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ANEXO 111 

PREGÃO PRESENCIAL 4/2021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 4/2021 

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 produtos hortifrutigranjeiros, leite e derivados, para alimentação 
escolar, para consumo nas escolas e creche da rede pública municipal de ensino do Município de 
Mercedes: 

1 

Marca Unit 
R$ R$ 

Total Item Qtd Unid Descrição 

2 

3 

100 dz 

100 kg 

60 kg 

Ovos. Comuns; de galinha; 
acondicionados em embalagem 
apropriada, que evite danos/quebras; 
embalagem contendo 12 ovos (1 dúzia); 
Deverá ter o registro no ministério da 
agricultura. (S.I.P ou S.I.F) 
Abacaxi - de boa qualidade, sem defeitos 
sérios, apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, devendo ser bem 
desenvolvidas e maduras. A polpa deve 
estar intacta e firme. Características 
Gerais: Fresco. Atingir o grau máximo ao 
tamanho, aroma, cor e sabor próprios da 
espécie e variedades. Apresentar grau de 
maturação tal que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. Não 
conterem substâncias terrosas, sujidades 
ou corpos estranhos aderentes à superfície 
da casca. Estarem isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor estranhos. 
Estarem livres de resíduos e fertilizantes. 
Entrega conforme a quantidade solicitada 
Abacate - de boa qualidade, tamanho 
médio, sem ferimentos ou defeitos, em 

CEASA 

CEASA 

5,05 

14,20 

505,00 

852,00 
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grau médio de 
amadurecimento, sem danos físicos e 
mecânicos, isenta de partes pútridas. Ser 
livre de resíduos visíveis de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos 
e/ou agroecológico. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada. Entrega conforme a quantidade 
solicitada 

4 1000 kg 

Banana N anica - inteira, firme em 
pencas. 
Apresentar grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e conformação 
uniformes, sem manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e qualidade. 
Ser livre de resíduos visíveis de 
fertilizantes. 

CEASA 5,50 5.500,00 

5 1000 kg 

Laranja Pera - deve ser de boa 
qualidade, sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, cor e conformação 
uniformes, devendo ser bem 
desenvolvidas e maduras. A polpa deve 
estar intacta 
e firme. Características Gerais: Fresco. 
Atingir o grau máximo ao tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da espécie e 
variedades. Apresentar grau de 
maturação tal que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo 
mediato e imediato. Não conterem 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderentes à superfície 
da casca. Estarem isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor estranhos. 
Deve apresentar se em início de 
maturação. 

CEASA 2,43 2.430,00 

6 300 kg 

Maçã Gala, inteira, firme. Apresentar 
grau de maturação tal que lhes permita 
suportar transporte, manipulação e CEASA 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 

12,20 3.660,00 
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599,00 

apresentando cor, tamanho e conformação 
uniformes, sem manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade. Ser livre de resíduos visíveis de 
fertilizantes. Entrega conforme solicitado. 

7 100 kg 

Mamão Formosa; de primeira-Quando 
constituída por fruta de boa qualidade, 
sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, 
devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras. Devem ser frescas, terem 
atingido o grau máximo ao tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da espécie e 
variedades. Não devem conter substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca. Isentos de 
umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Deve apresentar 80 a 90% 
de maturação. Ser livre de resíduos 
visíveis de fertilizantes. Acondicionados 
em caixas ou sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada. 

CEASA 5,99 

8 60 kg 

Manga Rosa de primeira - Quando 
constituída por fruta de boa qualidade, 
sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, 
devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras, com casca lisa, sem sinais de 
batida, rachaduras ou manchas escuras. 
Devem ser frescas, terem atingido 
o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e 
sabor próprios da espécie e variedades. 
Não devem conter substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca. Isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor estranhos. 
Deve apresentar 80 a 90% de maturação. 
Ser livre de resíduos visíveis de 
fertilizantes. Acondicionados em caixas 
ou sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada 

9 15 kg 
Maracujá. De primeira; com tamanho e 
coloração uniforme; bem desenvolvido e 
maduro. 

CEASA 15,00 225,00 

10 100 kg Melão Amarelo - de 1 a qualidade, CEASA 3,78 378,00 
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11 15 

amarelo, casca sã, firme, sem rachaduras, 
sem danos físicos ou mecânicos. Devendo 
estar bem desenvolvidos e maduros, 
devendo apresentar 80 a 90% de 
maturação. Ser livre de resíduos visíveis 
de fertilizantes. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada. 

kg Kiwi; maduro, adequado ao consumo. 

