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ANEXO 11 

PREGÃO PRESEN tIAL 15/2021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

MARLUCI WEISS - EPP, inscrita no CNPJ/MF rí", 68.825.736/0001-32, Inscrição Estadual n", 
45800069-79, neste ato representada por seu repr sentante legal, a Sra. MARLUCI WEISS, 
portadora da Carteira de Identidade n." 1.856.2 2, expedida pela SSP/PR, e do CPF n." 
968.603.169-34, em atendimento ao disposto no Edi al em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta 
de Preços para aquisição de gêneros alimentícios diversos para atender as atividades e eventos 
diversos realizados pelas diversas secretarias do Mimicípio de Mercedes, conforme descrição a 
seguir: 

Lote 1: Hortifrutigranjeiros 

Item Qtd U nid Descrição 

1 390 kg 

206,00 

uso. 

R$ 
Unit 

R$ 
Total Marca 

Batata Inglesa, tipo mona isa de 1 a 
qualidade; tamanho médio; consistência 
firme; sem indicio de germina; ão; isenta de 
sujidade. 

KHALLEB 4,50 1.755,00 

2 190 Repolho de 1° qualidade. Verde. Liso; 
fresco; bem desenvolvido; firme e intacto. kg 3,30 627,00 KHALLEB 

Cebola Seca de 1 a qualidade; tamanho de 
médio; casca integra s( m fungos, 
consistência firme, embalada 
ade_quadamente. 

kg KHALLEB 3,89 427,90 3 110 

Tomate tipo longa vida de a qualidade; 
tamanho médio; consistência firme; sem 
sujidade; pele lisa, livre de fungos; 
apro__griado ao consumo. 

kg 5,85 KHALLEB 1.521,00 4 260 

Mandioca; de primeira, in natura, 
descascada, apresentando grau de 
maturação, tal que lhe permi a suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, 
com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. 

RADOL 4,80 624,00 5 130 kg 

Alface crespa de 1 a qualidade; - com folhas 
integras, livres de fungos; trar sportadas em 
sacos plásticos transparentes de primeiro 

3,59 251,30 6 70 KHALLEB unid 

50 Cheiro verde - O cheiro vere e precisa ser KHALLEB 4,12 
fresco, com uma cor verde profundo e unid 7 

Avenida Dr. Mario Tptta, 342, Fone: (045)3256-1142 
CEP 85.998-000 - Centro ~edes - PR 

~ ~ /b_'_l jI/ t\ , t::7 ".. ~. 



MARLUCI WEJ :SS - EPP 
CNPJ 68.825.736/0001-32 IE 45800069-79 

Supermerc ado. 

aparência viçosa. Os maços nã o podem ter 
folhas que estão murchas ou a rnarelas. Em 
maço com no mínimo 300g. 

TOTAL R$ 5.412,20 
Valor para o Lote 01: R$ 5.412,20 (cinco mil, quat rocentos e doze reais e vinte centavos). 

Lote 2: Ovos 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Ovos, de granja; de galinha; ac mdicionados 

1 60 dz em embalagem apropriada, que evite COMETA 6,20 372,00 danos/quebras; embalagem c ontendo 12 
ovos (uma dúzia); 

TOTAL R$ 372,00 
Valor para o Lote 02: R$ 372,00 (trezentos e seten !ta e dois reais). 

Lote 3: Arroz parboilizado, farofa pronta, sal e 1 empero pronto, extrato de tomate, óleo de 
soja, de milho e vinagre 

Item Qtd Und Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Arroz. Parboilizado; tipo 1; lor go; grãos 
1 130 unid inteiros; sem sujidades e/ot objetos DELLARROZ 16,39 2.130,70 

estranhos; empacote I>lástico de 2kg; 

2 57 unid Farofa pronta tradicional; E nbalagem ZAELI 6,29 358,53 com no mínimo 500 gr. 
Oleo de soja refinado, cor própria, 

3 75 unid transparente, refinado, sem odo ou sabor COAMO 9,10 682,50 estranho, embalado em frasco e 900ml. 
Validade mínima de 12 meses; 
Oleo de milho; rico em Orne ~a 6; cor 

4 60 unid própria, transparente, refinado, sem odor LIZA 12,10 726,00 ou sabor estranho, embalado em frasco de 
900ml. Validade mínima de 12 neses; 
Vinagre. O produto deve conter entre 4% 
e 6% de ácido acético, e 1 % /v o teor 
alcoólico ' . do vir agre. A maximo 

5 60 unid embalagem do produto deve conter CASTELO 2,15 129,00 registro da data de fabricaçã , peso e 
validade estampada no r tulo da 
embalagem; Embalagem com r o mínimo 
750 ml. 
Extrato de tomate. Simples; co centrado; 

6 40 unid sem sementes; adequadamente embalado; QUERO 8,20 328,00 
contendo aproximadanlente lkg 

7 30 unid Sal fino seco, iodado para co zinha, No MAIS 1,50 45,00 
seu rótulo conter prazo de val dade/lote. 
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Tempero pronto para carnes e similares; 
8 70 unid contendo ingredientes básicos; sem SABATINO 

pimenta; acondicionado em embalagem 2,90 203,00 
com no mínimo 500_gr; 

Validade mínima de 6 meses a partir da 
data da entrega. Embalagem co_l! I Kg; 

TOTAL R$ 4.602,73 
Valor para o Lote 03: R$ 4.602,73 (quatro mil, sei centos e dois reais e setenta três centavos). 

