04: R$ 

LOTE 05 - ÓLEO DE SOJA E VINAGRE 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Oleo de soja refinado, cor própria, 
transparente, refinado, sem odor ou sabor 

1 1000 unid estranho, embalado em lata de 900ml. COAMO 8,32 8.320,00 
Validade mínima de 06 meses após a data 
de fabricação; 
Vinagre. De álcool; em embalagem plástica 
5.0000 ml apropriada, com tampa 

2 50 unid inviolável; pnmeira qualidade; Validade CHEMIM 12,45 622,50 
mínima de 06 meses após a data de 
fabricação; 

TOTAL 8.942,50 
Valor total máximo do LOTE 05: R$ 8.942,50 (oito mil, novecentos e quarenta e dOIS reais e 
cinquenta centavos). 
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LOTE06-FERMENTOS 

Item Qtd Unid Descrição* 

40 

und 

Fermento. Biológico. Em embalagem 
adequada; para pães 500 gr; 
características organoleticas; o 
produto deverá estar em 
conformidade com as leis específicas 
vigentes; Validade mínima de 06 
meses após a data de fabricação; 

GERIBA 1,35 40,50 

Marca R$ R$ 
Unit Total 

1 unid FLEISCHMANN 18,98 759,20 

2 200 unid 

Fermento. Instantâneo. Químico, tipo 
pó; em embalagem adequada de 250 
gr; com características organoleticas; 
o produto deverá estar em 
conformidade com as leis especificas 
vigentes; Validade mínima de 06 
meses após a 
data de fabricação; OBS. Apresentar 
amostra e ficha técnica do produto 
assinada pelo responsável pelo 
estabelecimento. 

ROYAL 7,10 1.420,00 

3 30 

Sal, amoníaco. Uso culinário; 
adequadamente embalado; 
embalagem com no mínimo 50g; 
Validade mínima de 06 meses após a 
data de 
fabricação; 

TOTAL 2.219,70 
Valor total máximo do LOTE 06: R$ 2.219,70 (dois mil, duzentos e dezenove reais e setenta 
centavos). 

LOTE07-CONDIMENTOS 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Chá de Camomila; aspecto, cor, odor e sabor 
característico, adequadamente embalado; 

1 50 pct embalagem de no mínimo 70g; Validade IREMAR 9,50 475,00 
mínima de 06 meses após a data de 
fabricação; 
Chá de Erva Doce; aspecto, cor, odor e sabor 
característico, adequadamente embalado; 

2 250 pct embalagem com no mínimo 10g; Validade IREMAR 2,99 747,50 
mínima de 06 meses após a data de 
fabricação; 

3 40 unid Canela; em pó; adequadamente embalado; GERIBA 2,85 114,00 embalagem com no mínimo 10g; Validade 
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Cravo da índia; adequadamente embalado; 

4 15 unid embalagem com no mínimo 10g; Validade lREMAR 1,90 28,50 mínima de 06 meses após a data de 
fabricação; 
Orégano. Em folhas secas trituradas; isento 
de sujidades e objetos estranhos; em 

5 40 unid embalagem de no mínimo 80g; Validade GERIBA 6,50 260,00 
mínima de 06 meses após a data de 
fabricação; 
Noz-moscada. Em pó; isenta de sujidades, 

6 25 unid mofo; acondicionada em embalagens de no lREMAR 3,93 98,25 mínimo 30g; Validade mínima de 06 meses 
após a data de fabricação; 
Açafrão. Tempero desidratado, moído e 
concentrado. Embalagem de polipropileno 

7 25 unid transparente, isento de sujidades e objetos IREMAR 1,95 48,75 estranhos; em embalagem de no mínimo 
40g; Validade mínima de 06 meses após a 
data de fabricação; 

TOTAL 1.772,00 
Valor total máximo do LOTE 07: R$ 1.772,00 (hum mil, setecentos e setenta e dois reais). 

LOTE 08 - MASSAS 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Macarrão espaguete; com ovos; Embalado em 
1 1200 unid pacotes plásticos com 500g; Validade mínima 

de 6 meses após a data de fabricação; 
Macarrão espaguete, tipo instantâneo. 

2 60 pct Embalagem com 500g; Validade mínima de 6 
meses após a data de fabricação; 
Macarrão tipo Aletria "cabelo de anjo". 

3 150 unid Embalado em pacotes plásticos com 500g; 
Validade mínima de 6 meses após a data de 
fabricação; 
Macarrão tipo Alfabeto. Embalado em 

4 30 unid pacotes plásticos com 500g; Validade mínima 
de 6 meses após a data de fabricação; 
Macarrão Integral tipo espaguete. Embalagem 
de 500 gramas- a base de ovos e farinha 
integral. Composto de matéria-prima de 

5 5 unid primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de 
material terroso, parasitas. Embalado em 
pacotes com em saco reforçado, atóxico e 
transparente. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Prazo de validade de no 
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transparente. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Prazo de validade de no 
mínimo 06 (seis) meses na data da entrega. 

Macarrão de Arroz, sem glúten e sem ovos. 
Características Técnicas: Massa alimentícia 
de arroz, formato curto, tipo parafuso ou 
penne. Produto 100% natural. Isento de 
glúten, ovos e conservantes. Embalagem: 

6 5 unid Pacote atóxico, incolor, transparente, 
termosoldado, resistente, com capacidade 
para 500g. Contendo todas as informações 
segundo a legislação vigente. Prazo de 
Validade: Mínimo de 06 meses; Data de 
Fabricação: Máximo de 30 dias. Marca de 
referência URBANO 

TOTAL 
Valor total máximo do LOTE 08: R$ 

LOTE 9 - ENLATADOS 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Extrato de tomate. Simples; concentrado; sem 

1 180 unid sementes; adequadamente embalado; QUERO 6,55 1.179,00 contendo no mínimo 1 kg; Validade mínima 
de 6 meses após a data de fabricação; 
Creme de leite. UHT. Homogeneizado; 

2 100 und adequadamente embalado, embalagem com TERRA 2,95 295,00 200g; Validade mínima de 6 meses após a VIVA 
data de fabricação; 

TOTAL 1.474,00 
Valor total máximo do LOTE 9: R$ 1.474,00 (hum mil, quatrocentos e setenta e quatro 
reais). 

LOTE 10 - PANIFICAÇAO 

Pão de trigo; tipo integral; peso mínimo 600g; 
ROTULADO. Adequada para o consumo humano, 
o produto deverá estar em conformidade 
com as leis especificas vigentes (VISA); 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

1 50 unid 

400 kg 2 

Pão francês; 50g (mín.) cada; Embalagem 
adequada; ROTULADO; Adequada para o 
consumo humano, o produto deverá estar em 
conformidade com as leis especificas vigentes 
(ANVISA). 
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individual mínimo de 25 gramas, acondicionado 
em sacos de polipropileno com selagem a quente, 
o produto deve ter validade mínima de 15 dias a 
contar da data de fabricação; ROTULADA; 
Adequada para o consumo humano, o produto 
deverá estar em conformidade com as leis 
especificas vigentes (ANVISA). 
Bolacha; tipo caseira; Adequada para o consumo 

4 50 kg humano, o produto deverá estar em conformidade 
com as leis específicas vigentes (ANVISA). 

TOTAL 
, . Valor total maxuno do LOTE 10: R$ 

LOTE 11 - PRESUNTO 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Presunto pré-cozido - Barra - fatiado. A carne 
deve ser firme e úmida, mas não molhada. Sem 

1 30 kg gordura, sem manchas amarelas ou verdes. A FRIELLA 22,90 687,00 embalagem do produto deve conter registro da 
data de fabricação, peso e validade estampada 
no rótulo. 

TOTAL 687,00 
Valor total máximo do LOTE 11: R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais). 

LOTE 12 - SUCO DE UVA INTEGRAL 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ 
Unit 

R$ 
Total 

1 80 kg 

Suco de uva integral. Orgânico, 
variedade bordô (garrafa de 870 ml) 
Integral e orgânico, elaborado 
somente c/ uvas, sem adição de açúcar e 
sem conservantes. Não alcoólico e não 
fermentado. Embalagem de vidro. 
Contendo a data de fabricação e 
Validade mínima de 1 ano. 
Comprovação de autenticidade do GARIBALDI 14,20 1.136,00 
produto orgânico, mediante 
apresentação da certificação orgânica, 
de acordo com a legislação de produção 
orgânica vigente: Lei n" 10.831 e 23 de 
dezembro de 2003, Decreto 6323 de 27 
de dezembro de 2007 e Instrução 
Normativa n° 64, do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento 
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(MAP A) de 18 de dezembro de 2008. 
TOTAL 
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1.136,00 
Valor total máximo do LOTE 12: R$ 1.136,00 (hum mil, cento e trinta e seis reais). 

