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OBJETO 

Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios, material de constemo, limpeza e descartáveis, destinados & 
Cozinha Coainitkria de responsabilidade da secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Horizonte/Ce, 

(coe ampla participação e cotas exclusivas à mE t EPP), confor.e especificações contidas no Termo de Referência. 

a 5r K1UMPA WM(SOO E PC 0€ POUt DE ISCA LiDA. 
13.l50.710/000l40 
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LOTE U~ CCon*ZaaA 

'til tsflct XCACAO teIo..t Vt. san n. total. 

Ácido .uriático para aplicação em limpem bruta em geral. estiada e, 
frasco plástico de 1 litro e acondicionado — caixas de papelio eme 12 
unidades. 

a DEaGao IS *5 	24,00 ti 	360.00 

2 
Agia sanitária múltiplo uso de loODel .Seladoe — frasco de plástico 
coatado 	12 	saudades 	e 	acondicionados 	- 	caia 	de 	papelso 	COR 
hipocloreto de sódio. 

a K1L1A 144 ti 	15,00 55 	2.304,00 

o Álcool - gui 1 litro caia com 12 umidades. a osTa&. 29 •1 	48,00 ti 	1.312,00 

oesiafnante liquido de 2 	litro ~lado e, frascos plásticos e 
acondicioafls a caias de pepelio coatado em sua cosiç5o água. 
ingrediente ativo, 	formal, 	sabl, de triet.anola.isa. âll etilico, 
porta, .dta e corante. (itho) cx c/ U. 

a SILVI5TII 144 ti 	20.00 ti 	2.8110.00 

Desinfetante liquido de 5 litros sasitizaste alcalino oxe, alto poder 
d,.....,.rderte, 	linga e 	desinfeta 	a 	me 	única operação. 	teve 
gorderas e sujeiras ingrsgus. ca  eficácia crovada confor 	toc 
n'te/O7 de uglacia secional de vigillacia seaitária (MNIsA/Ms) para 
Sactá rias 	testadas: 	£r-posit ivas 	e Grua-negativas. 	stnp*sylococois 
aur. 	saluoneila 	d.oleratsuis, 	Ladieridsia 	coli 	e 
pseudnes aervginoea. 	Prodeto liberado para siso a indústrias de 
ali.entos e aftas coato..e cvsla/2001. 

IPC SILVLS1W 20 Ri 	7.00 «5 	140,00 

o 
oesodorir de ar spray 400g aerossol • acondicionado a caias de 
papelão. costado — ia 	eslçlo: parf, alcohol, eqia. sodimas. 
nitrite e ieautaate / ,,a,.,.... 

IPC ItIPA VIREIX 29 ti 	iao ti 	217.50 

oetergeate liquido lava louças de 5C1 das 	is variadas fragriacia 
etelado a frascos p 	cos e acondicionados a aias de papelão 
coa 24 	sidades. 

a L~ 440 ti 	25.00 ti 	12.410.00 

e 

tiiedor seiti 	- 	uso de 	Seoul 	.tlado — frascos 	plásticos e 
nicIonados 	. ' ' 	de papelão co, a cosiçlo contendo linear 
alquil 	. 	sal . 	de 	sódio, 	cesso 	ativo 	aio 	ilnico. 
alcalini *"T. 	trem - 	solili,te, 	éter 	glicôlico, 	álcool. 
pertae 	. cai 	.. 	12 	•idfls. 

a tussa iw 5% 	24.00 ti 	4.601,00 

9 
Lustra 	* 	1 	fade 	20De1, 	- 	lade, 	a 	frascos 	plásticos 	e 
acosiciánades um - 	* s de papel -, contendo parafina emulsMaines. 
solvente, .sctaate, 	 fr 	lada e água - lanada. 

IPC 

Ç"t20 
ti 	2.90 Ri 	58.00 

-, 

MF  

'.1. 



RI 35.790,50 

asca vt. TOTAL TSR 

oesinfetsnte liquido de 5 litros ~tirante alcalino con alto poder 
desengordurante, li.pa  e desinfeta es una única operação. Resove 
gorduras e sujeiras lregnadas. coa eficácia crouada contar.. ROC 
n'14/07 da Agência Racional de vigilincia sanitária (A.RItSA/sG) para 
tactirias testadas: ~-positivas e Gras--nega 	, staphylococcus 
aureus, 	sal.onella 	cboleraesiaie, 	tschericbia 	ccli 	e 
neudnas .eruglnosa. Produto liberado para uso es indústrias de 
ali.entos e afins cantora. cvsi1/2004. 

LtC 

6 
ossodorizador de ar spray 4009 aerosaol • acondicionado .s caixas de 
papelão, contendo es soa csosição: parta, alcobol. aqua, sodis.. 
nitrite e isobutante / propane. 

a 

ti.pador aulti - uso de 500.1 abalado es frascos plásticos e 
acondicionados es caixas de papelão a a coaiçãc contendo linear 
alquil benzeno sulfonato de sódio, tenso ativo aio iéaicø, 
alcalinirante, saquestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool. 
perfae a água. caixa coa 12 unidades. 

Polidor de aluainio liquido 500.1 abalado es frascos plásticos e 
acondicionados es caixas de papelão a 24 unidades contendo na sua 
caos i  çio  ^19~. essência conservante. 'ti 

* sesovedor de gorduras 	liquido bas, de hidroxido de sadio, 
dodeci lbenzssoaul fonico. corante • assentia e aqua coa 5 litros e. 
garrafas plásticas 

1 

1 

1 

as Ri 20.00 

Ri 	7.00 

R$ 	720,00 

e 

a Ri 24.00 

Ri 	2.90 

a Ri 16,00 (XL XIA 
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10 
polidor de 	aluainio 	liquido 	500.1 	abalado es 	frascos 	plástica. a 
acondicionados es caixas de papelão con 24 unidades contendo na sua 
co.posiçio esulqadar, esséncia conservante - a quaxtio na RI 	25.00 Ri 	2.900.00 

11 
eesovedor 	de 	gorduras 	liquido 	base 	de 	hidroxido 	de 	sadio, 
dodecilbenzeaosulfonico. 	corante. 	essencia 	e Agua 	coe 	5 	litros a 
garrafas plásticas 

a pt*ia 10 RI 	31.00 Ri 	340,00 

sabia es barra 	100 
g'--- 
	neutro, 	glicaritado, 	eáalages a 	5 

uni dada - 20 Ri 	5.00 ti 	100.00 

13 

sabão es pó Dulti ação caixa SOOg abalado es caixas de papelão e 
acondicionadas es caixa de papelão coa 24 unidades, contendo es sua 
coapasiçia: 	tensoativo 	anjónico. 	taonantes. 	coadjuvantes, 
sinergista, 	corantes, 	ensinas, 	branqueador 	óptico, 	essência. 	água. 
alvejante e carga. 

a 144 ti 	48.00 Ri 	6.912.00 

14 sabonete antibacteriano liquido, caixa coa 1.2 unidades de 11. a Rt*nt 40 ti 	41,00 Ri 	1.920.00 

Apasta para polir e resaver aanchas es superficies de aço Inoxidável ti 	6,00 Ri 	42.00 

16 
Uapa vidro 500.1 indicado para a liupeza de esbasaseno a aras de 
dedos. coa transparência total aos vidros, ~ aaoniaco, abalado — 
frasco. 

IAS E1L1* 39 Ri 	3,00 Ri 	117.00 

LOTC IS cota 64 ASI*MTE 205 PesA PAATScIPAÇJ& 6464 00 let 

opsinfarante liquido de 2 litro ~lado es frascos plásticos e 
acond,cionadas a caixas de papelão contendo a sua coaposiçio água. 
ingrediente ativo, forsol, sabia de trietanolaina. álcool etilico, 
parta. edrarcorante.(pinho) a c/ 12. 

tergsnte liquido lava louças de 500.1 das ais variadas fragrância 
balado ea frascos plásticos e acondicionados as caixas de paelã* 
. 24 unidades. 

Lustra aóuel perf.aado 200.1 • emalado w frascos plástico, a 
acondicionadas a caixas de papelão, contado parafina .ilsificaatei, 
solvente, unectaate. preservanta. fragrãscia a água - lavanda. 

sabão es barra 200 r—'. neutro. glicerinado. abalag.. a 
unidades. 

nafl aAo  
Atido Duriá~ para aplicação a liapeza bruta a geral, ~lado 
frasco plástico de 1 litro e acondicionado es caias de papelão co. 12 	Cx 
unidades. 

I.aet 

* 

cx 

cx 

Q$ 	i.tsaa 

as 	'00.00 

$73A0 

Ri 	1.725.00 

e 

$ 	6.00 

a as Ri 41.00 ao 

sabia es pó aulti ação caixa SOOg abalado a caixas de papelão e 
acondicionadas es caixa de papsláo a 24 unidades, contendo es sua 
caçucsic 	 tive anibsteo, taponantes. coadjuvantes, 

sinergia a. cor 	 brw~ ôpti,.. óptico. essência, água, 
alvejant 

saboneta 

superfícies de aço inoxidável A pasta para polir - renoirar 
esbalage. de 1* 

.riano liqu 	 coe 12 unidades de li. cx 

2 

$ 

3 RI 24•OO e 	na 

e 
A~ sanitária aúltiplo uso de 1000.1 abalados a frasco de plástico 
contendo 12 unidades a acondicionados es caixa de papelão 
hipocloreto de sódio. 
Alcool es gel 1 litro caixa ca 12 unidades. 

StLVtSTRt 
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LX 
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16 

Limpa vidro 500.1 indicado para a 11.peza 
dedos. ~ transparéscia total aos vidros 
frasco. 

de 	°eto e aras de 
• SCE 	niaco. abalado - ' flt* 5 ti 	3.00 fl 	ra 

— 	TOTAL 00 LOTI te: ua. 	na caNto 1 - ttAlS coei a.t 

0 
LOPT 11 	ZW PSA PSTZCZ*ACAÕ se se ai en 

ITIM nnancaçlo zs..c W. a 	TSTAL 
1 ralha de aço grossa n oz a vtcw 24 ti 	5.00 Si 	120.00 

Avental 	plástico. 	confeccionado a pó 	ano de 	alta densidade 
leitoso ~ 1.20. x 0.75 a. 

_ as 	6.00 ai 	220,00 

Avental — tecido 10 	poliéster ou brim ~ alçod&o. tia O 30 ti 	5.90 Ri 	177.00 

4 coio descarrével para áa, ar leitoas. capacidade 150.1. relorçado. 
de priuelra ~idosa. abalados - sacos plásticot com 100 unidades. 600 ti 	2,95 ti 	1.610,00 

5 
de.cartável pera café, cor leitosa. capacidade 50.1. reforçado. 

' ri.eira qual~ abalados 	sacos plásticos COM, 100 unidades. , n 	1.50 Ri 	720,00 

6 
sendeja xaopóq n 	*04 (tflt) 	- 	aritex reda de iar 	19 
a disetro 	por 	7 a de sitiara 	acompanha tas equivalente a 
araitex de alsoeinlo n 	09 pacote com 25 unid. 

n IUT*J, fl.AflC 1.000 ti 	15,00 ti 	15.000,00 

`ai
ito pera dente pacote c 	10 caixa 	.ressdo 100 unidade de palito — cada caixa. , 60 Ii 	5.00 ti 	300,00 

ssipe1 	higiénico; 	abalado — pacotes 	cou 04 	unidades. 	edula~ 
secindaria; fardos a plástico c/ lá pacotes. , mb 240 ti 	29.79 ti 	7.149,60 

ador para café — algadio brasa cabo plástico e boca ~ cínimou 10 
a de diSetro. n 	2.00 ti 	40.00 

ID Fósforo contendo 10 caixas wc 400 palito. 	 - 	- aÇD PA.aa* 20 ti 	3.00 ii 	30,00 



1 1 Esponja dupla face te eebalge. de 03 unid P7 $AKAIIIIA 200 RI 1,20 RI 740,00 

12 
Papel toalha para cozinhe coa eira absorção, pacote coe 2 rolos de 40 
folhas 2Zx70. 

c C.PRICE 3w Ri 3.50 Ri 1 260.00 

13 Plastfilae 30 e' por aproxieadante lOra de largura. RI GuAau 24 Ri 4,15 Ri 109,70 

14 Pano de chio branco tipo saco 100% algodão. 'AO O 60 RI 1.30 ti 90,00 

1$ Pano.]ti uso pacote coe OS ucsid. PT i.PLUÇ 120 xl 4.40 Ri 3/6.00 

16 Pano de prato 100% alqodio 75 	4* cc pacotes contendo 0/ unidade'. •1 POPO 60 Ri 10.30 Ri 630.00 

1/ Pano flanela )*x58 re na coe asarela etalada eme saco plástico. AO PO 17 xi 1.30 Ri 18,00 

Ia sacia 	capacidade 	de 	Flitros 	- 	bacia 	te 	Plástica 	atóxico, 	lisa 
redonda, se. alças, capacidade 71t9. de boa qualldad e. 

140 LISAP 126,00 
 

30 Ri 4,70 RI 

19 
de 	litros 	bacia 	 lisa sacia coe capacdade 	4 	 en plástico atóxico, R ei 4,00 RI 120,00 - 

de 	de boa redonda, see alça, capacidade 	mg. 	qualidade. 

20 
Ø

Ide 	de 	plestico 	10 	litros 	- 	coa 	alça 	de 	aliainio 	.'.plãstiro 
sistente de boa Qualidade. 

ao L tear 30 I 1,00 ei 90,00 

21 
a.alde 	de 	plastico 	5 	litros 	- 	coa 	alça 	de 	alueinlo 	eR 	plástico 

& boa resistente 	qualidade. , L 1SAP 20 vi 3,00 RI 60,00 

22 

v 
saco de plástico preto para lixo 40 lixem. reforçado e de acordo co. 
a no.-aas da Alba pacote coa 100 unid • 6,10 Ri 303,00 

23 
saco de plástico preto para lixo 60 litros, reforçado e de acordo co. 
a noesas da Asia pacote coa 100 unid 

PT IMPtAfim 50 RI 10.10 RI 525,00 

24 
saco de plástico preto para lixo 100 litros, reforçado e de acordo coa 
a noraas da 4aM? pacote coa 100 unid INP1AS$ 50 ti 16,00 xi 400,00 

lixeira 	tubular 	coa 	pedal 	e 	tee 	cor 	branca 	coletor de 	liso
21  

	co. 
capacidade aproii..da.ente de U lts - coa pedal e taa, fabricado es 
Ce 	de 	aço 	eletro 	galvanizado 	coa 	tapa 	e 	p1 	a 	pó 
eletrostática, para resíduo Coneam  

, •RI 1 ei 40,00 RI 1)0,00 

26 

• weira tubular coa pedal 	e 	ta.pa cor 	branca 	coletor de 	lixo coa 
capacidade aproximadamente de 20 lts - coa pedal e tapa, fabricado e'e 
chapa 	de 	aço 	eletro 	galvanizado 	coa 	z~e 	pintura 	4 	pó 
eletrostática, para resíduo 	remeem  

SxI 3 Ri 90,00 RI 2/0,00 

27 

tíxeira tubular coa pedal 	e taa cor branca 	- 	coletor de 	lixo coa 
de 30 lts 	 fabricado capacidade aproxl.adaate 	 . coa pedal e tapa. 	 ee 

140 •RI 1 ei 170,00 Ri 360,00 chapa 	de 	aço 	eletro 	galvanizado 	coa 	tapa 	e 	pintura 	a 	pó 
eletrostática, para resíduo coaa 
vassoura tipo gari, cabo de .adeira, 	cerdas de nylon, 	tacanho da. 
cerdas 11 cx, co.prirnto da base 17,5 cx • 6,00 RI 12,00 

/ 

vassoura de pelo sintético de nylon, 	cabo de .adelra, medidê da base 
entre 74 a 2/ cx, 	coa bas, de sadeira pintada, coatando rosca para 
cabo 

540 DIFsAJflS 10 Ri 3,60 RI 36,00 

/ vassoura de R,].coa cabo para li~.do vaso sanitário 1$0 OIFtflKt% 5 Si 1,90 RI 29,30 

31 
Cbo 	' 

1,40 OIr&*acts 3 RI 6,00 RI 30,00 
Rodo de 	borracha 	preso ia 	tal, 	 tc"eate',xisji 	suporte 
~talreforçado, 	co.pri.ento 	

suPorte\<.30 'âx 

borrachas 07 

32 

icxEtIdade 
Rodo de 	borracha 	preso 	coa 	tal, 	cabo 	alua 	o, 	.ateri al 	ç 	rt 
metal 	roforçado, 	cr.nto 	suporte 	1,30 	cx 	x 	40 	se, 	quantb 
borrachas 02. 

140 OIFRAJCS 3 Ri 4.40 RI 22,00 

33 
sodo 	para 	pia 	de 	plástico 	coe 	borda 	medindo 	70 	c 	produzindo 	- plisticorr'sistente coa base rtorract.ada. / OSFRAICIS 

( 

Ri 

K\\ 

2,00 Ri 10,00 

• ,atte tese • zer.o 	- 
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14 

tinas 	descartâveis 	de 	polietileno 	confeccionada 	eas 	resina 	de 
polietileno, 	isento 	de 	coonenteS 	.etklicns. 	goifrada. 	sea 

do 

TAl G5 24 RI 2$00 RI 612.00 
elástico. indicada 	para: atividades 	onde 	seja 	necessário proteçio 
produto crias e. p.ncs'ssnto de arDes in natura, aassas. diocolatei.cx  
castanha e outros ali.entoa. .náFuse de qualidade, trata.ento estético 
entre 	outro. 	(Indústria 	allnticia. 	restaurantes 	e 	focal 	servir., 
ótira, 	cliniras 	de 	estética 	e 	beleza, 	indústria 	gráfica 	e 	outros). 
caixa coa 100 umidades 

35 
luva 	rara 	c..peza 	latex • 	Revestidas 	internamente, 	coa, 	flocos 	de 
algodao, 	Cri.ento: 	31spetsur.: 	0,4 	— 	ta.anho 	M 	frisos 
anriderrapantes. cor ~rola 

we TAlOS 5 Ri 3,00 Ri 15.00 

36 

o 

luva 	Para 	liapexa 	látex. 	Revestidas 	lnterna.ente 	coa 	flocos 	de 
algodáo 	~i 	To: 	ikespessura: 	0,45 	— 	tananho 	O 	rrisos 
ant.derrapartes. co, Aaarela 

LnC TALOS 5 Ri 3,00 RI 15,00 

3 

Mascara descartável dopla 	Coa c'lips 	nasal e elástico, 	confeccionado 
se mi - 	tecido 	sio 	Tecido 	100% poliproçilreo 	Atósira. 	Oisp& 
lateral.ente dois elásticos do tipo roliço recobertos coa algodÃo, que 
se destinaa ao apoio e a ajustes à face e que se prende. atrás da 
orelha de usuárjos, 	A .ásc,ara 6 confeccicoada no estilo retangular 
tamanho 	iniCÓ. 	inteiramente 	- TU,, 	osam 	acabasento 	ea 	toda 	a extrealdade por soldara eletrânica. caixa coa 100 unidades 

cx TALOS 12 as 16,00 IS Fi2.00 

3$ 
pedra sanisária, tipo arredondada. co. suporte, 	fraqrincia sortida, na 
cor 	azul, 	eis 	consistência 	sohda, 	coosso 	de 	98,99% 	de 
paradi corobenzeno coa 12 unidades 

tEM ÇAIOEA* 5 RI 1$00 RI 90,00 

39 Pá coletora de 	lixo coa ta.pa e cabo 
21,~ de altura a 21,2e. de largura x 

Em ~teria] 	plástico .edindo 
12 - de coapriaento. ,, srTlI 5 RI 32^ RI 160 00 

ALGA TOTAL 00 LOTE 11: TRINTA 0015 MIL Ia52(RTOS E TRINTA E lF REAIS E TRINTA ceNTavos, Ri 32. 335,30 

Asna 	oa P*0•OSTA•StTLNTA t OflO NU OOZIUTG5 E TRINTA REAIS E •OVSNTA URTAV 

e 

'RAZO DL VALIDAUL DA P2OPOSTA: 60(SLSSLNTA) dias 

RAJO DE ENTREGA: 05 DIAS 

OCAI DE ENTREGA: Ca1F004E EDITAL 

AGAMENTO: C1ÍORNE EDITAl, 

ARÀNTIA: cciMFoRNE EDITAl. 
DECLARAÇÕCS 

1) o Licitante declara q.r, ,'s valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 
revider,ciários, fiscais e cos.ercia is1  taras, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, .*'aais despesas r possa incidir 
obre fornecimento 7 ir ira,t, inclusiva a marque, de l,tm. 
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OSEtO. Registro de preços para aqusç*o de géneros alimenoc.x, rTIoImI de .n,unn tzrçeza e deswtaveis, deswaios a cominha ®niuniwia 

de recnsilidade da secretaria do trabaINo e assistência social do muniopc de HoronIe/Ce 

Por mSmo da presenle proposta de preços,urrk.uni.a lin &±WnLSs&) ás c4áuwlas e wdç5es esees on Edi,caro a'téqn aos dilames 

das Leis e Dectelos que regem este processo kcdatõfio 

Dedaranios, que assunincs rftei,a roonsSàBde - nega dos prjtas, e que serão exoojtados conforme exigência od.talsoa e catatual, e que 

serão nciados a parir do reoebànsib do xda,i de soxa 

Dednnoe, ainda, que esnos «xluadredas rio Regre de frtuçào de Wroeirçresa e Emprese de Pequem Pode, confocme estt.Sece o artgo 3° 

de lei Codrçlementar 123, de 14 de dezontro de 2006. 

Declaramos, para os fim do direrto que nos pres a estão inclusos todos encargos, frete, impostos e demais dees necessárias pn o fctnocinsnte 

do material e que eslainx de pelo acordo com todas as ex'ig&cias co' bdas no e*IaJ 

~ cçortnSe, lemos a dodarar, sob as penas da lei, que mimamos peio ODflhOOn)O11tO dos produtos objeto desta 	ção: que não ~mos  

nenhum falo in1edvo para parbcpação deste certame e que nos sitrneternos a todas as clausulas e oondiçees pi'evisffi no edital 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

TEM DEScRIÇÃo UNIU QUANT MARCA V.UNIT V.TOTAI 

nd 600 cessa RS 325 R$ 1 'SC 3[ 

ABACAXI 	pêrole fruta ii nabsa, tipo obacexi. eq,ec.e comum, 

carac1eras 
~ caxi eixos e peso niio de lg. sem danos 

hscos e 

	

	a~ do manuseio e anate, ausênoa de ineckiv... 
sujidades paasias, flções e sinais de aliodr~lo 

>' 

2 

BANANA PACOVAN 	em penses de prwnewl qualado, seta doce, 
aedo cifras prcçrcs. tamanho e coloroção urvfonnes com pote 
time e r, devendo w bem desenvoMda sem tios fisicos e 
rnea onundas do maiusso e fl'todes, ausencia de su~ 
peraSias, armações e ~ de ~ecimento 

kg 1800 0e3581 P5 429 RS 7722,00 

LARANJA PERA - 	isa e tatrosa, sem casca murde, sem zonas 
articidas, Lni& rTdadas e sem cheiro ~lado) desse 05 
(76mõ manca de8lnYn)tpo extra nomsmocleol%dedatares 

aves e leves perniblos 

kg 1200 cessa R$ 2,34 R$ 2808,00 

4 
$ MAÇA -in nafta. eweeio naiaI, tSç*o sem danos físicos e 

niiox odundcc do nwv.neio e Üwportes, augance de sidados 
paraSias, armações e 	iais de qcà~tos 

kg 1000  7,15 R$ 7150,00 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 
CNN N': 04.150.908/0001-32 CGF P4°: 06.308,485-6 

E-MAIL: mwmdistribuldora®hotmail.com  
Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - CEP:60.050130 

Fone - Fax : (085) 3253.050OFortaIe'za-ce 
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WM&O - fl reta ewóde p%S, ma~ a~ 
iS ...çAn A. sem deno, bcos e Recemoes aút do nwusS 
e h~9~ cio saj.lSee, p~ em~ e 

¼9 720 a R$ 	1.95 RI 	1.104.00 

/ IEMCIA 	Si reta. eçécie j,SCaredets s&iores 
fluas isloos 	 do & sem 	e mees aiujt 	nervseb 

kg 720 casta RI 	1.95 RI 	1.404.00 e tapa., ausende de ajes. p&as. nções e ás, de 

7 
MELÃO JAPONÊS - cflse (de 0,800I9 e 10~ hpo siba no 
nnu*m 05% de Sete geves e leves p.~ san udos, san 

s nudie ou., 	e san nud 	stain 
kg 720 cases RI 	325 RI 	2.340,00 

8 

ABOBORA . de rwflere. qxe~ pai de netaçio lei que Ise 
pemt açpaw e nifldeçõo o tawios e a oonaervsç*o sai 

9~ pai o oassno. Com  eteencia de s*tdes, kg 600 cases RI 	2.47 RI 	1482.00 

p.aelwvse. 