Lote 4: Carnes e embutidos 

Item Qtd Und Descrição Marca R$ 
Unit 

R$ 
Total 

I 350 kg 

Carne bovina costela - p oduto de 
qualidade - Entregue em emba agens que 
contenham especificados o loca de origem 
do produto, peso, data de embalagem e 
data de vencimento (validade). j. carne não 
deverá estar congelada. 

FRIBOI 25,80 9.030,00 

2 270 kg 

Carne suína costela - produto de qualidade 
- Entregue em embalagens que contenham 
especificados o local de origem o produto, 
peso, data de embalagem ~ data de 
vencimento (validade). A carne não deverá 
estar congelada. 

FRIZONTE 19,30 5.211,00 

3 280 kg 

Carne bovina paleta - produto d qualidade 
- Entregue em embalagens que contenham 
especificados o local de origem ~o produto, 
peso, data de embalagem t data de 
vencimento (validade). A carne não deverá 
estar congelada. 

FRIBOI 23,19 6.493,20 

4 320 kg 

Carne bovina bisteca - p oduto de 
qualidade - Entregue em emba agens que 
contenham especificados o loca de origem 
do produto, peso, data de enjbalagem e 
data de vencimento (validade). f carne não 
deverá estar congelada. 

FRIBOI 29,40 9.408,00 

5 330 kg 

Carne suína paleta - produto de ~ualidade 
Entregue em embalagens que contenham 
especificados o local de origem ~o produto, 
peso, data de embalagem e data de 
vencimento (validade). A carne não deverá 
estar congelada. 

FRIZONTE 15,19 5.012,70 

6 300 kg 

Carne suína bisteca - produto d~ qualidade 
- Entregue em embalagens que contenham 
especificados o local de origem ~o produto, 
peso, data de embalagem data de 
vencimento (validade). A carne não deverá 

FRIZONTE 17,60 5.280,00 
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estar congelada. 

7 330 kg Coxa e sobrecoxa; de frango; sem dorso; LAR 7,19 2.372,70 congelada; adequadamente eml alada; 
Carne bovina moída, resfriar a, limpa e 
magra, contando com até 10% de gordura, 

8 150 kg livre de sebos, ossos, cartilag ns e pêlos. FRIZONTE 20,92 3.138,00 
Embalagem plástica flexíve 1, atóxica, 
resistente, transparente, rotulada; 

9 35 kg Linguiça; para cozinhar; REAL 18,40 644,00 
Salsicha tipo hot dog congele da com no 
máximo 20% p/p de lipídios; c pm aspectos 
característico, cor própria, se rn manchas 
pardacentas ou esverdeadas. AI resentando- 
se uniforme e padronizadas, iesando em 

10 30 pct média 40g, por unidade. Valid ade mínima FRIMESA 23,90 717,00 
de 03 meses. Rotulagem de ac ordo com a 
legislação vigente, embalado ( vácuo, em 
saco plástico transparente e ató xico, limpo, 
não violado e que garanta a in egridade do 
produto. Pacote de 02 quilo; 

TOTAL R$ 47.306,60 
Valor para o Lote 04: R$ 47.306,60 (quarenta ~ sete mil, trezentos e seis reais e sessenta 
centavos). 

Lote 5: Frios, margarina e manteiga 

Item Qtd Und Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Presunto; Fatiado; A carne ~eve ser 
firme e úmida, mas não mo hada. A 
gordura deve ser branca a pastanho- 

1 60 kg claro, sem manchas amarelas c u verdes. FRIMESA 29,80 1.788,00 
A embalagem do produto de e conter 
registro da data de fabricaçãc , peso e 
validade estampada no rótulo. 
Queijo; tipo colonial, fatiado, 

2 50 kg embalagem com dados de ider ificação, RUSCH 31,90 1.595,00 data de fabricação e validade. "\.dequada 
para o consumo humano. 
Margarina cremosa c/ sal - Pro duto com 

, . 65% de Lip dios. A no rmmmo 
embalagem deve conter o Re ~istr? no 

3 35 unid Ministério da Saúde, o local é e ongem CLAYBOM 4,50 157,50 
do produto, peso, data de emb alagem e 
data de vencimento (validade ). 
Embalagem com no mínimo 50 p gr. 

unid Maionese - Ingredientes: A~ ua, óleo HELLMANN'S 7,60 266,00 4 35 vegetal, ovos pasteurizados amido 
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modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de 
limão, acidulante ácido lático, 
estabilizante goma xantana, co nservador 
ácido sórbico, sequestrante ED r A cálcio 
dissódico, corante páprica, aro matizante 
e antioxidantes ácido CÍtrico BHT e 
BHA. Conter ômegas 3 e 6 prc venientes 
do óleo de soja e não ter gordu as trans e 
glúten. A embalagem do proc uto deve 
conter registro da data de f bricação, 
peso e validade estampada no rótulo da 
embalagem; Embalagem ( om no 
mínimo 500 gr. 

TOT AL R$ 3.806,50 
Valor para o Lote 05: R$ 3.806,50 (três mil, oitocentos e seis reais e cinquenta centavos). 