LOTE 13 - CARNE BOVINA 

Item Qtd Unid Descrição 

1 

2 

1000 kg 

600 kg 

Carne bovina moída (Acém) de 2° 
Qualidade, resfriada, limpa e magra, 
contando com até 10% de gordura, 
livre de sebos, ossos, cartilagens e 
pêlos. Embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente, FRIGOBECKER 20,50 20.500,00 
pesando até 3 kg; abatidos sob 
inspeção veterinária, manipulada em 
condições higiênicas satisfatórias; 
com especificação de peso, validade 
do produto e marca/__Q_rocedência. 
Corte de carne bovina; tipo alcatra; 
resfriada, sem osso, cortada em 
cubos, limpa e magra, livre de 
sebos, nervos, ossos, cartilagens e 
pelos. Embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente, FRIGOBECKER 38,90 23.340,00 
pesando até 3 kg; abatidos sob 
inspeção veterinária, manipulada em 
condições higiênicas satisfatórias; 
com especificação de peso, validade 
do produto e marca/procedência. 

TOT AL 43.840,00 

Marca R$ 
Unit R$ Total 

Valor total máximo do LOTE 13: R$ 43.840,00 (quarenta e três mil, oitocentos e quarenta 
reais). 

LOTE 14 - CARNE DE FRANGO 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Frango. Inteiro; sem temperos; congelado; em 
embalagem adequada; Adequada para o 

1 50 kg consumo humano. Embalagem com a marca do LEVO 8,89 444,50 fabricante do produto e registro no órgão de 
inspeção sanitária e validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. 
Coxa e sobrecoxa; de frango; sem dorso; 

2 100 kg congelada; adequadamente embalada; LAR 7,99 799,00 acondicionado em embalagem de polietileno 
resistente, embalagem com a marca do 

Avenida Dr. Mario Totta, 342, Fone: (045)3256-1142 
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fabricante do produto e registro no órgão de 
inspeção sanitária e validade mínima de 06 
meses a partir da data de entrega. 
Peito de Frango sem osso, congelado; a carne 
deverá ter coloração brilhante, a gordura deve ter 
coloração amarelo clara, próxima à tonalidade 
da manteiga. Apresentar consistência firme não 
amoleci da, odor e cor característicos. Não deve 
apresentar formações de cristais de gelo, penas e 

3 150 kg penugens, perfurações, coágulos e queimaduras LEVO 12,80 1.920,00 
por congelamento. Não poderá apresentar 
manchas esverdeadas, acondicionado em 
embalagem de polietileno resistente, embalagem 
com a marca do fabricante do produto e registro 
no órgão de inspeção sanitária e validade 
mínima de 06 meses a _Qartir da data de entrega. 

TOTAL 3.163,35 
Valor total máximo do LOTE 14: R$ 3.163,35 (três mil, cento e sessenta e três reais e trinta e 
cinco centavos). 

LOTE 15 - CARNE SUÍNA 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Corte de carne suína; tipo lombo; resfriada, 
sem osso, sem pele, cortada em cubos. 
Embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente, pesando até 3 kg; 

1 200 kg abatidos sob inspeção veterinária, FRIELLA 17,20 3.440,00 
manipulada em condições higiênicas 
satisfatórias; com especificação de peso, 
validade do produto e marca/procedência. 

TOTAL 3.440,00 
Valor total máximo do LOTE 15: R$ 3.440,00 (três mil, quatrocentos e quarenta reais). 

LOTE 16 - PEIXE 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Filé de tilápia congelado, sem espinhas, 
limpa, aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa, cor: própria da 

300 kg espécie, sem manchas esverdeadas ou 
1 pardacentas, odor; , tipo de propno, 

corte: em bifes de 120g em média, 
embaladas em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, _9.ue 
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I I 
I garanta a integridade do produto até o I 

I momento do consumo. 
TOTAL 
Valor total máximo do LOTE 16: R$ 

* As marcas de referência indicadas no Lote 4, item 5; e Lote 8, item 6, dizem respeito a 
produtos que atendem, rigorosamente, as exigências alimentares especiais e individuais de 
alguns alunos atendidos na rede pública municipal de ensino. Ou seja, as marcas referenciadas 
dispõem de produtos que não contém leite de vaca e nem traços do mesmo, ou utilização do ovo 
em sua composição. 

*Quando da entrega do objeto relativo aos itens indicados acima, o mesmo será verificado por 
nutricionista responsável pelo acompanhamento da alimentação escolar, que poderá recusar o 
recebimento do objeto caso o mesmo não atenda as necessidades alimentares de alguns alunos, 
podendo o referido profissional solicitar da substituição do mesmo. 

Observações: 
- Os produtos deverão ser novos, de primeira qualidade, adequadamente embalados, com prazo 
de validade mínimo de três meses após a entrega do produto (quando aplicável), salvo 
disposições em contrário. 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tributos 
de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento 
do objeto da presente licitação. 

Prazo de validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas 
para o e-mail: super_weiss@hotmail.com 

MERCEDES - PR, 29 de janeiro de 2021 

êí WEISS - EPP 
MARLUCI WEISS 
EMPRESÁRIA 

CNP J: 68.825.736/0001-32 
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ENVELOPE N.!! 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

MUNiCíPIO DE MERCEDES ~~" L\ 
ESTADO DO PARANÁ 

KLEIKA THAISA BACK (MIX PÃO) 

RUA PONTA GROSSA N!! 3000 

CNPJ: 30.288.814/0001-34 

PREGÃO PRESENCIAL N.!! 3/2021 

DATA DE ABERTURA: 29/01/2021 HORÁRIO: 08h30minh 

• 



Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

ANEXOllI 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 3/2021 

KLElKA THAISA BACK, inscrita no CNPJIMF nO. 30.288.814/0001-34, Inscrição 
Estadual n°.ISENTA, neste ato representada por seu representante legal, ofa) Sr.(a) MARILETE 
CARDOSO BACK, portador(a) da Carteira de Identidade n." 5.264.731-2, expedida pela 
SSP/PR, e do CPF n°. 968.743.099-00, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, 
apresenta a seguinte Proposta de Preços para a venda de LOTE 10 PANIFICAÇÃO, conforme 
descrição a seguir: 

LOTE 10 - PANIFICAÇÃO 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ Total 
Unit 

1 50 Unid Pão de trigo; tipo integral; peso mínimo Fabricação 7,70 385,00 
600g; ROTULADO. Adequada para o própria 
consumo humano, o produto deverá estar em 
conformidade com as leis especificas 
vigentes (VISA); 

2 400 Kg Pão francês; 50g (mín.) cada; Embalagem Fabricação 10,00 4.000,00 
adequada; ROTULADO; Adequada para o própria 
consumo humano, o produto deverá estar em 
conformidade com as leis especificas 
vigentes (ANVISAl. 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR r 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23 
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Município de Mercedes 

Estado do Paraná 
3 50 Kg Pão de leite 25gr, para hot dog, em formato Fabricação 14,34 717,00 

mIm, produto extremamente macio, com própria 
,peso individual mínimo de 25 gramas, 
acondicionado em sacos de polipropileno 
com selagem a quente, o produto deve ter 
validade mínima de 15 dias a contar da data 
de fabricação; ROTULADA; Adequada para 
o consumo humano, o produto deverá estar 
em conformidade com as leis especificas 
vigentes (ANVISA). 

4 50 Kg Bolacha; tipo caseira; Adequada para o Fabricação 31,70 1.585,00 
consumo humano, o produto deverá estar em própria 
conformidade com as leis específicas 
vigentes (ANVISA). 

I TOTAL R$ 6.687,00 . Valor total R$ 6.687,00 (Seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais) • 

a) Descrição do objeto conforme Anexo I - Memorial Descritivo 

b ) Valor por item e valor total do lote ao qual se refere a proposta 

c) Indicação da marca dos itens que compõem o objeto da proposta 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, 
tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação. 

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser 
encaminhadas para o e-mail: mariback2011@hotmail.com 

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

MERCEDES, 29 de JANEIRO de 2021. 