ALFACE- uej,e fresca de psnsa g.Sfli,  lote, 49res e t~ 
san isSio de 	obdoo, em 	,ae ph~ bades Srçes Wii 

do pro&*, 	Livre de onW*eç& *, qi*it e tsid 1400 oeste RI 	3,25 RI 	4.550,00 

1 
lo 

ALHO ROXO . de pénen sem a 	&tslegeen de llrg ar 
kg 450 casa RI 	26,60 RI 	12.870.00 ÃptwscsdoW,flitepç&ode,aJsJ.epeeo 

do 

11 

BATATA INGLESA - e4a, he tine e xtrçecle, devendo - gaúi* 
ien de e. &.,,.IJwS.., p~ e leram, natais flioso e sujdedee, 

detios Ume 	 do kg 2000 oeste RI 	3,64 RI 	7.28000 sete 	 ffm~ orú'idos 	manuseio e Pawone. IMe 
de~ de Jstz.S, devendo eet p.k.U.C.Fa 

12 
BETERRABA sem d'es, de prbneêa 	MiSe, bttos de flcJ 
móS, crines, sem hw" ik,s'Õu Sete san axpos estetas ai 
PITa 5dS1a á stçeite 	re. 

kg 800 caese RI 	2.34 RI 	1.872,00 

CEBOLA PÊRA - de pflneia sem raiva *cece cunpfl e km sem 
lesões de odgeni i 	ai mecaS, sem pSnções e c~ iam 
neMiesown flto e Somçóo tmibmes, ise't de s*4ldedee 
pmw 

kg 1000 caese RI 	3.25 RI 	. 	3250,00 

CEBOLA ROXA -de psnen sem rena teses o~ e tine san 
lesões de origem Asca ou meiica, san preltseçõss e cales san ______ ma.die., ar tanto e o~ w~, menle de 51*15» 
1naetavas. 

- 100 oeste RI 	2,34 RI 	 936,00 

.2 
15 

CENOURA -  eçeS de ptrnuàa, sem saie, fresca ow~ a fins 
sem lesões de origem fica ai mecSiica iam inStes e cales ar 
le.pM e 	 Devendo 	 donas fite kg 800 cases RI 	2,34 RI 	1.872,00 u.haaao txtnes. 	ser paIe, san 
e niioos aU*e de rrnijsS e barçorles, assado de m~ 
peret, seções e -s de ~~ 
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CHEIRO VERDE (CEBOLINHA VERDE E COENTRO) - sendo: 1. 
cS1ede; tarnatto e coloreçio uflbinee bem deeenvo&idos, fiffne e 
fllacte 'sente de enfrridades, mawis Wroso e usdade aWm 

e Svas: 
sem danos fóze e me~ oiúidos do menuseio e frweçfl 
pesando açitafldamfl O.l50&gs por  traço. 

maço 2400 mesa R$ 	1.30 P4 	3.120,00 

- 

17 

CHUCHU - de púneira quakiade seleSnedo, conSente ao toque e 
ienb de — nssedes ou bet Isento de m&udn, 
meditaduras. bobas. s*~ kg 800 ese R$ 	2.34 P4 	1.872,00 que 

aan tat eia w-ende e qiielldade. 

18 

PEPINO - de pdawka qi.e, seleQaSo, conSente ao toque e 
ifl de — si.- ou bScS. Isento de nsd 
madinecka bobos, a*dades.  lernigoin ou ouVes deleite que 
pwn alW& eia wnae e S,4t 

kG 500 05858 P4 	1,96 (4 	 975,00 

PIIENTÃO VERDE - ktte bem fommdoe

19  

	Sgroe, 	1roe, medndo 
de lOa l5aii deoanpinenbs, sem desce tee u.twa,aiw1 
do nwivaS e tai.., ausss s szses patentes, vatiaç&e 
e um de o&eSet. 

kg 500 4,55 R$ 	2275,00 

REPOLHO BRANCO - exta, freeao, ffinwto e oolorsçio

20  

	ustnee, 
me e 	'çe, iwe de reelduos de lerte, iett de 

mM~waniaselervujimimW Wroso e 
te e meoSicue orkndo do nwiweio e tart&iofle. 

und 800 osesa R$ 	2,34 R$ 	1.872,00 

21 

TOMATE 	VERL€U1O 	- 	tanwto 	e 	odoraçêo; 	.iifornas, 
produto seledonado m~la ao toque e ifl de 

peles amasse ou bSdas. Ieenb de madas, radniisa% 
bolores, eies lernigem ou autos deSce que pesn te eia 
wexia e qiabdade. 

kg 600 0e852 P4 	4.55 P4 	2.730,00 

SETENTA E (II EL. SETECENTOS E TIWITA E QUATRO REAIS (4 	11234,00 

PRAZO DE ENTREGA CONFORW SOLICITADO NO EDifAI. 

PRAZO DE VQIDAOE CONFORtE SOLICITADO NO EDffAJ. 

PREÇOS PROPOSTOSrCONFORLE SOUCITADO NO EDÍTAI. 

Foiteleza-Ce 19 de Junho de 2017. 

MWM Comercio e Serv. Lida 
Cwnila Lucena Santos 

CNPJ: 04.150.908100013 

M%'ÇM COMÉRCIO E SERVIÇOS  LTDA-EPP 
CNPJ N°: 04.150S08/0001-32 CGF N°: 06.308.485-6 

E-MAIL: mwmdistribuidora@hotmaiI.com  
Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - CEP:60.050130 

Fone-  Fax :(085) SZSiOSOOFortaIeza-ce 
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Á 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÀOPRESENCLa& N°20170529.1- SRP 

OATA:19i0612017 ÁS 08 30HRS 

OBJETO: Registro de preços paia aquis3çào de géneros Sirnenücios. material de cormaio, limpeza e descetlavec, destinados aoszinha nomurntana 

de responsSibdade da secretária de t'Satio e assuslénua socitildo rmsricçio de HorizonwCe 

Pai nfldio da presente prcçosta de pteçosiJonranos inlen abncsk, as dausulas e roiflçães exztaites no Edital roma lambem aos d'tans 

das Leis e Decretas que regem este proossso kitaSO 

Deemos, que assumimos intata ronsSttde pele entrega dos proidos. e que serão exeojtados conforrino exigénca edilakia e nonatual, e qje 

seréo n~ a patr de reoirrs1lo de ordem de conçora. 

Dedaramos, SS, que flnyjs enquadradas no Regne de btutação de Wroempress e Empresa de Pequeno Porte, ccntorrne est&idese o aro 30  

da Lei CaIenww 123. de 14 de dezembro de 2006. 

Dedaramos. pata os fwis de direito que nos preços já estão indwca todos enosigos, frete, impostos e denas des*sas necassaras para otomedmento 

do rratsl e que estamos de pelo acordo ocrir, ledas as o~ coabdas rio edis. 

Nesta q»tmidade, temos a dw, xõ as pelas da lei, que lomrce pleno ccr'sheonieit das produtos *10 desta Icitaço, que não posstnmos 

nen.'rn fato rpsutvo pala paitaçáo deste cetnie e que nos sLtmetern3s a todas as cláusulas e condições prevsta no flJ 
r 	. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 02- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÀO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNIO QUANT MARCA V.UNIT V.TOTAL 

:- 
AÇUCAR REFINADO - grMdo, entelagern priiwia em sacos 
pStcos rvioledoe de 10009. Ivre de inw, .-tsenk,s ou 
iriaoaeme que poessu lon*b irproprio pata =~ ai 
oorrpremeSn o nrs*let. Vedade nriia de 90 cts da data 
de flega do produto. 

kg 1100 canillis P5 2.44 P5 258400 

2 

ARROZ TIPO 1 - Cesse longo brmca, .nt*sn prinaeia de I000g 
Lrite de meu e r"~ que 1!wb0hhbe1  ooionsurno ou ° 
atTnazeiwnenlo Com registo no ritidatio de egnauttiza cora velrÈde 
* rianor de 6 mesas da data de entrega de produto 

kg 15CC ronu!a P$ 268 P5 4 020 CO 

3 

ARROZ TIPO 1 - Classetogo partizado. entalei pnm&ra de 
10009. LMe de insetos e irrpures que errçromelam o axisumo ou o 

. 	$ 	. 
wmazerwnenlo Cai, regato no ninsieno da agricultura coei validade 
não inti de 6 meses da data de entrega do produto 

kg 2000 cambia 2.68 R$ 52-000 

4 

FARINHA DE MANDIOCA SECA - fita bene4zada branca Ijiro 1, do 11  

quahdade wbSdos era pacotes de ptàsbco ~~ caril 
denfificação do produto, data de atrbSgern, prazo de vsdade e peso 
liquido de 1kg, com vffidade rêz interior de 90 dias da data de enfrega 
do produto 

kg 6)3 caSta P5 406 R$ 2.436,00 

MW 	OMÊRCIO E VIÇOS LTDA-EPP 
CNPJ W. 04. 	- 1 	11-3 CGF N°: 06.308.485-6 

E-MA ..: mwmdistribuidora(a)hotmaiLcom 
Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - CEP:60.050130 

Fone — Faz: (085) 3253.050OFortaIeza-ce 



Foqtseze-Çe l9deJunho 2017., 

PRAZO DE ENTREGA, CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PRAZO DE VALIDADE: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PREÇOS PROPOSTOS: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 
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FARINHA DE MILHO flocada em em~ pl'sbca tanspNenIe com 

denSfiÇodO produto dato deflaI89em. prazo de validade epeso 
Iquido de SODg, 	m validade não inferior do 90 dma da data de entrega  
dopro. 

kg 93C' dcea*ra R$ 	3,64 R$ 	 3186M0 

6 

FEIJÃO FRADINHO - rnassar (do 	da) tipo t. do 1 	qtMdede 

k9 60D 4,05 RS 	 2360D 
em, L'À em pacotes de plastco ~ente com ~ff~ do 
pro&t, dela de errCalageni, prazo de validade e peso liquido de 1kg, 
wn vaidade não Wderior de 90 dias da data do &dxoga do produto 

- FEIJÃO PRETO TIPO 1 - de qualidade entalado em pacotes de 
piéaico tmae,t com idenbfceçõo do produto, data de errtalagem, 
prazo de vaidade e peso liquido de 1kg. com  vaidade não inferior de 90 
dS da data de esfrega do produto 

kg 400 osmilla 445 P5 

7 FEIJÃO MULATINHO TIPO 1 - de 10  qualidade entalado em pacotes 
de piSco t'wcparente com idenb&ação do produto, data de 
aitiage.u, prazo de vabdade e peso liquido de 1kg. ciom validade não 
flferOde 90dias da data de esfrega do produto. 

kg 1000 w~ R$ 	597 P5 	 5 97C 00 

9 

MACARRAO 	massa ovos espaguete n'S, farinha de trigo eeciS e 

kg 1200 729 P5 	 8748,OC 

ovos na proporção de 3 ovos por kg de produto, p&az&ido um minkno 
de 0,45g de oDlesterc4 por por kg de massa, e be4a ostotitrio (pró- 
vvarnrma)naprçãode2)COa4000u por kgde produto seco.em 
embalagem plásdca, franspwestes, Siços, não violados, 	esislentes, 
somos de materna Is-tosa e em perfeito estado de xnservação não 
poderá estar ún*la a embalagem deverá conter extonwnente os dados 
de idenificação  • 	. 

10 

MASSA 0€ TRIGO SEM FERMENTO - embalado em pacote plásado 
"~lia =ri ida~ doprodulo, data de embalagem, piazode 
validade e peso ícàt de 1kg, com vaitde não mierior de 90 dias da 
data de esfrega do produto. 

kg 150 dona benta FS 	2.86 P5 	 429,00 

11 

MASSA DE TRIGO - com fesnento, entalado em pacote plâsteo 
flarentecomdentcaçãodo produto. cinta daerTcajagemprazo 
devadeepeoode1k 

	com vabdede não inferior de90dias 
de date deentegadoprodjto. 

kg 150 dom benta P5 	3,38 P$ 	 50700 

12 
PROTEINA DE SOJA BRANCA 	tenjr'aada, ccnç.oalção besica ec 
50% e ca,boi&ato 	%, açresentaçõ 	fSte, aspecto fisico sólido 
entem do 5009. 

kg 300 mais V009 R$ 	877 P5 	 2631,00 

QUARENTA MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS R$ 	40.191,00 
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A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PqESENCL&L N'2017 05 291- SRP 

DATA 196t2Oi7AS08a0HRS 

OBJETO: Registo de preços para aqiasiçk de géneros alsrnenbcsos, matarei de coilsÜmo, Iiirçeza e doscorlavec, destinados  cozinha cornunitana 

de reonsilidade da seaetaS do VSSo e asscslõnoa social do rnunicic de Horizce te/Co 

Par inteniedio da presente proposto de preços.inlormamas inteira aUmãa S dâuWw e caidiçôes existenies no Editaicomo também aos ditamos 

das Leis e Decretos que regem este prso halatcao 

Declaramos, que assanines nteira respcnsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados ocritornie exigência editalicia e contintituai. e que 

serão nciados a partir do recebnenb de ordem de compra. 

De~, sida, que estamos enquadradas no Regime de htubçãc de Micsoecrpresa e Empresa de Pequeno Porte, contorne esaelece o artgo 30  

da Lei Cotrçtnenw 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Declaramos, para os fins de directo que nos preços já esffio indusos todos enosrgos. freio, impostos  demais despesas neoesskias para o ~mento 

do material e que esternos de pelo acordo com todas as eiigbtias ocobdas no edital 

Nesta cçorturadade, temas a declara,, sob as penas da lei, que tomamos pleno o~mento dos produtos objeto desta Iidlação, que não pintos 

nenhum talo irrpedrtivo para parbopação deste certame e que nos sitmeancs a todas as dausules e ccindiç'5es prevta no edital 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 03 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

FIEM DESCRIÇAO 01(10 QUANI MARCA V.IJNIT V.TDTAL 

1cx 
AMIDO DE MILHO COM 2000 validade mania de 90 dias de da data de 
entrega dcdu1o. 

350 R$ 	246 R$ 	 85100 

2 

CAFÉ EM P0 - ei-naiagema veujo, embalagem primaria de 2509, 
livres de srrçureza ou metes; que tomem n'ceprlo para o constn-c 
humano, som mistura corn validade não nferior de 90 das da date de 
entrega do produto 

4&', R$ 	 1455,00 
 

kg 200 amaf R$ 	473 R$ 	 946,00 

G0 	FRESCA - para taçexa dei qcMdade qualidade entalado em 
pacotes de plàsbcci Ir~renta cem idenblkação do produto, data de 
entalagem,prazodeval'dadee poso liqiidode l kg, corn validade não 
inferior  de 9Ocàas da data de entrega do produto, 

ADOÇANTE LIQUIDO COM 100M. - validade rninirne de 90 dias da 
data de enfrega do produt Registo mo~ da saúde 

und 50 ~IR R$ 	239 P5 	 i19,% 

5 
AZEITE DE OUVAEXTRA VIRGEM - acidez rnax 0,5% oont 20s0niI 
Validadomia24mes dias da date dericeriào superior a30 
dias da estega do pJb. Regiab'o n*àterio de sse. 

It 120 goes P5 	14,89 P5 	 1786,80 

6150 
AZEITONA VERDE - em 	etye cem 2009. com

P5  
 validade não ilfedor 

de90ddes*egadoproduto 
__ 

ffwgb R$ 	4,90 73500 

COLORIFICO - em pó base de ainsn, em pacotes pl'sls de 1009, 
acondicionados em &dos de 1kg. PCI Ç.. s 

P5 	 1005,00 

SI, 
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 ' 
C REME DE LEITE HOMOGENEIZADO CI300G - wn ve não 
~0 de 90 duas do dS de o~ do produto. 

c 	400 	az 	 2,46 	R$ 	 984,00 

DOCE DE GOIABA (GOIABADA) EM BARRA 	entSaem piSca 
9 	wn iden6&açâo do produto. dolo 4e f&'dcaço e prezo de validade. 	pet 	1200 	hdo lar 	R$ 	369 	R$ 	4.428.00 

Contendo 20 tsSes de 209 Cade. stSgem uma a uma. 

ERVILHA VERDE - eMa greude e nsda reidmda em comeres. 
7 	Èmraa em 14ido nu» e cdoraçõo imilormes enteada em lata 

lo 	~3009 djp5soj 	ooloraç*o raiixrnss. Entelada em lata 
finIeodo3009 de peso liqido e 200g drenado. Em sua ooffçosio 	

lata 	150 	dez 	 1,47 	R$ 	 220,50 

deveit oontu no maóno 96 45mg de sàt, o= validade não ifedor 
de 90 dias de dota deojlo prito. 

.- EXTRATO 	DE TOMATE 	- concertado produto Wu&et- ado 
11 

 

vaidade não ~ de 90Ss da data de entrega do prod. 
p~m~esdb~s~=13~11Wgcom 	copo 	300 	xavante 	R$ 	1,47 R$ 	 441.00 

12" FOLHA DE LOURO -emflSgande lOg 	 pct 	120 	o~doelho 	R$ 	3,36 	R$ 	 40320 

MAIONESE TRADICIONAL - em pele com 2509, com validade t 	UM 
fiador de 90 dias da dela de stege do produto. 350 	aiaco 	 2,82 	R$ 	987,03 

MARGARINA VEGETAL C/ SAL 250G - ente em poliu plMboos 
14 	 jj 	303 	p 	atuar 	R$ 	3,32 	R$ 	 996,00 comvódadenéoffsiorde90 dias dedaIadeertegedoprodSo. 

ruão ïdedor de 90 Ss da data da enfrege do produto. 
15'
- MKM VERDE 
 

- «n W~ em emb~ o2®g. com  v~ 	
II 	180 	dez + 	 R$ 	1,47 R$ 	264,60 

fiador de 90 6as da dela de entega do produto. 
16 	

L*3U40 SHOY1) TRADICIONAL -de 5C43 dI50n-4. oom v~ não 	
uM 	150 	Ierierode casa 	R$ 	123 	R$ 	 184.50 

de 90 dim de data de entege do produto. 
17 ~ MOLHO INOtÉS - em ertsegem de lSOn-& com vaidade não kderü 	

und 	150 	~ de 
__ 	

29403 

- ÓLEO DE SOJA - refrado em ganala'pckorn ántendo de 9I, 5 
18 	vezesNtsd000mvaidaderêoinWiorde90addadatadeenfregado 	s4 	1100 	soya 	 4,13 	R$ 	4.543.00 

TEMPERO COMPLETO - h~ caisitido pelo ri*tsa de sai 
rebSo, pedindo w aaessutado de alho, cebolo em pó, selas em 

com no ff~ 250 ganuas can dedos do KW~ do produto 
mam do Wxicanb, prazo de vaidade, peso kdo, com vaidade não 
ëtiorde9sdadetadeenvegadoproduto. 

%cos e autos owans.k.s, sem pimenta. Entaiagem: em polo pS600 	
um 	300 	teirpero da ca 	R$ 	¶78 	R* 	534.00 



 

Comércio e Serviços Lida 

20 

COMINHO MOIDO - «ttSdo de senfls de caSto de panei 
Mde. puo, can afl, 00r. diSo, S,or aamaco. sem 

nCúe. Sente de si4kkMs pareat e flvas, entSem de 1009. 
em se 	— balwwd% $ ets, hiços nk vdoe, 
resiste que gstwWfl a itgndede do pro&ab em o momenb do 
00~&ui$à.,&.. em fados haea. a enteMgem deverá 

iW wi1a,,&,k os dMos de ideSosçêo e prooSenS, 
• auIc'&J 3AiacI, Srwo do 	. 	de veidSe, qtmnhdede do 
produt o picAo deverá apmaerst ve minkne de 0S() 
nees a part de dela de ertega na tziidede reqtiala. 

pd 800 em do alho RI 	227 RI 	1.766,00 

21 
VINAGRE DE ÁLCOOl. -em gerTafa de rMboo oonlendo ISOtnI, w,, 
valdede it LtÓ de 90 desde dem de entege do pro&b. 

und 500 mnipero da casa R$ 	1,47 RI 	 735,00 

TEMPERO COMPLETO LIQUIDO - em entSegeni de Wd, 	m 
teMo iiier 	de 90 	de de de 	do 

und W0 e RI 	2,48 RI 	1.230,00 
ea 	entega 	prodoto. 

23 
>'RAPADURA DE 25G . ãtaçage40uiIades, wii ve não _ 

it de 90 dasde dela de entege do 
pet 1200 dooefim RI 	-. 6j5 RI 	7.380,00 

24 

SAI. REFINADO - ioo, 	em peoS pISXo bwerenIe 
oandstçãodopro&jb.detyatwSMgun, piam devee 14 400 sol RI 	1,00 RI 	 400,00 

14~ de 1k9, 	 kdenor de 90 óe de dom de peso 	 som v~ não 
«Sege do produto. 

25 
ORÉGANO . deveu ser consliiido por folias de edmes vegetaS 
gninos, ala, ltçes e secas, 	1ecto folia ovede seca, oor verde 
padecst, chão ests pr4,flo - entSgem 1009. 

pot 400 case do alio RI 	4,30 RI 	1.720,00 

26-' ALECRIM DESIDRATADO - flelegem com 50g pci 400 case do alio RI 	2,21 RI 	 864,00 

27" LOURO EM FOLHAS -flSgem com 50g pci 400 casadoalho RI 	3,01 RI 	1.204,00 

28.'- AÇAFRÃO DESIDRATADO - ertSgem om 509 pcI 400 oga do Sio RI 	4,30 RI 	1.72000 

29' CENEI.AEMPÕ-errbsegemca'nSOØ. pci 400 - 	edoalho RI 	4,30 RI 	1120.00 

TRINTA E NOVE ML NOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS RI 	39.949,10 

PRAZO DE ENTREGktONFOR&E SOLICITADO NO EDITAl. 

PRAZO DE VALIDADE: CONFORME SOliCITADO NO EDITAl. 

PREÇOS PROPOSTOS: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

Foitafeza-Ce 19 de Junho de 201 

MWM ConSõiserv. Lido 
Camilo Lucena Santos 

CNPJ: 04.150.908/0001-3? 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-
CNPJ N°: 04.150.908/0001-32 CGF N°: 06.308. 

E-MAIL: mwmdistribuidora@hotmaiI.com  
Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - CEP:60.0501 

Fone - Fax : (085) 3253.0500Fortaieza-ce 
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MWM COMÉRCIO E SERVIÇO 

CNPJ N°: 04.150.908/000 132 CGF N°: 
E-MAIL: mwmdistribuidora@hot  

Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - CE :60.050 
Fone - Fax: (085) 3253.0500Fortaleza-ce 

Comércio e Serviços Ltda 

Á 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°201705291- SRP 

DATA .l9l201?AS 08:30HRS 

OBJETO Registro de preços para aquisição de gêneros antKios, material de comum. kwçoza e doelav, desbnadce â cozinha comunitano 

de rew'cnsiIidade da secretaria do taho e assistéçicia social do mun")iD de Horizonte/Ce 

Por imarmaido da proeonto proposta de preçcx3,inlernemos inteira submissão as clausulas e condições Sstentes no Edttal,como também aos ólames 

das Lm o Deorelais que rem este pro 	I,atatõrio. 

DSarana, que assuniimoe silena reensilidade pela es*ega dos produles, e que serão executados contorne exigência editsicia e ccntmtual, e que 

serão iniciados a partir do reãnenb de ordem de compre. 