Lote 6: Isotônico, refrigerantes e gelo 

Item Qtd U nd Descrição Marca R$ 
Unit 

R$ 
Total 

1 350 unid Isotônicos - sabores diverso ~ com, no 
mínimo, 500 ml; POWERADE 4,29 1.501,50 

2 180 unid 

Refrigerante de cola; sabor orig nal contém 
água gaseificada, açúcar, extra o de noz de 
cola, cafeína, corante car melo IV, 
acidulante ácido fosfórico e are ma natural. 
Cada 200ml contém 85kcal 10mg de 
sódio. Acondicionado em garrafas 
contendo 2 litros 

COCA 
COLA 6,65 1.197,00 

3 150 unid 

Refrigerante; composto ~e água 
gaseificada, 
açúcar, suco concentrado de limão; sendo 
permitido acidulante TI S 330, 
conservadores INS 211 e INS 202; isento 
de glúten; livre de sujidades, parasitas e 
larvas; acondicionado em garrafa contendo 
2 litros 

RIO 
BRANCO 5,60 840,00 

4 150 

Refrigerante; composto de extrato de 
guaraná, água gaseificada, aç car, sendo 
permitidos 0,02g a 0,2g de extrato de 
semente de guaraná; isento (e corantes 

unid artificiais; com validade mín ma de 07 
meses a contar da data de entrega; livre de 
sujidades, parasitas e larvas; 
acondicionado em ugarrafa e ontendo 2 
litros 

RIO 
BRANCO 4,39 658,50 

5 30 
Gelo pacote com 5 Kg, proc uzido com unid água 

H-GELOS 11,80 354,00 

Avenida Dr. Mario Totta, 342, Fone: (045)3256-1142 
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potável; 1 
TOTAL 

Valor para o Lote 06: R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais). 

Lote 7: Frutas 

Item Qtd Und Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

1 300 Kg Maçã. Tipo Fuji; nacional; d pnmeira; KHALLEB 12,15 3.645,00 madura; adequadamente embalac a. 

2 300 Kg Banana nanica. Em pencas. Ader uadamente KHALLEB 5,29 1.587,00 embalada; adequada ao consumo humano. 

3 110 Und Abacaxi; tipo pérola; maduro; apropriado KHALLEB 6,15 676,50 ao consumo Ceasa 
TOTAL R$ 5.908,50 
Valor para o Lote 07: R$ 5.908,50 (cinco mil, nove centos e oito reais e cinquenta centavos). 

*Os produtos deverão ser de primeira qualidade, adequadamente embalados, com prazo de 
validade mínimo de três meses após a entrega do I roduto. 

No preço estão incluídos, além do lucro, toe as 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) ~ias, 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.cpm 

MERCEDES - PR, 23 de fevereiro de 2021 

MARL'trêI WE SS -' EPP 
MARLUCI 'VEISS 
EMPRESÁRIA 

CNPJ: 68.825.7;. 6/0001-32 
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ESSER & LEONH~~T - LTDA 
IE 90246684-33 

ANEXO 111 

PREGÃO PRESEN( IAL 15/2021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 15/2021 

ESSER & LEONHARDT - LTDA, inscrita no (NPJ/MF n". 04.760.863/0001-18, Inscrição 
Estadual n°. 90246684-33, neste ato representada I or 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 atend mento ao disposto no Edital em epígrafe, 
apresenta a seguinte Proposta de Preços para aqui ição de gêneros alimentícios diversos para 
atender as atividades e eventos diversos realizados pelas diversas secretarias do Município de 
Mercedes, conforme descrição a seguir: 

Lote 1: Hortifrutíg ranjeiros 

50 unid 

uso. 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ 
Unit 

R$ 
Total 

1 390 kg 

Batata Inglesa, tipo monal sa de P 
qualidade; tamanho médio; consistência 
firme; sem indicio de germinaç o; isenta de 
sujidade. 

CEASA 4,70 1.833,00 

2 190 kg Repolho de 10 qualidade. "\ erde. Liso; 
fresco; bem desenvolvido; firme e intacto. CEASA 3,34 634,60 

3 110 kg 

Cebola Seca de Ia qualidade; tamanho de 
médio; casca integra se jn fungos, 
consistência firme, embalada 
adequadamente. 

CEASA 3,95 434,50 

4 260 kg 

Tomate tipo longa vida de 1 qualidade; 
tamanho médio; consistência firme; sem 
sujidade; pele lisa, livre ~e fungos; 
apropriado ao consumo. 

CEASA 5,90 1.534,00 

5 130 kg 

Mandioca; de pnmeira, m natura, 
descascada, apresentando grau de 
maturação, tal que lhe permit suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, 
com ausência de sujidades, parasitos e 
larvas. 

RADOLL 4,84 629,20 

6 70 unid 

Alface crespa de 1 a qualidade; com folhas 
integras, livres de fungos; trans portadas em 
sacos plásticos transparentes ~e primeiro CEASA 3,60 252,00 

7 Cheiro verde - O cheiro verd precisa ser CEASA 
fresco, com uma cor verde lQrofundo e 

4,15 207,50 

I 
Avenida João xi III, 473, Fone: (045)3256-1155 
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I aparência viçosa. Os maços nã ~ podem ter 
folhas que estão murchas ou a narelas. Em 
maço com no mínimo 300g. 