157,50 12 

13 

14 

15 

16 

17 

15 

600 

30 

50 

50 

100 kg 

kg Pêra; importada, madura, adequada ao 
consumo. CEASA 

CEASA 

CEASA 

10,50 

1,95 

9,15 

1.170,00 

457,50 

kg 

Melancia, inteira, firme, tamanho médio. 
Apresentar grau de maturação tal que lhes 
permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e conformação 
uniformes, sem manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades ou outros defeitos 
que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Ser livre de resíduos visíveis de 
fertilizantes. Entrega conforme solicitado. 

band Morango. Maduro, adequado ao 
consumo; bandeja com 200g. 

kg 
Caqui de Chocolate tamanho médio, grau 
médio de amadurecimento, casca lisa, sem 
ferimentos ou defeitos. 

kg 

Uva Niágara - nova de pnmeira 
qualidade. Deve ser doce e suculenta, 
firme e estar bem presa ao cacho, 
tendo tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios da espécie e variedades. Em grau 
de desenvolvimento tal que lhes 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo mediato e 
imediato. Não conterem substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca. Estarem 
isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Não deve estar 
murcha ou despencando. Ser livre de 
resíduos visíveis de fertilizantes. 
Acondicionados em sacos plásticos 
resistentes. 
Pêssego de 1 a qualidade, casca sã, lisa, 
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sem picadas de inseto, sem imperfeições. 
Apresentando tamanho e cor uniforme, 
sem rupturas, sem danos físicos e 
mecânicos, isento de partes pútridas. 
Devendo estar bem desenvolvidas e 
maduras, devendo apresentar 80 a 90% de 
maturação. Ser livre de resíduos 
visíveis de fertilizantes. Entrega conforme 
solicitado. 

CEASA 3,44 

2.840,00 

18 600 kg 
Abobrinha verde 10 qualidade, casca lisa, 
tamanho médio a grande, isenta de fungos 
e indícios de germinação. 

19 80 unid Acelga de 10 qualidade. Verde. Liso; 
fresco; bem desenvolvido; firme e intacto. 

20 50 unid 

Alface crespa de 1 a qualidade; - com 
folhas integras, livres de fungos; 
transportadas em sacos plásticos 
transparentes de primeiro uso. 

172,00 

21 800 kg 

Cenoura 10 qualidade, sem rama, fresca, 
compacta e firme, sem lesões de origem 
físicas ou mecânicas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida. 

CEASA 3,55 

22 800 kg 
Chuchu de 1 a Qualidade - casca lisa, 
tamanho médio a grande, isenta de fungos 
e indícios de germinação. 

23 80 unid 

Couve Flor Congelada. Couve-flor 
processada super gelada; de pnmeira, 
passada por processo de higienização e 
desinfecção, mantendo os floretes; 
deve apresentar-se de livre de parasitas e 
de qualquer substância contaminante que 
possa alterá-Ia ou encobrir alguma 
alteração; embalados em sacos de 
polietileno de baixa densidade, atóxico, 
lacrado, resistente ao transporte, o produto 
deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente e deve conter as 
seguintes informações: nome e endereço 
da 
empresa; identificação completa do 
produto, data de fabricação, prazo de 
validade e prazo máximo de conservação; 
temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação, o produto 
não deverá apresentar superfície pegajosa, 
exudato ou partes 
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flácidas ou de consistência anormal, com 
indícios de fermentação pútrida. 
Embalagem de 300g 

5,28 

24 250 kg Repolho de 10 qualidade. Verde. Liso; 
fresco; bem desenvolvido; firme e intacto. 

25 300 kg 

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

26 80 unid 

Brócolis Congelado super gelado; de 
primeira, passado por processo de 
higienização e desinfecção, mantendo os 
floretes; deve apresentar-se de livre de 
parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-Ia ou 
encobrir alguma alteração; 
embalados em sacos de polietileno de 
baixa densidade, atóxico, lacrado, 
resistente ao transporte, o produto deverá 
ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente e deve conter as 
seguintes informações: nome e endereço 
da empresa; identificação completa do 
produto, data de fabricação, prazo de 
validade e prazo máximo de conservação; 
temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação, o produto 
não deverá apresentar superfície pegajosa, 
exudato ou partes tlácidas ou de 
consistência anormal, com indícios de 
fermentação pútrida. Embalagem de 300g. 

LAR 422,40 

27 800 kg 

Beterraba de Ia qualidade; tamanho 
médio; casca lisa sem indicio de 
germinação; firme e intacta; 
isenta de sujidade e objetos estranhos. 

CEASA 3,72 2.976,00 

28 50 kg 

Vagem Fresca, com coloração e tamanho 
uniformes típicos da variedade. Isento de 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, Não deve estar 
apresentando manchas, machucaduras, 
bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência 
e qualidade. Livre de umidade externa 
anormal e resíduos de fertilizantes. De 
colheita recente. 

29 40 kg Alho de 1 a qualidade; Grupo comum, tipo CEASA 26,50 1.060,00 
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especial. 

3,65 

2.028,00 

365,00 30 100 kg 
Batata doce de 10 qualidade; consistência 
firme; sem indicio de germinação; isenta 
de sujidade. 

CEASA 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

600 unid vermelho ponceau, corante artificial FRIMESA 4,99 
azul brilhante, acidulante: ácido cítrico e 
conservador: sorbato de potássio), amido 
modificado, espessante: gelatina e 
fermento lácteo. No seu rótulo deve conter 
o número de registro no Ministério 
Agricultura (S.I.F/S.I.P ou S.I.M), prazo 
de validade, lote e informação nutricional 
por porção. 