Declaramos, ainda, que estanco enqjackadas rio Rene de Irbutaçio de Ioerrpresa e Emprese de Pequeno Porte, conforme estSeleca o artigo 3° 

da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 

Declaramos, para os fins  de &SIO que nas pnos $ estão inclusos todos encergos. Ira, inioetos e demais dewesas  reoessanas para o fornecimento 

do material e que estamos de pelo acordo caiu todas as exigências oxbdas no editei 

Nesta oportunidade, temos a declarar sob as penas da à, que lomaruos plena aonheciiento dos produtos cCjelo desta licitação, que não possuiria 

nenhum fato impeditivo para partõpação desta certame e que nos sutmelenies e todas as dausulas e condições prevista no edaal 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 04- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

TEM DESCRIÇÃO 11H10 QUANT MARCA VUNÍ1' VTOTAL 

POLPA DE FRUTAS CONGELADA- sabores variadas errüeladas em 
pacote de 1 k u* 1000 no 	polpa R$ '.99 R$ 799000  

SETE MIL. NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS 7.990.00 

- PRAZO DE ENTREGA CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PRAZO DE VALIDADE, CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

- PREÇOS PROPOSTOS, CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

Fortaleza-Ce 19 de Junho de 2017. 

o 
(unila Lucena 5anws 

CNN: 04.150.908100014 



Comércio e Serviços Lida 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENC4. P4° 2017.06291 - SRP 

DATA 19M017 As083OHRS 

OBJETO: Registro de preços para aqui$ão de géneros ahmentiõos. material de consumo, limpeza e descarlavs destinados Á noitinha mmiuriffiria 

de respons%Sdede da secretaria do b- atio e assissénos social do njriio de HorizcttetCe 

Por i-uernêdio da presente proposta de peçc.s.infomwnos inícifis stbnissão Ás ~lu e cxadçàes e,istenies no Edital,ccmo initém aos ditamos 

das Leis e Decretos que regem este processo Itat&io 

Deramos, que assumimos inteire rewonsihdade pela eflega dos produtos, e que serão executados conforme eõgõ.ta ecitaioa e co*aluel. e que 

serão iniciados a parar do re*nento de ordem de ccxa 

Declamos. ainda, que eenos erQa&adas no Regime de titutação de tccoen'presa e Emçrosa de Pequeno Porte nonhme estai.elece o artigo 30  

da LelCwplamenw 123. de 14 de d&sv&o de 2006 

Declaremos, pai os fine de ~ que nos prop p estão Inclusos tons oricangos, frco, impostos e demais dewesas necessárias para o fornecimento 

do mewis e que estamos de polo acudo cun todas as Sgéacias contidas no edital 

Nesta cpoibrde, temos a drar, sob es penas da IS, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta btaçào, que não possuímos 

nenhum fato iirpedibvo para parnoçação deste csrtame e que nos stbnanios a todas as dair5ulas o condições prevcta no edital. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 06- EXCLUSIVO PARA PAR11CIPAÇÀO DE tE OU EPP 

ITEM oEscmçAo UNTO QUAIIT MARCA V.UNIT VJOTAJ. 

OVOS DE GALINHA - tipo ema, classe A. branco, o produto deve 
apresentar casa a%era. porosa, fosca. sece e hn'pa, não devem conte 
rachaduras: baidea de papelão com 30 unidades 

bandeja 300 regina R$ 13.00 R$ 3.900,00 

TRES MIL. NOVECENTOS REAIS 3900,00 

- PRAZO DE ENTREGA CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PRAZO DE VALIDADE: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PREÇOS PROPOSTOS CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

Fortaleza-Ce 19 de Junho de 2017. 

M$)Í Comercio e Sert. ttdc' 
Camila Lucena San:v, 

CNPJ: 04.150.90$I000-3 

MWM COMERCIO E SERVIÇOS  LTDA-EPP 
CNPJ N°: 04.150.908/0001-32 CGF N: 06.308.485-6 

E-MAIL: mwmdistribuidon@hotmaiI.com  
Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - CEP:60,050130 

Fone - Fax (085) 3253.0500Fortaleza-ce 



(:omérclo e SerwlÇO% I.tda 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL 1t2017.05.29.1 - SRP 

DATA196i2O17 AS 083OHRS 

OBJETO: Registo de preços pare ajisição de géneros alimenbcios, maleta de consume, Iirrçeza e dertaveis, desanados õ cozir,tia wm~na 

de r onsilidede da seaetme do tatetio e assisMrxia social do njrkio de Noront&Ce 

Por ntermnédio da presente proposta de preços,infomros hilSa sttnisáo ás cláusulas e ror4içites exleites rio Edita&io tarrôém aos dilemas 

das Leis e Decretos que regem este processo lõtatôrio 

Declaramos, que assumimos inSa reons,iidade - entrega dos produtos, e que serão exeaitados confme exigência ed'laticia e rontratual, e que 

serão w~ a partir do rimento de ordem de oompra 

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tbutação de Mcroeirçresta e E'rpresa de Pequeno Porte, oontomie estt,e4ece o ar* 3' 

da Lei Conçiemenlar 123, de 14 de dezembro de 2006 

Declaramos, para os fns de direto que nos preços ia estão inclusos todos enrgos frete, impwtos e demais despesas necessárias para o forneciniet 

do matarei e que estamos de pelo awdo com todas as exigências oxtidas no edttal 

Nesta oportunidade, lemos a declarar, ad, as penas da is, que ornamos pleno conhecimento dos produtos côjelo desta hartação. que não poswirl 

nenhum fato ~ parra partcipaçho deste certame e que nos stbnietemcs a todas as dausulas e ccindiçz5es prevta no stal 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 07-EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO 0€ ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNIU QUANT MARCA V.UNIT V.TOTAL 

SUCO DE FRUTAS - de diversos sabores noncentrados, de 10  
rendemnir de 5 litros com rótulo dentifcação o produto, data 

de wtalagem, po de validade, em garrafas car conlaudo de 

500rTtx cit6 unid, oco, validade não interior de 90 diad da dela de 
entrega do produto 

cx 1500 canã R$ 	16,C0 R5 	24CC0,0 

2 

LEITE EMBALAGEM LONGA VIDA INTEGRAL UHT - en-balagem letra 
pM ei inlonnaçôes nutrioonas de ~o do produto marra do 
fabricante prazo de validade pecoi liquido registo mrtisteno aghctltura ei 
ou mÈisterio da saixle, coro validade não ufanar de 90 dias da data de 
entrega do produto 

II 450 marangue R$ 	382 R$ 	 - 719.OD 

WftE E CINCO MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS RI 	25719,00 

PRAZO DE ENTREGA CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PRAZO DE VALIDADE CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PREÇOS PROPOSTOS CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

Fortaleza-Co 19 de Junho de 2017. 

1 

MW3I Comercio t Sena- 1X9 

ÇcmilU LuceflU San109 
C14N: 04.150,908100013 

MWM 	 OS LTDA-EPP 
CNPJ N°: 0 50.90810001-32 CGF N: 06.308.485-6 

E-MAIL: wmdistribuidon@hotmail.com  
Rui Felino Barro 553 - Fátima - CEP:60.050130 

Fone - Faz: (085) 3253.050OFortaleza-ce 

'VI, 



('oinércio e Serviços Ilda 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL. N°2017.05291- SRP 

DATA, 19iO6/2017 ÁS 08:30HRS 

OBJETO: Regto de preços para aqustçêo de géneros alimentícios, mateS de consLsno. hrrpeza e descartaveis, desfldos á cozinha comqjnilana 

de reeponsStMde da seaete'a do trabalho e essténoa social do nudpio de Horizonte/Co 

MWM COMÉRCIO E SER 
CNPJ N°: 04.150.908/0001-32 C 

E-MAIL: mwmdistribuidora(a 
Rua Felino Barroso, 553- Fátima - C 

Fone - Fax: (085) 3253.050OFortaI.- -cc 

Por fltennõd,o da presente Proposta de prnos,informamos inteira sttmissão és cláusulas e condições ~antes no Editacomo rantem aos ditames 

das Leis e Decretos que regem oslo processo kItaidilO 

De'arrcs, que assumimos inteira reonsabe - entrega dos produtos, e que seio executados conforme exigência ed,lahda e conatual. e que 

serão iridedos a partir do recebimento do ordem de compre 

Declaramos, ainda. que estamos enquadradas no Regime de btutação de Mcroempresa e Empresa de Pequeno Pode, conforme estabSece o artgo 3' 

da lei Conçiensitar 123. de 14dedezentrode26 

Dectamos, para os fins de direito que rios preços já estão inclusos todos ~,,reta, m1w46 e demais despesas neoessánas para o fornecimento 

do rnawial e que estamos de peto acoito com todas as eigéncias contidas no edital 

Nesta cooliundade, temos a declarar, sob as penas da e, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação: que não possuin 

nenhum fato impeditivo para paxbcação deste setarne e que nos s*tmetemes a todas as ctusutas e condições prevista no Sial 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 08-AMPLA CONCORRÊNCIA 

	

0C)4ApJt.4 	eigsd_Ã_1 
MARCA 	j 	V. 	ff V.TOTAL ITEM DESCRIÇÃO UNtO QUANI 

CARNE SOVINA CHÁ DE DENTRO - anãtas sadios: 1' qualidade, 
contar no máximo 5% de gordura e sebo, isente de cartilagem, e conter 
no máximo 3% de tiporeirroisse, corri aspecto, w, odor, e sabor 

«i 
resistente, pacotes prínanos de 01 (urn)kg e secundariodo 10(dez)kg. 
(entrega dena). 

kg 1360 be e cia R$ 	23)5 F 	 3230000  

2 

CARNE BOVINA COM OSSO - wa'nS sadios. P qualidade, conter no 
ritmo 5% de gordura e sebo, isenta de catag&n. e conter no 
ritmo 3% de ¥a: com a~. cor, odor, e sabe.' 
carticte.'t 	 p 	Daisparente 	alõ'&o: 
rSs*ente pacotes primeiros; de 01 (um)kg e seçrdario de ID (dez)&g. 
(entrega drla). 

kg 1200 bo. e cia R$ 	13.49 14 	16.188,00 

CARNE SOVINA PATINHO . ermnS sadios; 11  qualidade; conter no 
ritmo 5% do gordura o sebo, mente de certilagem, e conter no 
manmo 3% de coaievroses; com ewecto, cor, odor, e sabor 

actwo, 	embalada 	em 	saco 	ptastco; 	ftansparente, aco, 
reStante, Decoles prinwc.s de 01 (um)kg e secandario de lO (dez)kg 
entrega d'ana) 

kg 1360 frivasa R$ 	19.75 R$ 	26.860, 00 



 

Comércio e SenIços L.tda 

CARNE BOVINA MOIDA - 1' qualidade pabnho: cwne bcvS wánS 
sa 	- animais sadios. 1 qtiadepanho moído, conter no niráxiino  

4 
5%de gordura eso. isente decem.ecuiternoniáximo3%de 

kg 1200sabor dosertão R$ 	14$7 RS 	17.844.00 
OnevrO6, oom aecIo, ou odor, e sor caraciensteo. antada 

ern saco p~ transparente, atôoco. refl. pewNs pnanos de 
01 (w)kg e secundano de lO (dez)Icw (entrega diária), 

CARNE 
gordura e sebo, Sit de cadíliiIIIiiii 	e fl no rrSdnio 3% de 

5 aponevroses, San ari~ or. oS, e SS,cr tsradeiislko, entfl kg SCO inibo 1500 R$ 	14 400,0 
em ~ pl85!cZ. V8nqa 	M 	re fl;coIes íimnoe de 
Cl (umfleseaalodItO(. (e.*egariária). 

CENTO E SETE SUL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS R$ 	107592.00 

PRAZO DE ENTREGA CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PRAZO DE VALIDADE CONFORIVE SOLICITADO NO EDITAL 

PREÇOS PROPOSTOS CONFORIvE SOLICITADO NO EDITAL 

FodaJøza-Ce 19 de Junho de 2017. 

&À o, qQU" ~ 
MI$)I Comercio eServ. Ltdo 
CamEla Lucena &1I1QN 

CNPJ: 04.15O.90810001-4 

-e 
k  ru 

MWM COMERCIO E SER IS LTDA-' P 
CNN P4°: 04.150.908/000I-32 	E N°: 1 1 .485-6 

E-MAIL: mwmdistribuidora olmailcom 

Rua Felino Barroso, 553- Fátima - CEP:60.050130 
Fone - Fax : (085) 3253.050OFortaIeza-ce 



A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCLAL N°201705 291- SRP 

DATA- 196l2O17 ÁS 08.30HR8 

OBJETO, Reguso de preços para aquisição de géneros *en&ios, rnalarI de «xisun, Iirrçeza o deswlave, destinados a cozinha comunita 

de rewonsS)àdade da seaeria do ~ e assisléns social do município de HanzoM&Ce 

Comércio e Seniços 1.tda 

Por intermédio da presente prcçosla de prnços,intomros irileira satmiso ás Susulas e condiçz5es existentes no Editaicomo taritem aos ditanies 

das Leis e Decretos que regem este processo hdtóno. 

Dean- , que assumios fr,tea reonsSiIidade pela entrega dos produtos, e que serão executados confortne exig&oa eddaliS e cortatua[, e que 

serão uziados a parar do recetinento de ordem de compra 

Dedaramos, ainda, que estamos enqia&adas no Rere de alou~ de Mcroeapresa e Errpresa de Pequeno Porte, conforme estebelece o artigo 3' 

da Lei CoirpmenW 123, de 14 de dezentro de 2006. 

Dedaramos, para os tins de Seita que nos preços p estão inciusos todos enrgos, frele, irritocislos e demais deesas necessá nas para ofo'rnimento 

do material e que estamos de pelo acordo com todas as exig&tas contidas meditei. 

Nesta oportunidade, lemos a declarar, sob as penas da lei, que tonanos pleno conhecimento dos produtos objeto desta batação, que não posailmos 

nenhum talo ín-çedrtivo para parbopeção deste certame e que nos sttrnetemos a todas as clausules e corõções previste no edital. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 09-COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICPAÇÃP DE ME OU EPP -  (IJj3j/4 Je 11-111À
ITEM DESCRIÇÃO «tIO QUANT MARCA V.UNIT V.TOT*Í! 

- - 
CARNE BOVINA CItA DE DENTRO 	arirnais sadios; 1° 	de: 
conter no máximo 5% de gordura e sebo. manta de carbbgem, e ccrt 
no máxno 3% de aporieirroses. xvn aedo, cor, odor, e t 

w~ em saco plásaco. hnsaiIa. elóxico; 
resiste, pacotes priiwios de 01 (um)kg e sea,st'o de IÕ (dez)kg. 
(entrega 	't). 

kg 340 bcieca R$ 	23,75 RI 	8.075,00 

2 
"n*ximo 

CARNE BOVINA COM OSSO - Sinais sadios, 1' qualidade, cionter no 
mário 5% de gordura e sebo. isenta de cartilagem, e conter no 

3% de 	onevrcs 	 edo es; 	com 	a. 	cor. 	odor, 	e setor 

	

caa'isbco entalada em saco p~tranarsite 	
a~kg 

resistente, pacotes prwnanos de 01 (um)kg e secmndanode lo ()kg, 
(entrega d) 

300 boi e cia R$ 	13,49 RI 	4.047,00 

- 
CARNE SOVINA PATINHO - animas sadios P qualidade. conter no 
tino 5% de gordin e sebo, senta de cerblagem. e conter no 
n*dnio 3% de aponeinceies, com aecio, cor, odor, e setor 

kg 340 fim~ R$ 	19,75 

16, 
RI 	6.115,00 

na em 	saco plásaco 	transparente 	atóxico 
reStante, pacotes pnlmniz de 01 (um)kg e secundado de 10 (dez»g. 
(entrega ditara) 

L>1/ 

MWM COMÉRCIO 	'VIÇOZ4  -EPP 
CNPJ N°: 04.150.908/1 II 	. CGF N: 06. 	5-6 

E-MAIL: mwnidistribu 
Rua Felino Barroso, 553- Fáti 'a - 	"' .050130 

Fone - Fax: (085) 3253.1 "'Fortaleza-te 



CèEQ.. 

- 
Comércio e Serviços Uda 

CARNE BOVINA _MQLDA.  1' qiSdede, pato: 0~boviie, s*irs 
eMos 	s; V 	de:pe*iho; 'mido; 	i* no méano 

4 
5%degor&neso;SIadeostSegem/enWr»n*dmo3%de 

onewosee. oxn a%e, a odor, e 906W 	ais&o; ~ kg 300 8~ do 8~ P5 	1461 P5 	446100 

«n no ptbco; nlwefl ebá; reSfl; peS panaios de 
01 (Lm,)&Q e eeastio de 10 (dez)kg. (ent'ege diSia). 

CARNE SUINA - alia sadia; 1' q~ o~ no nno 5% de 
gordwo eí) 

 Snta de ost*gern. e conter rio ITiÓÈnQ 3% de 
5 ap~ can eiet cor, odor, e s&,or 	is;entetede 

ernacop~~M 	 de 
kg 240 unhá P5 	15,00 P5 	3.600,00 

(canga 	ia) 

VINTE E SEIS a., OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS P5 	26.898,00 

PRAZO DE ENTREGA: CONFOIU.E SOUCIIAOO NO EDrTAI. 

PRAZO DE VAU DADE: CONFORIE SOLICITADO NO EDITAL 

PREÇOS PROPOSTOS: CONFORIE SOLICITADO NO EDITAL / 
Fortaleza-CA 19 de ,kjriho de 2011. 

0 
3&M (bmercioeServ. Lido' 
Cornija Lucena$j»ej03 

CNPJ: 04.150,908/0001.32 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-S' 
CNPJ N°: 04.150.90810001-32 CGF N°: 06.308.485-6 

E-MAIL: mwmdistribuidora@hotmail.com  
Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - CEP:60.050130 

Fone - Fax : (085) 3253.0500Fortaleza-ce 



('om&clo e Serviços L.tds 

À 
	

b 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°2017..29.1 - SRP 

DATA 19i06/2017 ÀS 08 30HRS 

OBkTO Registro de preços para aquisição de géneros Snenbcios, matarial de oonsomo, limpeza e deartavas, desnados a cozinha corrunítana 

de rocmS,dkjade da secreta'ia do fralho e assist&icia social do munkçio de Horizonte/Ce 

Por in~ da presente proposta de preços ritormamos ateira siMn'iissão as cláusulas e ccindções existentes no EdaaI,osmo também aos .itames 

das Leis e Decretos que regem este processo Ijatalório 

USaremos, que assumimos liSa re nsal idade pela entrega dos produtos, e que serão exeojiados conforme etgãnoa adia e contratual, e que 

serão iniciados a parar do reíneito de ordem de coirpra 

Dedara'ncs, Soda, que estamos enquadrada no Regime de btulaçõo de Mcsoenwresa e Empresa de Pequeno Porte, ccnlorrne estabelece o artgo 3° .cIa Lei Complementar 123, de I4dedezentrode2006 

Dedararnos, para os fins de direito que rios preços já estão induxs Iodos encargos. frete, impostos e demais despesas necessárias para o fornecimento 

do metera e que estam de pelo acudo com ~ as edgStas ccnbdas no edital 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as panes da Ia que tomamos pleno conbednwito dos produtos ctijeto desta licitação, que não possuimos 

nenhum falo liiçediüvo para particjiação deste certame e que nos submetemos a todas as ctausulas e condições prevista no edital 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 10- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

DESCRIÇÃO 	- UNIO QUANT MARCA V.UNIT 1/TOTAL ITEM 

FILE DE PEITO DE FRANGO -grang 	ai processado, do il 

qualidade, peito sem osso e sem pele, partes inteiras, sem Ierrpero: 
raradenstico 	sem rnarictis e parasitas 	acc.r4icionado em saco 
plást.z» 	ansparente, atõ, resistente: embalagem 	iaria posando 

entre 1(uni)kg e secundana posando 10(dez)Kg, validade raineta de 90 
dos da entrega do produto. (entrega quinzenal). 

kg 1700 freto ¶0,12 1* li 2C4.00 

S' 
2 

SOBRE COXA DE FRANCO - frango semi - processado, de 10  
qtde: se-coxa, pedes intatas, sem tempero, congeladas com 

aepe, cor, odor e ~r caracteSacos, sem manchas e parasitas: 

acoionedo si, saco ptástimtjwarente, atõt: resistente, 
pesando «te 100 a l, por u'de, «ii embalagem primaria e 

10(d) kg em estalagem secundada, validade p*vnle de 90 dias da 

alter do produto. (entrega quizera) 

kg 1700 Inalo RS 8,25 R$ 14025,03 

TRINTA E UM MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS 31.229,00 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITADO NO EDffAL 

PRAZO DE VALIDADE: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PREÇOS PROPOSTOS: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

MWM CO ÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 
CNPJ N°: 04.150.908/0001-32 CG1? N: 06.3084854 

E-MAIL: mwmdistribuidora@hotmail.com  
Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - CEP:60.050130 

Fone - Fax : (085) 3253.050OFoflaJna-ce 

19 de Junho de 2017. 

MWM  Comercio 
Cwnittt LuceflO 9anlus 

CNN: 04.150.90810001* 



Comércio e Seriços L.tda 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAl. N°20170529 1 - SRP 

017 Ãs0800MRS 

OBJETO: Retro de preços pau equiêo de géneros aluncnbcxs, rmlonel de isun, limpeza e descartaveis, dostredos à cozinha cununiwia 

de rerçonsS,ilidade da secretaria do trabalho e asosténcia social do rnunn*3 de Flcrizont&Ce 

Por ntersóo da presente proposta de preços,infomiarnos inteira submissão ás dàuwas e ccráções existentes; no EditaL,ccmo Iant& aos ditanes 

das Leis e Decretos que regem este proceo Iciteteno 

Declaramos, que a rmos ~ reonsdade - entrega dos prodetos, e que seráo executados conforme exigência editahoa e oonabjaI, e que 

serão Soados a - do receèirnento de ordem de compra 

Dedarernos. út. que estamos enquadradas no Regime de ~çâo de Microempresa e Empresa de Pequeno Pode, conforma estg,elece o arbgo 30 

da Lar Carçlemeit 123. de 14 de dezembro de 2006 

Dedararnos, para os fie de direito que rx preços Ia estão w~ todos encargos frete, imposSos e demais despesas necessarias para o Icrnecinieito 

do mitterrial e que estamos de pelo acordo cern todas as exigências"tidos no edital 

Nesta opor~ ternos a declaraf. sob as penas da ei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos ob4elo desta ~ que não pcsslJIrts 

nenhum falo inwedibvo para partapeção desta certame e que nos %bnietemcs a todas as Susutas e condições prevista no edital 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 11 -AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA V.UNIT V.TOTAL 

4-FlI1 DE PEIXE DE ÁGUA SALGADA - peso minkrc de 1k9, em 
W~ avio,vahademinirnede6ó dos daenfregodoproduto — — kg 1200 jeripescado R$ 21.25 R$ 25.500,00 

2 
PEIXE ÁGUA DOCE - Ijio cara bIê. fresco, peso narilE de 1k9. 

kg 1360 R$ 25.00 P5 340,00 pri Pescado bretticlo sem enas ou vrus (aifrege quinzenal). 

r 
3 

ELE DE PEIXE PANGA - nlertolhado tamanho grande (prox 2209 a 

3009), wry*& Composição ceme de peixe sem viceras. ossos e 
esfrJ. 	Produto 	sem 	Seis do 	&tcração 	fisca. 	quina ou 
irflcbiologia Registo no serviço de inspeçêo federal SIF/DIPOA e 
conlrovwte de registo do Produto nos &gãcs competentes de 
*sca&ação pau comercio de pescado, acondicionado em cam de 
peIão em 10kg do produto robilegem de acordo com a legislação 
vigente quando de flega, o produto deverá apreseottif data de 
fabricação não inferior a 90% do prazo de yahrtde unidade kg 

kg 2400 pali.jus R$ 1737 P5 41.688,00 

CENTO E UM MIL. CENTO E OITENTA E OITO REAIS R$ 101.188,00 

PRAZO DE ENTREGA, CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PRAZO DE VALIDADE: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PREÇOS PROPOSTOS: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

  

  

 

Foil 	a-Ce 19 	 2017. 