I TQTAL R$ 5.524,80 
Valor para o ILote 01: R$ 5.524,801 (cinco mil, q ~inhentos e vinte e quatro reais e oitenta 
centavos). 

Lote 2: Ovos I 

Item Qtd Unid Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Ovos, de granja; de galinha; acc ndicionados 

1 60 dz em embalagem apropriada, que evite COMETA 6,25 375,00 danos/quebras; embalagem contendo 12 
ovos (uma dúzia); 

TOTAL R$ 375,00 
Valor para o Lote 02: R$ 375,00 (trezentos e seten a e cinco reais). 

Lote 3: Arroz parboilizado, farofa pronta, sal e t mpero pronto, extrato de tomate, óleo de 
soja, de milho e vinagre 

Item Qtd Und Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Arroz. Parboilizado; tipo 1; lon go; grãos 
1 130 unid inteiros; sem sujidades e/ou objetos DELLARROZ 16,35 2.125,50 

estranhos; em pacote plástico de ~kg; 

2 57 unid Farofa pronta tradicional; En hbalagem ZAELI 6,25 356,25 
com no mínimo 500 gr. 
Oleo de soja refinado, cor própria, 

3 75 unid transparente, refinado, sem odor ou sabor COAMO 9,05 678,75 estranho, embalado em frasco d e 900ml. 
Validade mínima de 12 meses; 
Oleo de milho; rico em Omeg a 6; cor 

4 60 unid própria, transparente, refinado, em odor SUAVIT 12,05 723,00 ou sabor estranho, embalado em frasco de 
900ml. Validade mínima de 12 11 eses; 
Vinagre. O produto deve conter entre 4% 
e 6% de ácido acético, e 1 % v l/v o teor 
alcoólico ' . do gre. A maximo vm 

5 60 unid embalagem do produto deve conter CHEMIM 2,10 126,00 
registro da data de fabricação peso e 
validade estampada no ró ulo da 
embalagem; Embalagem com n p mínimo 
750 ml. 
Extrato de tomate. Simples; con centrado; 

6 40 unid sem sementes; adequadamente e mbalado; QUERO 8,15 326,00 
contendo aproxim~damente 1 kg; 

7 30 unid Sal fino seco, iodado para co .... inha. No MAIS 1,35 40,50 

Avenida João X} III, 473, Fone: (045)3256-1155 
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seu rótulo conter prazo de valic ade/lote. 

1 Validade mínima de 6 meses a partir da 
data da entre_g_a. Embalagem com 1 K_g; 

I Tempero pronto para carnes e s imilares; 
8 70 unid contendo ingredientes básicos; sem lREMAR 2,89 202,30 pimenta; acondicionado em err balagem 

com no mínimo 50Qgr; 
I TOTAL R$ 4.578,30 

Valor para o Lote 03: R$ 4.578,30 (quatro mil, ;uinhentos e setenta e oito reais e trinta 
centavos). 

Lote 4: Carnes e embutidos 

Item Qtd Und Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Carne bovina costela - produto de qualidade 
- Entregue em embalagens que ontenham 

1 350 kg especificados o local de origem c o produto, 
I peso, data de embalagem e data de 

vencimento (validade). A carne I ão deverá 
estar con__g_elada. 
Carne suína costela - produto de qualidade 
- Entregue em embalagens que ontenham 

2 270 kg especificados o local de origem d p produto, 
peso, data de embalagem e data de 
vencimento (validade). A carne I ão deverá 
estar cOJ!g_elada. 
Carne bovina paleta - produto de qualidade 
- Entregue em embalagens que ontenham 

3 280 kg especificados o local de origem d p produto, 
peso, data de embalagem e data de 
vencimento (validade). A carne 1 ão deverá 
estar congelada. 
Carne bovina bisteca - produto de qualidade 
- Entregue em embalagens que ontenham 

4 320 kg especificados o local de origem d p produto, 
peso, data de embalagem e data de 
vencimento (validade). A carne 1 ão deverá 
estar congelada. 
Carne suína paleta - produto de q ualidade - 
Entregue em embalagens que ontenham 

5 330 k~ 
especificados o local de origem d p produto, 
peso, data de embalagem e data de 
vencimento (validade). A carne I ão deverá 
estar con_g_elada. 
Carne suína bisteca - produto de qualidade 

6 300 kg - Entregue em embalagens que ontenham 
I especificados o Iocal de origem _Q o _2_roduto, 

I Avenida João XX lI, 473, Fone: (045)3256-1155 
CEP 85.99 ~-OOO - Centro - Mercedes - PR 
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I 
peso, data de embalagem e data de 
vencimento (validade). A carne tão deverá 
estar congelada, 

7 330 kf Coxa e sobre coxa; de frango; em dorso; 
congelada; adequadamente emba ada; 

I Carne bovina moída, resfriada limpa e 
magra, contando com até 10% c e gordura, 

8 150 kg livre de sebos, ossos, cartilager s e pêlos. 
Embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente, rotulada; 

9 35 kg Linguiça; para cozinhar; 
Salsicha tipo hot dog congelad ~ com no 
máximo 20% p/p de lipídios; co In aspectos 
característico, cor própria, serr manchas 
pardacentas ou esverdeadas. Apr sentando- 
se uniforme e padronizadas, p~ sando em 

