
* EMPRESA: J NUNES  DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

* CNPJ: 21.172.344/0001-58
* INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.416.981-0

* ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, 3005 - Box 03 - Ceasa - Lagoa Nova. CEP: 59.076-400

* TELEFONE: (84) 3302-5504/99622-0403

* E-MAIL LICITAÇÕES/ADMINISTRATIVO: licitacao@quallityhorti.com.br

* E-MAIL FATURAMENTO: faturamento@quallityhorti.com.br

* DECLARAMOS QUE CUMPRIREMOS TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE EDITAL.

* DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 0022-1, C/C: 38.736-3 - NATAL RN

* UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL: RN

* VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA SUA

APRESENTAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2022 

PROPOSTA DE PREÇO 

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSO HUMANOS - SEARH

Natal/RN, 11 de Janeiro de 2023
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022 

DATA: 11 de Janeiro de 2023.

                                                                                                                                                                                         

AO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSO HUMANOS - SEARH

Sr. Pregoeiro,

Seguindo  os ditames editalícios, apresento a V.Sª. Nossa proposta de preços para o PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº. 42/2022 conforme item a seguir relacionado, especificado de acordo com o 

 ANEXO I do Edital.
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MARCA UND. QTD. R$ UNIT. TOTAL 

ALEGRE KG. 5.303 R$ 3,76 19.939,28R$                       

03.

AÇÚCAR REFINADO, de primeira qualidade, embalado em

pacotes de 01 (um) quilograma. PosPossuir

as características organolépticas, físico-químicas,

microbiológicas e microscopias que atendam

ao padrão de identidade e qualidade estabelecido na

legislação vigente (dentre as quais resolução

MS/CNNPA N°12, 24/07/1978; Resolução-Anvisa/RDC N°

175, de 28/07/2003; e Resolução-Anvisa/

RDC N° 12, de 02/01/2001), demonstrado por laudo de

análise laboratorial, datado dos últimos

180 (cento e oitenta) dias. Prazo de validade: mínimo de 6

(seis) meses (conferido a partir do ato

da entrega).COTA RESERVADA PARA ME/EPP DE ATÉ 25% 

três reais e setenta e seis centavos

dezenove mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos

MARCA UND. QTD. R$ UNIT. TOTAL 

PURO PCT. 36.507 R$ 6,95 253.723,65R$                    

05.

CAFÉ em pó homogêneo, embalagem a vácuo,

apresentação torrado e moído, do tipo tradicional, de

primeira qualidade, contendo identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação e

prazo de validade, selo de pureza da Associação Brasileira

da Indústria do Café – ABIC. O produto

deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender os

ditames da Comissão Nacional de Normas e Padrões para

alimentos – CNNPA. O café deve ter o nível mínimo de

qualidade global do café - 6,0 pontos, normas torrefação

médio/escuro recente, em pacote de 250 g., prazo de

validade mínimo de 01 (um) ano, conferido a partir do ato

da entrega. 

seis reais e noventa e cinco centavos

duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos

MARCA UND. QTD. R$ UNIT. TOTAL 

  PURO PCT. 12.169 R$ 6,95 84.574,55R$                       

06.

CAFÉ em pó homogêneo, embalagem a vácuo,

apresentação torrado e moído, do tipo tradicional, de

primeira qualidade, contendo identificação do produto,

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de

validade, selo de pureza da Associação Brasileira da

Indústria do Café – ABIC. O produto

deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender os

ditames da Comissão Nacional de Normas e Padrões para

alimentos – CNNPA. O café deve ter o nível mínimo de

qualidade global do café - 6,0 pontos, normas torrefação

médio/escuro recente, em pacote de 250 g., prazo de

validade mínimo de 01 (um) ano, conferido a partir do ato

da entrega. COTA RESERVADA PARA ME/EPP DE ATÉ 25%

seis reais e noventa e cinco centavos

oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
FABRICANTE

PURO

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
FABRICANTE

  PURO

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
FABRICANTE

ALEGRE
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VALOR TOTAL É DE R$ ..............................................................R$ 358.237,48R$                

trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2022 

DECLARO O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ABAIXO RELACIONADAS:

DECLARO que: Estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte, entrega e outros 

 de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contrato do objjeto da licitação.

DECLARO que a validade da proposta terá o prazo não inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

 DECLARO que o prazo de entrega será de acordo com o edital e seus anexos.

   DECLARO que as entregas serão de acordo conformidade com o edital e seus anexos.

DECLARO que os produtos ofertados serão de fabricação recente, com prazo de validade de acordo com determinação de 

cada fabricante e/ou vida útil de cada produto a partir da entrega dos produtos na unidade solicitante, exceto nos casos 

previstos em legislação específica;

DECLARO que cumpriremos integralmente o mapa de solicitação do quantitativo da unidade solicitante, observando as 

especificações dos itens constantes no Relatório de Materiais Licitados, no local e hora estipulados pela unidade 

requisitante. É imprescindível o cumprimento rigoroso do mapa de solicitação, principalmente no que se refere à qualidade e 

quantidade dos produtos entregues, bem como dos horários estabelecidos;

DECLARO que os produtos cotados são rotulados e embalados de acordo com a legislação sanitária vigente e que em seu 

rótulo e na embalagem externa contém as seguintes informações: data de fabricação, prazo de validade, número de lote, 

número do registro na ANVISA/MS, nome do responsável técnico, com o respectivo número de registro na entidade de 

     classe correspondente;

DECLARO que os produtos serão novos e dentro do prazo de validade;

DECLARO ter conhecimento que os alimentos devem ser transportados em containers apropriados,

devidamente higienizados e sanitizados, condição esta indispensável para recebimento dos produtos; 

    DECLARO que estamos de acordo com todas as regras do edital e seus anexos;

DECLARO que a Srª. Marinês Martins de Oliveira Silva, Representante Legal, residente na Rua. Vale do 

Jaguaribe, 278 – Parque dos Coqueiros - Natal/RN, CPF: 596.747.334-34, será a responsável pela assinatura 

     do contrato;

 Dados bancários: BANCO DO BRASIL: AG. 0022-1, C/C:38.736-3. NATAL/RN; 
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