 

MWMCOMÉ' í SERVII.S 1  IA-EPP 
CNPJ N: 04.150.' 18/000 -. -. 'N°: . 308.485-6 

E-MAIL: mwmdirtrihuidora@hotmail.com  
Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - CEP:60.050130 

Fone - Fax : (085) 3253.050OFort*Ieza-ce 

MWM Cmetcio e Seru. Ltôc 
(amua Lucena  Snntus 

CNPJ:  0.4.150.90810001S 



MWM COMÉRCIO E SERVIÇ 
CNPJ N°: 04.150.90810001-32 CGF 

E-MAIL: mwmdistribuidora@hot  'a 
Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - CEP:60.05013 

Fone - Fax (085) 3253.050OPoflajeza-ee 

Comércio e Serviços lida 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°20170529.1 - SRP 

DATA 19106/2017 ÁS 08 30HRS 

OBJETO Registro de preços pare aqui$ão de géneros ahmenlicios, nra1erI de ursumo, h'rçeza e dascarlaveis, destinados à ocicionha comunitana  

de respor4idade da seaelana do trabalho e assxstêita 3~ do muroS de HorQont&Ce 

Por ntermad,o de presente proposta de preçosinformanos WiWs'a submissão às dãus e ccMçães existentes rio Edital wno tantSn aos difames 

das Les e Decretos que regem este processo kitatõno 

Deda,amos, que assurmmos inteire responsidade pote enfrega dos prilos, e que serão executados cionformo exigénca editalkia e contratual, e que 

serão iniasdos a perbr do reciinonto do ordem de ociorropris 

Derarnos, Sida, que estamos enquadradas no Regime de titutação de Maoernpresa e Empresa de Pequeno Polo, contorne estabeiece o artigo 30  

da Leo Complementar 123, de 14 de dezembro do 2006 

Dejemos, para os fim de .keilo que rocia preços Ia estão indisoo todos encargos, frete, vTçostos e demais desposas necessanas para o ~mento 

do material e que estamos de peto acordo cern todas as eogôndas coritidas no edital 

Nesta oportunidade. tenos a declarao. açO as penas da I, que torremos pleno cenhononto dos produtos objeto desta façêo, que não possuintos  

nenhum fato impeditivo pera partdpação deste certame e que nos atme4emce a todas as SuuIas e cend~ preva no edital. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 12- COTA DE APROXIIADAWENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EP? 

fT!M DESCRIÇÃO UNtO QUAIÇI' MARCA V.UNIT V TOTAL 

FILÉ DE PEIXE DE ÁGUA SALGADA - peso mrtnimo de 1kg. em 
entalagern a vio, validade minima de 60 dias da enfrega do produto. 
(enfrega qunzerfl) 

kg 300 jed pescado R$ 	2125 R$ 	 07597 

2' 
PEIXE ÁGUA DOCE - t,o casa tilape, tres, peso minirno de 1kg, 
tratado sem ewarrøs eu viscaras (nega quinzenal) 

kg 340 anp.oscMo R$ 	25,00 R$ 	 850097 

•,' 
3 

FILÉ DE PEIXE PANGA - ,nlerf*ado tamarto grande (prox 220g a 
3039), congelado Ccxrçcsi$o carne de peoe sem varas, os e 
aspinhos 	Produto 	sri 	ameia 	de 	alteração 	sica, 	q*nica 	ou 
ritc&logica. Registro no serviço de inspeção fede,al SIFÍDIPOA e 
cerrovante de rrsfro do produto nos &gãos coirgetenles de 
scatação para remordo de pescado aondidorredo em caba de 

p%eião em 10kg do produto roóMgsn de ~do com a legislação 

vigente quando da nega, o produto deverà rçresentar data de 
ta'riceção não inferior a D% do prazo de validade. w*M kg. 

kg 603 pangas& P5 	17,37 R$ 	10422,00 

VIRE CINCO It, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS 25297,00 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PRAZO DE VALIDADE: CONFORME SOLICITADO NO ED4TAI, 

PREÇOS PROPOSTOS: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL, 

Fortale. 79 de Junho de 2017. 

yntL1 '940 ru. LÜ( Comercio 
camita tuceflU Santos 

C.NPJ: 04 150,908/0013 



Comércio e Serviços I.tda 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°201105291- SRP 

DATA 196/2017AS0830HRS 

OBJETO Registro de preços para aquisoção de géneros alirronticios, mateuel de consunn Inipeza e descartavas, deabnados a cozinha comunrlana 

de re)cnsll4ade da secretaria do ~lho e ass~ social do municço de Honzont&Ce 

Por inn'o da presente pwposta de preçoenforamos ntera sttnisSo as cleta&Ms e condições exislentes no Efl,conc ~ aos itarnas 

das Se Decretos que regem este processo Iclatorio 

Dwnos, que assunwnos atava recpoosiISde pela entrega dos produtos, o que serão execudcm contorne e»*oa  cortítilica e contrab.à, e que 

serão nSdos a partir do rrnento de ordem de con'pra 

D&aran, ainda. que estamos enqua&adas no Regras de btutação de khcsoenipresa e Errçresa de Pequeno Porte, conforme estelece o artigo 30 

da Lei Cowçlementar 123. de 14 de dezembro de 2006 

Decflainos. para os fins de díreito que nos preços já estão inclusos todos encargos, frete, ~ e demais despesas necessarias para o torneamento 

do mateS e que eslan'x de pelo odo com todas as eg&tas ocddas rio edital 

Nesta ortrsJade, lemos a dedorar, soti as penas da ia. que tomamos pleno coitedmento dos produtos objeto desta tação: que rt poteu~  

neiun tato k'iceivo para parbcçaçto deste ceitne e que rios sjbmeternos a todas as clausulas e condições preveta no eõI 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 13. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

TEM DESCRIÇÃO UNID QUANI MARCA V.IJNIT V TOTAL 

1 
LINGUIÇA SUINA DEFUMADA - tico portuguesa ou caiabrosa grosa 
vãajo entalagern plástica orraI, validade rnn,ma de 90 das da 
entrego do produto (entrega quinzenal) 

kg 600 reqtna R$ 11,75 RS 7050,00 

2 
LINGUIÇA TOSCAMA - 3KG em errbalagem plasbca ongma4 validade 
mirins de 90 dias da entrega do produto (entrega quinz) 

kg 600 ama R$ 15,00 R$ 9 00O, 00 

DEZESSEIS ML, CINQUENTA CENTAVOS R$ 16.05000 

RAZO DE ENTREGA CONFORP.E SOIJCFTADO NO EDITAL 

PRAZO DE VAIJOADE: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PREÇOS PROPOSTOS CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

FoitaozsCe 19 de Junho de 2017. 

 

 

MWM Comercio e 5pr  Ido  

Camilo Lucena 5nios 

CNPJ: 04.150.908/00013 

iV 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 
CNPJ N°: 04.150.908/0001-32 CGF N': 06.308.485-6 

E-MAIL: mwmdktribuidora(âjbotmaiLcom 
Rua Felino Barroso, 553- Fátima - CEP:60.050130 

Fone - Fax : (085) 3253.0500Fortaleza-ce 



A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL N°201705291 - SRP 

DATA 19106t2o17ÃS08:30HRS 

oero. Registo de preços para aquisiçâo de gêneros alEnentoos. maWS de conaimo, lurpeza e descuteve, ~nados Õ COZWIha cornuíwlana 

de r,omabiIidade da secretaria do trabalho e ass,sthita social do rnunici,io de Hodzent&Ce 

Comércio e Serviços Uda 

Por wnerrnéo» da presente proposta de preços,nIonnan inteira submissão às dátaulas e condçães existentes no Editai,wno tantém aos ditames 

das Les e Decretos que regem esta proso licita lodo 

Denlararnos, que assumimos intel,,, respo'isdidade - entre dos produtos, e que serão executados conlorme eadg&ioa ednali e cota, e que 

serão iniciados a partir do recebimento de ordem de compra 

Deatnos. Sde, que estamos enquadradas no Regime de btutaçáo de Microerrçresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 30 

da Lei Carçlemenlar 123, de 14 de dezembro de 2006 

Dedarrios, para os fris de dirit que nos preços já estão inclusos todos encargos. frete, impostos e donas despesas necossanas para oforneomento 

do mateM e que esternos de pelo acudo som todos as exigãnc*as "tidas no ete1 

Nesta cporttrde. lemos a dedarar, sob as penas da lei, que tomamos pleno cotecimenlo dos produtos objeto desta hotação, que não possuimos 

nenhrxn falo STçedtvo para parbcaçào deste certame e que nos submetemos a lodas as clausulas e oordçôes prevista no edi 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 14- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNIO QUANT MARCA VUNIT V TOTAL 

1 
CARNE BOVINA CURADA - carne seca dessea trazendo a recuo 
entalagern plena pàiwia de 500gr e entaagern s,ndaria de lk, 
va%dade rninirna de 90 das da entrega do produlo (entrega qucenal) 

kg 600 realeza AS 21,50 RS 12 900.03 

DOZE MIL NOVECENTOS REAIS 12900,00 

PRAZO DE ENTREGA CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PRAZO DE VALIDADE CONFORhESCIJCITADO NO EDITAL 

• REçOS PROPOSTOS CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

Fortaleza-Ce 19 de Junho de 2017. 

MW MComercw eSrV.  i.., 'I, 
Camila Luccna Srnns 

CNPJ: 04.150.90810001-3' 

MWM COMÉR LO E SERVIÇOS LTDA-EPP 
CNPJ N°: 04,150.908/0001-32 CGF N°: 06308.485-6 

E-MAIL: mwmdlstrlbuldora@hotmalLcom  
Rua Felino Barroso, 553- Fátima - CEP:60.050I30 

Fone - Fax : (085) 3253.050OFortaIeza-ce 



Comércio e Serviços Ilda 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL N 201705291- SRP 

DATk19I20l7 AS 0830HRS 

OBJETO. Registro de preços pau aqusição de gõneros alimenlicts, materis de consumo, frnpeza e doscartaveis, destre&.s á coanha comunSa 

dei 	mw~ da secretaria do tteihc e assisténda scSi do nas*io da Horont&Ce 

Por intermédio da presente proposta de preçOtinfOrTrsmos inteira sibrrtsão às deus e concbçôes existentes no EdrtaJno tantõni aos ditamos 

das Leis e Decretos cos regem este processc halatorio. 

Dtics. que assurwnos inteira respcnsStidade pS flega dos produtos, e que serão executados contorme exigência editalicaa e conhatual, e que 

serão .4JG8 partir do re.*nenb de ordem de compre. 

Declaramos, ainda, que esarios enq'a&adas no Regne de btutação de Mcroerrresa e Lirpresa de Pequeno Porte, wntorrne estabelece o artigo 30  

da Lei Complementar 123, de 14 de dezont,ro de 2006. 

Declaramos, para os tIna de direito que nos preços já estM inclusos todos enosrgos, treM, i'rvostcs e demos deesas necessarias para o fornecimento 

do n-alenal e que estamos de pelo acordo com todas as exigências coe tidas no aditei 

Nesta oportunidade, »nos a drer, sob as penas da lei, que tomamos pleno cateói,enb dos produtos objeto desta frdtação, que t poswinns 

nenhum fato irrpStvo para pa&jsção deste certame e que nos submetemos a todas as clausulas e condições prevcta rio eddal 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 15- AMPLA COPICORRÉNCIA 

TEM DESCRIÇÃO UNID QUAI4T MARCA V.UNFT V TOTAL 

ÁCIDO MURIÃT1CO - pera apliceção em Iirrpeza bruta em gerai. 
ontzado em busco plástico de 1 trio e acondicionado em cenas de 
papelão com 12 unidades 

cx 15 brasil R$ 	24.32 R$ 364.80 

2 
ACUA sANrrARL1 - nliltlo uso de 1000mI entalados em frasco de 
plástico contando 12 andadas e aconcionarnenlos em caixa de 
papelão com to&tt de sáflo. 

cx 144 brasil R$ 	17$2 R$ 	 2560.48 

3 >  ÁLCOOL EM GEL -llifroSa corri l2unidades cx 29 brasil R$ 	5120 R$ 	 1.434.80 

DESINFETANTE LIQUIDIDtE 2 LITROS - entalado em frasco 

CX 144 brasil R 	5316 . P5 	 7741 . 	- 44 
plásticos e acond.aormda5en ceuas de papelão contendo em sue 
ou~ água. igredente ativo.o, formol. sabão de VWdamina. 
alacel etitico. preáirna. edta e ~to (pà9xo) cx d12 

DESINFETANTE LIQUIDO DE 5 LITROS- saritstn alcelino oxi alto 
poder desengoidurente, krpa e dewfela em urna (nica operação 
Renwe gorduras e sujeiras impregíria~ Com eficecia corrçrovada 
contorne rdc n947 da ag-ens nacional de vigilância sanita 

und 20 - hrvl 768 - - - 	15 

- 

(&~) para bactties tesdas. 	rrbvas e gram-negabvas. 
staphyIOCOCOJS 	aiseus, 	s*nonella 	dioieraezn, 	esctieria 	cot 	e 
pseudonums aenigunosa produto Iberado para uso em mdúsbias de 
alimentos e afim conforme CVS1B/2008 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS  LTDA-EPP 
CNN t4°: 04.150.90810001-32 CGF N: 06308.485-6 

E-MAIL: mwmdistribuidora@hotmail.com  
Rua Felino Barroso, 553- Fátima - CEP:60.050130 

Fone - Fax : (085) 3253.0500Fortaleza-ce 



Comércio e Serviços lAda 

IN 

6 
DES000RIL'DOR DE AR SPRAY 400G - ened, SaJS! .863 em 
~depdo,*idoemann'poSçõo:pwbn,ScoM,aq'a, 

sena leSa 
u'id 29 bana RI 	8.96 RI 	 25984 

ezn, 	e 	p®'e 

- 
7 

DETERGENTE LIQUIDO - Se louças de 500vnl das 	vaiadas 
1 .. ~ em k~ ~ e wxdk~ em caas de 
piSo oam 24 ud&S. 

a 480 braS RI 	28.16 RI 	13.516,80 

8 

UIVADOR PALflUSO - uso de 500iS artalado em taco piScos e 
ww~ em fl de pepalio oom a 	ÇN ua.l.Sj 
1w SqS bel2alo si*wieb de sódo, ~~ rijo ~ 
SSt sequeewt, flt&t, t g~ Sc* — e 
ágimce&aoovn 12c..ided.a. 

a 192 $,oe RI 	32,64 RI 	6266.88 

9 
LUSTRA JtVE. . peit.ndo 200* entsda em haco piSco e 
aond~ em ~ de p~ oonby4ap 	emitia, 
fl nt, —. h 	e áa Sat 

tnd 20 bq RI 	3,96 RI 	 79.20 

10;'p~ 
POLIDOR DE ALUMÍNIO LIQUIDO 50014. - eirt 	em frasco 

e accnddeisoe em Sas de p.pello wn 24 wÀMJ.. 
wtdo nacucom~~, &.Á wavwt. 

a 116 buS RI 	28,16 RI 	3.266,56 

. 
II 

REMOVEDOR DE GORDURAS- Ifldo base de Ik&. de 	de, 
dodetizenosflosw, w~ e....J e água wn 5 Ifros «ii — —• 

a 10 real RI 	38.40 RI 	364,00 

' 12 SABÃO EM BARRA 200 	AMAS. NEUTRO, G1JCERINADO, 
EC5UMS a 20 uno RI 	5,12 RI 	 102,40 

13 a 144 irMcb RI 	67,84 RI 	9,768,96 
2pepelão 

SABÃO EM PÕ(I&LTAÇI&tAI 	500G - entSdo em cows da 
e ~nonâns em osS de pepelio own 24 uxSdas, 

wdando em ao conoSçáo k.ivo e..a, %cn.S, 
coed$nibe, Swgista, conínadira braqaado 	4t. 

aSnaecarça 

14 SABONETE AINTIBACTARICIDA LIQUIDO .cSva com 12 widedas de 
a 40 esseplllrú RI 	217,60 RI 	8.704,00 

15' A PASTA PARA POLIR E REMOVER MANCHAS . em siçedeoes de 
eçoit4dMrSáttande1t unci 7RI polir 2304 R$ 	16128 

ir 
UIVA VIDRO 50014.- dosdo pas a Iii,pca de errtesssbt e 
rim de dedos, com A w~ 	IS aos vi*oq, sem ano 	o, 

artalado em taco. 
und 39 biasãl RI 	4,99 RI 	 194,61 

CQUEIffA E CINCO *.. VWTE E NOVE REAIS SESSENTA E CINCO CENTAVOS RI 	55.029,65 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PRAZO DE VALIDADE: CONFORhE SOLICITADO NO EDITAL 

PREÇOS PROPOSTOS: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

Fortaleza-Ce 19 de Junho de 2017. 

M1131 Corr1ercio e Serv. Udo 
(amua LucenU &nitos 

MWM COMÉRCIO E SE - 	OS L 	PP 	 CNPJ: 04.15o.90810001-3: 
CNPJ N°: 04.150.908/0001-32 • F N': 06.30. • 5-6 

E-MAIL: mwmdlstrlbuldorà ....... 
Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - 	 • 1 0 

Fone - Fax : (085) 3253.0500Fortakza-ce 
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A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAl. N°20170529.1 - 51W 

DATA l9O6t2017ÁS08:3OHRS 

OBrrO: Registro de peços para aquisçâo de gSiera *nenbocs, matoS de consurno, npeza o des1avors, destriados á cozinha comunitana  

de responsabilidade da seae*ia do ~lho e assistécda tonal do mu~ de HonzonWCe 

Por iiwmõdo da presente proposta de preços,mloonamos mlelra sitnissão es cláusulas e condições etstentes rio Editaicomo tantÉm aos dilames 

das Leis e Decretos que regem este processo hdlatódo 

Declaramos, que assxnirnos inteira responsM*fede - entrega dos p~ e que serão executados contorne exigénca editabda e contratual, e que 

s&ão iniciados a partir do recin,ento de Sem de o~ 

DecSarnos ainda que estamos enquadradas no Regime de btulaçêo de Maoeirçreca e Emprese de Pequeno Porte, conforme esWióece o artigo 30  

da Lei Clenatar 123, de 14 de dezembro de 2006 

Declaramos, para os fris de direito que nos preços ia estão ridusos todos ongos, frete, impostos e demais despesas nece%arias para o fomecünenlo 

• do materiaí e que estam de pelo ando ri todas as exig&ioas ccnbdas no edital 

Nesta cçorlurdSe, ~ a declarar, sob as penas da e, que tomamos pleno conhecimento dos produtos ot$eto desta lação: que náo possuimos 

nentj,n fato impeditivo para partc4ieção deste certame e que nos submetemos a todas as dausulas e condições prevista no edl 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 16- COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUAHT MARCA VUNFU V TOTAl. 

1. 
Ácioo MIJPIÁTICO - para e~ em knipeza bruta em geral. 
entalado em frasco plástico de 1 litro e acondoonado em caixas de 
papelão com 12 unãMdes. 

M 3 brasil 2432 R$ 7295 

2 
,ÁGUA SAN[LRtA - ii*flb umo de I000TT1 entalados em frasco de 

plastico ccnteiido 12 ixies e .ndiienlosem carxa de 
papelão com hiodoilto de s(do 

c 36 brasil R$ 17.92 Ri 645,12 

3 ÁLCOOL EM GEL -lÍVoca com 12wades cx 7 brasil Ri 51,20 Ri 358,40 

>' 
DESINFETANTE LIQUIDIDO DE 2 LITROS - entalado au frasco 
pláe&os e acoMines em ca&as de papelão contendo em sua 

CK 36 brasil Ri 53,76 Ri 1935,36 
conwoçáo 	ua, igredienle ativo, formol, selêo de ei9aa..Á.. 
Soel e1ilico, prelUrna, edta e coiat 	irdo} cc c112. 

C- 

DESINFETANTE LIQUIDO DE 5 LITROS- ss*afle a~ com alto 
poder 	 e 	em tine unios o~. 

nd 4 brasil Ri 768 

2 

72 

desengor&vente, bn-Qa 	desinfeta 
Remove gotõses e sujaras irixegrmdes Com e6cada comprovada 
coeloinie rdc n147 de ag-enda'badonal de v~ ~na 
(swis&ms) psa beSies testadas. gr&n-poibvea e gram-negs~ 
staphyI000is 	eurets, 	salro,ete 	diolenescis, 	eectieria 	coli 	e 
pseuiornonas aauginso piito ~ para uso em WstS de 
Sinats e afins conforme CVS18/20 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 
CNPJ N°; 04.150.908/0001-32 CGF PI°: 06.308.485-6 

E-MAIL: mwmdistribuidora(aotmaikcom 
Rua Felino Barroso, 553- Fátima - CEP:60.050 130 

Fone - Faz: (085) 3253.05001rortaIe'za-ce 



Comércio e Serviços Lida 

6 
DESODORIZADOR 0€ AR SPRAY 400(3 anaS, eoonc&io.So em 
was de papelão, oon~ em n oonçosiçõo: pettsit eloolcI, eque, 

sn, rifle e m~se / pwane 
Jld 7 bom ar RI 	896 RI 	 62,12 

7 
DETERGENTE LIQUIDO - lava louças dø 500rfl das mais vahedas 
freenS entalado em fr 	pléslioo e w~K~ em com de 
papSo com 24 wiiades. 

cx 120 braS RI 	28.46 RI 	3,415,20 

8 

LIMPADOR MULTIUSO . uso de 500M entSdo em frasco plásbcos e 
eoonditndos em casas de papelão wn a conçoelção oonlendo 

tilonalo 	so, 	aüvo não a 48 los RI 	32,64 RI 	1.566.72 blear elqil berweno 	de 	lenso 
SStfl, seiestfl, q~ Ser glicoto, So3d, pshine e 
ãg.acaoa com 

9 
LUSTRA MÓVEL - pedindo 200i1, embalado em fresco çM*o e 
aconch~ em 	s de papelão, wilendo pma enjltnla, 
sclven4e iIneila, prasei'vant, fragata e ãgs lavs. 

.4 4 by RI 	3,96 RI 	 15,84 

10 
POLIDOR 0€ ALUMÍNIO LIQUIDO 5001.t - entiSdo em frasco 
plãscos e &...g~ ri c~ de papelão com 24 u.4.d.. 
wtido na aa coirpoeição endget, essõnde waenfl. 

a 28 braS RI 	28.16 RI 	 788,48 

,- 
11 

REMOVEDOR DE GORDURAS - IqiSo base de tfloto de sodio, 
dodeenzenosifcna, 	w* v.0p.M e 	m com 5 IWW em 
--e. 

a 2 real RI 	38,40 RI 	 76,80 

12 
,aSABÃO EM BARRA 200 GRAMAS, NEUTRO, Q,ICERINAOO, 

EMBALAGEM COM 5UNIDADES. cx 4 uno RI 	5,12 RI 	 20.48 

>- 
13 

SABÃO EM P0 IISJLTAÇÃO CAIXA 500(3 - enfiSdo em caxasào 
papelão o aconadonades em _ 	de papelão com 24 JãMdes, 
contondo em aia curpciçAo tansoetio ari&ico, bntuwules. 
coeiw&'Ies, 	eineglsta, 	oxfle, 	etvfriss, 	frenqiiesx áp&o, 
ess&ta, ágra Sv*nla e 	ge 

a 36 wto RI 	67.84 RI 	2.44224 

SABONETE AINI'IBACTARICIDA LIQUIDO- ceba com 12 ridedesde
14 	

li.  a 10 essepãii RI 	217,60 RI 	 2.176. 00 

A PASTA PARA POLIR E REMOVER MANCHAS - em s4jledecies de15 aço Sddk,-SSi*emde1k. 
und 1 - 2304 RI 2304 

c- 
16 

UlFA VIDRO 500M - inflo pare e Siçeza de entaswuebt o 
und 9 brasil RI 	4,99 	RI 

('fZ3'\ 	13.674,99 

44,91 rwoes de das, com Panepwende EI aos vkiroe, sem arva, 
entalado em frasco. 

TREZE S_ SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS 

  

w PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PRAZO DE VALIDADE CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PREÇOS PROPOSTOS: CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 
CNPJ W. 04.150.908/0001-32 CGF N°: 06.308.485-6 

E-MAIL: mwmdistribuidoracâ)hotmaiLcom 
Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - CEP:60.050130 

Fone - Fax: (085) 3253.0500117ortaleza-ce 

Fortieza-Co 19 de Junho de 2017. 