10 30 pct média 40g, por unidade. Valida e mínima 
de 03 meses. Rotulagem de aco do com a 
legislação vigente, embalado a vácuo, em 
saco plástico transparente e atóx co, limpo, 
não violado e que garanta a inte gridade do 
produto. Pacote de 02 quilo; 

TOTAL R$ 
Valor para o Lote 04: R$ 

Lote 5: Frios, margarina e manteiga 

Item Qtd Und Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

Presunto; Fatiado; A carne de ve ser 
firme e úmida, mas não molh ada, A 
gordura deve ser branca a ca tanho- 

1 60 kg claro, sem manchas amarelas ou verdes. FRIMESA 29,75 1.785,00 
A embalagem do produto deve conter 
registro da data de fabricação, peso e 
validade estampada no rótulo. 
Queijo; tipo colonial, atiado, 

2 50 kg embalagem com dados de identi icação, COLONIAL 31,85 1.592,50 data de fabricação e validade. Ao equada 
para o consumo humano. 
Margarina cremosa c/ sal - Produ to com 

, . 65% de Lipídi ps. A no mnumo 
embalagem deve conter o Regi tro no 

3 35 unid Ministério da Saúde, o local de origem DORIANA 4,49 157,15 
do produto, peso, data de embal ~gem e 
data de vencimento (va idade). 
Embalagem com no mínimo 500 ~r. 

4 35 unid Maionese - Ingredientes: Aguá, óleo HELLMANN'S 7,59 265,65 

Avenida João XX lI, 473, Fone: (045)3256-1155 
CEP 85.99 3-000 - Centro - Merce~R 
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Supermerclldo. 

TOTAL R$ 3.800,30 

vegetal, ovos pasteurizados, amido 
modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de 
limão, acidulante ácido lático, 
estabilizante goma xantana, com ervador 
ácido sórbico, sequestrante EDT 1\ cálcio 
dissódico, corante páprica, aromatizante 
e antioxidantes ácido cítrico, IBHT e 
BHA. Conter ômegas 3 e 6 prov nientes 
do óleo de soja e não ter gordura: trans e 
glúten. A embalagem do produ o deve 
conter registro da data de fab icação, 
peso e validade estampada no rr tulo da 
embalagem; Embalagem com no 
mínimo 500 gr. 

Lote 6: Isotônico, refrigerantes e gelo 

IE 90246684-33 

Valor para o Lote 05: R$ 3.800,30 (três mil, oitocei tos reais e trinta centavos). 

unid 

Gelo pacote com 5 Kg, produ ido com 

Item Qtd Und Descrição Marca R$ 
Unit 

532,50 

R$ 
Total 

1 

2 

3 

4 

5 

350 

180 

150 

150 

30 

Isotônicos - sabores diversos com, no 
mínimo, 500 ml; 

unid 

Refrigerante de cola; sabor original 
contém água gaseificada, açúcar, extrato 
de noz de cola, cafeína, corante caramelo 
IV, acidulante ácido fosfórico e aroma 
natural. Cada 200ml contém ~5kcal e 
10mg de sódio. Acondicior ado em 
garrafas contendo 2 litros 

POWERADE 

COCA 
COLA 

RIO 
BRANCO 

RIO 
BRANCO 

VANDERLEI 17,75 

4,25 1.487,50 

6,59 1.186,20 

unid 

Refrigerante; composto de água 
gaseificada, 
açúcar, suco concentrado de limão; sendo 
permitido acidulante INS 330, 
conservadores INS 211 e INS 2( 2; isento 
de glúten; livre <te sujidades, parasitas e 
larvas; acondicionado em garrafa 
contendo 2 litros 

5,55 832,50 

unid 

Refrigerante; composto de e} trato de 
guaraná, água gaseificada, açúcar, sendo 
permitidos 0,02g a 0,2g de extrato de 
semente de guaraná; isento de corantes 
artificiais; com validade mínin a de 07 
meses a contar da data de entreg: ; livre de 
sujidades, parasitas e larvas; 
acondicionado em ugarrafa cohtendo 2 
litros 

4,35 652,50 

I id UJ;l1 

I 
Avenida João DIII, 473, Fone: (045)3256-1155 

CEP 85.998-000 - Centro - Mercedes - PR 
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água 
potável; 

TOTAL R$ 4.691,20 
Valor para o Lote 06: R$ 4.691,20 (quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte 
centavos). 

Lote 7: Frutas 
R$ 
Unit 

R$ 
Total 

Item Qtd Und Descrição 

1 300 Kg Maçã. Tipo Fuji; nacional; de pnmeira; CEASA 
madura; adequadamente embalad . 12,19 3.657,00 

2 300 Kg Banana nanica. Em pencas. Adequadamente CEASA 
embalada; adequada ao consumo humano, 5,35 1.605,00 

3 110 Und Abacaxi; tipo pérola; maduro; propriado CEASA 6,19 680,90 
ao consumo Ceasa 

TOTAL R$ 5.942,90 
Valor para o Lote 07: R$ 5.942,90 (cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa 
centavos). 

*Os produtos deverão ser de primeira qualidade, dequadamente embalados, com prazo de 
validade mínimo de três meses após a entrega do p oduto. 