J MARILETE CARDOSO BACK 
Representante legal 

~O.2?'?'.M4100M .34 
v /). \r\~\Sfl. B~C\<. \<.lt. \ I'V' 
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ENVELOPE N.o 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNiCíPIO DE MERCEDES 

; ESTADO DO PARANÁ 
ESSER & LEONHARDT L TDA 
ENDEREÇO: AV. JOÃO XXIII, 473, CENTRO, MERCEDES - PR 
CNPJ: 04.760.863/0001-18 
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ESSER & LEONHARDT - LTDA 
CNPJ 04.760.863/0001-18 

Supermercado. 
IE 90246684-33 

ANEXO 111 

PREGÃO PRESENCIAL 3/2021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 3/2021 

ESSER & LEONHARDT - LTDA, inscrita no CNPJ/MF n". 04.760.863/0001-18, Inscrição 
Estadual n", 90246684-33, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. DORLAI 
VILSON LEONHARDT, portador da Carteira de Identidade n. ° 3.457.748-0, expedi da pela 
SSP/PR, e do CPF n°. 466.975.009-72, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta 
a seguinte Proposta de Preços para aquisição de gêneros alimentícios diversos para alimentação 
escolar, para consumo nas escolas e creche da rede pública municipal de ensino do Município de 
Mercedes, conforme descrição a seguir: 

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS 

Item Qtd Unid Descrição Marca 
R$ 

R$ Total 
Unit 

Chocolate em Pó Solúvel com no mínimo 
de 32% Cacau, CONSTANDO ESTA 
PORCENTAGEM NO RÓTULO. Fino e 

1 200 und 
homogêneo; com solubilidade alta e QUALICOCO 15,23 3.046,00 homogênea; adequadamente embalado; 
embalagem com lkg; Na data da 
entrega o produto deve dispor de no 
mínimo 08 meses de validade. 
Açúcar Mascavo, com coloração própria e 
uniforme, em embalagem plástica 

2 15 und transparente, lacrada e atóxica, de 1 kg, DOCICAN 12,90 193,50 
prazo de validade mínimo 6 meses a 
contar da data de entrega; 
Cacau em Pó, sem adição de açúcar, com 
solubilidade alta, adequadamente 

3 30 und embalado; Embalagem de no mínimo 200 QUALICOCO 10,60 318,00 
gr, prazo de validade mínimo 6 meses a 
contar da data de entrega. 
Açúcar baunilha. Adequadamente 
embalado; embalagem contendo 500gr; IREMAR 4,55 341,25 4 75 unid de validade mínimo 6 meses a prazo 
contar da data de entrega; _. 
Amido de milho. Em pó; isento de APTI 4,23 634,50 5 150 unid sujidades; 

Avenida João XXIII, 473, Fone: (045) 3256-1155/~. 
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Pct 

Gelatina em pó, composto de açúcar, sal, 
agente tamponante, acidulante, com aroma 
natural, corantes artificiais e outras 
substância permitidas, qualidade dos 
ingredientes sãos e limpos, umidade de 

ZAELI 4,19 

302,25 

acondicionado em embalagem plástica e 
caixa adequada de no mínimo 500gr; 
prazo de validade mínimo 6 meses a 
contar da data de entrega; 

921,80 6 

7 

8 

9 

220 unid 

150 Und 

100 Pct 

100 Pct 

Chocolate granulado. Granulado de 
chocolate, para decoração; embalagem 
com 500gr; prazo de validade mínimo 6 
meses a contar da data de entrega; 

--~~---~~------------+-----+-------~ 
Coco ralado, produto alimentício 
desidratado contendo entre os 
ingredientes: Polpa de coco desidratada e 
parcialmente desengordurada; sem açúcar; 
deve apresentar coloração branca e 
consistência firme. Sabor característico, 
sem sinais de ranço ou amargo; Ausente 
de sujidades parasitas ou larvas. 
Embalagem plástica íntegra, atóxica; 
embalagem com 100gr; prazo de validade 
mínimo 6 meses a contar da data de 
entrega; 

Aveia; em flocos finos; cereal integral, 
rico em proteínas; grãos nobres altamente 
selecionados; adequadamente embalada; 
embalagem de no mínimo 5GOg; prazo de 
validade mínimo 6 meses a contar da data 
de entrega; 
Café torrado e moído, com aspecto 
homogêneo, embalado à vácuo, sabor 
predominante de café, embalagem de 
500gr, com todas as informações 
pertinentes ao produto, previsto na 
legislação vigente, constatando data de 
fabricação e validade nos pacotes 
individuais. 

CABOCLO 

lREMAR 

ZAELI 

8,65 1.297,50 

9,05 905,00 

4,80 480,00 

10 

11 

75 

60 

Sagu. Extraído e preparado amido de 
fécula; em forma granulada; com aspecto, 
cheiro, sabor e cor próprios; 500 gr; 

Cx 

lREMAR 

APTI 

4,03 

41,40 2.484,00 

Avenida João XXIII, 473, Fone: (045)3256-1155 ~ 
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2% PP. OBS: Caixa com 36 unidades de 
no mínimo 30 grs. Sabores de morango, 
uva e abacaxi. 

TOTAL 10.923,80 
Valor total máximo do LOTE 01: R$ 10.923,80 (dez mil, novecentos e vinte três e oitenta 
centavos). 

LOTE 02 - AÇUCAR E FARINHAS 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ 
R$ Total Unit 

Açúcar cristal. Isento de sujidades; alto 
teor de pureza; adequadamente 

1 250 pct embalado; pacote com 5kg; prazo de DOCESUCAR 14,08 3.520,00 
validade mínimo 6 meses a contar da 
data de entrega; 
Açúcar cristal. Isento de sujidades; alto 
teor de pureza; adequadamente 

2 1000 pct embalado; pacote com 2kg; prazo de DOCESUCAR 5,75 5.750,00 
validade mínimo 6 meses a contar 
da data de entrega; 
Farinha de mandioca. Branca. 
Adequadamente embalada; livre de 

,.., 150 pct sujidades; embalagem de 1 kg, prazo MANIVA 5,90 885,00 -' 
de validade mínimo 6 meses a contar 
da data de entrega; 
Farinha de milho "tipo Biju". Simples; 
de grãos torrados e peneirados; 

4 50 pct adequadamente embalado; embalagem ZAELI 5,76 288,00 
de 1 kg, prazo de validade mínimo 6 
meses a contar da data de entrega; 
Farinha de milho "tipo Fubá". Simples; 
de grãos torrados e peneirados; 

5 1000 pct 
adequadamente embalado; embalagem 

KITAL 4,15 4.150,00 
de 1 kg, Na data da entrega o produto 
deve dispor de no mínimo 08 meses de 
validade. 
Farinha de trigo. Integral; isenta de 
sujidades; em embalagem contendo 

6 60 pct 5kg; Na data da entrega o produto ANDRE 23,50 1.410,00 
deve dispor de no mínimo 08 meses de 
validade. 

7 180 pct Farinha de trigo. Tipo especial; de cor ANDRE 15,28 2.750,40 

Avenida João XXIII, 473, Fone: (045)3256 1155 
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pct 

validade mínimo 6 meses a contar da 
data de entrega; 

8 1000 pct 

branca; isenta de sujidades; em 
embalagem contendo 5kg; Na data da 
entrega o produto deve dispor de no 
mínimo 08 meses de validade. 
Farinha de trigo. Tipo especial; de cor 
branca; isenta de sujidades; em 
embalagem contendo lkg; Na data da 
entrega o produto deve dispor de no 
mínimo 08 meses de validade. 

ANDRE 3,61 3.610,00 

9 5 

Farinha de Arroz branco, tipo especial, 
de primeira qualidade, fina, seca, 
ligeiramente torrada e peneirada. De 
sabor neutro, indicada para celíacos. 
Isenta de sujidades, parasitas e larvas. 
Validade mínima de 7 meses contados 
a partir da data de entrega, 
acondicionados em embalagem de 
plástico de 1 kg e atóxico. Não conter 
glúten. 

ZAELI 10,50 52,50 

10 150 pct 

Sal. Refinado. Iodado; em embalagens 
plásticas contendo lkg; livre de 
sujeiras e objetos estranhos; prazo de MAIS VIDA 1,20 180,00 

TOTAL 22.595,90 
Valor total máximo do LOTE 02: R$ 22.595,90 (vinte dois mil, quinhentos e noventa e cinco 
reais e noventa centavos). 

LOTE 03 - GRÃos 

Item Qtd Unid Descrição Marca 
R$ 

R$ Total Unit 
Arroz. Branco; tipo l' grãos inteiros; , 
isento de sujidades e objetos estranhos; 

1 20 pct acondicionado em saco plástico com 5kg; DELLARROZ 29,41 588,20 
N a data da entrega o produto deve dispor 
de no mínimo 08 meses de validade. 
Arroz. Parboilizado; tipo 1; longo; grãos 
inteiros; sem sujidades e/ou objetos 
estranhos; em pacote plástico de 5kg; 

2 300 pct com selo da ABIAP, na data da entrega o DELLARROZ 27,88 8.364,00 
produto deve dispor de no mínimo 08 
meses de validade. 