1Í Cornercto eSru. Uda 
Cornija Lucena Sgntos 

CNPJ: 04.150.908/0001'3 
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A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCAL N°201705291- SRP 

DATA. 196t2017 ÁS 08 30HRS 

OBJETO Registo de pres parta, equisiçôo do géneros alínwSos, material de enflaumo. Sweza e descalavois, destinados a nozoba CorflhJflitan8 

de rea,s&tdade da sacre lana do trabalho e assistência soS do município de Hcront&Ce 

Por rnlarrriadio da presente piroposta de preços,informomos inleea 9~issàc às cJáuwas e condições exislsdes no Editalcorno lantém aos ditamos 

das Leis o Decretos que regem este processo Iclatcno 

Declaremos, que assurSnos intima reonsIdade - entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigénca editahoa e oontratual, e que 

seita ,iiS$os a parar do rebà'nento de ordem de osnçra 

Dedaramos, ainda, que w~ enqi»*adas no Regime de trtutação de licroenwresa e Eirçtesa de Pequeno Porte, conformo estóece O artigo, V .de IS Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 

Dedaran, para os fins de direito que nos preços já estao inclusos todos ercergos, frete, trçcslos e demais desposes necessanas para o fcnieomeito 

do rigtenal e que esWnos de pelo acorda com ladas as ex6naas contidas no edital 

Nesta oportunidade. temos a declarar, sob as penas da IS, que tnmos pleno cenhertienlo dos produtos objeto desta dtação, que rt possuimos 

nenhum falo irrpe&tvo para peitaçio deste cwtane e que nos sitmetemos a todas as clausulas e condições prevista no edital 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE li - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

FIEM o€sçtçÃo UNID QUANT MARCA V.UNIT V TOTAL 

1 '' PALHA DE AÇO GROSSA Ni02 cx 24 vieira Ri 	2,65 Ri 	 63,60 

2 
AVENTAL PLÁSTICO - confeccionado em pobebleno de *a densidade 

und 20 arlesal Ri 	7,65 Ri 157,00 

32 AVENTAL EM TECIDO - 100%pdiesteroubrim 103% algodão vc 30 ariesal Ri 	12,72 14 38160 

4 
COPO DESCARTAVEIS PARA ÁGUA - cor  leitosa, capacidade 180m1 
,S...dj, de primeira qualidade, entalados em sacos plasbcos comi 
100 

p1 600 fo R$ 	4,15 R$ 	 2490,00 

5' 

COPO DESCARTAVEIS PARA CAFÉ 	leitosa, capacidade IBOnil 
retorsedo, do primeira qualidade, entalados em sacos pbsXos comi 
l0Owidedes 

p1 480 fc Ri 	2,52 P5 	 i 209,60 

- 
6 

BANDEJA ISOPOR t'lg R04 (1110M4 - marmjtex redonda de sopor 
com 19cm diàrneos por 7cm de altura acaon'partiada tampas 
eqiivelenle a mannitex de aluminlo &09 pao,ta cora 25 M 

p1 1000 ccçobras $ 	18900,00 

• PAUTO PARA DENTE - pecole com 10 caia contendo 100undades 
p1 

R$

04 

60 lento ento Ri 432. 0 

8 
PAPEL 	 fltS8dQ empacotes 00(i) 	0S HIGIENICO - e 	 U 

W~%~. fardos em p~d 16 pacotes. 
fardo 240 floral Ri . 13512,00 

) 

COADOR PARA CAFÉ - em algodéo bwz c&io plasbco e boca com 
irãilmo iOga de diõçnefro 

und 20 ertmaI Ri 	2,95 Ri 	 59,06 

 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-Efl 
CNPJ N°: 04.150.908/0001-32 CGF N: 06.3084$5-

E-MAIL: inwmdistribuidon@hotmail.com  
Rua Felino Barroso, 553- Fátima - CEP:60.05013( 

Fone - Fax (085) 3253.050OFortalna-ce 
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10 FOSFORO - contendo 10 tacas com 400 pStos. maço 10 gabord RI 	2.70 RI 	 27,00 

II ESPONJA DUPLA FACE -ansrtenide0aaid. pi 200 umbígu, RI 	3.00 RI 	 600,00 

12- 
PAPEL TOALHA * para cozinha com alta absorção. pacoN com 2 rolos 
de 60 btms2ZCO. 

p1 360 sede RI 	490 RI 	1.764,00 

ia' PLASTFJLSE - 30c9 por açwoSiademfl 30cm de largura, ri 24 bani RI 	5.60 RI 	 134,40 

14 PANO DE CHÃO- bifinco tjio saco 100% Sgodão. urid 60 irpte% RI 	8,81 RI 	 52860 

15 PANO MLTUS0-pecoocin05ifld. p1 120 diii RI 	9,50 RI 	1.140,00 

16 
iridedes. 

p1 60 popa RI 	25ç50 RI 	1.530,00 

17 PANO FLANELA. 38x58an ria cor anteS eribeSde ai asoo pSe. ind 12 bap RI 	3,35 RI 	 40,20 

18- 
BACIA CAPACIDADE DE 7 LITROS - baS «ri piSco alóioco, lisa, 
reô,ctsem SçesSdede 7k9, de boaqtmbdede. RI 	815 RI 	 24450 

- 

19 
BACIA CAPACIDADE DE 4 LITROS - bacia Sri p~w St No. 
'od'a4,. saii Sças. cW~ 4kg. de boa  

is 30 RI 	5.95 RI 	 11850 

20 
BALDE DE PLÁSTICO 10 LITROS 	Sçs de 

30 RI 	6.87 RI 	 206,10 
- com 	9~ w~w~

is 
de boa 

21 BALDE 0€ PLÁSTICO 5 LITROS 	de Sitio - corn - 	wçSko 
is 20 bap RI 	440 RI 	 96.00 

22 
.—SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 40 LITROS - rSoçedo e de 

acordo com a ram 	de ASNI pcote com 100 ind. 
50 bap RI 	11.42 RI 	 57100 

2r SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 6O LITROS -re4oçadoede 
a noinm da ABNT pcct com 100 ind. p1 RI 	1.102.50

mcciii 
50 bep RI 	22,05 

SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS . iu&iaS, e de 
ado ran a riomn de ABNT pcoia com 100 ind. pt 50 bep RI 	27,00 RI 	1.350,00 

25 

ÀJXEIRA TUBIJIJR COM PEDAL E TAMPA CORARANCA - colSr de 
to 

und 3 — RI 	25.65 RI 	 76.95 
corn PÇlJi 	 -com pedS O larva. 

h~ em dWa de aço 	 wn tarírça e çSxa a 
p6_Ivalata pai rest rmr 

- 

26 

LIXEIRA TIJBUjJJ COM PEDAL E TAMPA COR BRANCA- colalor da 
to ran cepede apIwSJ...4ie_2- 	n peclal e laça. 
h~ em citapa de aço Seco gSvairadom tariçe e pintwa a 
Pó 1Sa1a 1 a pai rSfl wmsn 

und 3 rMsubl RI 	30.60 RI 	 91.80 

LIXEIRA TUBULAR COM PEDAL E TAMPA COR BRANCA- coISr de 
tio ran .,,..dste aprotssmenia de 30hz - 	n peS e Wiça. 
St4.aS sai da da aço 	j*i'boinbiça e phnlwa a 
Pó W~ pai realduo WT1JrTI 

riiaaAil RI 	SISO RI 	 15480 

tCi 

MWM COMÉRCIO E'SRt Cos LTDA-EPP 
CNPJ !f: 04.150.90810001-32 CGF N": 06.308.48 

E-MAIL: mwmdistribuidora@holmaü.com  
Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - CEP:60.050130 

Fone - Fax: (085) 3253.0500Fortaleza-ce 
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¼) 

e 

VASSOURA TIPO GARI - Sio de 'neSte. wn cardes deJí9 
h~das oa 	1 lan, 	nçrSnenb de base 37,San 

 Und 2 Ri 	865 Ri 1730 

29 
VASSORKDE PELO - 	6&... de nylon, cabo de nsdeSa, me4cM da 
base ente 24 e 27un, wn base de 'neSte pFtade, conwndo rosca und 10 difranos Ri 	7.45 Ri 	 7460 

30 VASSOURA DE NYLON . 	m cabo pera knpeza do v&o swià,. und 5 difrerce Ri 	5,81 Ri 	 29,05 

31 
RODO DE BORRACHA- 	 S*io, 

und 5 difraca R$ 	7.34 Ri 	 3670 
preco com me* wto 	maleS 

açfl meiS tSaçedo. nonçdment sipole 1.30an x SCan. 
quanlidade bUTOUmS 02. 

- 
32 

RODO 0€ 8OÇACHA 	 Ss'TSt, 
und 5 dS'oe Ri 	8.05 Ri 	 40.25 

- piso caie meiS, co 	me4aiS 
aiçfl meiS rabSo, ~ffwbD afl 1,30an x 40cm, 
qusndade bunain. 02. 

f RODO PARA PIÁ .depIwoanbada...t4u20anprodiróidoen 
can base entatS'S 

urbd 
dn Ri 	965 Ri 	 4825 

LUVAS DESCARTAVEIS DE POUETLENO - caWeSonet ri resMa 
de pAa, iert de wrçoneSs mes, gelada, san SSIoo. 
kdCSIe 	 do para: eivSdes «ide - neosessio pmleçk 	produlo 

cx da=~ Ri 	35l, Ri 	 0.42400 
em pa,slv de owm ki Mb's. nsas, diocoleles, 

o~a ofl 	 de 	 e~
24 

ente oitos. Çnjmia óu.i&i, restairanles e bod ea*t ófl 
dinices de esSos e bela Mmbt get e oitos). Sa can 100 

35 
LUVA PARA tJ,fEZA- Ma. r~iSnaneSe *n socos de 
Sgoo ocnpbnenb: 3Ian eçsjm: 0.45,nm twwiio M bises 
wrndflfl, 	aTaS. 

und 5 ideetex Ri 	4,85 Ri 	 24,25 

3e 
LUVA PARA UIFEZA - látç revesbdes kilammst caii Aocoe de 
aijocMo ocnxflnb: 31cm eeim: 0,45nii snSio G frios 
N*dsltaile, cor~ 

und 5 idestax Ri 	4,85 Ri 	 2425 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 
CNPJ Nt: 04.150.908/0001-32 CGF N: 06.308.485-6 

E-MAIL: mwmdiflribuidora@hotmail.com  
Rua Felino Barroso, 553- Fátima - CEP:60.050130 

Fone - Fax : (085) 3253.0500Fortaleza-ce 
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37 

MASCARA DESCARTÁVEL DUPLA COM CLIPS NASAL E ELÁSTICO - ca,tecõonado emTNT - ISco no Isolde 100% polrcpiIeno ató, 
drspõe laleralmele dois ~bow do tc'o roliço rw~ com algodão. 
que sedestnamaooeaftsé face e que sepredernatsda cx '2 detcarpack R$ 	21,51 P5 258,12 

atalha de usuanos, a na é confeconada no osbto retanguldr, 
tamanho urwo. intawamenle em TNT, com acabamento em toda a 
ext andada por soldagem eietronca caixa com 100 unidades 

38 

PEDRA SANÍFARIA - lo anodondada cem suporte, fraganda sorte, 

na cor 	azul, cru consstencia 	solda 	composto de 	98,99% de 
paradicorenzeno com 12 widedes 

bem 5 qodcr RS 	a46 R$ 102,30 

39 
PÁ COLETORA DE LIXO - coei ~ e calpo cri, maleS plesbeo 

27,6an de ~ 	de largura 12em de medindo 	 x27,2em 	x 	conptnert 
und 5 bettann R$ 	'-885 R$ 194 

CSIQUENTA E SEIS MIL. TREZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS 56.314,31 

PRAZO DE ENTREGA CONFORME SOLICITADO NO EDrTAL 

PRAZO DE VALIDADE CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

PREÇOS PROPOSTOS CONFORME SOLICITADO NO EDITAL 

fortSeza-Ce 19 de Junho de 2017. 

MIPJI Comercio eSen'. Ltdo 
Camila Lucena Samos 

CNPJ: 04.150.90810001-3Z 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS  LTDA-Efl 
CNPJ N°: 04.150.908/0001-32 CGF N: 06.308.485-6 

E-MAIL: mwmdistribuidora@hotmail.com  
Rua Felino Barroso, 553 - Fátima - CEP:60.050130 

Fone - Fax : (085) 3253,050OFortaIe'za-ce 
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—u NATÁLIA GONÇALVES DOS SANTOS - ME 

COMERCIAL ARCANIO 

PREGÃO PRESENCIAL Nt. 2017.05.29.1 - SRP 
À PREGOEIRA DO MuNIC(PIO DE HORIZONTE/CE 
Razão Social: Natalia Gonçalves dos Santos - ME 
CNPJ: 21.588.014/1 -48 	 11:06.432.5229 	INSC. MUNICIPAL: 299874 -2 

Endereço: Rua Nnerlco Rocha, Nt 1257- Bairro: Manuel Sátiro - Fortaleza-Ce. 

Fone: (85) 8749-0615 
BradescoAG n: 713-7 C/C n":25399-5 
E-mail: cornercial_arcanjohotmali.corn 
1. OBJETO: Registro de Preços para Aqulsiçio de gêneros alimentícios, material de consumo, limpeza e descartáveis, destinados à Cozinha 
Comunitária de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Horizonte/Ce, (com ampla participação e cotas 
exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Rele ência. 

LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA PARTiCIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. OUANT. MARCA 
V•UNIL 

V. TOTAL R$ 

Abaca,d pérola fruta Si natura, tipo abacaxi, espécie comum, 
características adicionais com coroa e peso médio de 1000 g. 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transportes, ausência de sujidades, parasitas, armações e 
sinais de apodrecimento. 

Und 600 CEASA R$ 	3,70 R$ 	2.220,00 

2 

Banana Pacovan - em pencas, de primeira qualidade, sabor 
doce, 	aspecto 	e 	cheiros próprios, tamanho e 	coloração 
uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, 
armações e sinais de apodrecimento. 

1(9 1800 CEASA R$ 	3.20 R$ 	5,760.00 

3 

Laranja põra (casca lisa e lustrosa, sem casca murcha, sem 
zonas amolecidas, úmidas, mofadas e sem cheiro fermentado) 
classe 05 (76mm é menos de 81mm) tipo extra, no máximo de 
07% de defeitos graves e leves permitidos. 

Kg 1 200 CEASA P5 	2.90 R$ 	3.480.00 

4 

Maçã in natura, espécie nacional, aplicação alimentar, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, 
ausência 	de sujidades, 	parasitas, 	armações 	e Sais de 
apodrecimento 

Kg 1.000 CEASA RS 	5.60 R$ 	5.600.00 

5 

Mamão in natura, espécie papaia, caracteristicas adicionais 
classificação: A, sem danos físicos e mecânicos ~dos do 
manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas. 
armações e sinais de apodrecimento. 

Kg 720 CEASA P5 	1,70 P5 	1.224,00 

6 

Melancia in natura, espécie redonda, características adicionais 
ciassihcaçáo: A. sem danos físicos; e mecânicos oriundos do 
manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, 
armações e sinais de apodrecimento. 

Kg 720 CEASA R$ 	1,50 P5 	1.080.00 

Melão japonês; classe (de 0.800 Kg e 1.000 kg), tipo extra no 
máximo 05% de defeitos graves e leves permitidos, sem 
mofos, sem casca murcha oo mofada e sem manchas 
esaras. 

Kg 720 CEASA R$ 	3.50 P5 	2.520,00 

8 

Abobora de primeira, apresentando grau de maturação tal que 
lhe 	permita 	suportar 	a 	manipulação, 	o 	transporte 	e 	a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com  
ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

Kg 600 CEASA P5 	1.80 P5 	1.080,00 

AMace crespa fresca, de primeira qualidade, lotas integras e 
limes, 	sem 	resíduo 	de 	agrotóxico, 	em 	caixas plásticas 
vazadas limpas com 	identificação 	do 	produto. 	Livre de 
contaminação física, química e microbiológica. 

Und 1.400 CEASA P5 	1.80 R$ 	2.520,00 

\j 10 
Alho roxo, de 	' 	eva, sem a réstia. Embalagem de 1kg com 
denúfi 	, 	 it o, 	marca 	do 	fabricante, 	prazo de 
vakdade eso 

Kg 450 CEASA R$ 	18,50 P5 	- 	8.325,00 

ic 
e 
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Batata inglesa extra, lisa. firme e compacta, devendo ser 
graúda, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser p.iodtariamente orgânicos e/ou agroecológicos. 

Kg 2000 CEASA P8 	3,20 R$ 	6.40000 

12 

Beterraba, sem folhas, de primeira qualidade, 	butos de 
tamanho médio. uniforme, sem ferimentos ou defeitos sem 
corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. 

Kg 800 CEASA P8 	2.45 P8 	¶ 960,00 

13 

Cebola Pêra de primeira, sem rama, fresca compacta e firme 
sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e 
cortes sem manchas com tamanho e coloração uniformes, 
isenta de sujidades parasitas e larvas. 

Kg 1.000 CEASA RS 	2,90 R$ 	2900,00 

14 
N. 

Cebola Roxa de primeira, sem rama, fresca compacta e fume 
sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e 
cortes, sem manchas, com tamanho e coloração uniformes. 
Isenta de sujidades, parasitas e larvas. 

1(9 400 CEASA P5 	3,90 P5 	1 560.00 

15 

Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca compacta e 
firme 	sem 	lesões 	de 	origem 	física 	ou 	mecânica 	sem 
rachaduras e cortes com tamanho e coloração uniforme. 
Devendo ser graúda, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas. 
armações e sinais de apodrecimento. 

Kg 800 CEASA P5 	2,70 P5 	2.160,00 

16 

Cheiro verde (cebolinha verde, e coentro), sendo: 1' qualidade; 
tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvidos; firme e 
intactos; isentos de enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; Me de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas: sem danos flsicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte; pesando aproximadamente 0.150kgs 
por maço. 

Maço 2.400 CEASA P5 	1,60 P5 	3.840.00 

17 

Chuchu, de primeira qualidade, selecionado, consistente ao 
toque e isento de partes amassadas ou batidas. Isento de 
manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 

Kg 800 CEASA R$ 	320 P5 	2560.00 

Is 

Pepino, de primeira qualidade, selecionado, consistente ao 
toque e isento de partes amassadas ou batidas. Isento de 
manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou 
outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 

Kg 500 CEASA P8 	3.00 P5 	t 500.00 

19 
\,) 

Pimentão verde; frutos bem formados, íntegros, medindo de 
10 	15 cm de comprimentos, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, 
parasitas, armações e sinais de apodrecimento. 

Kg 500 CEASA R$ 	7,20 P5 	3.600,00 

Repolho branco extra, fresco, tamanho e coloração uniformes. 
fume e compacto, livre de resíduos de fertilizantes, isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, material leitoso e sujidades. 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

und 800 CEASA P5 	3.50 P5 	2.800.00 

21 

Tomate .......niio 	e 	coloração: 	uniformes. 
caracte 	$ 	5: pro' .'o se '' .nado consistente ao toque e 
isento .' 	. ;rtes ama 	. . .s o. batidas. Isento de manchas, 
machuca., as. bolores, suji' de. ferrugem ou autos defeitos 
que possa 	alterar sua aparên 	' 	qualidade. 

Kg 600 CEASA R$ 	4.30 P5 	2.580,00 

VALO 	....LO1'. 
sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta 

e nove reais R$ 	65.669,00 

SI 41000148, 
,. 

'.1'.. JmL1257 
50.713-240  

LEZACE J 
NATAUA 

Rua A 
Mano 

L FOQT 



su IJt

J 	 1é 

U_\ 

:9 

LOTE 02— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇAO DE ME OU EPP 

» 

n'EM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
V. UNIT. 

V. TOTAL R$ 

Açúcar refinado, grarniado, embalagem piimána em sacos 
plásticos wiviolados de 10009, frvre de impurezas, insetos ou 
microorganismos que possam tornSlo impróprio para consumo 
ou comprometam o armazenamento. Validade mínima de 90 
dias da data de entrega do produto. 

Kg 1.100 
OLHO 

DAGUA 
AS 	2,50 R$ 	2 750.00 

2 ' 

Arroz tipo 1 	longo "rica. 	 de 

Kg 1.500 PANELAÇO AS 	2.90 AS 	4.35000 

- classe 	 embalagem primaria 
10009. Livre de insetos e impurezas que comprometam o 
consumo ou o armazenamento. Com  registro no MSistério da 
Agricultura com validade não inferir de 6 meses da data de 
entrega do produto. 

3 

Arroz tipo 1 	- classe longo fina partiolizado, embalagem 
pnmária 	de 	10009. 	Livre 	de 	insetos 	e 	impurezas 	que 
comprometam o consumo ou o armazenamento. Com  registro 
no Ministério da Agricultura com validade não inferir de 6 
meses da data de entrega do produto. 

1K9 2000 PANELAÇO R$ 	2.85 AS 	5.700.00 

Farinha de mandioca seca, fina beneficiada, branca tipo 1, de 
1° qualidade embalados em pacotes de plástico transparente 
com identificação do produto, data de embalagem, prazo de 
validade e peso líquido de 1 Kg, com validade não inferior de 
90 dias da data de entrega do produto. 

Kg 600 KICALDO AS 	4,40 R$ 	2.640,00 

5 

Farinha de mito focada em embalagem plástica transparente 
com identificação do produto data 'je embalagem. pra 70 de 
validade e peso liquido de 5009, com validade não inferior de 
90 dias da data de entrega do produto. 

Kg 900 MARATÁ R$ 	2.45 AS 	2.205,00 

6 

Feijão fradinho macassar (de corda) tipo 1, de l 	qualidade 
embalado 	em 	pacotes 	de 	plástico 	transparente 	com 
identificação 	do produto, 	data 	de embalagem, prazo de 
validade e peso líquido de 1 Kg, com validade não inferior de 
90 dias da data de entrega do produto. 

Kg 600 FIBRA AS 	5,30 AS 	3.180,00 

7 

Feijão Preto tipo 1 de 1' qualidade embalado em pacotes de 
plástico transparente com identificação do produto, data de 
embalagem, prazo de validade e peso liquido de 1 Kg, com 
validade não interior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Kg 400 FIBRA AS 	5.90 AS 	2.360.00 

a 

Feijão Miiatinho tipo 1, de 1 	qualidade embalado em pacotes 
de plástico transparente com identificação do produto, data de 
embalagem, prazo de validade e peso liquido de 1 Kg, com 
validade não inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

1K9 1.000 DA CASA AS 	4.40 AS 	4.400.00 

9 

Macarrão massa ovos espaguete n°  8. Farinha de trigo 
especial e ovos na proporção de 3 ovos por kg de produto, 
perfazendo um mínimo de 0,45g de colesterol por kg de 
massa, e beta caroteno (pró-vitamina a) na proporção de 2000 
a 4000 ti por kg de produto seco, em embalagem plástica, 
transparentes, limpos, não violados, resistentes, isentos de 
matéria terrosa e em perfeito estado de conservação. Não 
poderá 	estar 	úmida. 	A 	embalagem 	devera 	conter 
externament ..de 	identificação, 	procedência, 
informaçõ' 	. ciona 	, 	'ero 	de 	lote, 	quantidade 	do 
produto. E 	.. 	•em integra, 	• •' a, vedada hermeticamente 
com peso de 	i0g,  com valida. 	não inferior de 90 dias da 
data de entrega . . produto. 

Kg 1.200 PETYBOM AS 	6,90 AS 	8.280.00 

[- 21 5;:.11410001 
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Massa de Trigo sem fermento, embalado em pacote plástico 
transparente 	com 	identificação 	do 	produto, 	data 	da 
embalagem, prazo de validade e peso liquido de 1K9, com 
validade não inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Kg 150 BRANDINI R$ 	270 

" 

R$ 	4b,0O' 

ii 

Massa de Trigo com fermento, embalado em pacote plástico 
transparente 	com 	identificação 	do 	produto, 	data 	da 
embalagem, prazo de validade e peso liquido de 1Kg. com  
validade não inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Kg 150 BRANDINI R$ 	2,90 R$ 	435.00 

12 
'C 

Proteína de soja branca texturizada. composição básica soja 
50% e carboidrato 30%, apresentação farinha, aspecto físico 
sóbdo embalagem de SOOg 

kg 300 JTAGUARY RS 	1228 R$ 	3.684.00 

VALOR TOTAL DO LOTE quarenta mil, treentos e oitenta e novo reais R$ 	40.389,00 

LOTE 03— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

fl'EM DESCRIÇAO UNIU. QUANT. MARCA 
V. UNIT.V. 

TOTAL R$ 

Amido de milho com 200g. Validade mlrima de 90 dias da 
data de entrega do produto. 

Cx 350 KÍM1MO FS 	2.80 R$ 	980.00  

2 

Café em Pó. embalagem á vácuo, embalagem primária de 
250g. livres de impureza ou insetos que tomem impróprio para 
o consumo humano. Sem misturas, com validade não inferior 
de 90 dias da data de entrega do produto. 

PCI 300 PURO RS 	5,56 RS 	1 668.00 

Goma fresca para Tapioca, de 1*  qualidade embalado em 
pacotes de plástico transparente com identificação do produto, 
data de embalagem, prazo de validade e peso liquido de 1 Kg, 
com validade não inferior de 90 'ias da data de entrega do 
produto. 

Kg 200 PINHEIRO R$ 	5.90 RS 	1.180.00 

4 
N 

Adoçante liquido com lOOmI. Validade mínima de 90 dias da 
data de entrega do produto. Registro Ministério da Saúde. Und 50 ADOCIL RS 	3,90 RS 	195,00 

Azeite de Oliva Extra Virgem acidez Max 0.5% com 200m1. 
Validade min,ma 24 meses dias da data de fabrica não 
superior a 30 dias da entrega do produto. Registro Ministério 
da Saúde. 

LI 120 
FALSÃO 

REAL 
R$ 	9,90 R$ 	1 188.00 

Azeitona verde em conserva com 2009. com  validade não 
infenor de 90 dias da data de entrega do produto. 

Copo 150 TING RS 	5.90 RS 	885.00 

Colorífico em pó a base de urucum, em pacotes plásticos de 
1009, acondicionados em fardos de 1Kg. 

Pct 1.500 MARA1Á R$ 	015 1* 	1125,00 

8 
Creme de Leite Homogeneizado c? 300g, com validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do produto. Cx 400 1TALAC R$ 	4.50 RS 	1.800,00 

Doce de goiaba (goiabada) em barra, embalagem plástica 
com identificação do produto, data de fabricação e prazo de 
validade, contendo 20 unidades de 20 g  cada, embaladas uma 
a Urna. 