800 kg 

300 kg 

500 

50 

60 

Batata Inglesa, tipo monalisa de J3 
qualidade; tamanho médio; consistência 
firme; sem indicio de germinação; isenta 
de sujidade. 
Cebola Seca de 1 a qualidade; tamanho de 
médio; casca integra sem fungos, 
consistência firme, embalada 
adequadamente. 
Iogurte com polpa de fruta - Embalagem 
1000G. Soro de leite pasteurizado, leite 
pasteurizado semidesnatado, açúcar, 
preparado de morango (água, açúcar 
liquido invertido, polpa de morango, 
estabilizante: amido modificado, aroma 
idêntico ao natural de morango, corante 
artificial bordeaux, corante artificial 

unid 

Leite Pasteurizado Padronizado; 
acondicionado em embalagem plástica 
contendo 1 litro. O produto deverá ter 
validade não inferior a 5 dias da data de 
envase e selo de inspeção selo de inspeção 
(S.I.M, S.I.F ou S.I.P); prazo de validade, 
lote e informação nutricional por porção. 

CEASA 

SANTA 
FÉ 

TERRA 
VIVA 

5,00 4.000,00 

unido 

Nata industrializada, tipo creme de leite 
pasteurizado, embalagem contendo até 
400gr com dados de identificação, data de 
fabricação e validade. Adequada para o 
consumo humano. Deverá ter o registro no 
ministério da agricultura, o produto deverá 
estar em conformidade com as leis 
específicas vigentes (S.I.F/S.I.P ou S.I.M). 

2.994,00 

3,92 1.960,00 

Queijo; tipo mussarela - Barra, 
embalagem do produto deve conter 33,80 kg 
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registro, data de fabricação, peso e 
validade estampada no rótulo. Deverá ter 
o registro no ministério da agricultura, o 
produto deverá estar em conformidade 
com as leis especificas vigentes 
(S.I.F/S.I.P ou S.I.M). Obs: Entregar 
fatiado. 
Manteiga sem sal, de primeira qualidade, 
obtida do creme de leite (nata) 
padronizado, pasteurizado e maturado, 
embalagens contendo até 500gr com 
dados de identificação, data de fabricação 
e validade. Adequada para o consumo 
humano. Deverá ter o registro no 
ministério da agricultura, o produto deverá 
estar em conformidade com as leis 
especificas vigentes (S.I.F/S.I.P ou S.I.M). 

Valor Total da Ata: R$ 34.751,40 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e 
quarenta centavos). 

OBS: Os produtos deverão ser de primeira qualidade; estar adequadamente embalados; 
em plenas condições de consumo. 

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, 01 de fevereiro de 2021. 

MARLUCI WEISS 
EMPRESÁRIA 

CNPJ: 68.825.736/0001-32 
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ANEXO 111 

PREGÃO PRESENCIAL 4/2021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 4/2021 

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, expedida 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 produtos hortifrutigranjeiros, leite e 
derivados, para alimentação escolar, para consumo nas escolas e creche da rede pública municipal 
de ensino do Município de Mercedes: 

Item Qtd Unid Descrição 

485,00 

I 100 dz 

R$ R$ 
Marca Unit Total 

2 100 kg 

Ovos. Comuns; de galinha; 
acondicionados em embalagem 
apropriada, que evite danos/quebras; 
embalagem contendo 12 ovos (1 dúzia); 
Deverá ter o registro no ministério da 
agricultura. (S.I.P ou S.I.F) 

5,25 525,00 COMETA 

Abacaxi - de boa qualidade, sem 
defeitos sérios, apresentando tamanho, 
cor e conformação uniformes, devendo 
ser bem desenvolvidas e maduras. A 
polpa deve estar intacta e firme. 
Características Gerais: Fresco. Atingir o 
grau máximo ao tamanho, aroma, cor e 
sabor próprios da espécie e variedades. 
Apresentar grau de maturação tal que 
lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. 
Não conterem substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes 
à superfície da casca. Estarem isentos de 
umidade externa anormal, aroma e 
sabor estranhos. 
Estarem livres de resíduos e 
fertilizantes. Entrega conforme a 

4,85 CEASA 
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quantidade solicitada 

CEASA 12,50 

2.400,00 

3 60 kg 

Abacate - de boa qualidade, tamanho 
médio, sem ferimentos ou defeitos, em 
grau nnéàio de 
amadurecimento, sem danos físicos e 
mecânicos, isenta de partes pútridas. Ser 
livre de resíduos visíveis de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológico. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada. Entrega conforme 
a quantidade solicitada 

750,00 

4 1000 kg 

Banana Nanica - inteira; firme em 
pencas. 
Apresentar grau de maturação tal que 
lhes permita suportar transporte, 
manipulação e conservação adequada 
para consumo mediato e imediato, 
tamanho médio, apresentando cor, 
tamanho e conformação uniformes, sem 
manchas, machucaduras, bolores, 
sujidades ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Ser 
livre de resíduos visíveis de 
fertilizantes. 

CEASA 5,30 5.300,00 

5 1000 kg 

Laranja Pera - deve ser de boa 
qualidade, sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, devendo ser 
bem desenvolvidas e maduras. A polpa 
deve estar intacta 
e firme. Características Gerais: Fresco. 
Atingir o grau máximo ao tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da espécie e 
variedades. Apresentar grau de 
maturação tal que lhes permita suportar 
a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. 
Não conterem substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes 
à superfície 
da casca. Estarem isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Deve élQ_resentar se em início 

CEASA 2,40 
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60 kg 

CEASA 

de matur'!_ção. 