Avenida João XXIII, 473, Fone: (045)3256-1155t 
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3 

4 

5 

6 

1000 pct 

1200 pct 

1200 pct 

100 pct 

Arroz. Parboilizado; tipo 1; longo; grãos 
inteiros; sem sujidades e/ou objetos 
estranhos; em pacote plástico de 1kg; 
com selo da ABIAP, na data da entrega o 
produto deve dispor de no mínimo 08 
meses de validade. 
Feijão. Carioca; tipo 1; novo; com grãos 
inteiros; sem sujidades; . em sacos 
plásticos com lkg; o produto deve estar 
em conformidade com as leis especificas 
vigentes. Na data da entrega o produto 
deve dispor de no mínimo 08 meses de 
validade. 
Feijão. Preto; tipo 1; novo; com grãos 
inteiros; sem sujidades; em sacos 
plásticos com 1 kg; o produto deve estar 
em conformidade com as leis especificas 
vigentes. Na data da entrega o 
produto deve dispor de no mínimo 08 
meses de validade. 
Lentilha, tipo 1, constando no máximo 
2% de impurezas e materiais estranhos. 
Embalagem de 500g; o produto deve 
estar em conformidade com as leis 
específicas vigentes. Na data da entrega o 
produto deve dispor de no mínimo 08 
meses de validade. 

DELLARROZ 5,77 

FEMILA 

FEMILA 

lREMAR 

8,02 

5.770,00 

9.624,00 

7,80 9.360,00 

7,15 715,00 

34.421,20 
Valor total máximo do LOTE 03: R$ 34.421,20 (trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um 
reais, e vinte centavos). 

TOTAL 

LOTE 04 - BISCOITOSIBOLACHAS 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Biscoito água e sal. Na embalagem deverá 
conter as seguintes informações: Indicação do 

150 
fabricante. Tabela nutricional, ingredientes, 

1 pct data de validade e peso. Embalagem de no 
mínimo 740gr. Validade mínima de 6 meses 
após a data de fabricação; 
Biscoito, tipo Maria. Na embalagem deverá 

2 800 pct conter as seguintes informações: Indicação do 
fabricante. Tabela nutricional, ingredientes, 
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data de validade e peso. Embalagem 740gr. Na 
data da entrega o produto deve dispor de no 
mínimo 08 meses de validade. 
Biscoito Salgado Integral. Na embalagem 
deverá conter as seguintes informações: 
Indicação do fabricante. Tabela nutricional, 
ingredientes, data de validade e peso. 
Embalagem de no mínimo 360gr. Na data da 
entrega o produto deve dispor 
de no mínimo 08 meses de validade. 
Bolacha maisena ou Maria sem lactose. 
Especificação técnica: pacote de no mínimo 
360gr. Com identificação do produto, dos 
ingredientes, descrição da ausência de lactose, 
informações nutricionais, marca do fabricante 
e informações do mesmo, prazo de validade 
mínimo de 3 meses após a entrega. 
Bolacha sem glúten. Especificação técnica: 
Tipo sequilhos ou cookies de sabores variados 
embalagem de no mínimo 80g. A rotulagem 
deve estar de acordo com a legislação vigente. 
A validade não poderá ser inferior a 6 meses. 
Marca de referência VITAO 

150 pct 

5 

Valor total máximo do LOTE 04: R$ 
TOTAL 

LOTE 05 - ÓLEO DE SOJA E VINAGRE 

Item Qtd Unid Descrição Marca 
R$ R$ 
Unit Total 

Oleo de soja refinado, cor própria, 
transparente, refinado, sem odor ou sabor 

1 1000 unid estranho, embalado em lata de 900ml. COAMO 8,24 8.240,00 
Validade mínima de 06 meses após a data de 
fabricação; 
Vinagre. De álcool; em embalagem plástica 

2 50 unid 
5.0000 ml apropriada, com tampa inviolável; CHEMIM 11,30 565,00 
primeira qualidade; Validade mínima de 06 
meses após a data de fabricação; 

TOTAL 8.805,00 . Valor total máximo do LOTE 05: R$ 8.805,00 (oito mil, oitocentos e ClDCO reais) 

LOTE06-FERMENTOS 
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Item Qtd Unid Descrição* Marca R$ R$ 
Unit Total 

Fermento. Biológico. Em embalagem 
adequada; para pães 500 gr; 
características organoleticas; o produto 

1 40 unid deverá estar em conformidade com as FLEISCHMANN 16,12 644,80 
leis específicas vigentes; Validade 
mínima de 06 meses após. a- data de 
fabricação; 
Fermento. Instantâneo. Químico, tipo 
pó; em embalagem adequada de 250 gr; 
com característi cas organoleticas; o 
produto deverá estar em conformidade 

2 200 unid com as leis especificas 
ROYAL vigentes; Validade mínima de 06 meses 7,59 1.518,00 

após a data de fabricação; OBS. 
Apresentar amostra e ficha técnica do 
produto assinada pelo responsável 
pelo estabelecimento. 
Sal, amoníaco. Uso culinário; 

3 30 und 
adequadamente embalado; embalagem 

IREMAR 0,98 29,40 com no mínimo 50g; Validade mínima 
de 06 meses após a data de fabricação; 

TOTAL 2.192,20 
Valor total máximo do LOTE 06: R$ 2.192,20 (dois mil, cento e noventa e dois reais e vinte 
centavos). 

LOTE07-CONDIMENTOS 

Unid Marca R$ R$ Item Qtd Descrição 
Unit Total 

Chá de Camomila; aspecto, cor, odor e sabor 

1 50 pct 
característico, adequadamente embalado; IREMAR 8,90 445,00 embalagem de no mínimo 70g; Validade 
mínima de 06 meses após a data de fabricação; 
Chá de Erva Doce; aspecto, cor, odor e sabor 

2 250 
característico, adequadamente embalado; 

IREMAR 2,24 560,00 pct embalagem com no mínimo 10g; Validade 
mínima de 06 meses após a data de fabricação; 
Canela; em pó; adequadamente embalado; 

3 40 unid 
embalagem com no mínimo 10g; Validade IREMAR 2,50 100,00 
mínima de 06 meses após a data de fabricação; 
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Cravo da índia; adequadamente embalado; 
4 15 unid embalagem com no mínimo 10g; Validade IREMAR 2,30 34,50 

mínima de 06 meses após a data de fabricação; 
Orégano. Em folhas secas trituradas; isento de 

5 40 unid sujidades e objetos estranhos; em embalagem 
IREMAR 6,99 279,60 de no mínimo 80g; Validade mínima de 06 

meses após a data de fabricação;- 
Noz-moscada, Em pó; isenta de sujidades, 

6 25 unid mofo; acondicionada em embalagens de no 
IREMAR 3,90 97,50 mínimo 30g; Validade mínima de 06 meses 

após a data de fabricação; 
Açafrão. Tempero desidratado, moído e 
concentrado. Embalagem de polipropileno 

7 25 unid 
transparente, isento de sujidades e objetos 

IREMAR 2,24 56,00 estranhos; em embalagem de no mínimo 40g; 
Validade mínima de 06 meses após a data de 
fabricação; 

TOTAL 1.572,60 
Valor total máximo do LOTE 07: R$ 1.572,60 (hum mil, quinhentos e setenta e dois reais e 
sessenta centavos). 

LOTE 08 - MASSAS 
Marca R$ R$ Item Qtd Unid Descrição 

Unit Total 
Macarrão espaguete; com ovos; Embalado em 

1 1200 unid pacotes plásticos com 500g; Validade mínima 
de 6 meses após a data de fabricação; 
Macarrão espaguete, tipo instantâneo. 

2 60 pct Embalagem com 500g; Validade mínima de 6 
meses após a data de fabricação; 
Macarrão tipo Aletria "cabelo de anjo". 

150 unid 
Embalado em pacotes plásticos com 500g; 

3 Validade mínima de 6 meses após a data de 
fabricação; 
Macarrão tipo Alfabeto. Embalado em pacotes 

4 30 unid plásticos com 500g; Validade mínima de 6 
meses após a data de fabricação; 
Macarrão Integral tipo espaguete. Embalagem 
de 500 gramas- a base de ovos e farinha 

5 5 unid integral. Composto de matéria-prima de 
primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de 
material terroso, parasitas. Embalado em 
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pacotes com em saco reforçado, atóxico e 
transparente. Rotulagem Nutricional 
Obrigatória. Prazo de validade de no 
mínimo 06 (seis) meses na data da entrega. 
Macarrão de Arroz, sem glúten e sem ovos. 
Características Técnicas: Massa alimentícia 
de arroz, formato curto, tipo parafuso ou 
penne. Produto 100% natural. Isento de 
glúten, ovos e conservantes. Embalagem: 
Pacote atóxico, incolor, transparente, 
termosoldado, resistente, com capacidade 
para 500g. Contendo todas as informações 
segundo a legislação vigente. Prazo de 
Validade: Mínimo de 06 meses; Data de 
Fabricação: Máximo de 30 dias. Marca de 
referência URBANO 

Valor total máximo do LOTE 08: R$ 

LOTE 9 - ENLATADOS 

Item Qtd Unid Descrição Marca 
R$ R$ 
Unit Total 

Extrato de tomate. Simples; concentrado; sem 

1 180 unid sementes; adequadamente embalado; contendo no 
QUERO 6,10 1.098,00 mínimo 1 kg; Validade mínima de 6 meses após a 

data de fabricação; 
Creme de leite. UHT. Homogeneizado; 

2 100 und adequadamente embalado, embalagem com 200g; 
CCGL 2,99 299,00 Validade mínima de 6 meses após a data de 

fabricação; 
TOTAL 1.397,00 

Valor total máximo do LOTE 9: R$ 1.397,00 (hum mil, trezentos e noventa e sete reais). 