PcI 1. 200 
FLOR DO 

LAR 
R$ 	3,25 R$ 	3 900.00 

10 

Ervilha verde, ervilha graúda e macia reidratada, em conserva, 
imersa em liquido tamanho e coloração uniformes. Embalada 
em lata contendo 3009 de peso liquido e 2009 drenado. Em 
sua composição deverá conter, no máximo 96,45mg de sódio, 
com validade não inferior de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

Lata 150 GOlAS R$ 	1.84 RS 	276,00 

Extrato 	de 	tomate 	concentrado 	produto 	industrializado 
preparado c/ tomate açúcar e sal teor de sódio Max 135m9 c/ 
180g, com validade não inferior de 90 dias da data de entrega 
do produto. 

Copo 300 PALMEIRON RS 	2.04 R$ 	612.00 

.312 Folha de Louro e . ' '. .lagem de IOg. Pci 120 KITANO R$ 	3.36 RS 	403,20 

l3 
Maiones;sa. 	. 	.1 em 	' e com 2509. com  validade não 
inferior  • -  90 'ias da • 	a de 	'trega do produto Und 350 SAUDE RS 	4.80 RS 	1.680,00 

"14 
Margarin 	v getal c/ sal 2  ',t. -, baladas em potes plásticos, 
com valid 	e não inferior de 	. 'ias da data de entrega do 
produto. 

Und 300 PRIMOR R$ 	290 R$ 	870,00 

IS 
Milho Ver.e e 	conserva em 	i*alagem c/ 2009, com 
validade não inferi. 	; 	90 dias d. data "4!\entreoa do produto. Li 180 GOlAS R$ 	1.90 R$ 	342,00 

T 21.588.414/0001 
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16 
Molho Shoyu Tradicional de soja, c/ 150m1, com validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do produto. Und 150 SAXURA R$ 	2,70 

5 
R$ 	405)4. 

17 
Molho Inglês em embalagem de ISOmI, com validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Und 150 SHOVO R$ 	2,36 R$ 	354,00 

18 
-0' 

Óleo de soja refinado, em garrafa pet com conteúdo de gOOml. 
5 vezes filtrado, com validade não inferior de 90 das da data 
de entrega do produto. 

Und 1.100 ABC R$ 	3,90 R$ 	4.290,00 

19 

Tempero completo, badictonal, constituído pela misttra de sal 
refinado, podendo ser acrescentado de alho, cebola em pó, 
salsa 	em 	flocos 	e 	outros 	condimentos, 	sem 	pimenta. 
Embalagem: em pote plástico com no mínimo 250 ;amas, 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso liquido, com validade não inferior de 
90 dias da data de entrega do produto. 

Und 300 ARISCO RS Y48 RS 	1.044,00 

20 

Cominho moldo extraído de sementes de comëto de 
primeira 	qualidade, 	puro, com aspecto, cor, cheiro, sabor 
característicos, sem misturas, isentos de sujidades para~ e 
larvas. 	Embalagem 	de 	lOOg, 	em 	sacos 	plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que 
garantam 	a 	integridade 	do 	produto até 	o 	momento 	do 
consumo. Acondicionados em fardos lacrados. A embalagem pet 
deverá conter externamente os 	dados 	de 	identificação 	e 
proced6ncia, 	informação nutricional, 	número 	do lote, 	data 
de 	validade, 	quantidade 	do 	produto. 	O produto deverá 
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da 
data de entrega na unidade requisita 

600 KITANO R$ 	4,34 R$ 	3472.00 

21 
Vinagre de álcool em garrafa de plástico contendo 750m1, com 
validade não inferior de 90 dias da data de entrega do produto. Und 500 SADIO R$ 	2,16 R$ 	1.080,00 

22 

Tempero Completo Liquido em embalagem de 300ml, com 
validade não inferior de 90 dias da data de entrega do produto Und 500 REGINA R$ 	3,31 R$ 	1.855,00 

23 
\J 

Rapadura de 25g embalagem c/ 40 unidade, com validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do produto. Pct 1,200 

FLOR DO 
LAR R$ 	725 R$ 	8.700,00 

13 

24 

Sal 	refinado, 	iodado, 	embalado 	em 	pacote 	plástico 
transparente 	com 	identificação 	do 	produto, 	data 	da 
embalagem, prazo de validade e peso liquido de 1Kg. com  
validade não inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

lc,g 400 SOSAL R$ 	0,81 R$ 	324,00 

' 

25 

Orégano - Deverá ser constituído por folhas de espécimes 
vegetas genuínos. sãs, limpas e secas, aspecto tolha ovalada 
seca, 	cor 	verde 	pardacenta, 	cheiro 	e 	sabor 	próprio. 	- 
embalagem lOOg 

Pct 100 KITANO R$ 	5,96 R$ 	2.384.00 

26 Alecrim desidratado, embalagem com 509. Pct 400 KITANO R$ 	15.90 R$ 	6.360.00 
\i 27 Louro em (olhas, embalagem com 509 PcI 400 KITANO R$ 	6.90 R$ 	2.760,00 

28 Açafrão desidratado, embalagem com SOg PcI 400 KITANO R$ 	3,50 R$ 	1.400,00 
29 Canela em pó, embalagem com SOg Pct 400 KITANO R$ 	4.08 R$ 	1.632.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
cinquenta e dois mil, novecentos e 

sessenta e quatro reais o vinte centavos R$ 	$2.964,20 

LOTE 04- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

TEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
UNIT. 

V. R$ 
V. TOTAL R$ 

1 
Polpa de Frutas Congelada . sabores variados embaladas em 
pacote de 1 k unid 1.000 ITAFRUIT R$ 	8,90 R$ 	8.900,00  

K  7bQ$'tfltAL DO LOTE oito mil 	novecentos reais R$ 	8.900,00 

TE 05- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM J'\ 	DES~t4ÃO UNID. QUANT. MARCA 
V. UNIT. 

R$ 
V. TOTAL R$ 

r" 21.5::14I0u. -48 
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Macaxeira pré-cozida, congelada, tamanho médio (lOOg a 
unidade) de primeira qualidade, íntegras, em sacos plásticas 
transparentes de 02Kg, validade mínima de 90 dias da entrega 
do produto. 

)(g 700 ARO RS 	19.00 R$ 	13.300,00 

Mistura 	para feijoada contendo ingredientes básicos para 

2 feijoada, defumado e salgado variados, validade mínima de 90 
dias da entrega do produto. 

Kg 400 SADIA RS 	1690 R$ 	6.760,00 

VALOR TOTAL DO LOTE vinte ml e sessenta reais 	1 R$ 	20.060,00 

LOTE 06- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
Wft 

R$ 
V. TOTAL R$ 

Ovos de galitta, tipo extra, classe A, branco. O produto deve 
apresentar casca áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não 
devem conter rachaduras; bandeja de papelão com 30 
unidades. 

Bandej 
a 

300 AVINE R$ 	12,50 RS 	3.750,00 

VALOR TOTAL DO LOTE três mil, setecentos e cinquenta reais R$ 	3.750,00 

LOTE 07 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANI. MARCA 
V. uNrr. 

V. TOTAL R$ 

1 

"j 

Suco de fruta de diversos sabores concentrados, de 1 
qualidade, rendimento de 5 litros, com rótulo identificando o 
produto, data de embalagem, prazo de validade, em garrafas 
com conteúdo de SOOmI cx c/ 06 tmid, com validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Cx 1.500 DAFRUTA R$ 	14.90 R$ 	22.350.00 

". 

2 

Leite embalagem Longa Vida integral UHT embalagem teta 

Lt 450 ARANGUAPE R$ 	3.50 R$ 	1.575.00 

park cJ informações nuticionais idei.ti&açâo do produto marca 
do fabricante prazo de validade peso liquido Registo Ministério 
Agricultura cI ou Ministério da Saúde, com validade não inferia 
de 90 dias da data de entrega do produto. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
vinte e três mil, novecentos e vinte e cinco 

reais R$ 	23.925,00 

LOTE 08- AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. OUANT. MARCA 
v. UNIT 

V. TOTAL R$ 

1 

Carne bovina chá de dentro: animais sadios; 1° de qualidade: 
conter no máximo 5% de gordura e sebo; isenta de cartilagens. 
e conter no máximo 3% de aponevroses; com aspecto, cor, 
odor e sabor caracterlstico; embalada em saco plásbco; 
transparente, atóxico; resistente; pacotes primários de 01(um) 
kg e secundário de 10 (dez) kg (entrega diária). 

Kg 1360 FRIBAL RS 	25.00 RS 	34.000.00 

2 

Carne bovina com asso: animais sadios; de 10  qualidade; 
conter no máximo 5% de gordura e sebo; isenta de caililagens, 
e conter no máximo 3% de aponevroses; com aspecto, cor. 
odor e sabor característico; embalada em saco plástico; 
transparente, atóxico: resistente: pacotes primários de 01(um) 
kg, e secundário de lO (dez) kg (entrega diária). 

Kg 1200 FRIBAL R$ 	13.49 R$ 	16.188,00 

3 

Carne bovina patinho: animais sadios; de 10  qualidade; conter 
no máximo 5% de gordura e sebo; isenta de caitilagens, e 
conter no máximo 3% de aponevroses; com aspecto, cor, odor 
e 	sabor 	caracterlstico; 	embalada 	em 	saco 	plástico; 
transparente, atóxico; rosistonto; pacotes primários de 01(um) 
kg. epetP,9(deZkg (entrega diária). 

Kg 1360 FRIBAL R$ 	25.00 R$ 	34.000,00 

F 2 
NATA LIA 

Rua 
Man 

01410,1148 
1V 	LOS SANTOS-ME 

ocha 'ima, 1257 
rO 'CEP 61)713-2.10 

RALEZ4..CE J 

1 



	:7 *1  
Carne bovina; moída 10  qualidade. Patxiho: carne bovina; 
animais sadios; de 10  qualidade; palito; moldo; conter no 
máximo 5% de gordura e sebo: isenta de cartilagem, de 
ossos, e conter no máximo 3% de aponevroses; com aspecto, 
cor, odor e sabor característico; embalada em saco plástico; 
transparente, atóxico; resistentes; pacotes primário de 1 (um) a 

Kg 1200 FRIBAL R$ 	16,90 R$ 	20.280,00 

- OS (cinco) kg. e secundário de 10 (dez) kg (entrega diária). 

Carne suma: animas sadios; 	10  de qualidade; conter no 
máximo 5% de gordura; isenta de cartilagens, e conter no 
máximo 3% de aponevroses; com aspecto. cor, odor e sabor 

5 característico; 	embalada 	em 	saco 	plástico: 	transparente, 
atóxico; resistente; pacotes de 10 (dez) kg. (entrega diária). 

Kg 960 FRIBAL RS 	1690 RS 	16.224,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
cento e vinte mil, seiscentos e noventa e 

R$ 	120.692,00 

LOTE 09—COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PAR11CIPAÇÂO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
V. UNIT. 

V. TOTAL R$ 

i 

Carne bovina chá de dentro: animais sadios; 1°  de qualidade; 
conter no máximo 5% de gordura e sebo; isenta de cartilagens. 
e conter no máximo 3% de aponevroses; com aspecto, cor, 
odor e sabor característico; embalada em saco plástico; 
transparente, atóxico; resistente; pacotes primários de 0I(um) 
kg. e secundário de 10 (dez) kg. (entrega diária). 

xg 340 FRIBAL R$ 	2500 RS 	8500,00 

2 

Carne bovina com osso: animais sadios; de 1°  qualidade; 
conter no máximo 5% de gordura e sebo; isenta de cartilagens, 
e conter no máximo 3% de aponevroses; com aspecto, cor, 
odor e sabor característico; embalada 	em saco plástico: 
transparente, atóxico; resistente; pacotes primários de 01 (um) 
kg. e secundário de 10 (dez) kg (entrega diária). 

X9 300 FRIBAL RS 	13,49 RS 	4047.00 

3 

Carne bovina patinho: animais sadios; de 10  qualidade; conter 
no máximo 5% de gordura e sebo; isenta de cartilagens, e 
conter no máximo 3% de aponevroses; com aspecto, cor, odor 
e 	sabor 	característico; 	embalada 	em 	saco 	plástico; 
transparente, atóxico; resistente: pacotes primários de 01(um) 
kg, e secundário de 10 (dez) kg (entrega diária). 

Kg 340 FRIBAL R$ 	25,00 RS 	8.500,00 

4 

Carne bovina; molda 10  qualidade. Palito; carne bovina; 
animais sadios; de t° qualidade; paSto; moldo; conter no 
máximo 5% de gordura e sebo; isenta de cartilagens, de 
o~ e conter no máximo 3% de aponevroses; com aspecto. 
cor, odor e sabor característico; embalada em saco plástico; 
transparente, atóxico; resistentes; pacotes primário de 1 (um) a 
05 (cinco) kg. e secundário de 10 (dez) kg (entrega diária). 

)(g 300 FRIBAL R$ 	16.90 R$ 	5070,00 

N 
Carne suma: 	animais sadios; 	10  de qualidade; 	conter no 
máximo 5% de gordaa; isenta de cartilagens, e conter no 
máximo 3% de aponevroses; com aspecto, cor, odor e sabor 
característico; 	embalada 	em 	saco 	plástico; 	transparente, 
atóxico; resistente; pacotes de 10 (dez) kg. (entrega diária). 

Kg 240 FRIBAL RS 	16.90 R$ 	4.056,00 

VALOR TOTAL DO LOTE trinta e um mil, cento e setenta e três reais R$ 	30.173,00 

LOTE 10— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
V. UNIT. 

V. TOTAL R$ 
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Filé de peito de frango: frango semi - processado; de 1' 
qualidade; peito sem ossos e sem pele; partes inteiras: sem 
tempero: 	característico; 	sem 	manchas 	e 	parasitas; 

' 	£ 

acondicionado 	em 	saco 	plástico 	transparente; 	atóxico; 
resistente: embalagem primária pesando ente 1 (w)kg; e 

Kg 1.700 REGINA R5 	1390 R$ 	23.630, 

- secundária pesando 1 0(dez) kg_ validade mínima de 90 dias 
da entrega do produto. (entrega quinzenal). 

Sobre coxa de frango: frango semi - processado; de 10  
qualidade; 	sobre-coxa; 	partes 	inteiras; 	sem 	tempero: 
congeladas; com aspecto, cor, odor e sabor característicos: 
sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico 

2 transparente; atóxico; resistente; pesando ente 100 a 150 g. 
por unidade, em embalagem primária, e 10 (dez) kg em 
embalagem secundária, validade 	minima de 90 dias da 
entrega do produto. (entrega quinzenal) 

Kg 1.700 REGINA P5 	9.90 P5 	16.83000 

VALOR TOTAL DO LOTE quarenta mil, quatrocentos e sessenta reais R$ 	40.460,00 

ri 

LOTE 11- AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
V. UNIT. 

V. TOTAL R$ 

1 
Fé de peixe de água salgada, peso mínimo de ¶ kg, em 
embalagem a vácuo, validade mínima de 60 dias da entrega 
do produto. (entrega quinzenal). 

Kg 1200 ALLMAR P5 	24,00 P5 	28.800.00 

2 
Peixe água doce tipo cara tilãpia. fresco, peso mínimo de 1 kg. 
tratado sem escamas ou vísceras (entrega quinzenal). Kg 1360 ALLMAR P5 	13,50 P5 	18.360,00 

3 

\ 

Filé de peixe panga, intertolhado tamanho grande (prox.220g a 
3009), congelado. Composição: carne de peixe sem vísceras, 
ossos e espitos. Produto sem sinais de alteração fisica, 
química ou miaobiológica. Registro no serviço de inspeção 
Federal SlFIDipoa e comprovante de registro do produto nos 
órgãos 	competentes 	de 	fiscalização 	para 	comércio 	de 
pescado. Acondicionado em caixa de papelão em 10 kg do 
produto. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Quando da entrega, o produto deverá apresentar data de 
fabricação não inferior a 90% do prazo de validade. Unidade 
kg. 

Kg 2400 ALLMAR P5 	19.00 P5 	45.600,00 

VALOR TOTAL DO LOTE noventa e dois mil, setecentos e sessenta 
reais R$ 	92.760.00 

LOTE 12- COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

n'EM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
VUNIT  

V. TOTAL R$ 

\Q  
Filé de peixe de água salgada, peso mlnimo de 1 kg. em 
embalagem a vácuo, validade mínima de 60 dias da entrega 
do produto. (entrega quinzenal). 

Kg 300 ALLMAR P5 	24,00 P5 	7.200,00 

2 
Peixe água doce tipo cara tilápia, fresco, peso mínimo de 1 kg. 
tratado sem escamas ou vísceras (entrega quinzenal). Kg 340 ALLMAR P5 	13,50 P5 	4,590,00 

\- 

3 

Filé de peixe panga, interfolhado tamanho grande (prox.2209 a 
300g). congelado. Composição: carne de peixe sem vísceras. 
ossos e espinhos. Produto sem sinais de alteração física, 
química ou microbiológica. Registo no serviço de inspeção 
Federal SIF/Dipoa e comprovante de registo do produto nos 
órgãos 	competentes 	de 	fiscalização 	para 	comércio 	de 
pescado. Acondicionado em caixa de papelão em 10 kg do 
produto. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. 
Quando .. 	'ii ega, o produto deverá apresentar data de 
fabric. .ço não in ' 	a 90% do prazo de validade. Unidade 

Kg 600 ALLMAR P5 	19,00 P5 	11 400,00 

VALOR TO 	DO LOTE vinte etres mil, cento enov,)sreais R$ 	23190,00 

fl' 1.58.0 0001-48 
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LOTE 13— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇAO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
V.UNIT. 

R$ 
V. TOTAL R$' 

1 

Linguiça suma defumada tipo portuguesa ou calabresa grossa 
vácuo embalagem plástica original, validade mlnima de 90 dias 
da entrega do produto (entrega quinzenal). Kg 600 SADIA RS 1700 R$ 10200.00 

2 
Linguiça 	toscana 	3kg, 	em 	embalagem 	plãsüca 	original, 
validade mlnima de 90 dias da entrega do produto. (entrega 
quinzenal). 

Kg 600 SADIA 15.00 R$ 9000.00 

VALOR TOTAL DO LOTE dezenove mil e duzentos reais R$ 19.200,00 

LOTE 14— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
V. UNIT.V. 

TOTAL R$ 

- 

Carne bovino curada, carne seca dessecada trazendo a vácuo 
embalagem 	plástica 	primária 	de 	SOOgr 	e 	embalagem 
secundária de 1kg, validade mlnima de 90 dias da entrega do 
produto. (entrega quinzenal). 

Kg 600 KAICÕ R$ 	24.00 R$ 	14400.00 

VALOR TOTAL DO LOTE quatorze mil 	quafroceatos reais R$ 	14.400,00 

LOTE 15—AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
V. UNIT. 

V. TOTAL R$ 

Ácido muriático para aplicação em limpeza bruta em geral, 
embalado em frasco plástico de 1 litro e acondicionado em 
caixas de papelão com 12 unidades. 

Cx 15 AÇÃO TOTAL R$ 	42,50 R$ 	637,50 

2 

Agua sanitária múltiplo uso de 1000m1 embalados em frasco 
de plástico contendo 12 unidades e acondicionados em caixa 
de papelão com hipocloreto de sódio. Cx 144 TROIA R$ 	19.90 R$ 	2.865.60 

3 Álcool em gel 1 litro caixa com 12 unidades. Cx 29 PRATICE R$ 	90,88 R$ 	2.635.52 

4 

Desinfetante liquido de 2 litro embalado em frascos plásticos e 
acondicionadas em caixas de papelão contendo em sua 
composição 	água, 	ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 
trietanolamina. álcool etflico, perfume, edta e corante. (pinho) 
cxc/ 12. 

Cx 144 R$ 	45,00 R$ 	6.480,00 CAMPESTRE 

5 

Desinfetante liquido de 5 litros sanitizante alcalino com alto 
poder 	desengordurante, 	limpa 	e 	desinfeta 	em 	uma 
única operação 	Remove gorduras e sujeiras impregnadas. 
Com eficácia comprovada conforme RDC n°14107 da Agëncia 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANV1SPJMS) para Bactérias 
testadas: Gram-positivas e Gram-negativas, Staphylococcus 
aureus, 	Salmonella 	choleraesuis, 	Eschericttia 	coli 	e 
Pseudomonas aeruginosa. 	Produto liberado para uso em 
indústrias de alimentos e afins conforme CV51812008. 

Und 20 CAMPESTRE R$ 	8.70 R$ 	174.00 

6 

Desodoiizador de ar spray 4009 aerossol, acondicionado em 
caixas de papelão, contendo em sua composição: parfum, 
alcohol, aqua, sodium, minta e ~ante / propane. Und 29 BOM AR R$ 	9.50 R$ 	275,50 

Detergente liquido lava louças de SOOml das mais variadas 
fragMncia embalado em frascos plásticos e acondicionados 
em caixas de papelão com 24 unidades. 

Cx 480 TROIA RS 	36.90 RS 	17.712,00 

( 1. 

.r milti - 	de SDOml embalado em frascos plásticos 
e acon.i.'. ados . 	caixas de papelão com a composição 
contendo F. . . r alqu 	benzeno sdfonato de sódio, tenso ativo 
não 	iónico, 	a 	.liniz rito, 	sequestrante, 	sMtdi,ante, 	éter 

ic4lico. álcool, p 	e água. Caixa com 12 unidades. 

Cx 192 PRATICE R$ 	49,90 R$ 	9.580.80 

a 	móvel 	pariu 	do 	200ml, 	embalado 	em 	frascos 
piá ' os e acondicio .. s em caixas de papelâo. contendo 
parafln. 	emulsiflc. 	es, 	i. 	ente, 	umectante. 	preservante, Und 20 ERY R$ 	6,82 P8 	132,40 

fragráncia e ãiia . lavanda. 
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lO 

"C 

Polidor de alumínio liquido 500m1 embalado em frascos 
plásticos e acondicionados em caixas de papelão com 24 
unidades contendo na sua composição emiigador. essência 
Conservante. 

Cx 116 TROIA RS 	45.00 R$ 	5.220.00 

II 

Removedor de gorduras - liquido base de hidroxido de sodio, 
dodecilbenzenosulfonico, corante. essencia e agua com 5 litros 
em garTafas plásticas. 

Cx 10 VEJO R$ 	85,00 R$ 	850.00 

Sabão em barra 200 gramas, neutro, glicertado, embalagem 
com 5 unidades. 

Cx 20 GUARANI R$ 	7.90 R5 	158,00 

13 

"N3 

Sabão em pá mufli ação caixa 500g embalado em caixas de 
papelão e acondicionadas em caixa de papelão com 24 
unidades, contendo em sua composição: tensoativo aniánico. 
tamponantes 	coadjuvantes, sinergista. 	corantes, 	enzimas. 
branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. 

Cx 144 INVICTO IN 85.90 R$ 	12.369.60 

Sabonete antibacteriano liquido. caixa com 12 unidades de lI. 
Cx 40 ACEPLINE R$ 251,33 R$ 	10.453.20 

15 
'- 

A pasta para polir e remover manchas em superfícies de aço 
inoxidável embalagem de 1k 

Und 7 ATOL RS 	7,20 R$ 	50,40 

16 
'-'-..i 

Limpa vidro SOOml indicado para a limpeza de embasamento e 
marcas de dedos, com transparência total aos vidros, sem 
amonlaco, embalado em frasco 

Und 39 PRATICE R$ 	9.90 R$ 	386.10 

VALOR TOTAL DO LOTE 
sessenta e nove mil, novecentos o oitenta 

reais e sessenta e dois centavos 
 R$ 	69.980,62 

t.tt.7 

LOTE 16— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNIO. QUANT. MARCA 
V. UNIT. 

V. TOTAL R$ 

1 

Acido rnuriático para aplicação em limpeza bruta em geral. 
embalado em frasco plástico de 1 litro e acondicionado em 
caixas de papelão com 12 unidades. 

Cx 3 AÇÃO TOTAL RS 42.50 R$ 127.50 

2 

Água sanitária múltiplo uso de 1000mI embalados em frasco 
de plástico contendo 12 unidades e acondicionados em caixa 
de papelão com hipocloreto desódio.

Cx 36 TROIA RS t9.90 RS 716,40 

3 AJcooI em gel 1 litro caixa com 12 unidades. Cx 7 PRATICE R$ 90,88 R$ 636,16 

4 

Desinfetante líquido de 2 litro embalado em frascos plásticos e 
acondicionadas em caixas de papelão contendo em sua 
composição 	água, 	ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 
tjietanolamina, álcool etllico. perfume, edta e corante. (pinho) 
cxc/12. 

