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Seu Atacarejo 
SEU ATACAREJO DE AUMENTOS UDA CNPJ: 23.tS1.81210001-33 	

u 

AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N* 5700 
CENTRO - HORIZONTE - CE CEP: 62-880-000 

FONE: 3336-4351 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N. 2017.05.29.1 - SRP 

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

Razão Social: SEU ATACAREJO DEALIMENTOS LTDA - EPP 

CNPJ N°.: 23.151.812/0001-33 

Inscrição Municipal: 4355252 

1~) 

OBJETO: Registro de preços para Aquisição, gêneros alimentícios, material de 

consumo, limpeza e descartáveis, destinados à Cozinha Comunitária de 

responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de 

1-lorizonte/Ce, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme 

especificações contidas no Termo de Referência, constante do anexo 1 do presente 

edital. 

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as 

despesas incidentes: sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento 

de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado. 

 

Àorizonte/CE. 16 de junho de 2017 

  

    

SEU A4CA' k4'O. 	N 4 flTbÁ-EPP 

23.151.812/0001133 
FRANCISCO KADSON DE SOUSA 

Sócio administrador 



SEU ATACAREJO DE AUMENTOS LTDA CNPJ: 23.1S1.812J0001-33 
AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Na 5700 

• CENTRO - HORIZONTE - (E CEP: 62-880'000 

Seu Atacarejo 	FONE: 33364351 

LOTE 02- EXCIt SIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Item DESCRIÇÃO ttnid. Quem. Marca %alor Liail. I, olor [oral 

Açúcar refinado, granulado, embalagem primária em sacos plasticos inviolados de 
1000g. lisre de impurezas, insetos ou microorganismos que possam torná-lo
impróprio para consumo ou comprometam o armazenamento. Validade mínima de 
90 dias da data de entrego do produto. 

Kg 1.100 SAMUKA 2.59 R$ 2.849.00 

2• 

Arroz tipo 1 - classe longo branca, embalagem primária de 1000g Livre de insetos 
e impurezas que comprometam o consumo ou o ajmazenamenlo. Com  registro no 
Ministério da Agricultura com validade nau inferir de 6 meses da data de entrega 
do produto. 

Kg 1.500 SAMAN 2.49 R$ 3735.00 

Arroz tipo 1 - classe longo fina parboilizado, embalagem primária de I000g Livre 
de insetos e impurezas que comprometam o consumo ou o armazenamenlo. Com  
registro no Ministério da Agricultura com validade não inferir de 6 meses da data 
de entrega do produto. 

2.000 SAMAN R$- 239 RS 4 780.00 

Farinha de mandioca seca, fina beneficiada, branca tipo 1, de 1*  qualidade 
embalados cm 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. 

Kg 600 DONA DE 3.70 R$ 2.220.00 

5. 
Farinha de milho flocada em embalagem plástica transparente com identificação do 
produto data de embalagem, prazo de validade e peso liquido de SOOg. com  
validade não inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Kg 900 NOVOMItIIO 1.39 R$ 1.251.00 

6 

Feijão Iradinho macassar (de corda) tipo 1. de 	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 itão inferior de 90 dias da data de 
entrega do produto. 

K 600 PRECIOSO 3.90 R$ 2.340.00 

7. 
l:eÜAo Preto tipo 1 de lO qualidade embalado em pacotes de plástico transparente 
com identiticação 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. 

Kg 400 PRECIOSO 4.60 R$ 1.8.40.00 

8 \ 

Feijão Mulatinho tipo 1. de JO  qualidade embalado em paca de plástico 
transparente com identificaçào 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. 