6 300 kg 

Maçã Gala, inteira, firme. Apresentar 
grau de maturação tal qU~ lhes permita 
suportar transporte, m nipulação e 
conservação adequada ara consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e 
conformação uniformes, sem manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades ou 
outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e 
qualidade. Ser livre de resíduos visíveis 
de 

CEASA 12,20 3.660,00 

7 100 kg 

fertilizantes. 
solicitado. 

Entrega conforme 

6,40 640,00 

8 

Mamão Formosa; de primeira-Quando 
constituída por fruta de boa qualidade, 
sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, 
devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras. Devem ser frescas, terem 
atingido o grau máximo ao tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da espécie e 
variedades. Não devem conter 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderentes à superfície 
da casca. Isentos de umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos. Deve 
apresentar 80 a 90% 
de maturação. Ser livre de resíduos 
visíveis de fertilizantes. Acondicionados 
em caixas ou sacos plásticos resistentes, 
conforme _9uantidade solicitada. 
Manga Rosa de primeira - Quando 
constituída por fruta de boa qualidade, 
sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, 
devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras, com casca lisa, sem sinais de 
batida, rachaduras ou manchas escuras. 
Devem ser frescas, terem atingido 
o grau máximo ao tamanho, aroma, cor 
e sabor próprios da espécie e 
variedades. Não devem conter 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderentes à superfície 
da casca. Isentos de umidade 

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

Uva Niágara - nova de pnmeira 
qualidade. Deve ser doce e suculenta, 
firme e estar bem presa ao cacho, 
tendo tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios da espécie e variedades. Em 

9 15 kg 

externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Deve apresentar 80 a 90% de 
maturação. Ser livre de resíduos visíveis 
de fertilizantes. Acondicionados em 
carxas ou sacos plásticos resistentes, 
conforme 
quantidade solicitada 
Maracujá. De primeira; com tamanho e 
coloração uniforme; bem desenvolvido 
e maduro. 

CEASA 14,50 217,50 

10 100 kg 

Melão Amarelo - de 1 a qualidade, 
amarelo, casca sã, firme, sem 
rachaduras, sem danos físicos ou 
mecânicos. Devendo estar bem 
desenvolvidos e maduros, devendo 
apresentar 80 a 90% de 
maturação. Ser livre de resíduos visíveis 
de fertilizantes. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada. 

CEASA 3,75 375,00 

11 15 kg Kiwi; maduro, adeguado ao consumo. CEASA 24,00 360,00 

12 15 kg Pêra; importada, madura, adequada ao 
consumo. CEASA 10,80 162,00 

13 600 kg 

Melancia, inteira, firme, tamanho 
médio. Apresentar grau de maturação 
tal que lhes permita suportar transporte, 
manipulação e conservação adequada 
para consumo mediato e imediato, 
tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e 
conformação uniformes, sem manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades ou 
outros defeitos 
que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Ser livre de resíduos visíveis 
de fertilizantes. Entrega conforme 
solicitado. 

CEASA 1,95 1.170,00 

14 Morango. Maduro, adequado ao 
consumo; bandeja com 200g. CEASA 5,50 165,00 

15 50 kg 
Caqui de Chocolate tamanho médio, 
grau médio de amadurecimento, casca 
lisa, sem ferimentos ou defeitos. 

CEASA 9,00 450,00 

16 50 kg CEASA 9,00 450,00 

Avenida João XXIII, 473, Fone: (045)3256-1155 
CEP 85.998-000 - Centro - Mercedes - PR 
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kg 

Chuchu de Ia Qualidade - casca lisa, 
tamanho médio a grande, isenta de 
fungos e indícios de germinação. 

8,30 

432,00 

17 100 

grau de desenvolvimento tal que lhes 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo 
mediato e imediato. Não conterem 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca. Estarem 
isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Não deve estar 
murcha ou despencando. Ser livre de 
resíduos visíveis de fertilizantes. 
Acondicionados em sacos plásticos 
resistentes. 
Pêssego de 1 a qualidade, casca sã, lisa, 
sem picadas de . inseto, sem 
imperfeições. Apresentando tamanho e 
cor uniforme, sem rupturas, sem danos 
físicos e 
mecânicos, isento de partes pútridas. 
Devendo estar bem desenvolvidas e 
maduras, devendo apresentar 80 a 90% 
de maturação. Ser livre de resíduos 
visíveis de fertilizantes. Entrega 
conforme 
solicitado. 

CEASA 830,00 

18 600 kg 
Abobrinha verde 10 qualidade, casca 
lisa, tamanho médio a grande, isenta de 
fungos e indícios de _germinação. 

19 80 unid 
Acelga de 10 qualidade. Verde. Liso; 
fresco; bem desenvolvido; firme e 
intacto. 

CEASA 6,50 520,00 

20 50 unid 

Alface crespa de 1 a qualidade; - com 
folhas integras, livres de fungos; 
transportadas em sacos plásticos 
transparentes de primeiro uso. 

CEASA 3,20 160,00 

21 800 kg 

Cenoura 10 qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de 
origem físicas ou mecânicas, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida. 