Cx 36 CAMPESTRE R$ 45,00 P5 1.620,00 

\ 

5 

Desàfetante liquido de 5 litros sanitizante alcalina com alto 
poder 	desengordurante. 	limpa 	e 	desÉiteta 	em 	uma 
única operação. Remove gorduras e sujeiras impregnadas. 
Com  eficácia comprovada conforme RDC n14/07 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitário (ANVJSAIMS) para Bactêdas 
testadas: Grampositivas e Gram-negativas. Staphylococcus 
atseus, 	Salnionea 	choleraesiis, 	Escherichia 	coli 	e 
Pseudomonas aeruginosa. 	Produto liberado para uso em 
indústrias de alimentos e afins conforme CV518f2008. 

Und 4 CAMPESTRE R$ 8.70 P5 34,80 

Desodorizador de ar wray 4009 aerossol, acondicionado em 
caixas de papelão, contendo em sua composição: pariam, 
alcohol, aqua, sokjm, nitrite e isobutante / propane Und 7 BOM AR P5 9,50 P5 66,50 

Detergente liquido lava louças de SOOmI das mais variadas 
fra.rá balado em frascos plásticos e acondicionados Cx 120 TROIA P5 36.90 P5 4.428.00 
m ar ...eiãocom24unjdades. 

\1 
.i 

pador mu 	. de 500m1 embalado em frascos plásticos 

k. acondicionados ' 	caixas de papelão com a composição 
cèetendo linear a. 	'  benzeno sulfonato de sódio, tenso ativo 
n o\iõnico, 	alcaliniz. 	e, 	sequestrante, 	solubikzante, 	éter 
g4có~bqá. perfu' e . água. Caixa com 12 unidades. 

Cx 48 PRATICE R$ 49,90 RS 2395,20 

r— 21 
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TEM DESCRIÇÃO UNID. OUANT. MARCA 
UNIT. V. 
RI 

V. TOTAL RI 

1 Palha de aço grossa n°02 Cx 24 ASSOIAN RI 	2.69 RI 	64.56 

2 
Avental 	plástico, 	confeccionado 	em 	polieSeno 	de 	alta 
densidade leitoso com 1.20m x 0,75 cm. 

lind 20 
BETI-$ 

AVENTAL 
RI 	7.86 RI 	157,20 

'4 3 Avental em tecido 100% poliéster ou brim 100%100% algodão. (ind 30 
AVENTAL 

RI 	12.74 RI 	382.20 

'¼4 
Copo descartável para água, cor leitosa, capacidade 180m1, 
reforçado, 	de 	primeira 	qualidade, 	embalados 	em 	sacos 
plásticos com 100 unidades. 

Pt 600 
CRISTAL 
COPOS 

RI 	3.90 RI 	2.340.00 

5 
Copo descartável para café, cor leitosa, capacidade 50rn1. 
reforçado, 	de 	primeira 	qualidade, 	embalados 	em 	sacos 
plásticos com 100 unidades. 

Pt 480 
CRIISTALRI 
COPOS 

2.20 RI 	1056,00 

6 

Bandeja isopor n09 R04 (1110ML)  .  marmitex redonda de 
isopor com 19 cm diâmetro por 7 cm de altura acompanha 
tampas equivalente a marmitex de alumínio n° o 	pacote com 
25 unid. 

Pt WVDA RI 	18,92 RI 	18.920,00 1.000 

Palito para dente pacote com lO caixa contendo 100 iOdada 
de palito em cada caixa. 121 60 - PALITEX RI 	7,23 RI 	433.80 - 
Papel hig.ãni.., embalado em pacotes com 04 iOdados. 
Embalagem secundaria; fardos em plástico ol 16 pacotes. Fardo 240 FOFEX RI 	39,90 RI 	9.576,00 

Coador para café em algodão branco cabo plástico e boca 
 com mlninmo 10 em de diâmetro. IMPORTADO RI 	2,96 RI 	59.20 

"10 Fósforo contendo 10 caixas com 400 palitos Maço 10 ~ARDE RI 	2,71 RI 	27,10 
\,ii Esponja dupla face em embalgem de 03 unid Pt 200 UMPONNA RI 	3,01 RI 	602,00 

\,  . a para cozinha com alta absorção, pacote com 2 
Pt 360 LEVE RI 	4,91 RI 	1.767,60 

,.;:.Ç0w. 

me 	« apS 	 m nadamente3ocdelargisa. RI 24 KIKO RI 	5,61 RI 	134,64 
Pano de chão  b- 	• Pipo saco 1000% algodão. (ind 60 UMPOTEX RI 	4.50 RI 	270.00 

\jlS Pano mi.Ab uso pa 	e com 05 isid. Pt 120 ALCLIN RI 	7,90 RI 	948.00 
no de prato 100% 
'.des. 

Igodãol5x48cm pacotes contando 0l 
P1 60 UMPOTEX RI 	19,90 RI 	1.194,00 

J17 
Pano 	.nela 38x58 

/ 
tm  ';cor amarela embalada em saco 

Und 12 UMPOTEX RI 	3,10 RI 	37,20 

E" 21.58 
NATALIA C 

Rua A 
Man 

L FO 

4/0001.48 1 
ANTOS . IÀE 
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CAL 
trico 
ISi 

Lustra 	móvel 	perfumado 	200m1. 	embalado 	em 	frascos 
plásticos e acondicionadas em caixas de papelão. contendo 
parafina 	emulsificantes, 	solvente. 	umectante, 	preservante, 
fragrância e água - lavanda. 

Und 4 BRV R$ 	6,62 

—e 

R$ 	26.4 

Polidor 	de alumínio líquido 	500m1 embalado em frascos 
plásticos e acondicionados em caixas de papelão com 24 
urvdades contendo na sua composição emulgador, essência 
conservante. 

Cx 28 TROtA 

- 

R$ 45,C 1  i.o,00 

II 
Removedor de gorduras - liquido base de hidroxido de sodio, 
dodecilbenzenosulfonico, corante, essencia e agua com 5 litros 
em garrafas plásticas. 

Cx 2 VEJO RS 	85,00 RI 	170,00 

Sabão em barra 200 gramas, neutro, glicerinado, embalagem 
com 5 unidades. 

Cx 4 GUARANI R$ 	7,90 RI 	31,60 

13 

\ 

Cx 36 INVICTO R$ 	85.90 RI 	3.092,40 

Sabão em pá multi ação caixa 5009 embalado em caixas de 
papelão e acondicionadas em caixa de papelão com 24 
unidades, contendo em sua composição: tensoativo aniónico, 
tamponantes. 	coadjuvantes. 	s.iersta, 	corantes, 	enzimas, 
branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. 

14 
Sabonete antibacteriano liquido, caixa com 12 unidades de li. 

Cx 10 ACEPLU'JE R$ 261.33 RI 	2613,30 

A pasta pata polir e remover manchas em superfícies de aço 
inoxidável embalagem de 1k 

Und 1 ATOL RI 	7.20 RI 	7,20 

16 
Limpa vidro 500M indicado para a limpeza de embasamento e 
marcas de dedos, com transparência total aos vidros, sem 
amoníaco, embalado em frasco. 

(ind 9 PRATICE RI 	9,90 RI 	89,10 

VALOR TOTAL DO LOTE 
dezosotc mil, trezentos o quatorze reais e 

sessenta quatro centavos 
RI 	17.314,64 

LOTE 17— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 



Bacia capacidade de llitros - bacia em plástico atóxico, lisa. 
redonda, sem aos, capacidade 7kg.de boa qualidade. 16 

 

Und 30 JAGUA RS 	8.16 RS 	24*40 

19 

Bacia com capacidade de 4 litros - bacia em plástico atóxico, 
lisa redonda, sem alça, capacidade de 4kg. de boa qualidade. Und 30 JAGUA RI 	5,99 ,%, 	, 	119,70 

Balde de plástico 10 litros - com alça de alumínio empbstico 
resistente de boa qualidade. 

Und 30 LUMAR R$ 	6,20 186,00 

21 
'... 

Balde de piastico 5 litros - com alça de alumínio em plástico 
resistente de boa qualidade. 

Und 20 LUMAR RI 	4,50 RI 	90,00 

,32 
Saco de Plástico preto para lixo 40 litros, reforçado e de 
acordo com a normas da ABNT pacote com lootmid Pt 50 RAVA RS 	9.90 RS 	495.00 

'-.' 
Saco de Plástico preto para lixo 60 litros, reforçado e de 
acordo com a normas da ABNT pacote com 100 unid 

Pt 50 RAVA RI 	1600 RI 	80000 

24 
Saco de Plástico preto para lixo 100 litros, reforçado e de 
acordo com a normas da ABNT pacote com IX wW Pt 50 RAVA RI 	22.00 RI 	1.100,00 

25 

Lixeira tubt4ar com pedal e tampa cor branca - coletor de lixo 
com capacidade aproximadamente de 12 Its - com pedal e 
tampa, fabricado em chapa de aço eletro galvanizado com 
tampa e pintura a pó eletrostática, para resíduo comum 

Und 3 RAVA RI 	25.66 RI 	16,98 

26 

Lixeira tubular com pedal e tampa cor branca - coletor de lixo 
com capacidade aproximadamente de 20 lts - com pedal e 
tampa, fabricado em chapa de aço eletro galvanizado com 
tampa e pintura a pó eletrostática, para resíduo comum 

Und 3 RAVA RI 	30,61 RI 	91,83 

27 

Lixeira tubdar com pedal e tampa cor branca - coletor de lixo 
com capacidade aproximadamente de 30 Its - com pedal e 
tampa, fabricado em chapa de aço eletro galvanizado com 
tampa e pintura a pó eletrostática, para reslduo comum 

Und 3 BRINOX RI 	79,90 R$ 	239.70 

,28 
Vassoura tipo gari, cabo de madeira, com cardas de nylon. 
tamanho das cardas 11 cm, comprimento da base 37.5 em Und 2 GONDIM RI 	SMS RI 	17,32 

?9 
'-a 

Vassoura de pelo sintático de nylon, cabo de madeira, me~ 
da base entre 24 a 27 cm. com base de madeira pintada, 
contendo rosca para cabo 

Und 10 CRISTAL RI 	6,90 RI 	69,00 

Vassoura de N',lon com cabo para limpeza do vaso sanitário 
Und 5 GONDIM RI 	4,50 RI 	22,50 

31 
Rodo de borracha preso com metal, cabo alumínio, material 
suporte metal reforçado, comprimento suporte 1.30 cm x 50 
cm, quantidade borrachas 02. 

Und 5 CRISTAL RI 	7,34 RI 	36,70 

32 
Rodo de borracha preso com metal, cabo alumínio, material 
suporte metal reforçado, comprimento suporte 1.30 cm x 40 
cm, quantidade borrachas 02. 

Und 5 
SANTA 
CLARA 

RI 	8,09 RI 	40,45 

33 
Rodo para pia de plástico com borda medindo 20 cm 
produzindo em plástico resistente com base emborrachada. Und 5 CRISTAL RI 	9,66 RI 	48,30 

34 

Luvas descartáveis de polietileno confeccionada em resina de 
poliebleno, sento de componentes metálicos, goltrada. sem 
elásbco.lndicada 	para: atividades 	onde 	seja 	necessário 
proteção do produto como em processamento de carnes ii 
natura, 	massas. 	chor,olates, 	castanha e 	outros alimentos. 
Análise 	de 	qualidade, 	tratamento 	estético 	entre 	outros. 
(Indústria 	alimentícia. 	restaurantes 	e 	fooil 	serMce, 	ótica, 
clínicas de estética e beleza, indústria gráfica e outros). Caixa 
com 100 unidades 

Cx 24 DANNY RI 	49,90 RI 	1.197,60 

Luva 'ara 	«'eza, 	tex. Revestidas internamente com flocos 
a? • .áo. Co 	• 'me o: 31cmEspessura: 0.45 mm tamanho 
F .. 	antiderrap.'; . 	orAmarela und 5 SOEI' RI 	4.88 RI 	24,40 

36 

Luva "; ra Limpeza, Látex,  ;  vestirias internamente com flocos 
de ais.. ... Comprimento: 	=Espessura : 0.45 mm tamanho 
G Fri 	' an• 	apantes. C r 	mareia Und 5 SOFT RI 	4.88 RI 	24,40 

E 21.5:j'14IO'; -48 
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Máscara descartável dupla 	com cs 	nasal e elástico. 
Confeccionado 	em TNT - 	 Tecido 	Não 	Tecido * 

100% poliproØeno Atóxica. Dispõe lateralmente dois elásticos 
do tipo roliço recobertos com algodão, que se destinam ao 
apoio e a ajustes á face e que se prendem atrás da orelha de 

37 usuános, A máscara é confeccionada no estio retangular, 
tamanho único, inteiramente em TNT, com acabamento em 

Cx 12 TALGI R5 	21.52 R$ 	258,24 

N toda a extremidade por soldagem eletrônica. Caixa com 100 

unidades 

Pedra sanitária, tipo arredondada, com suporte, fragráncia 

38 
sortida, na cor azul, em consistência solida, composto de 
96.99% de paradicorobenzeno com 12 unidades 

 
Bem 5 GLADY R$ 	20.49 P3 	102.45 

Pá coletora de lixo com tampa e cabo em material plástico 

39 medindo 27,6cm de altura x 27,2cm de largura x 12 cm de tjnd 5 BETANIN P5 	38,8 P3 	194,30 
\.j comprimento. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
quarenta e tres mil, qixnhentose nove reais 

R$ 	43.509,17 

LOTE 18— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

[TEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
V. Um'. 

V. TOTAL R$ 

Veneno para formigas em pó utilizado no controlo de formigas, 
cupins, e pulgas. Composição: Propoxur 1%. Pacote: 1kg. kg 10 FORMICIDA R$ 	13,00 P3 	130,00 

2 
"-' 

Veneno para formigas grarnjlado tipo isca indicado para o 
controle formigas. Composição: Fipronil 0,01%. Caixas com 50 
pacotes, contendo 10 sact*s de 509 cada. 

cx 10 FORMICIDA P3 362,00 P3 	3.620,00 

3 
Veneno para baratas tipo isca granulada utilizado para o 
controle de baratas. Composição: Propinar 2%. Caixas 
contendo 40 sachês de 25 g. 

cx 10 STR.AIK R$ 144,00 P3 	1.440,00 

4 

Inseticida aerossol, 300ML. Composição: Praletrina 0.03%, 
Imiprolnna 0,03%, Cipermetrina O.l%, Solvetes e Propelentes. 
Capacidade 	(Mios) 	300m1 	indicado 	para 	mosqtitos. 
pemilongos, muriçocas e carapanãs. Caixas com 12 unidades. 

cx 2 STR,AIK R$ 135,00 RS 	270,00 

VALOR TOTAL DO LOTE cinco mil, quat mentes e sessenta reais R$ 	5.460,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: P3 692.796,63 

seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e 
noventa e seis reais e sessenta e tres 

centavos 

•

Entrega: No prazo de 05 (cinco) dias, a contar da datado recebimento da Ordem de Compra/Fornecimento 
Vai 'dade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estio Incluldas todas as despesas Incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, 

deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes i fabricação e transporte do objeto licitado. 

valores apresentados acima, estio Inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, 

locamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado 
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Fortaleza Ce, 19 de Junho de 2017. 
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P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME / CNPJ: 23.644.39910001-491 CGF: 06.478.001-5 

Rua Adelia Feijó, N2 70- Loja 01- Boa Vista 

CEP 60.867-620  -  Fortaleza  -  Ceará 

Fone (85) 3469.9435 

E-mail: palumencomercial jrMill. 

PREGÃO PRESENCLAL W. 2017.05.3.1- SRP 

Õrgio Compeador. Prefeitura Municipal de Horizonte- Fundo Municipal de Assistência Social 

Registro de Preços para Aquisição de gêneros allmenticios, material de consumo, limpeza e descartáveis, destinados á Cozinha Comunitária'de.... 

responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Horizonte/Ce. (com ampla participação e cotas exclusivas 1W. 

conforme especificações comidas no Termo de Referência. Data e Hora de Abertura: 19 de Junho de 2017 és Othrs:OOmln 	 . 

O(a) PREGOEIRO(a) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. CEARÁ, 	
. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE DI— EXCLUSIVO PARA pMTIclpAcÃo 0€ 1E Ou EP# 
na PROOWO AJ(T. itt. V.WET. V. TOTAL 

9 
A~ pérola fruta n nauta, tipo abacaxi, espécie comum. caracteristicas anS com coma e peso 
medo de tOCO g, sem danos fiscos e mecáncos mundos do manuseio e Ü'anseites, ausência de 
suj4ades. patasea rações e sinas de apcõ-edrrslto. 

030 LU) Ri 2,60 Ri 	1560,00 

dois reais e sessenta centavos 
Mil quinhentos e sessenta reais 

2 

Banam p,a, . em porcas,  de p,nofl gualviade, sabor doce, aspecto e Oleiros FrõpriOs, tamanho o 
cocraçâo Lmibnnes. com  polpa frete o Nada. deseldo se Si desenvoSa, sem danos riscos e 
mecânicos oriundos do manuseio e uispontes. ausbiS de sujidades; parasAís, armações 
apodreamento, 

KG Ri 2% Ri 	538201 

dois reais e noventa e nove centavos 

cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais 

3 

lisa 	lustrosa 	 (,sias. IL 	péra (casca 	e 	sem casca muldia, sem zonas amoodas. 	notadas e sem 
I73 KG P3255 Ri 	3350.00 rmentatto) ciasse C5Plii-nmérmos de SJmm) oco extra, no mâxum de 07% de defeitos 

Igraves e em permibdos. 
dois reais e cinquenta e oito centavos 

três mil e noventa e seis reais 

L Maçã ii natura, espécie nacional, aplicação Mmenta', sem danos fiscos e mecáncos ontsdos do 1 10 115 4,40 R11 	440000 
'na, eseo e franscrtes. ausa de supds parasitas, rações e suas de apcOeczmefllto 

quatro reais e quarenta centavos 
quatro mil e quatrocentos reais 

5 
'-J 

Mamão o natura, espbie papaia, cradevisticas adicionais dassdcação. Á. sem danos físicos e 
mecânicos OrRIrIdQ$ do manLsa e ljarxsplrtes, ausõnoa de sn4idales, parasitas, armações e sinais 00 
apooreoniento. 

720 60 R$1,20 Ri 	M4. 

um real e vinte centavos 
oitocentos e sessenta e quatro reais 

N,j 
M&anoa in natura, espéae redonda, caracteristcas adõcnais ciawk~ A sem dares lisicos e 
rnecâniccs nr,Õos &3 manuseio e transportes, ausénoa de suØades. parasitas arniações e sinais de 
apodrecrre,to 

720 60 Ri 1,20 Ri 	044.02 

um real e vinte centavos 
oitocentos e sessenta e quatro reais 

Melão jaat: desse (de 0.8® 1C9  1,000 ko). tipo extra no marro 05% de deWos graves  leves 
pelrióls. sem mots, sem casca murcha co niobla e sem mard'as escuras 

720 66 As'?) Ri 	1281,60 

um real e setenta e nove centavos 
mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos 

Pboto'a de perneta. aprosontando grau de maturaçáo tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com  ausência de sujdades, 
parasitas e larvas 

eco 66 Ri 1,50 Ri 	900% 

um real e cinquenta centavos 
novecentos reais 

e 
Mace aespa fresca, de pdneira qualda, tmas Ir4eas e krnes, sem resCi,o de a9tldxico, em 
caixas plásticas vazadas hrnpas com iden*ação do peo&, Livre de contaminação (Isca, química e 

mbfllôa. 
ii(o itt P4110 P5 	54000 

um real e dez centavos 
mli quinhentos e_quarenta reais 

Mio roxa, de flneea. sem a resta Embalagem de 1kg com Identitaçio do produto, marca do 
flIeprazodev$depokiuco 450 66 	fuSO AS 	6055.01 

dezessete reais e noventa centavos 
oito mil e cinquenta, cinco reais 

TI 
Batata w~ exb'a, tosa. fl e compacta. devet ser wau4a, senta de flnr4as pa'asitase 
larva. ,naeriat leiToso e sujidades. San. danos 1 i~ e mecancos onjndos do manuseio e transporia. 2030 60 RI &10 AS 	5200,01 

Me de resíduos de btázwites, devendo ser pricxulannnia orgãncos e/ou agmecolõs. 
três reais e dez centavo, 
ais ma e duzentos reais 

ba, sem Si, de çnneira qualidade, botes de tamanho médio. unitnne. som torrentes ou 
los 	corpos e(ttWlhos OU tema adenox à Suçtulc* eÀlena. 

r- 60 RI 11% 	116000 

\ 	 dois reais e tmta centavos 
ml oitocentos e quarenta reais 

ccw 

CIMA 

CEnA 

cuM 

CIMA 

CIMA 

CIMA 

A5A 

MA 

CEAM 

AM 



P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME / CNPJ: 23.644.399/0001.49/ CGF: 06.478.001-5 
LOTE 01— EXCUJSVO PARA PARTICWACAO DE ME OU EPP 

dois mil, cento e sessenta reais 

6 

Chego verde (cebolinha verde, e ceenb'o), sendd.l quatda%jtanaho e coloração uniformes; bern 
desewvMdos; 1-me e 	tadcs; senlos de enkrm 	,mateM leitoso e umidade externa anormal; 
livre de resOjos de Ial*zanles. sujidades, parasitas e larvas; sem danos tisicos e n,ec4ncos 	co 
do manuseio e transporte; pesado aproxSiiadaneiile 0,15Oos çu maço 

alto IMÇO 

1 
Ri 0,55 RI 	201403 C~ 

oitenta e cinco centavos de real 
dois mil e quarenta reais 

Oiudiu, de ptfrneira qualidade. seledonado. co~le a WS e isento dp9)atnssadas ou 
baldas. isonlo de rnadias, machucaduras, bolontei, stdfls. Sugam ou oubos defeitos que çiossam 
alterar sua aparinda e qualidade 

7 no XC Ri 	142400 cEAM 

um real e setenta e oito centavos 
mil quatrocentos e vinte e quatro reais 

Rua Adelia Feijá, N2 70 - Loja 01 - Boa Vista 
CEP 60.867-620- Fortaleza  -  Ceará 

Fone  (85) 3469.9435 

E-mail:  PalumencomerclØilakÕ4\  

nu PROCUTO 111W. 

Cewa Pêra de praieira. sem rama, fresca compacta e 1-me sem lesões de origem ba ou mei 
semi perfurações e cones sem manchas com tamanho e coloraçáo uniformes, isenta de su1idades 
parasitas e larvas. 

0003 XC 

, dois reais e oitenta centavos 

R12.60 

U 

R5 

v. rot 

9,  
.5 

dois mil e oitocentos reais 

C~ Roxa do prnsa, sem rra, fresca o~ e frrne sem lesões de ongem fisica ou n,e*ica, 
14 

f 
sem çer*jrações e cedei sem mardas. comi tamanho e cotraçk irlifOnfles, isento de s&*daies, 
p.ae larvas. 

403 XC 11:1173 Ri 	1453.00 CEAM 

três reais e se cAta centavos 
1 Quatrocentos e oitenta reais 

C&IOOn espedi de primeira. sem rama. fresca compacta e Anne sem lesões de ongem fi

15 	

sca ou 
rrmcânca sem rachaduras e ^com tamanho e co~ uniforme Devendo ser graÕda. sem danos 
fiscos e mecânicos a,jndos do manuseio e traUportes, aosêr.oa de sudades, parasitas, armaçÕes e 
sdea»ieet. 

a° G is? 70 RI 	210000 CEAM 

dois reais e setenta centavos 

1'w'o,  de ~ qu*Jade, secado. coosistenle ao toque e isento de partes amassadas ou 
1 	a bas. Isento de matias, madixaderas, bolores. sujidades. Wrugem ou outros cefeitos que tssam 

aflear sua agaõnoa o qualidade 
500 XC Ri IAS Ri 040.00 CEMA 

isi' real e oitenta e oito centavos 
novecentos e quarenta reais 

9 lo 
EmienLo verde, fruto bem lonuados. lnleos, me*idode lOa 15cm de comptwnenlos. seu danos 
riscos e mecânicos oroundos do manuseio e pansntes, ausênda de su$lades. parasitas, armações e 
sinais de agodreomento.  

CIMA 

três reak e trinta centavos 
ml saceatas e cinquenta reais 

Ri 3.30 

20 

Repodio branco insta. fresco, tarnantio e coloração un,bnes, 1-me e conipfl. Ibti de ress de 
Suizantes, isento de enfermidades, parasitas e lars, rnaSal leitoso e stjias. seu danos fisoca e 

	
910 

mecáncos Oriundos do manuseio e Iranspone 

tac Ri 2,50 Ri 	2240.001 	C!AaA 

dois reais e oitenta centavos 
dois mil duzentos e Quarenta reais 

Tomate vermelho. tamanho e coloração: untrities, caracterisas çroduto selecionado consistente ao 
loque e isento de partes anassadas ou bandas. Isento de manchas. madatauras. bolores. su$ades. 	ta 
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua apar&icia e qualidade. 