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 au indiretas, relacionadas com o fornecimento 
do objeto da presente licitação. 

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

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

l'~ERCEDES - PR, 23 de fevereiro de 2021 

E~S)l1R' & LEONHA1!mT LTDA 
~RLAI VILSON LEbNHARDT 

SÓCIO-ADMINIS'l RADOR 
CNPJ: 04.760.863 0001-18 

Avenida João XX lI, 473, Fone: (045)3256-1155 
CEP 85.99~-000 - Centro - Mercedes - PR 
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ENVELOPE N.o 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICíPIO DE MERCEDES 
ESTADO DO PARANÁ 
IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS L TDA - ME 
ENDEREÇO: RUA MONTE CASTELO, N.o 575, CENTRO, 
MERCEDES - PR 
CNPJ: 12.403.480/0001-10 
PREGÃO PRESENCIAL N.o 15/2021 
DATA DE ABERTURA: 23/02/2021 
HORÁRIO: 08h30min 



IE 90530002-47 
de alimentos. 

IRMÃOB ESSER CO~RCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 
CNPJ 12. < 03. 480/00~~,-10 I 

Comércio varejista 

ANEXO 11 

PREGÃO PRESEN pIAL 15/2021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município dy Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 15/2021 I 

IRMÃOS E~SER COMÉRCIO DE ALIMENT OS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n". 
12.403.480/Oq01-10, Inscrição Estadual n". 905 0002-47, 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, apr senta a seguinte Pro posta de Preços para aquisição de gêneros 
alimentícios diversos para atender as atividades eventos diversos realizados pelas diversas 
secretarias do Município de Mercedes, conforme des crição a seguir: 

Lote 1: Hortífrutig ranjeiros 

Item Qtd Unid Descrição Marca 

207,50 

1 390 fg 
Batata Inglesa, tipo monalisa d~ 1 a qualidade; 
tamanho médio; consistêncii firme; sem 
indicio de germin~ão; isenta d~ sujidade. 

CEASA 

R$ 
Unit 

R$ 
Total 

2 190 kg Repolho de 1 ° qualidade. Verde. Liso; fresco; 
bem desenvolvido; firme e intacto. CEASA 

4,70 1.833,00 

3 110 kg 
Cebola Seca de 1 a qualidade; tamanho de 
médio; casca integra em fungos, 
consistência firme, embalada adequadamente. 

CEASA 

3,35 636,50 

4 260 kg 

Tomate tipo longa vida de l" qualidade; 
tamanho médio; consistênci ~ firme; sem 
sujidade; pele lisa, livre de fungos; 
apropriado ao consumo. 

CEASA 

3,90 429,00 

5 130 kg 

Mandioca; de primeira, in nau a, descascada, 
apresen ando grau de maturação, tal que lhe 
permita suportar a rnanipulaçê o, o transporte 
e a conservação em condiç ões adequadas 
para o consumo, com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. 

RADOLL 

5,93 1.541,80 

6 70 unid 
Alface crespa de I a qualidade; - com folhas 
integras, livres de fungos; tn nsportadas em 
sacos plásticos transgarentes d~ primeiro uso. 

CEASA 

4,85 630,50 

7 50 unid 

Cheiro verde - O cheiro ve de precisa ser 
fresco, com uma cor vere e profundo e 
aparência viçosa. Os maços não podem ter 
folhas ~ue estão murchas O\: amarelas. Em 
maço com no mínimo 300g. 

CEASA 

3,65 255,50 

TOTAL 

4,15 

R$ 5.533,80 

I 
Rua Monte Ca~telo, 575, Fone: (045)3256-1160 

CEP 85. ~98-000 - Centro - Mercedes - PR 
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Comércio varejista de alimentos. 

Valor para o Lote 01: R$ 5.533,80 (cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta 
centavos). 

Lote 2: Ovos 

UNIÃO 

R$ 377,40 

I 

Item Qtd Unid Marca R$ R$ 
Unit Total 

6,29 377,40 

Ovos, de granja; de galinha; acondicionados 
em embalagem apropriada que evite 
danos/quebras; embalagem cor tendo 12 ovos 
(uma dúzia); 

TOTAL 
Valor para o Lote 02: R$ 377,40 (trezentos e seter ta e sete reais e quarenta centavos). 

1 60 dz 

Lote 3: Arroz parboilizado, farofa pronta, sal e empero pronto, extrato de tomate, óleo de 
soja, de milho e vinagre 

Item Qtd Und Descrição Marca 

8,18 

206,50 I 

R$ R$ 
Unit Total 

1 

2 

130 unid 

57 unid 

Arroz. Parboilizado; tipo 1; 101g0; grãos 
inteiros; sem sujidades e/o 1 objetos 
estranhos; em pacote plástico d 2kg; 

DELLARROZ 16,40 2.132,00 

Farofa pronta tradicional; Embalagem 
com no mínimo 500 gr. PINDUCA 6,30 359,10 

3 

4 

5 

75 unid 

60 unid 

60 unid 

Oleo de soja refinado, co própria, 
transparente, refinado, sem odc r ou sabor 
estranho, embalado em frasco de 900m1. 
Validade mínima de 12 meses; 

COCAMAR 9,10 682,50 

Oleo de milho; rico em Om ga 6; cor 
própria, transparente, refinado sem odor 
ou sabor estranho, embalado er ~ frasco de 
900m1. Validade mínima de 12 neses; 

COCAMAR 12,15 729,00 

CHEMIM 2,15 129,00 

I 

Vinagre. O produto deve conte entre 4% 
e 6% de ácido acético, e 1 % v/v o teor 
alcoólico máximo do Vl nagre. A 
embalagem do produto deve conter 
registro da data de fabricaçí o, peso e 
validade estampada no ótulo da 
embalagem; Embalagem com no mínimo 
750 m1. 