CEASA 3,40 2.720,00 

22 800 kg 

23 80 unid 
Couve Flor Congelada. Couve-flor 
processada super gelada; de primeira, 
passada por processo de higienização e 

CEASA 5,40 

Avenida João XXIII, 473, Fone: (045)3256-1155 
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250 kg 

CEASA 

3,40 24 

desinfecção, mantendo os floretes; 
deve apresentar-se de livre de parasitas 
e de qualquer substância contaminante 
que possa alterá-Ia ou encobrir alguma 
alteração; embalados em sacos de 
polietileno de baixa densidade, atóxico, 
lacrado, resistente ao transporte, o 
produto deverá ser rotulado de acordo 
com a legislação vigente e deve conter 
as seguintes informações: nome e 
endereço da 
empresa; identificação completa do 
produto, data de fabricação, prazo de 
validade e prazo máximo de 
conservação; temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação, o 
produto não deverá apresentar 
superfície pegajosa, exudato ou partes 
flácidas ou de consistência anormal, 
com indícios de fermentação pútrida. 
Embalagem de 300g 

850,00 

25 300 

Repolho de 10 qualidade. Verde. Liso; 
fresco; bem desenvolvido; firme e 
intacto. 

CEASA 

26 80 

kg 

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

5,00 400,00 unid 

Brócolis Congelado super gelado; de 
primeira, passado por processo de 
higienização e desinfecção, mantendo 
os floretes; deve apresentar-se de livre 
de 
parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-Ia ou 
encobrir alguma alteração; 
embalados em sacos de polietileno de 
baixa densidade, atóxico, lacrado, 
resistente ao transporte, o produto 
deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente e deve conter as 
seguintes informações: nome e endereço 
da empresa; identificação completa do 
produto, data de fabricação, prazo de 
validade e prazo máximo de 
conservação; temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação, o 
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produto não deverá apresentar 
superfície pegajosa, exudato ou partes 
flácidas ou de consistência· anormal, 
com indícios de 
fermentação pútrida. Embalagem de 
300g. 

27 800 kg 

Beterraba de Ia qualidade; tamanho 
médio; casca lisa sem indicio de 
germinação; firme e intacta; 
isenta de sujidade e objetos estranhos. 

CEASA 3,70 2.960,00 

28 50 kg 

Vagem Fresca, com coloração e 
tamanho uniformes típicos da variedade. 
Isento de danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. Não 
deve estar apresentando manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, 
ferrugem ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de umidade externa 
anormal e resíduos de fertilizantes. De 
colheita recente. 

CEASA 9,90 495,00 

29 40 kg Alho de Ia qualidade; Grupo comum, 
tipo especial. CEASA 28,00 1.120,00 

30 100 kg 
Batata doce de 10 qualidade; 
consistência firme; sem indicio de 
germinação; isenta de sujidade. 

CEASA 3,50 350,00 

31 800 kg 

Batata Inglesa, tipo monalisa de Ia 
qualidade; tamanho médio; consistência 
firme; sem indicio de germinação; 
isenta de sujidade. 

CEASA 4,90 3.920,00 

32 300 kg 

Cebola Seca de 1 a qualidade; tamanho 
de médio; casca integra sem fungos, 
consistência firme, embalada 
adequadamente. 

33 600 unid 

Iogurte com polpa de fruta - 
Embalagem 1000G. Soro de leite 
pasteurizado, leite pasteurizado 
semidesnatado, açúcar, preparado de 
morango (água, açúcar liquido 
invertido, polpa de morango, 
estabilizante: amido modificado, aroma 
idêntico ao natural de morango, corante 
artificial bordeaux, corante artificial 
vermelho ponceau, corante artificial 
azul brilhante, acidulante: ácido cítrico 
e 
conservador: sorbato de potássio ), 

FRIMESA 5,10 3.060,00 
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unid 

FRIMESA 

3,90 

397,50 

modificado, espessante: gelatina e 
fermento lácteo. No seu rótulo deve 
conter o número de registro no 
Ministério Agricultura (S.I.F/S.I.P ou 
S.I.M), prazo 
de validade, lote e informação 
nutricional por porção. 

34 500 

Leite Pasteurizado Padronizado; 
acondicionado em embalagem plástica 
contendo 1 litro. O produto deverá ter 
validade não inferior a 5 dias da data de 
envase e selo de inspeção selo de 
inspeção (S.I.M, S.I.F ou S.I.P); prazo 
de validade, lote e informação 
nutricional por porção. 

SANTA FÉ 1.950,00 

35 50 unido 

Nata industrializada, tipo creme de 
leite 
pasteurizado, embalagem contendo até 
400gr com dados de identificação, data 
de fabricação e validade. Adequada para 
o consumo humano. Deverá ter o 
registro no ministério da agricultura, o 
produto deverá estar em conformidade 
com as leis 
específicas vigentes (S.I.F/S.I.P ou 
S.I.M). 

FRIMESA 7,95 

36 60 

Queijo; tipo mussarela - Barra, 
embalagem do produto deve conter 
registro, data de fabricação, peso e 
validade estampada no rótulo. Deverá 

kg ter o registro no ministério da 
agricultura, o produto deverá estar em 
conformidade com as leis especificas 
vigentes (S.I.F/S.I.P ou S.I.M). Obs: 
Entregar fatiado. 