XC 	110111 zo 

dois reais e oitenta centavos 
mil seiscentos e oitenta reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 00 52.403,80  

cinquenta e dois mil, quatrocentos e três reais e oitenta centavos 

LOTE 02— EXCLIJ&v0 PARA PMTICWAGAO DE ME 0(1 EPP 
nEM PROCUTO 	 rAlrT. 1.1W. v.WIT. V. TOTAL SARCA 

1 

Aça rebnado. granulado, embalagem pirnara em sn plásticos III4OSOS de I, livre de 
nlpjrezas, n-oselos ou microorganismos que çossam torná-lo impreçifo para wosuvuo ou wran_InSsn 	t 100 

o wmazenwrierto Validade mirra de 	dias da data de entrega do produlo. 

XC Ri 1.57 Ri 	202700 XTAO4$RY 

dois reais e cinquenta e sete centavos 
dois mil, oitocentos e visite e sete reais 

2 
Arroz bpo t - dasse longo 	anca, embalagem pionáS de l. Livre de frisetos e moptiezas que 

tamoceostoouoamaznaentCemretoroMMlSCdSPØtffuracomvdade 
ãoi3Oen 	6mesesdadatadeontregadeprodulo. 

1500 XC R55 Ri 	442$00 r7AGUARY 

dois reais e noventa e cinco centavos 
quatro m., quatrocentos e vinte e cinco reais 



uatro mil e quatrocentos reais 

*6 

  

P3 	8484.90 um 

VALOR GLOBAL 00 LOTE 00 

trintae OItO mli, novecentos e sessenta e nove reais e cinqueilta centavos 

LOTE 02— EXCLUSIVO PARA, PARTICIPAÇÃO 0€ ME Cli EW 

Rua Adeila FeIJó, N2  70- Loja 01- Boa Vista 

CEP 60.867-620- FortalezaeC.afk 
Fone (85) 3469sØ&"  L)cl\ 

E-mail: paiumencomertt€injai1oJe 

LLui:I r3_r 
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME / CNPJ: 23.644.399/0001-49 / CGF: 06.478.001-5 

PROOIJTO 
	

V.  TOtAL4  -r  
kroz Iço 1 - classe longo An pa.-ba.H2a 	embalagem frmária de 100 	Livre de medos e 
mperezas Que comprometam o 	 o riazenamenlo. Coto registro rio Minsiélt da 

	
*6 

o vødade não mlesv de 6 meses da data de entrega do produto. 
dois reates oitenta e cinco centavos 

113 20 sioó .9 

600 r Farinha de maMoca seca. Ana beneloada. branca zo 1, de 10 Qualidade roaiaos em pacotes de 
plástico transparenle com contricação do produlo, data de embaiagem, prazo de vaidade e peso hqudO 
dei Kg, corri validaderilho 	cde900iasda data de "irrita doçro&!o  

mil  setecentos reais 

umeew  =J liS 390 ITAOUARY 

três real, e noventa centavos 
dois mil, trezentos e quarenta real, 

Farrnha de muro fia em embalagem plástica flnsparfl com ctibtcaçao do produto data de 
embalagem, çnzo de validade e peso hguido de 5C09, com vaidade no .ifeno' de 90 dias da data de 
eu*Ogadoproduto 

000 *0 

J 
1112,39 FA 7151 CO IA.RATA 

dois reais e trinta e nove centavos 
dois mil, cento e cinquenta e um reais 

Feijão fradso macassa (de corda)Qpo 1. de jalcade embalado em pacotes de riásbo 
vaosparenie com iden*ação do peoduio, data de etnbalagen, prazo de vaidade e peso IQJIOO de 1 

	
600 

Kg. com validade não i,Iert de 90 usas da data de entregado produto 

R5 	2760.00 ITAGUARY 

quatro reais e sessenta centavos 

60 
	

Ri 160 

dois mil, setecentos e sessenta reais 

Feijão Preto bpo 1 de 1 • qualidade embalado em pacotes de p4stco tramparenle com denüfcaçao do 
produto, dada de embalagem. prazo de validade e peso hQuízo de 1 Kg com validade não vileirícir de 90 

	
400 

dias da data de entrega do pro&jlO. 
P3 	1B.00 	ITAGIJARY 60 

	
P3160 

quatro reais e sessenta centavos 
mil oitocentos e - uarenta reais 

Foqão Mulainho tipo, 1, de 1-  qualidade embalado em pacues de plasoco transpa'enle com idcntfcaçao 
e 	do produto, dada de embalagem prazo de validado o peso liquido de 1 Kg, com vaidade não inleitr de 

90 duas da data de entrega do produto. 

um *0 P3 tIO 145 	4400.90 ITAGUARY 

quatro reais e quarenta centavos 

1 
Maa'rão massa ovos espaguete n 8. Farflua de Ptgo especial e Ovos na propcição de 3 ovos por Irg 
de prto, perfazendo um mirém de 0,459 de colesterol por kg de massa, o beta catoteito (pró-
vitamina a) na proporção de 2020 a 4000 ui por kg de produto seco, em embalagem plásba 
transparentes, limpos. não volados, ~entes, isentos de matéria leiTosa e em podoa estado de 
consecvaçãø. Não poderá estar úmida. A eITItIaQeIU deserá conter esneinente os dados de 
denhulcação procedência, rtrmações nutidonS. n'iwo de bit qjwidade de prb. Embalagem 
.ite9ra alõxca, vedada lienrIebronle com peso de 59. com  vødzie não mWtr de 90 dias da 
data de entrega do produto. 

sete reais e sete centavos 
oito mil, uatrocentos e oitenta e quatro reais 

10 
Massa de Trigo sem *n»t, embalado em pacote plásáco Vwlwwent com id&IbãO do produto, 
data da embalagem, prazo de vakiade e peso iqjOo de 1Kg. com  vaidade não mleitr de 90 dias da 
data de entrega do produto.  

Massa de Trigo com &menlo. embalado em pacote plástico transparenle com den*ação do produto. 
data daembalagem,prazodevaidadee Peso iiqudode iKg com vaidadenão infestei de90diasda 	uso 

data deentregadoproduto. 

IS' 60 *52.50 	Ri 	37500 

dois reais e cinquenta centavos 
trezentos e setenta e cinco reais 

dois reais e sessenta e cinco centavos 
trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos 

Prodeina de sc,a branca lextunzada, composição básica soja 50% e cattoidraio 30%. apresentação 
fanntta. aspeclo fisco sólido embalagem de 500g 

P51090 	Ri 	3flO0 ITAGOARY 390 
	

XC 

dez reais e noventa centavos 
três mil, duzentos e setenta reais 

R$ 	 311111111.51) 



VALOR GLOBAL DO LOTE 04 

sete mil e quinhentos reais 

1 	 7.5*0,0 

- 	41111111, 
LOTE 04— EXCUJSWO PARÁ PARTICIPACÁO DE ME OU EPP 

TEM PROCUTO 1 VAJIT. V.TOTAL 

Polpa de Frutas Congelada sabores vanados embaladas em pacote dei kg 100) LNW R%7,50 Id 	?WOÇO PÍLPI 

Mo reais e cinquenta centavos 

sete mil e quinhentos reais 

P ANDERSON FERREIRA DE LIMA -ME / CNPJ: 23.644.399/000149/ CGF: 06.478.001-5 

iLuizi ri4_j\r L 
 Rua Adelia Feijó, N 2  70  - Loja 01 - Boa Vista 

CEP 60.867-620- Forta,!cr- 

Fone (85) 346943 	11 

E-mail: palumencometci 	 .i# 

LOTE 06— EXCLUsVO PARA PARTICIPAÇÃO DEU OU EPP 

ITEM PRODUTO UND, VIMIT, V. TOTAL MARCA 

1 
Ovos de galinha, tipo extra, classe A, branco , O produto deve apresentar casca ásp&a, porosa, Ibeclí. 
seca e limpa não devem conter rachaduras. bandeia de papelão com 30 unidades. 

X0 B~JA R11 11,50 R% 	3 41W00 SÃO — 

onze reais e cinquenta centavos 
três mil, quatrocentos e cinquenta reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE % 
	

IRs 

três mil, quatrocentos e cinquenta reais 

 

LOTE 07— EXCLUSIVO PARA PMTICWACÃO DE ME OU EPP 

ITEM PRTO QUMT. WID. V.uMl. V. TOTAL MARCA 

1 "a 

Suco de fruta de drverscs sabores corntrados, dei' qualidade, renomenlo de 5 ibos, com rotuto 
deoVa,do o prto, data de emb$agen, prazo de validade. em gaualas CA11 conteudo de 500M cc 

C/ % und, com vaidade não infenor de 90 dias da data de entrega do produto. 

15W CX RI 25,9) RI 	M100,00 • PEAL 

vintet cinco reais e noventa centavos 
trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais 

2 . 

LOC 	UuIIUiii 	U,IIlJd 	VAd 	ZiItJI 	Uni 	U,iiUeOII 	iWd 	P0' 	1,2 	IiiR,WIIId% 	IIUIJLvJJ6Ça 

dent*açào de produto marca do fatwlCaflle prazo de vaidade peso liquido Registro MifliStiO 

Agriottura ei ou MinísSo via Saúde, com vaidade não mleior de 90 dias; da data de ent'Oga do 
£50 LT RI 343 RI 	1543 .50 Lbw 

três reais e quarenta e três centavos 
mil quinhen os e quarenta e três reais e cinquenta centavos 

VALOR GLOBAL DO LOTE 07 
	

IR 	 40.393.50 

quarenta mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta centavos 

LOTE 06—AMPLA CONCORRÊNCIA 

(TU PRODUTO QUMT. UNO, VJReT, V TOTAL MARCA 

Cano bovina Chá de deito: animais sas; 1* de qualidade; conter no máximo 5% de gordura e st; 
senta de caitiagens, e conter no máøno 3% de ïonewuses; com aspecto, cor, odor e sabor 
caradeqiso: enibalada 	saco plástico. Iraisparente, atóxico; r1wIe: pntcs pilmártos de 01(um) 

7255 R3 	2/ 145 X ~ASA 

kg, e seojndár'o de 10 (dez) kg. (entrega ana), 
vinte reais e cinquenta e cinco centavos 

-e ' 
fie 

vinte e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais 

2 

Carne r','na = osso artn'ais sados. d(quaIdade: conter no máximo 5% de gordura e s; 
senta de cartbgens, e conter no ntmo 3% de aponevroses com aspecto, cor. odor e sabor 
caracteristco, embalada e'n saco plástico, transparente. aóx resistente, pacotes pnmanos de 01(um) 
kg e secundáno de 10 (dez) kg (entrega diária). 

1200 KG 	R$ 124) 1c1 	IgIao,co rVW 

doze reais e quarenta centavos 
quatorze mil, oitocentos e oitenta reais 

Carne bania polinho animas sados; de 10 jaldade; conter no máximo 5% de gordura e sebo, isenta 
de estiagens, e conter no n*xirno 3% de aponevíoses: com aspecto, cor, odor e sabor carac1erisa; 
ernbolada em saco pláslon: nrtsparente, atóxico; resistente, pacotes prrnános de 01(um) kg, e 
seCuldaro de lO (dei) kg (entrega ana) 

.53 KG SRIVASA 

vinte e um reais e cinquenta e nove centavos 
vinte e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e que ente centavos 



102.454,40 VALOR GLOGA!. DO LOTE 08 

XC FVASA RI 2O  RI 	5507(0 

Ri 	3000.20 

(RI 25.613,60 VALOR GLOBAl. DO LOTE 09 

LE: LUM7N r414_• fl 
P ANOERSON FERREIRA DE LIMA  -  ME / CNPJ: 23.644.39910001-491 CGF: 06.478.001- 

fl 	Rua Adelia Feijá, N2 70  -  Loja 01 - Boa Vista 
CEP 60.867-620 - Fortaleza - Ceará 

Fone (85) 3469.9435.7----.,,,, 

E-mail: PaIumencomerW4èkmAt5t\ 

LOTE 0S-4t.A CONCtNCIA 
V. TOlA.  mo PWTO QUMT. use. V.lflT. 

\ 

4 4 

Gane bofria: moida6uakiade Patinho: came to.4i aiwnas sadios. deG»adade; p*to;  

'200 XC RI 14,90 Ri 	l7ea.90d jBOR 
rrS; wiw no máximo 5% de gorouea e sebo; IsMa de catiagens. de ossos, e 	r* 110 miteo 
3% de ~~r com asçedo. cor. odor e sabor Cedro; embalada em saco 	sS; 
transparente, at: reslenIes: pacotes pnmáno de 1 (uni) aOS (circo) kg. e secundWc de 10 (doe) 
kg (entrega 	*e). 

quatorze reais 	Centavos 
dezessete mli, oltocen Itenta reais 

k 
3s 

Carne Guina animais sadias)le •1-.-Lt---., 	rc msims%dogcean; isenta de.aU...s. e 
conter no maxjmo 3% de açore.wses 	m a900ta, w. te tristiOD embalada em saco 

astico traisoarente atõn, resisw*; pacoles de lO (dez) kQ. (entiega )Sna) 

960 1(0 RI 2.90 RI 	1214,0) ULCMJ 

doze reais e noventa centavos 
- 	 doze mil, trezentos e oitenta e quatro reais 

cento e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos 

vinte 'cais e cinquenta e cinco centavos 
seis mil, novecentos e oitenta e sete reais 

52 

 Cais botia com osso: assoais sados.0 	akade. conter no máximo 5% de gotosa e aebo; 

KG RI 12.40 R1 	3720.90 FNvAM iea de 	ags'is, e Comer no maaTpo 	de xonewses. com  aspecto, cor, odor e aKor 

cvnr%&o; embalada em saco ØSs; Vwspnite. atõxa. reww pacotes çI'manos de 01(ian) 
kg, e secundário de 10 (dez) k9 (entrega &ia), 

doze reais e quarenta centavos 

Carne bovina patinho anLmais sadios: do 10 qualdade. conter no maxirno 5% de gordura e sebo. senta 
de cartlagens, e conter no máxrno 3% de aponevroses: com asp000, cor, odor e sabor característico 
embaLada em saco plástico. transparente. atoxico, resistente pacotes "anos de 01(um) kg e 
secundarode IO(doz) ko(enveoadsarsa)  

três mil, setecentos e vinte reais 

vinte e um reais e cinquenta e nove centavos 
sete mil, trezentos e uarenta reais e sessenta centavos 

Casio bowia; moida (TOaJdade. Pate,ho: carne bosina, asmas sadios: de IOju*iade: patinho, 
nio4o, colher no má.xvno 5% de gordura e sebo; isenta de cartiagens. de osscte conter no maximo 
3% de aponevroses; com aspecto, cor, odor e sabor caraistto, embalada em saco øás. 	))0 	XC 	Ri 11.90 

transparente, alõxico; resistentes; pacotes portado de 1 (wn) a 0 (cinco) k4 o secundário de lO (doí) 
kg (entrega diária). 

o 85 	4470.00 

quatone reais e noventa centavos 

sotia. a~saeios4e q~: conter rio m~5% de rdura, senta de cstíagos. e 
no mk*no 3% de worè4wses; com aspeclo. a te satcw aneristico; embaada em saco 	240 

(1ico ÜSQXfl, ax; reS'te. ples de 10 (dez) k. (entrega diana)  

quatro ma, quatrocentos e setenta reais 

doze reais e noventa centavos 
três mli e noventa e seis reais 

vinte e cinco mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos 

RI 	7310.5) XC 

 

KG Ri 12,90 

   

LOTE 09- COTA DE AP*Ox]MADAMENTE 20% PARA PARTICWACAO DESOU EPP 
~TO 

Carne bovina Chá de dentro animais sadios. I- de q,Sdade; coes no mWtno 5% de gotosa e soto; 
Unta do cartilagens, e cofie, 80 máximo 3% de ssswsee com ape. a  odor e sa 
caaaerisilco, embalada em saco plástico: transparente, a; reSsone; pacosos hádes de O1(wa) 
kg e secundário de 10 (dez) kg (entrega diária)  

v.TDTAJ. 	MARCA 

FVASA 



VALOR GLOBAL DO LOTE 10 IR8 33-626,00 

87.704,80 VALOR GLOBAL DO LOTE li 

LE: LUZIN ELO,! ~_M4 ~i E = fl 	Rua Adelia Feijá, N9 70  -  loja 01  -  Boa Vista 

CEP 60.867-620  -  Fortaleza  -  Ceará 
Fone (85) 3469.9435 

E-mail: paiumencomerciai!aã'cor#'. P ANDERSON FERREIRA DE LIMA  -  ME / CNPJ: 23.644.399/0001-49 / CGF: 06.478.001-5 

LOTE lo- EXCLUSIVO PARA PARTICIPACÀO DE ME OU EPP 

ITSS PltoOUTO OUMT. 1.111. VMWT. V. TOTAL 

1 

- 

File de peto de frango: frango semi - processado de 	quad. tasilo Sem 05605 e sem pele. panes 
W0fl tempero; csaiStOD, sem mancas e pwasitas. abur~ em saco plasmo 

tracispacente; a1Õx; resislaile. embalagem pnmaia pesando entre 1 (um)kg; e secirdána pesando 
lQ(dez) kg validade minana de % dias da entrega do produto. (entrega qlalzenafl. 

1700 KG R11 1199 id 	20 383 00 

nove Centavos onze reais e 
viii e mil, trezentos 	- 	e te e três reais 

72 

Sobre coxa de frango: frango semi - processado. 	10 *n*lade. Sobre~ panes; miam 5811 

1710 CO tiTiO Ri 	132400 

nove centavos 

teitO: congeladas; oceri aslo. or, odor e sab& caraUerlsts; seiii mand'as c pa'asãtas; 
acondicionado em saco pláseco transparente: abôxc». rosistenie; pesando entre ICO a 1509. por 
unidade, em embalagem primária, e 1 (dez) kg em embalagem secundada, validade minima de 90 dias 
da entrega do produto. (entrega quinzenal) 

sete reais. setenta e 
treze mi, duzentos e quarenta e três reais 

n 

LOTE li-AMPLA COMCOtNCIA 
mii PRODUTO GOMO. Wt vaeT. V, TOTAL BMCA 

File de peixe de água salgada, peso minimo de 1 kg, em embalagem a vácuo, validade rninima de 60 
dias da entrega do produto. (entrogaquinza'iS). 

1100 CC Ri 1960 Ri 	23 76000 XPC$C*DO3 

dezenove reais e oitenta centavos 
vinte e três mil, setecentos e sessenta reais 

2 	jPeoe água dixe l» cara tilápa. fresco. p*somWsncde 1 ko, tratado sem escames ou visaras 	 1.360 	KG 	Ri 13L93 	Ri 	11944.10 JO PESCAOS 
* 	 treze reais e noventa e três centavos 

dezoito mil, novecen os e quarenta e que ro reais e oitenta centavos 

File de - panga, ntet?ado tamanho grande (pox.22 	a 3O), congSdo. Composição: cano de 
pexe sem visaras, osses e espntcs Produto ser' sinais de alteração fisàa. quirnca ou nxrotCK9ca 
Registro no se-viço de ins~ Federal SIF.Dipoa e comprovante de registro do p'oduto nos Õrgâos 
combatentes de hscaiizaçáo para cornórco de pescado Acov~ado em casa de papelão em lO kg 
do produto Rotulagem de ardo com a legislação vgente Quando da entrega, o produto devera 
açresentar dai de fatrcação não 'nWo a 90% do prazo de vardade Ur dade k 

2400 XC , 37$ RI 	£500300 JO PESCADOS 

dezoito reais e setenta e cinco centavo, 
quarenta e cinco mil reais 

LOTE 12—COTA DE APRUMADAMENTE 20% PARA PARTICIPACAO DE ME OU EPP 

ITEI PROOUTO OUAMT. tIO. vlaT. V. TOTAL E~ 

File de pee de água sa%ada, peso mínimo de 1kg. em embalagem a vácuo, vaidade mitima de 60 
dias da entrega do produto. (entrega qumzeila0. 

300 XG Ri 19.00 '4 	594010 JO PESCADOS 

dezenove reais e oitenta centavos 
cinco mii, novecentos e5uarenta reais ~o 

2 
Peixe água doce tipo cana tilápia, fresco, 	O% minem de 1 kg. tratado sem escamas ou visaras 

(entrega QIa1ZOS). 
340 Ri 473620 £ PESCADOS 

treze reais e noventa e três centavos 
quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos 

a 

Filé de peixe panga. mil  tamartio grande (prox 2X9 a 	). congelado. Composição; arme de 
peixe 	' 	saras. ossos e espnhos Produto sem sinais de alteração fisó, quirca ou rróobiolÕ. 

-

r!  tsm  no 	- 	ti  de inspeção Federal SIF/t)wa o comprovante de registro do produto nos órtitox 
m. - - 	es de . -iização para comScio de pescado. Acornaio em canta de papelão em 10 kg 

produto 	-. '1. , 	de acordo com a legislação slgenle. Ouvido da entrega, o produto deverá 
- 	ntardata 	- f.. 	.r,  nãonlercra90%doprawdev&ade. tadeiq 

so, KG RS 197$ RI 	11 25000 £ PESCS 

de oito reais e setenta e cinco centavo, 

S' 

1 	- 

onze mil, duzentos e Inquenta real, 

VALOR GLOBAL DO LOTE 12 	 ] 	 21.  926~,] 

vinte e um mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte centavos 

-J 

trinta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais 

oitenta e sete mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos 



112290,00 VALOR GLOBAL DO LOTE 14 

;íjw7ZM71  
PANDERSON FERREIRA DE  LIMA  - ME / CNPJ: 23.644.399/0001-49 / CGF: 06.478.0015 

Rua Adelia Feijá, N2  70 -  Loja 01 -  Boa Vista 

CEP 60.867-620 -/.0rtaleaC.arã 

Fone (8f3469Sj45tÇ\ 
E-mail: palumerijo 	 ~.`10M 

* 
LOTE 14— EXCLUSIVO PARA PART)CPACÀO DE ME OU EPP 

715 PTO OUN4T. WC YU(T.  

Carne bowia cotada, carne seca dossecada razendo a ti-ácuo embalagem pMtca pnm'1a de 500 	e 
embalagem seojndàna de 1kg. vablade mínima de 	di 	da etega do rodoto. (estega u'tzenaO 

400 90 R$2150 RI 	1290000 - -. KStO 

Inte e um real, e cinquenta Centavos 
doze mil e novecentos reais 

doze mil e novecentos reais 

VALOR GLOBAL DAPROPOSTAI RI 	 405.015,60 
lã quatocentose cinco mil. quina reais 	sessenta  centavos 

Prezo 0e veudade aa proposta: lo (intenta) Saa. plier 4a dela de absttn do piagão. 
Prazo de entga: NO prazo deDo (cinco) ata,. caa.r(D datado r- -- 	.1., (14 Oro.., de CoqupqalFo.n.cimento. 

DADOS 	 CONTA CORRENTE: BANCARIOS: BANCO 00 BRASL - AGENCIA: 3^110 	 310544 

Ff5155, Dciwnt gte.  nos vSas apresfldot ~ estIo ndRos todo, os utsos. .ç.oe utSuzas. prr,id.na&.os (soais. comera.,. Is,,.s. 	elQJOS. 4..¼-..Aa de ple5OS 
ItjlNe 	de tjcto bjdo w. 	 de aae e dITeI despesa que ~ t~ 9~ o fomea'w'to do. proatia nado. deito do ps'odo catMS 	a mw,t 	 pela. ,a4&j 	asado p1. 

lei o Xii. e 	a.,.t~ de oedplçM .eamlde pele nossa enlpm. 

Osso pe. a devas fie Que  nos pmçoe oNro. seiko 1dud5S odes es despesas tioderas eco'. o Iom.cM'nsf'lo ressente a frete. WbAos, 	 de pee.oS e dei,..e Ona 
à ,  e ItSispOite do «Ø(O Unta 

D4, ,a. p515 lodo. os fris do droto gte 000wfVnOs plenamlrite os r.qusito. de habitação Qul e no,,. proposta ssIã em consconidade com a e,dqhnda do ruWeifl convocatotiO 
fato. 	 nossa sraese 	5 	deS ca.", (ISM e enezoeE NIO wf59WlOs fneiwn os qiatoae ano.. quem .06 o presares irmen10 não sste 	rpedtvOe mb a 	 DII 	pelc*eçIo 

'-- 	 de Pato. 	 Ca'ipSr.es 923. de 14 de D.dnno& fl. qa  Swio' enqasedas no Re.e de uteteçko a. Ilarrsea e tropee.. de Pequeno 	confn 	-- - o algo V 	te 
LiB de 2. 

F..ea lede afie de 2017. 
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