6 40 
Extrato de tomate. Simples; c ncentrado; 
sem sementes; adequadamente embalado; 
contendo aproximadamente 11< g; 

QUERO 327,20 

7 30 

unid 

Sal fino seco, iodado para c bzinha. No 
seu rótulo conter prazo de validade/lote. 
Validade mínima de 6 meses a partir da 
data da entrega. Embalagem cc m 1 Kg; 

SARTORI 1,49 44,70 unid 

8 2,95 70 
Tempero pronto para carnes similares; 
contendo I unid MALLMANN 

Rua Monte Ca~telo, 575, Fone: (045) 3256-11601 

CEP 85.998-000 - Centro - Mercedes - P~ 
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I COiérCio varejista de alimentos. 

I 
ingredientes básicos; sem pimenta; 

d ··1 d acon iciona o 
em embalagem com na mínimo 500gr; 

TOTAL R$ 4.610,00 
Valor para o Lote 03: R$ 4.610,00 (quatro mil, se scentos e dez reais). 

Lote 4: Carnes e embutidos 

Item Qtd Und Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

1 350 kg 

Carne bovina costela - pror uto de 
qualidade - Entregue em eml alagens 
que co tenham 
especificados o local de ori em do 
produto, peso, data de emba agem e 
data de vencimento (validade). iA carne 
não deverá estar congelada. 

PALATTO 25,75 9.012,50 

2 270 kg FRIGOBECKER 19,25 5.197,50· 

Carne suína costela - proc uto de 
qualidade - Entregue em em! alagens 
que contenham especificados o local de 
origem do produto, peso, ~ata de 
embalagem e data de vencimento 
(validade). A carne não deve á estar 
congelada. 

3 280 kg 

Carne bovina paleta - pro: uto de 
qualidade - Entregue em em I>alagens 
que contenham especificados o local de 
ongem do produto, peso, ~ata de 
embalagem e data de ver. cimento 
(validade). A carne não deverá estar 
congelada. 

PALATTO 23,15 6.482,00 

4 320 kg 

II 

Carne bovina bisteca - pro duto de 
qualidade - Entregue em embalagens 
que contenham especificados o local de 
origem do produto, peso, ~ata de 
embalagem e data de ver cimento 
(validade). A carne não dev: rá estar 
congelada. 

PALATTO 29,35 9.392,00 

5 330 kg 

I 

II 
Carne suína paleta - pro uto de 
qualidade - Entregue em embalagens 
que contenham especificados ° local de 
origem do produto, peso, ~ata de FRIGOBECKER 15,15 4.999,50 
embalagem e data de ve cimento 
(validade). A carne não dev rá estar 
congelada. 

6 300 kg 
Carne suína bisteca - pro ~uto de 
qualidade - FRIGOBECKER 17,55 5.265,00 
Entregue em embalagen s que 

I 
I Rua Monte Ca telo, 575, Fone: (045)3256-1160 

CEP 85.~98-000 - Centro - Mercedes - PR 
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de alimentos. 

Coxa e sobrecoxa; de frango; sem 
dorso; 
congelada; adequadamente emb lada; 

7 330 kg 

contenham 
especificados o local de ori] em do 
produto, peso, data de embal agem e 
data de ven imento 
(validade). A carne não deve á estar 
congelada. 

I 

LEVO 7,15 2.359,50 

8 

Carne bovina moída, resfriada, impa e 
magra, 
contando com até 10% de ordura, 

150 kg livre de sebos, ossos, cartile gens e 
pêlos. Embalagem plástica Iexível, 
atóxica, resistente, trans oarente, 
rotulada; 

PALATTO 20,88 3.132,00 

9 35 kg Linguiça; para cozinhar; REAL 18,39 643,65 

10 

Salsicha tipo hot dcg congelada com no 
máximo 20% p/p de lipídios; com 
aspectos característico, cor própria, 
sem manchas pardacenta s ou 
esverdeadas. Apresen ando-se 
uniforme e padronizadas, pesando em 

30 pct média 40g, por unidade. Validade 
mínima de 03 meses. Rotula ~em de 
acordo com a ·legislação v-igente, 
embalado a vácuo, em saco plástico 
transparente e atóxico, Iimj o, não 
violado e que garanta a integridade do 
produto. Pacote de 02 quilo; 

FRIMESA 23,75 712,50 

TOTAL R$ 47.196,15 
Valor para o Lote 04: R$ 47.196,15 (quarenta e sete reais, cento e noventa e seis reais e 
quinze centavos). 

Lote 5: Frios, margarina e manteiga 

Item Qtd Und Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

1 60 kg 

Presunto; Fatiado; A carne ~eve ser 
firme e úmida, mas não mo hada. A 
gordura deve ser branca a bastanho 
claro, sem manchas amarelas eu verdes. 
A embalagem do produto de Je conter 
registro da data de fabricação, peso e 
validade estampada no rótulo. 