DOM 
ARMANDO 35,00 2.100,00 

37 250 

Manteiga sem sal, de pnmeira 
qualidade, obtida do creme de leite 
(nata) padronizado, pasteurizado e 
maturado, embalagens contendo até 
500gr com 

unido dados de identificação, data de 
fabricação e validade. Adequada para o 
consumo humano. Deverá ter o registro 
no ministério da agricultura, o produto 
deverá estar em conformidade com as 
leis 

14,50 3.625,00 
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especificas vigentes (S .I.F /S .I.P ou 
S.I.M). 

Valor Total da Ata: R$ 42.999,00 (Quarenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais). 

OBS: Os produtos deverão ser de primeira qualidade; estar adequadamente embalados; 
em plenas condições de consumo. 

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, 01 de Fevereiro de 2021. 

Avenida João XXIII, 473, Fone: (045)3256 1155 
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CNPJ 12.403.480/0001-10 IE 90530002-47 
Comércio varejista de alimentos. 

ANEXO 111 

PREGÃO PRESENCIAL 4/2021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro do Município de Mercedes - PR 
Pregão Presencial n. ° 4/2021 

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 produtos 
hortifrutigranjeiros, leite e derivados, para alimentação escolar, para consumo nas escolas e creche 
da rede pública municipal de ensino do Município de Mercedes: 

Item Qtd Unid Descrição Marca 

1 

2 

3 

100 dz 

100 kg 

Ovos. Comuns; de galinha; 
acondicionados em embalagem 
apropriada, que evite danos/quebras; 
embalagem contendo 12 ovos (l dúzia); 
Deverá ter o registro no ministério da 
agricultura. (S.I.P ou S.I.F) 

UNIÃO 

R$ 
Unit 

539,40 60 kg 

Abacaxi - de boa qualidade, sem 
defeitos sérios, apresentando tamanho, 
cor e conformação uniformes, devendo 
ser bem desenvolvidas e maduras. A 
polpa deve estar intacta e firme. 
Características Gerais: Fresco. Atingir o 
grau máximo ao tamanho, aroma, cor e 
sabor próprios da espécie e variedades. 
Apresentar grau de maturação tal que 
lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. 
Não conterem substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes 
à superfície da casca. Estarem isentos 
de umidade externa anormal, aroma e 
sabor estranhos. 
Estarem livres de resíduos e 
fertilizantes. Entrega conforme a 
quantidade solicitada 

CEASA 

R$ 
Total 

5,17 517,00 

Abacate - de boa qualidade, tamanho CEASA 

4,49 449,00 

8,99 

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



- , 
IRMAOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

CNPJ 12.403.480/0001-10 IE 90530002-47 
Comércio varejista de alimentos. 

médio, sem ferimentos ou defeitos, em 
grau médio de 
amadurecimento, sem danos físicos e 
mecânicos, isenta de partes pútridas. 
Ser livre de resíduos visíveis de 
fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente orgânicos e/ou 
agroecológico. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada. Entrega 
conforme a quantidade solicitada 

5,49 4 1000 kg 

Banana Nanica - inteira, firme em 
pencas. 
Apresentar grau de maturação tal que 
lhes permita suportar transporte, 
manipulação e conservação adequada 
para consumo mediato e imediato, 
tamanho médio, apresentando cor, 
tamanho e conformação uniformes, sem 
manchas, machucaduras, bolores, 
sujidades ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Ser 
livre de resíduos visíveis de 
fertilizantes. 

CEASA 5.490,00 

5 1000 kg 

Laranja Pera - deve ser de boa 
qualidade, sem defeitos sérios, 
apresentando tamanho, cor e 
conformação uniformes, devendo ser 
bem desenvolvidas e maduras. A polpa 
deve estar intacta 
e firme. Características Gerais: Fresco. 
Atingir o grau máximo ao tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da espécie e 
variedades. Apresentar grau de 
maturação tal que lhes permita suportar 
a 
manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. 
Não conterem substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes 
à superfície 
da casca. Estarem isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor 
estranhos. Deve apresentar se em início 
de maturação. 

CEASA 2,39 2.390,00 

6 300 kg Maçã Gala, inteira, firme. Apresentar CEASA 9,98 2.994,00 

Rua Monte Castelo, 575, Fone: (045)3256-1160 
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grau de maturação tal que lhes permita 
suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada para consumo 
mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e 
conformação uniformes, sem manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades ou 
outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e 
qualidade. Ser livre de resíduos visíveis 
de 

5,80 7 100 kg 

fertilizantes. 
solicitado. 

Entrega conforme 

580,00 

8 60 

Mamão Formosa; de primeira-Quando 
constituída por fruta de boa qualidade, 
sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, 
devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras. Devem ser frescas, terem 
atingido o grau máximo ao tamanho, 
aroma, cor e sabor próprios da espécie e 
variedades. Não devem conter 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderentes à superfície 
da casca. Isentos de umidade externa 
anormal, aroma e sabor estranhos. Deve 
apresentar 80 a 90% 
de maturação. Ser livre de resíduos 
visíveis de fertilizantes. 
Acondicionados em caixas ou sacos 
plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada. 