LOTE 10 - PANIFICAÇAO 

Item Qtd Unid Descrição Marca 
R$ R$ 
Unit Total 

Pão de trigo; tipo integral; peso mínimo 600g; 

1 50 unid 
ROTULADO. Adequada para o consumo humano, o 
produto deverá estar em conformidade 
com as leis especificas vigentes (VISA); 
Pão francês; 50g (mín.) cada; Embalagem 

2 400 kg adequada; ROTULADO; Adequada para o 
consumo humano, o produto deverá estar em 
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conformidade com as leis especificas vigentes 
(ANVISA). 
Pão de leite 25gr, para hot dog, em formato mini, 
produto extremamente macio, com peso 
individual mínimo de 25 gramas, acondicionado 
em sacos de polipropileno com selagem a quente, 

3 50 kg o produto deve ter validade mínima de 15 dias a 
contar da data de fabricação; ROTULADA; 
Adequada para o consumo humano, o produto 
deverá estar em conformidade com as leis 
especificas vigentes (ANVISA). 
Bolacha; tipo caseira; Adequada para o consumo 

4 50 kg humano, o produto deverá estar em conformidade 
com as leis específicas vigentes (ANVISA). 

TOTAL 
Valor total máximo do LOTE 10: R$ 

LOTE li-PRESUNTO 

Item Qtd Unid Descrição Marca 
R$ R$ 
Unit Total 

Presunto pré-cozido - Barra - fatiado. A carne 
deve ser firme e úmida, mas não molhada. Sem 

1 30 kg 
gordura, sem manchas amarelas ou verdes. A FRIMESA 22,80 684,00 
embalagem do produto deve conter registro da 
data de fabricação, peso e validade estampada 
no rótulo. 

TOTAL 684,00 
Valor total máximo do LOTE 11: R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais). 

LOTE 12 - SUCO DE UVA INTEGRAL 

Marca 
R$ R$ 

Item Qtd Unid Descrição Unit Total 
Suco de uva integral. Orgânico, variedade 
bordô (garrafa de 870 ml) Integral e 
orgânico, elaborado somente c/ uvas, sem 
adição de açúcar e sem conservantes. Não 
alcoólico e não fermentado. Embalagem de 

1 80 kg vidro. Contendo a data de fabricação e BELA VITTA 14,18 1.134,40 
Validade mínima de 1 ano. Comprovação 
de autenticidade do produto orgânico, 
mediante apresentação da certificação 
orgânica, de acordo com a legislação de 
produção orgânica vigente: Lei n" 10.831 

Avenida João XXIII, 473, Fone: (045)3256-1155 ~ CEP 85. 998-fi; ; cen:;p;d~~ 



ESSER & LEONHARDT - LTDA 
CNPJ 04.760.863/0001-18 

Supermercado. 
IE 90246684-33 

e 23 de dezembro de 2003, Decreto 6323 
de 27 de dezembro de 2007 e Instrução 
Normativa nO 64, do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) de 18 de dezembro de 2008. 

TOTAL 1.134,40 
, . Valor total maxrmo do LOTE 12: R$ 1.134,40 (bum mil, cento e trinta e quatro reais e 

quarenta centavos). 

LOTE 13 - CARNE BOVINA 
R$ 
Unit 

R$ Total Marca Item Qtd Unid Descrição 

Carne bovina moída (Acém) de 2° 
Qualidade, resfriada, limpa e 
magra, contando com até 10% de 
gordura, livre de sebos, ossos, 
cartilagens e pêlos. Embalagem 
plástica flexível, atóxica, resistente, COOPERALIANÇA 21,00 21.000,00 
transparente, pesando até 3 kg; 
abatidos sob inspeção veterinária, 
manipulada em condições 
higiênicas satisfatórias; com 
especificação de peso, validade do 
produto e marca/procedência. 

1000 kg I 

Corte de carne bovina; tipo alcatra; 
resfriada, sem osso, cortada em 
cubos, limpa e magra, livre de 
sebos, nervos, ossos, cartilagens e 
pelos. Embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente, 
pesando até 3 kg; abatidos sob 
inspeção veterinária, manipulada 
em condições higiênicas 
satisfatórias; com especificação de 
peso, validade do produto e 
marca/procedência. 

COOPERALIANÇA 37,50 22.500,00 kg 600 2 

43.500,00 TOTAL 
Valor total máximo do LOTE 13: R$ 43.500,00 (quarenta e três mil, e quinhentos reais). 

LOTE14 CARNE DE FRANGO - 
Marca 

R$ R$ 
Item Qtd Unid Descrição Unit Total 

1 50 kg Frango. Inteiro; sem temperos; congelado; em LAR 9,00 450,00 
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embalagem adequada; Adequada para o consumo 
humano. Embalagem com a marca do fabricante do 
produto e registro no órgão de inspeção sanitária e 
validade mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

830,00 2 100 kg 
acondicionado em embalagem de polietileno 
resistente, embalagem com a marca do fabricante LAR 8,30 
do produto e registro no órgão de inspeção 
sanitária e validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. 

Coxa e sobrecoxa; de frango; 
congelada; adequadamente 

sem dorso; 
embalada; 

3 150 kg 

Peito de Frango sem osso, congelado; a carne 
deverá ter coloração brilhante, a gordura deve ter 
coloração amarelo clara, próxima à tonalidade da 
manteiga. Apresentar consistência firme não 
amolecida, odor e cor característicos. Não deve 
apresentar formações de cristais de gelo, penas e 
penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por LAR 12,50 1.875,00 
congelamento. Não poderá apresentar manchas 
esverdeadas, acondicionado em embalagem de 
polietileno resistente, embalagem com a marca do 
fabricante do produto e registro no órgão de 
inspeção sanitária e validade mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega. 

TOTAL 3.155,00 
Valor total máximo do LOTE 14: R$ 3.155,00 (três mil, cento e cinquenta e cinco reais 

LOTE 15 - CARNE SUÍNA 

Item Qtd Unid Descrição Marca 
R$ R$ 
Unit Total 

Corte de carne suína; tipo lombo; resfriada, 
sem osso, sem pele, cortada em cubos. 
Embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente, pesando até 3 kg; 

BECKER 17,00 3.400,00 1 200 kg abatidos sob inspeção veterinária, manipulada 
em condições higiênicas satisfatórias; com 
especificação de peso, validade do produto e 
marca/procedência. 

TOTAL 3.400,00 
Valor total máximo do LOTE 15: R$ 3.400,00 (três mil, quatrocentos reais). 
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LOTE 16 - PEIXE 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Filé de tilápia congelado, sem espinhas, 
limpa, aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa, cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou 

1 300 kg 
pardacentas, odor; próprio, tipo de 
corte: em bifes de 120g em média, 
embaladas em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo. 

TOTAL 
Valor total máximo do LOTE 16: R$ 

* As marcas de referência indicadas no Lote 4, item 5; e Lote 8, item 6, dizem respeito a 
produtos que atendem, rigorosamente, as exigências alimentares especiais e individuais de 
alguns alunos atendidos na rede pública municipal de ensino. Ou seja, as marcas referenciadas 
dispõem de produtos que não contém leite de vaca e nem traços do mesmo, ou utilização do ovo 
em sua composição. 

*Quando da entrega do objeto relativo aos itens indicados acima, o mesmo 
nutricionista responsável pelo acompanhamento da alimentação escolar, que 
recebimento do objeto caso o mesmo não atenda as necessidades alimentares 
podendo o referido profissional solicitar da substituição do mesmo. 

será verificado por 
poderá recusar o 
de alguns alunos, 

Observações: 
Os produtos deverão ser novos, de 

de validade mínimo de três meses 
disposições em contrário. 

primeira 
após a 

qualidade, adequadamente embalados, com 
entrega do produto (quando aplicável), 

prazo 
salvo 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, tributos de qualquer 
natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 
licitação. 

Prazo de validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e-mail: 
super.modelo@hotmail.com 

MERCEDES - PR, 29 de janeiro de 2021 

E E & LEONHARDT LTDA 
ORLAI VILSON LEONHARDT 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 
CNPJ: 04.760.863/0001-18 ~ 
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MUNiCíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 
ENDEREÇO: RUA MONTE CASTELO, N.O 575, CENTRO, 
MERCEDES - PR 
CNPJ: 12.403.480/0001-10 

, PREGÃO PRESENCIAL N.o 3/2021 
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CNPJ 12.403.480/0001-10 

IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 
IE 90530002-47 

Comércio varejista de alimentos. 