FRIMESA 30,00 1.800,00 

2 50 kg 
Queijo; tipo colonial, fatiado, 
embalagem com dados de ider tificação, 
data de fabricação e vaiidade. '\deauada 

SANTA FÉ 32,00 1.600,00 

I 

I Rua Monte car telo, 575, Fone: (045) 3256-1160 
CEP 85. 98-000 - Centro - Mercedes - PR 
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I Comércio varejista de alimentos. 

para o consumo ~umano. 

3 35 

I 

unid 

Margarina cremosa c/ sal - Pro: uto com 
no mínimo 65% de Lipídios. A 
embalagem deve conter o Re istro no 
Ministério da Saúde, o local d ~ origem 
do produto, peso, data de emb lagem e 
data de vencimento (validade). 
Embalagem com no mínimo 501 gr. 

DORIANA 4,55 159,25 

4 35 unid 

Maionese - Ingredientes: Agua, óleo 
vegetal, ovos pasteurizados amido 
modificado, vinagre, açúcar, sa suco de 
limão, acidulante ácido lático, 
estabilizante goma xantana, cor servador 
ácido sórbico, sequestrante ED A cálcio 
dissódico, corante páprica, aro natizante 
e antioxidantes ácido cítrico, BHT e 
BHA. Conter ômegas 3 e 6 pro zenientes 
do óleo de soja e não ter gorduras trans e 
glúten. A embalagem do produto deve 
conter registro da data de fabricação, 
peso e validade estampada no ótulo da 
embalagem; Embalagem com no 
mínimo 500 gr. 

HELLMANN' S 7,65 267,75 

TOTAL R$ 3.827,00 
Valor para o Lote 05: R$ 3.827,00 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais). 

Lote 6: Isotônico, refrigerantes e gelo 

Item Qtd Und Descrição Marca R$ 
Unit 

R$ 
Total 

1 350 unid Isotônicos - sabores diverso com, no 
mínimo, 500 ml; GATORADE 4,30 1.505,00 

2 180 unid 

Refrigerante de cola; sabor orig . nal contém 
água gaseificada, açúcar, extra o de noz de 
cola, cafeína, corante car meIo IV, 
acidulante ácido fosfórico e are ma natural. 
Cada 200ml contém 85kcal ~ 10mg de 
sódio. Acondicionado em garrafas 
contendo 2 litros 

COCA 
COLA 6,60 1.188,00 

3 150 unid 

II 

Refrigerante; composto de água 
gaseificada, açúcar, suco concentrado de 
limão; sendo permitido acidulante INS 
330, conservadores INS 211 ~ INS 202; 
isento de glúten; livre de sujidades, 
parasitas e larvas; acondic onado em 
garrafa contendo 2 litros 

RIO 
BRANCO 5,65 847,50 

4 150 unid 
Refrigerante; composto de extrato de 
guaraná, água gaseificada, aç úcar, sendo 

RIO 
BRANCO 4,39 658,50 I 

i 
I I Rua Monte Ca telo, 575, Fone: (045) 3256-1160 

CEP 85. 98-000 - Centro - Mercedes - PR 
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Comércio varejista de alimentos. 

permitidos 0,02g a 0,2g de extrato de 
semente de gu [raná; isento (e corantes 
artificiais; com validade mín ma de 07 
meses a contar da data de entre~a; livre de 
sujidades, parasitas e larvas; 
acondicionado em garrafa contendo 2 litros 
Gelo pacote com 5 Kg, produzido com 
água potável; 5 30 unid REAL 11,85 355,50 

TOTAL R$ 4.554,50 
Valor para o Lote 06: R$ 4.554,50 (quatro mi, quinhentos e cinquenta e quatro reais e 
cinquenta ceftavos). 

Lote 7: Frutas 

Item Qtd Und Descrição Marca R$ R$ 
Unit Total 

1 300 Kg Maçã. Tipo Fuji; nacional; de primeira; CEASA 12,20 3.660,00 madura; adequadamente embale da. 

2 300 Kg Banana nanica. Em pencas, A dequadamente CEASA 5,30 1.590,00 embalada; adequada ao consum p humano. 

3 110 Und Abacaxi; tipo pérola; maduro; apropriado ao CEASA 6,20 682,00 consumo Ceasa 
TOTAL R$ 5.932,00 
Valor para 01 Lote 07: R$ 5.932,00 (cinco mil, novecentos e trinta e dois reais). 

*Os produtos deverão ser de primeira qualidadé, adequadamente embalados, com prazo de 
validade mínimo de três meses após a entrega do p oduto. 

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 ( emais comunicações poderão ser encaminhadas 
para o e-mail: fernandaluiza.rainha@hotmail.com 

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

MERCEDES - PR, 23 de fevereiro de 2021 

IRMÃOS ESSER COMÉRCIO IJE ALIMENTOS LTDA - ME 
MOEMA SCHNE DER ESSER 
SÓCIA~ADMINIsTRADORA 
CNPJ: 12.403.' 80/0001-10 

Rua Monte Ca ~telo, 575, Fone: (045) 3256-11601 

CEP 85. ~98-000 - ~Mercedes - P~ 
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