CEASA 

2,83 169,80 

Manga Rosa de primeira - Quando 
constituída por fruta de boa qualidade, 
sem defeitos sérios, apresentando 
tamanho, cor e conformação uniforme, 
devendo ser bem desenvolvidas e 
maduras, com casca lisa, sem sinais de 
batida, rachaduras ou manchas escuras. 
Devem ser frescas, terem atingido 
o grau máximo ao tamanho, aroma, cor 
e sabor próprios da espécie e 
variedades. Não devem conter 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderentes à superfície 
da casca. Isentos de umidade 
externa anormal, aroma e sabor 

CEASA kg 

Rua Monte Castelo, 575, Fone: (045)3256 1160 
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30 

kg 
Caqui de Chocolate tamanho médio, 
grau médio de amadurecimento, casca 
lisa, sem ferimentos ou defeitos. 

5,49 

450,00 

9 15 kg 

estranhos. Deve apresentar 80 a 90% de 
maturação. Ser livre de resíduos 
visíveis de fertilizantes. 
Acondicionados em caixas ou sacos 
plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada 
Maracujá. De primeira; com tamanho 
e coloração uniforme; bem 
desenvolvido e maduro. 

CEASA 14,99 224,85 

10 100 kg 

Melão Amarelo - de 1 a qualidade, 
amarelo, casca sã, firme, sem 
rachaduras, sem danos físicos ou 
mecânicos. Devendo estar bem 
desenvolvidos e maduros, devendo 
apresentar 80 a 90% de 
maturação. Ser livre de resíduos 
visíveis de fertilizantes. Embalagem: 
em sacos plásticos resistentes, 
conforme quantidade solicitada. 

CEASA 3,75 375,00 

11 15 kg Kiwi; maduro, adequado ao consumo. CEASA 25,90 388,50 

12 15 kg Pêra; importada, madura, adequada ao 
consumo. CEASA 10,49 157,35 

13 600 kg 

Melancia, inteira, firme, tamanho 
médio. Apresentar grau de maturação 
tal que lhes permita suportar transporte, 
manipulação e conservação adequada 
para consumo mediato e imediato, 
tamanho médio, 
apresentando cor, tamanho e 
conformação uniformes, sem manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades ou 
outros defeitos 
que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Ser livre de resíduos visíveis 
de fertilizantes. Entrega conforme 
solicitado. 

CEASA 1,99 1.194,00 

14 band Morango. Maduro, adequado ao 
consumo; bandeja com 200g. CEASA 164,70 

15 50 CEASA 9,00 450,00 

16 50 kg 

Uva Niágara - nova de pnmeira 
qualidade. Deve ser doce e suculenta, 
firme e estar bem presa ao cacho, 
tendo tamanho, aroma, cor e sabor 
próprios da espécie e variedades. Em 
grau de desenvolvimento tal que lhes 

CEASA 9,00 
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17 

18 

100 

600 
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kg 

Couve Flor Congelada. Couve-flor 
processada super gelada; de primeira, 
passada por processo de higienização e 
desinfecção, mantendo os floretes; 

CEASA 

CEASA 

8,85 

3,45 

885,00 

Pêssego de Ia qualidade, casca sã, lisa, 
sem picadas de inseto, sem 
imperfeições. Apresentando tamanho e 
cor uniforme, sem rupturas, sem danos 
físicos e 
mecânicos, isento de partes pútridas. 
Devendo estar bem desenvolvidas e 
maduras, devendo apresentar 80 a 90% 
de maturação. Ser livre de resíduos 
visíveis de fertilizantes. Entrega 
conforme 
solicitado. r----+----~----+-----------------------~~----_+----------_+------,_------~ 
Abobrinha verde 10 qualidade, casca 
lisa, tamanho médio a grande, isenta de 
fungos e indícios de germinação. 

permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo 
mediato e imediato. Não conterem 
substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos 
aderentes à superfície da casca. Estarem 
isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Não deve estar 
murcha ou despencando. Ser livre de 
resíduos visíveis de fertilizantes. 
Acondicionados em sacos plásticos 
resistentes. 

kg 2.070,00 

19 524,00 

20 

21 

80 

50 

800 

unid 
Acelga de 10 qualidade. Verde. Liso; 
fresco; bem desenvolvido; firme e 
intacto. 

JAIME 3,44 

CEASA 3,49 

CEASA 6,55 

172,00 

2.792,00 

22 2.480,00 

23 

800 

80 

unid 

Alface crespa de 1 a qualidade; - com 
folhas integras, livres de fungos; 
transportadas em sacos plásticos 
transparentes de primeiro uso. 

kg 

Cenoura 10 qualidade, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de 
origem físicas ou mecânicas, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida. 

kg 
Chuchu de Ia Qualidade - casca lisa, 
tamanho médio a grande, isenta de 
fungos e indícios de germinação. 

unid 

CEASA 3,10 

EXCELSIOR 4,75 380,00 
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deve apresentar-se de livre de parasitas 
e de qualquer substância contaminante 
que possa alterá-Ia ou encobrir alguma 
alteração; embalados em sacos de 
polietileno de baixa densidade, atóxico, 
lacrado, resistente ao transporte, o 
produto deverá ser rotulado de acordo 
com a legislação vigente e deve conter 
as seguintes informações: nome e 
endereço da 
empresa; identificação completa do 
produto, data de fabricação, prazo de 
validade e prazo máximo de 
conservação; temperatura de 
estocagem, armazenamento e 
conservação, o produto não deverá 
apresentar superfície pegajosa, exudato 
ou partes 
flácidas ou de consistência anormal, 
com indícios de fermentação pútrida. 
Embalagem de 300g 

3,40 850,00 24 250 kg 
Repolho de 10 qualidade. Verde. Liso; 
fresco; bem desenvolvido; firme e 
intacto. 