ANEXO 111 

PREGÃO PRESENCIAL 3/2021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n." 3/2021 

IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n°. 
12.403.480/0001-10, Inscrição Estadual n". 90530002-47, neste ato representada por seu 
representante legal, a Sra. MOEMA SCHNEIDER ESSER, portadora da Carteira de Identidade 
n. ° 9.602.875-0, expedida pela SSP/PR, e do CPF n". 058.968.689-52, em atendimento ao 
disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para aquisição de gêneros 
alimentícios diversos para alimentação escolar, para consumo nas escolas e creche da rede pública 
municipal de ensino do Município de Mercedes, conforme descrição a seguir: 

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ Total Unit 
Chocolate em PÓ Solúvel com no 
mínimo de 32% Cacau, CONSTANDO 
ESTA PORCENTAGEM NO 
RÓTULO. Fino e homogêneo; com 

1 200 und solubilidade alta e homogênea; QUALICAU 19,40 3.880,00 
adequadamente embalado; embalagem 
com lkg; Na data da 
entrega o produto deve dispor de no 
mínimo 08 meses de validade. 
Açúcar Mascavo, com coloração 
própria e uniforme, em embalagem 

2 15 und plástica transparente, lacrada e atóxica, DOCICAN 10,45 156,75 
de 1 kg, prazo de validade mínimo 6 
meses a contar da data de entrega; 
Cacau em Pó, sem adição de açúcar, 
com solubilidade alta, adequadamente 

3 30 und embalado; Embalagem de no mínimo QUALICAU 11,99 359,70 
200 gr, prazo de validade mínimo 6 
meses a contar da data de entrega. 
Açúcar baunilha. Adequadamente 

4 75 unid embalado; embalagem contendo 500gr; BEIJA FLOR 3,69 276,75 prazo de validade mínimo 6 meses a 
contar da data de entrega; 
Amido de milho. Em pó; isento de 

5 150 unid sujidades; acondicionado em MAIZENA 6,69 1.003,50 embalagem plástica e caixa adequada 
de no mínimo 500gr; prazo de validade 

Rua Monte Castelo, 575, Fone: (045)3256-1160 
CEP 85.998-000 - Centro - Mercedes - PR ~ 

t) ~ aZ>1~ 



IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 
CNPJ 12.403.480/0001-10 IE 90530002-47 

Comércio varejista de alimentos. 

mínimo 6 meses a contar da data de 
entrega; 
Aveia; em flocos finos; cereal integral, 
nco em proteínas; grãos nobres 
altamente selecionados; 

220 unid adequadamente embalada; embalagem 
de no mínimo 500g; prazo de validade 
mínimo 6 meses a contar da data de 
entrega; 

6 ZAELI 4,89 1.075,80 

7 150 Und 

Café torrado e moído, com aspecto 
homogêneo, embalado à vácuo, sabor 
predominante de café, embalagem de 
500gr, com todas as informações 
pertinentes ao produto, previsto na 
legislação vigente, constatando data de 
fabricação e validade nos pacotes 
individuais. 

NO BULE 7,79 1.168,50 

8 100 Pct 

Chocolate granulado. Granulado de 
chocolate, para decoração; embalagem 
com 500gr; prazo de validade mínimo 
6 meses a contar da data de entrega; 

BEIJA FLOR 9,29 929,00 

9 100 Pct 

Coco ralado, produto alimentício 
desidratado contendo entre os 
ingredientes: Polpa de coco desidratada 
e parcialmente desengordurada; sem 
açúcar; deve apresentar coloração 
branca e consistência firme. Sabor 
característico, sem sinais de ranço ou 
amargo; Ausente de sujidades parasitas 
ou larvas. Embalagem plástica íntegra, 
atóxica; embalagem com 100gr; prazo 
de validade mínimo 6 meses a contar 
da data de entrega; 

BEIJA FLOR 3,23 323,00 

10 75 Pct 

Sagu. Extraído e preparado amido de 
fécula; em forma granulada; com 
aspecto, cheiro, sabor e cor 
próprios; 500 gr; 

PRATA 3,75 281,25 

11 60 Cx 

Gelatina em pó, composto de açúcar, 
sal, agente tamponante, acidulante, 
com aroma natural, corantes artificiais 
e outras substância permitidas, 
qualidade dos ingredientes sãos e 
limpos, umidade de 2% PP. OBS: 
Caixa com 36 unidades de no mínimo 
30 grs. Sabores de morango, uva e 
abacaxi. 

APTI 39,90 2.394,00 

TOTAL 11.848,25 

(045)3256-1160 Mer;~:& Rua Monte Castelo, 575, Fone: 
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Valor total máximo do LOTE 01: R$ 11.848,25 (onze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e 
vinte e cinco centavos). 

LOTE 02 - AÇUCAR E FARINHAS 

60 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ 
Unit R$ Total 

1 250 pct 

Açúcar cristal. Isento de sujidades; 
alto teor de pureza; adequadamente 
embalado; pacote com 5kg; prazo DOCESUCAR 14,25 
de validade mínimo 6 meses a 
contar da data de entrega; 

3.562,50 

2 1000 pct 

Açúcar cristal. Isento de sujidades; 
alto teor de pureza; adequadamente 
embalado; pacote com 2kg; prazo 
de validade mínimo 6 meses a 
contar da data de entrega; 

DOCESUCAR 5,89 5.890,00 

3 150 pct 

Farinha de mandioca. Branca. 
Adequadamente embalada; livre de 
sujidades; embalagem de 1 kg, 
prazo de validade mínimo 6 meses a 
contar da data de entrega; 

HORIZONTE 4,59 688,50 

4 50 pct 

Farinha de milho "tipo Biju". 
Simples; de grãos torrados e 
peneirados; adequadamente 
embalado; embalagem de 1 kg, 
prazo de validade mínimo 6 meses a 
contar da data de entrega; 

PINDUCA 5,73 286,50 

5 1000 pct 

Farinha de milho "tipo Fubá". 
Simples; de grãos torrados e 
peneirados; adequadamente 
embalado; embalagem de 1 kg, Na 
data da entrega o produto deve 
dispor de no mínimo 08 meses de 
validade. 

NUTRI NOVO 4,24 4.240,00 

6 pct 

Farinha de trigo. Integral; isenta de 
sujidades; em embalagem contendo 
5kg; Na data da entrega o produto 
deve dispor de no mínimo 08 meses 
de validade. 

ANDRE 21,99 1.319,40 

7 180 pct 

Farinha de trigo. Tipo especial; de 
cor branca; isenta de sujidades; em 
embalagem contendo 5kg; Na data 
da entrega o produto deve dispor de 
no mínimo 08 meses de validade. 

NONITA 15,00 2.700,00 

8 1000 pct 
Farinha de trigo. Tipo especial; de 
cor branca; isenta de sujidades; em 
embalagem contendo 1kg; Na data 

NONITA 3,49 3.490,00 
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da entrega o produto deve dispor de 
no mínimo 08 meses de validade. 
Farinha de Arroz branco, tipo 
especial, de pnmeira qualidade, 
fina, seca, ligeiramente torrada e 
peneirada. De sabor neutro, 
indicada para celíacos. Isenta de 

9 5 pct sujidades, parasitas e larvas. MIGRA 8,25 41,25 
Validade mínima de 7 meses 
contados a partir da data de entrega, 
acondicionados em embalagem de 
plástico de 1 kg e atóxico. Não 
conter glúten. 
Sal. Refinado. Iodado; em 
embalagens plásticas contendo 1kg; 

10 150 pct livre de sujeiras e objetos estranhos; SARTORI 1,45 217,50 
prazo de validade mínimo 6 meses a 
contar da data de entrega; 

TOTAL 22.435,65 
Valor total máximo do LOTE 02: R$ 22.435,65 (vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e 
cinco reais e sessenta e cinco centavos). 