CEASA 

25 300 kg 

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

CEASA 4,20 1.260,00 

26 80 unid 

Brócolis Congelado super gelado; de 
pnmeira, passado por processo de 
higienização e desinfecção, mantendo 
os floretes; deve apresentar-se de livre 
de 
parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-Ia ou 
encobrir alguma alteração; 
embalados em sacos de polietileno de 
baixa densidade, atóxico, lacrado, 
resistente ao transporte, o produto 
deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente e deve conter as 
seguintes informações: nome e 
endereço da empresa; identificação 
completa do produto, data de 
fabricação, prazo de validade e prazo 
máximo de conservação; temperatura 
de estocagem, armazenamento e 

COPACOL 5,10 408,00 
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800 kg 

Iogurte com polpa de fruta - 
Embalagem 1000G. Soro de leite 
pasteurizado, leite pasteurizado 
semidesnatado, açúcar, preparado de 
morango (água, açúcar liquido 
invertido, polpa de morango, 
estabilizante: amido modificado, aroma 
idêntico ao natural de morango, corante 
artificial bordeaux, corante artificial 
vermelho ponceau, corante artificial 
azul brilhante, acidulante: ácido cítrico 
e 
conservador: sorbato de potássio), 

2.904,00 

conservação, o produto não deverá 
apresentar superfície pegajosa, exudato 
ou partes flácidas ou de consistência 
anormal, com indícios de 
fermentação pútrida. Embalagem de 
300g. 

27 

Beterraba de Ia qualidade; tamanho 
médio; casca lisa sem indicio de 
germinação; firme e intacta; 
isenta de sujidade e objetos estranhos. 

CEASA 3,63 

28 50 kg 

Vagem Fresca, com coloração e 
tamanho uniformes típicos da 
variedade. Isento de danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Não deve estar apresentando 
manchas, machucaduras, bolores, 
sujidades, ferrugem ou outros defeitos 
que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de umidade externa 
anormal e resíduos de fertilizantes. De 
colheita recente. 

CEASA 10,30 515,00 

29 40 kg Alho de 1 a qualidade; Grupo comum, 
tipo especial. CEASA 21,99 879,60 

30 100 kg 
Batata doce de 10 qualidade; 
consistência firme; sem indicio de 
germinação; isenta de sujidade. 

CEASA 3,49 349,00 

31 800 kg 

Batata Inglesa, tipo monalisa de 1 a 
qualidade; tamanho médio; consistência 
firme; sem indicio de germinação; 
isenta de sujidade. 

CEASA 5,00 4.000,00 

32 300 kg 

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

CEASA 2,76 828,00 

33 600 unid FRIMESA 4,99 2.994,00 
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amido 
modificado, espessante: gelatina e 
fermento lácteo. No seu rótulo deve 
conter o número de registro no 
Ministério Agricultura (S.I.F/S.I.P ou 
S.I.M), prazo 
de validade, lote e informação 
nutricional por porção. 

3,90 34 500 unid 

Leite Pasteurizado Padronizado; 
acondicionado em embalagem plástica 
contendo 1 litro. O produto deverá ter 
validade não inferior a 5 dias da data de 
envase e selo de inspeção selo de 
inspeção (S.I.M, S.I.F ou S.I.P); prazo 
de validade, lote e informação 
nutricional por porção. 

SANTA FÉ 1.950,00 

35 50 unido 

Nata industrializada, tipo creme de 
leite 
pasteurizado, embalagem contendo até 
400gr com dados de identificação, data 
de fabricação e validade. Adequada 
para o consumo humano. Deverá ter o 
registro no ministério da agricultura, o 
produto deverá estar em conformidade 
com as leis 
específicas vigentes (S.I.F/S.I.P ou 
S.I.M). 

FRIMESA 8,15 407,50 

36 60 kg 

Queijo; tipo mussarela - Barra, 
embalagem do produto deve conter 
registro, data de fabricação, peso e 
validade estampada no rótulo. Deverá 
ter o registro no ministério da 
agricultura, o produto deverá estar em 
conformidade com as leis especificas 
vigentes (S.I.F/S.I.P ou S.I.M). Obs: 
Entregar fatiado. 

REAL 33,49 2.009,40 

37 250 unido 

Manteiga sem sal, de pnmeira 
qualidade, obtida do creme de leite 
(nata) padronizado, pasteurizado e 
maturado, embalagens contendo até 
500gr com 
dados de identificação, data de 
fabricação e validade. Adequada para o 
consumo humano. Deverá ter o registro 
no ministério da agricultura, o produto 
deverá estar em conformidade com as 
leis 

FRIMESA 8,99 2.247,50 
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especificas vigentes (S.LF/S.I.P ou 
S.I.M). 

Valor Total da Ata: R$ 47.438,60 (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e 
sessenta centavos). 

OBS: Os produtos deverão ser de primeira qualidade; estar adequadamente embalados; 
em plenas condições de consumo. 

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, 01 de fevereiro de 2021. 

IRMÃOS ESSER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 
MOEMA SCHNEIDER ESSER 
SÓCIA-ADMINISTRADORA 
CNPJ: 12.403.480/0001-10 
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