LOTE 03 - GRÃos 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ Total Unit 
Arroz. Branco; tipo l: grãos inteiros; , 
isento de sujidades e objetos estranhos; 

1 20 pct acondicionado em saco plástico com 5kg; ITASA 24,98 499,60 
Na data da entrega o produto deve dispor 
de no mínimo 08 meses de validade. 
Arroz. Parboilizado; tipo 1; longo; grãos 
inteiros; sem sujidades e/ou objetos 

2 300 pct estranhos; em pacote plástico de 5kg; com PERUCRI 27,00 8.100,00 selo da ABIAP, na data da entrega o 
produto deve dispor de no mínimo 08 
meses de validade. 
Arroz. Parboilizado; tipo 1; longo; grãos 
inteiros; sem sujidades e/ou objetos 

3 1000 pct estranhos; em pacote plástico de 1kg; com PERUCRI 5,85 5.850,00 selo da ABIAP, na data da entrega o 
produto deve dispor de no mínimo 08 
meses de validade. 
Feijão. Carioca; tipo 1; novo; com grãos 

4 1200 pct inteiros; sem sujidades; em sacos plásticos FEMILA 8,19 9.828,00 com 1kg; o produto deve estar em 
conformidade com as leis especificas 
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vigentes. Na data da entrega o produto 
deve dispor de no mínimo 08 meses de 
validade. 
Feijão. Preto; tipo 1; novo; com grãos 
inteiros; sem sujidades; em sacos plásticos 
com lkg; o produto deve estar em 

5 1200 pct conformidade com as leis especificas FEMILA 8,10 9.720,00 
vigentes. Na data da entrega o 
produto deve dispor de no mínimo 08 
meses de validade. 
Lentilha, tipo 1, constando no máximo 2% 
de impurezas e materiais estranhos. 
Embalagem de 500g; o produto deve estar BEIJA 6 100 pct em conformidade com as leis específicas FLOR 7,49 749,00 
vigentes. Na data da entrega o produto 
deve dispor de no mínimo 08 meses de 
validade. 

TOTAL 34.746,60 
Valor total máximo do LOTE 03: R$ 34.746,60 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e 
seis reais e sessenta centavos). 

LOTE 04 - BISCOITOS/BOLACHAS 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Biscoito água e sal. Na embalagem deverá 
conter as seguintes informações: Indicação 
do fabricante. Tabela nutricional, 

1 150 pct ingredientes, data de validade e peso. PARATI 9,20 1.380,00 
Embalagem de no mínimo 740gr. Validade 
mínima de 6 meses após a data de 
fabricação; 
Biscoito, tipo Maria. Na embalagem deverá 
conter as seguintes informações: Indicação 
do fabricante. Tabela nutricional, 

2 800 pct ingredientes, data de validade e peso. PARATI 8,39 6.712,00 
Embalagem 740gr. Na data da entrega o 
produto deve dispor de no mínimo 08 meses 
de validade. 
Biscoito Salgado Integral. Na embalagem 
deverá conter as seguintes informações: 
Indicação do fabricante. Tabela nutricional, 

3 150 pct ingredientes, data de validade e peso. PARATI 5,15 772,50 
Embalagem de no mínimo 360gr. Na data da 
entrega o produto deve dispor 
de no mínimo 08 meses de validade. 

4 5 pct Bolacha maisena ou Maria sem lactose. RENATA 4,40 22,00 
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Especificação técnica: pacote de no mínimo 
360gr. Com identificação do produto, dos 
ingredientes, descrição da ausência de 
lactose, informações nutricionais, marca do 
fabricante e informações do mesmo, prazo 
de validade mínimo de 3 meses após a 
entrega. 
Bolacha sem glúten. Especificação técnica: 
Tipo sequilhos ou cookies de sabores 
variados embalagem de no mínimo 80g. A 

5 5 pct rotulagem deve estar de acordo com a VITAO 5,40 27,00 
legislação vigente. A validade não poderá 
ser inferior a 6 meses. Marca de referência 
VITAO 

TOTAL 8.913,50 
Valor total máximo do LOTE 04: R$ 8.913,50 (oito mil, novecentos e treze reais e cinquenta 
centavos). 

LOTE 05 - ÓLEO DE SOJA E VINAGRE 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Oleo de soja refinado, cor propna, 
transparente, refinado, sem odor ou sabor 

1 1000 unid estranho, embalado em lata de 900ml. COCAMAR 8,19 8.190,00 
Validade mínima de 06 meses após a data 
de fabricação; 
Vinagre. De álcool; em embalagem 
plástica 5.000 ml apropriada, com tampa 

2 50 unid inviolável; primeira qualidade; Validade CHEMIM 10,20 510,00 
mínima de 06 meses após a data de 
fabricação; 

TOTAL 8.700,00 
Valor total máximo do LOTE 05: R$ 8.700,00 (oito mil, setecentos reais). 

LOTE06-FERMENTOS 

Item Qtd Unid Descrição* Marca R$ R$ 
Unit Total 

Fermento. Biológico. Em embalagem 
adequada; para pães 500 gr; 
características organoleticas; o 

1 40 unid produto deverá estar em FLEISCHMANN 19,99 799,60 
conformidade com as leis específicas 
vigentes; Validade mínima de 06 
meses após a data de fabricação; 

2 200 unid Fermento. Instantâneo. Químico, tipo ROYAL 7,67 1.534,00 pó; em embalagem adequada de 250 
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gr; com características organoleticas; 
o produto deverá estar em 
conformidade com as leis especificas 
vigentes; Validade mínima de 06 
meses após a data de fabricação; 
OBS. Apresentar amostra e ficha 
técnica do produto assinada pelo 
responsável pelo estabelecimento. 
Sal, amoníaco. Uso culinário; 
adequadamente embalado; 

3 30 und embalagem com no mínimo 50g; lREMAR 1,29 38,70 
Validade mínima de 06 meses após a 
data de fabricação; 

TOTAL 2.372,30 
Valor total máximo do LOTE 06: R$ 2.372,30 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e 
trinta centavos). 

LOTE07-CONDIMENTOS 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Chá de Camomila; aspecto, cor, odor e sabor 
característico, adequadamente embalado; 

1 50 pct embalagem de no mínimo 70g; Validade lREMAR 9,00 450,00 
mínima de 06 meses após a data de 
fabricação; 
Chá de Erva Doce; aspecto, cor, odor e sabor 
caracterí sti co, adequadamente embalado; 

2 250 pct embalagem com no mínimo 10g; Validade lREMAR 1,71 427,50 
mínima de 06 meses após a data de 
fabricação; 
Canela; em pó; adequadamente embalado; 

3 40 unid embalagem com no mínimo 10g; Validade BEIJA 1,65 66,00 mínima de 06 meses após a data de FLOR 
fabricação; 
Cravo da índia; adequadamente embalado; 

4 15 unid embalagem com no mínimo 10g; Validade BEIJA 2,10 31,50 mínima de 06 meses após a data de FLOR 
fabricação; 
Orégano. Em folhas secas trituradas; isento 
de sujidades e objetos estranhos; em 

5 40 unid embalagem de no mínimo 80g; Validade lREMAR 6,95 278,00 
mínima de 06 meses após a data de 
fabricação; 
Noz-moscada. Em pó; isenta de sujidades, 

6 25 unid mofo; acondicionada em embalagens de no lREMAR 3,89 97,25 
mínimo 30g; Validade mínima de 06 meses 
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após a data de fabricação; 
Açafrão. Tempero desidratado, moído e 
concentrado. Embalagem de polipropileno 

7 25 unid transparente, isento de sujidades e objetos IREMAR 2,13 53,25 estranhos; em embalagem de no mínimo 
40g; Validade mínima de 06 meses após a 
data de fabricação; 

TOTAL 1.403,50 , . Valor total maxnno do LOTE 07: R$ 1.403,50 (hum mil, quatrocentos e três reais e 
cinquenta centavos). 

LOTE 08 - MASSAS 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Macarrão espaguete; com ovos; Embalado 

1 1200 unid em pacotes plásticos com 500g; Validade JOIA 2,95 3.540,00 mínima de 6 meses após a data de 
fabricação; 
Macarrão espaguete, tipo instantâneo. 

2 60 pct Embalagem com 500g; Validade mínima de NISSIN 4,74 284,40 
6 meses após a data de fabricação; 
Macarrão tipo Aletria "cabelo de anjo". 

3 150 unid Embalado em pacotes plásticos com 500g; ISABELA 4,23 634,50 Validade mínima de 6 meses após a data de 
fabricação; 
Macarrão tipo Alfabeto. Embalado em 

4 30 unid pacotes plásticos com 500g; Validade ISABELA 3,55 106,50 mínima de 6 meses após a data de 
fabricação; 
Macarrão Integral tipo espaguete. 
Embalagem de 500 gramas- a base de ovos 
e farinha integral. Composto de matéria- 
prima de primeira qualidade, sãs e limpas, 

5 5 unid isentas de material terroso, parasitas. NINFA 5,40 27,00 Embalado em pacotes com em saco 
reforçado, atóxico e transparente. 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. Prazo 
de validade de no mínimo 06 (seis) meses 
na data da entrega. 
Macarrão de Arroz, sem glúten e sem ovos. 
Características Técnicas: Massa alimentícia 
de arroz, formato curto, tipo parafuso ou 

6 5 unid penne. Produto 100% natural. Isento de URBANO 3,63 18,15 
glúten, ovos e conservantes. Embalagem: 
Pacote atóxico, incolor, transparente, 
termosoldado, resistente, com capacidade 
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para 500g. Contendo todas as informações 
segundo a legislação vigente. Prazo de 
Validade: Mínimo de 06 meses; Data de 
Fabricação: Máximo de 30 dias. Marca de 
referência URBANO 

TOTAL 4.610,55 
Valor total máximo do LOTE 08: R$ 4.610,55 (quatro mil, seiscentos e dez reais, e cinquenta 
e cinco centavos). 

LOTE9-ENLATADOS 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Extrato de tomate. Simples; concentrado; sem 

1 180 unid sementes; adequadamente embalado; contendo QUERO 7,80 1.404,00 no mínimo 1 kg; Validade mínima de 6 meses 
após a data de fabricação; 
Creme de leite. UHT. Homogeneizado; 

2 100 und adequadamente embalado, embalagem com CCGL 3,39 339,00 200g; Validade mínima de 6 meses após a data 
de fabricação; 

TOTAL 1.743,00 
Valor total máximo do LOTE 9: R$ 1.743,00 (hum mil, setecentos e quarenta e três reais). 

LOTE 10 - PANIFICAÇAO 

Pão de trigo; tipo integral; peso mínimo 600g; 
ROTULADO. Adequada para o consumo humano, 
o produto deverá estar em conformidade 
com as leis especificas vigentes (VISA); 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

1 50 unid 

2 400 kg 

Pão francês; 50g (mín.) cada; Embalagem 
adequada; ROTULADO; Adequada para o 
consumo humano, o produto deverá estar em 
conformidade com as leis especificas vigentes 
(ANVISA). 

3 50 kg 

Pão de leite 25gr, para hot dog, em formato mini, 
produto extremamente macio, com peso 
individual mínimo de 25 gramas, acondicionado 
em sacos de polipropileno com selagem a quente, 
o produto deve ter validade mínima de 15 dias a 
contar da data de fabricação; ROTULADA; 
Adequada para o consumo humano, o produto 
deverá estar em conformidade com as leis 
especificas vigentes (ANVISA). 

4 50 kg Bolacha; tipo caseira; Adequada para o consumo 
humano, o produto deverá estar em conformidade 
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entes (ANVISA . 

Valor total máximo do LOTE 10: R$ 

LOTE li-PRESUNTO 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Presunto pré-cozido - Barra - fatiado. A 
carne deve ser firme e úmida, mas não 
molhada. Sem gordura, sem manchas 

1 30 kg amarelas ou verdes. A embalagem do produto FRIMESA 25,09 752,70 
deve conter registro da 
data de fabricação, peso e validade estampada 
no rótulo. 

TOTAL 752,70 
Valor total máximo do LOTE 11: R$ 752,70 (setecentos e cinquenta e dois reais, e setenta 
centavos). 

LOTE 12 - SUCO DE UVA INTEGRAL 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Suco de uva integral. Orgânico, variedade bordô 
(garrafa de 870 ml) Integral e orgânico, elaborado 
somente c/ uvas, sem adição de açúcar e sem 
conservantes. Não alcoólico e não fermentado. 
Embalagem de vidro. Contendo a data de 
fabricação Validade ' . de 1 e mimma ano. 

1 80 kg Comprovação de autenticidade do produto orgânico, 
mediante apresentação da certificação orgânica, de 
acordo com a legislação de produção orgânica 
vigente: Lei n° 10.831 e 23 de dezembro de 2003, 
Decreto 6323 de 27 de dezembro de 2007 e 
Instrução Normativa nO 64, do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) de 
18 de dezembro de 2008. 

TOTAL 
Valor total máximo do LOTE 12: R$ 

LOTE 13 CARNE BOVINA - 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ Total Unit 
Carne bovina moída (Acém) de 2° 
Qualidade, resfriada, limpa e magra, 

1 1000 kg contando com até 10% de gordura, livre PALATTO 22,18 22.180,00 
de sebos, ossos, cartilagens e pêlos. 
Embalagem plástica flexível, atóxica, 
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resistente, transparente, pesando até 3 kg; 
abatidos sob inspeção veterinária, 
manipulada em condições higiênicas 
satisfatórias; com especificação de peso, 
validade do produto e marca/procedência. 
Corte de carne bovina; tipo alcatra; 
resfriada, sem osso, cortada em cubos, 
limpa e magra, livre de sebos, nervos, 
ossos, cartilagens e pelos. Embalagem 

2 600 kg plástica flexível, atóxica, resistente, PALATTO 40,69 24.414,00 transparente, pesando até 3 kg; abatidos 
sob inspeção veterinária, manipulada em 
condições higiênicas satisfatórias; com 
especificação de peso, validade do produto 
e marca/procedência. 

TOTAL 46.594,00 
Valor total máximo do LOTE 13: R$ 46.594,00 (quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e 
quatro reais). 

LOTE 14-CARNEDEFRANGO 

Item Qtd Unid Descrição 

1 50 kg 

LEVO 

R$ R$ 
Unit Total 

Frango. Inteiro; sem temperos; congelado; 
em embalagem adequada; Adequada para o 
consumo humano. Embalagem com a marca 
do fabricante do produto e registro no órgão 
de inspeção sanitária e validade mínima de 
06 meses a partir da data de entrega. 

COP ACOL 10,29 

2 100 

Marca 

Coxa e sobrecoxa; de frango; sem dorso; 
congelada; adequadamente embalada; 
acondicionado em embalagem de 
polietileno resistente, embalagem com a 
marca do fabricante do produto e registro no 
órgão de inspeção sanitária e validade 
mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

kg LEVO 

514,50 

8,66 866,00 

3 150 

Peito de Frango sem osso, congelado; a 
carne deverá ter coloração brilhante, a 
gordura deve ter coloração amarelo clara, 
próxima à tonalidade da manteiga. 
Apresentar consistência firme não 
amolecida, odor e cor característicos. Não 
deve apresentar formações de cristais de 
gelo, penas e penugens, perfurações, 
coágulos e queimaduras por congelamento. 
Não poderá apresentar manchas 
esverdeadas, acondicionado em embalagem 

kg 12,79 1.918,50 
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de polietileno resistente, embalagem com a 
marca do fabricante do produto e registro no 
órgão de inspeção sanitária e validade 
mínima de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

TOTAL 3.299,00 
, . Valor total maximo do LOTE 14: R$ 3.299,00 (três mil, duzentos e noventa e nove reais). 

LOTE 15 - CARNE SUÍNA 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Corte de carne suína; tipo lombo; 
resfriada, sem osso, sem pele, 
cortada em cubos. Embalagem 
plástica flexível, atóxica, resistente, 

1 200 kg transparente, pesando até 3 kg; FRIGOBECKER 17,49 3.498,00 abatidos sob inspeção veterinária, 
manipulada em condições higiênicas 
satisfatórias; com especificação de 
peso, validade do produto e 
marca/procedência. 

TOTAL 3.498,00 
Valor total máximo do LOTE 15: R$ 3.498,00 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais). 

LOTE 16 - PEIXE 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Filé de tilápia congelado, sem espinhas, 
limpa, aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa, cor: própria da 
espécie, sem manchas esverdeadas ou 

1 300 kg pardacentas, odor; próprio, tipo de DOIS 32,30 9.690,00 corte: em bifes de 120g em média, PEIXES 
embaladas em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo. 

TOTAL 9.690,00 
Valor total máximo do LOTE 16: R$ 9.690,00 (nove mil, seiscentos e noventa reais). 

* As marcas de referência indicadas no Lote 4, item 5; e Lote 8, item 6, dizem respeito a 
produtos que atendem, rigorosamente, as exigências alimentares especiais e individuais de 
alguns alunos atendidos na rede pública municipal de ensino. Ou seja, as marcas referenciadas 
dispõem de produtos que não contém leite de vaca e nem traços do mesmo, ou utilização do ovo 
em sua composição. 
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*Quando da entrega do objeto relativo aos itens indicados acima, o mesmo será verificado por 
nutricionista responsável pelo acompanhamento da alimentação escolar, que poderá recusar o 
recebimento do objeto caso o mesmo não atenda as necessidades alimentares de alguns alunos, 
podendo o referido profissional solicitar da substituição do mesmo. 

Observações: 
- Os produtos deverão ser novos, de primeira qualidade, adequadamente embalados, com prazo 
de validade mínimo de três meses após a entrega do produto (quando aplicável), salvo 
disposições em contrário. 

No preço estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, seguro, 
tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação. 

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser 
encaminhadas para o e-mail: fernandaluiza.rainha@hotmail.com 

Prazo de validade da Proposta: 30 (trinta) dias, estendendo-se à etapa de lances verbais. 

MERCEDES - PR, em 29 de janeiro de 2021 

~ 5d.,)._ ~ 
IRMÃOS ESSER(?;MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

MOEMA SCHNEIDER ESSER 
SÓCIA-ADMINISTRADORA 
CNP J: 12.403.480/0001-10 
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