Kg 1.000 DONA DE 4.49 R$ 4490.00 

9 

Macarrão massa ovos espaguete 
de 3 o% os por kg de produto, 
de massa, e beta careceria (pró
de produto seco, em embalagem 
ri, 	t 	de matéria 

úmi' 	A embalagem 
- 	cação. 	.•,e,'.,cia, 

.uto. 	Em' ç 	re 	integra, 
Sio com validade n 	1 ferior 

n°8. Farinha de trigo especial e ovos na proporção 
perfazendo um mínimo de 0,45g de colesterol por kg 
-vitamina a) na proporção de 2000 a 4000 ui por kg 

plásiica. transparentes, limpos, não violados. 
tcnosa cem perfeito estado de conservação. Não 

deverá conter externamente os dados de 
informações nutrieionais, número de lote, quantidade 

atóxica, vedada hernietiçamente com peso de 
de 90 dias da data de entrega do produto 

Kg 1.200 BONSABOR 

4 
1,70 

" 

1152,040 

lo, 
Massa de Trigo 
identificação do 
1Kg. com  validade 

embalado em pacote plástico transparente com 
da embalagem, prazo de validade e peso liquido de 
de 90 dias da data de entrega do produto. 

Kg 150 FINNA 2,49 R$ 373.5() 
sem 	enflentu, 

produto, data 
não inferior 



Seu Atacarejo 
SEU ATACAREJO DE AUMENTOS LIDA CNPJ: 23.151.812j0001-33 

AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nt 5700 
CENTRO - HORIZONTE - CE CEP: 62-880-000 

FONE: 3336-4351 

 

Massa de trigo com lrrncnto, embalado cm pacote plástico transparente cora 
II identificação do produto data da embalagem. prazo de validade e peso liquido de Kg 150 FINNA 259 R$388,50 

1 	K com validade não inferior de 90 duas da data de entrega do produto. 

2. 
Proteína de soja branca texturizada, composição básica soja 50% e carboidrato 
30%. aprcscntaçâo farinha, aspecto fisico sólido embalagem de SOOg 

kg 300 ITAGUARY 3.79 R$ 1137.00 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 27.444,00 

4 -e 

SEU'4T4CXREJcyDEALIIfNTOS LTA — EPP 

CNPJ: '23.151.812/000143 

FRANCISCO KADSON DE ScIUSA 

Sócio administrador 



SEU ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 23.151.812/0001-33 
AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nt 5700 
CENTRO HORIZONTE 'CE CEP: 52-880000 

  

LOTE O3- Exclusivo 

euntacarejo 

PARA PARTICIPAÇÃO 

FONE: 3336-4351  

tu: N1 i: 01. EPP 

Item Descriflo t'sld. QuanI. Marca Valor (alt Valor 'I'oIaI 

Amido de milho 
produto 

com 200g Validade mínima de 90 dias da data de entrega do 
Cx 330 MAIZENA 2.10 R$ 735,00 

2.\ 
Café em Pó. embalagem A vácuo. 
impureza ou insetos que tornem impróprio 
misturas, com validade não inferior de 

embalagem primária de 250g. livres de 
para o consumo humano. Sem 

90 dias da datado entrega do produto. 
Pct 300 PURO 4.30 R$ 1.290,00 

(ioma fresca para Tapioca. de 1° qualidade 
transparente com identificação do produto, 
e peso liquido de 1 Kg. com validada 
produto 

embalado em pacotes de plástico 
datado embalagem, prazo de validade 

não inferior de 90 dias da data de entrega do 
Kg 200 L.OPES 4.49 1(5 898.00 

Adoçante liquido com lOOnil. Validade 
produto. Registro Ministério da Saúde. 

mlnima de 90 dias da data de entrega do Und 50 MARA IA 2.20 R$ 110.00 

\ Azeite de Oliva Extra Virgem acidez 
meses dias da data de fabrica não superior 
Registro Ministério da Saúde. 

Max 0,5% cora 200m1 Validade mínima 24 
a 30 dias da entrega do produto. Li 120 GALLO 14.90 (8 1.788.00 

Azeitona verde cm conserva com 200g, 
data de entrega do produto. 

com validade não inferior de 90 dias da 
Copo 150 

VALLE 
FERTIL. 235 P5 352,50 

Coloritico cm pó 
em fardos de 1Kg. 

 base de urucum, eia pacotes plásticos de lOOg, acondicionados Pitt 1.500 NORDESTINO 0.69 P5 1.035,00 

Creme de Leite Homogeneizado ei 300g. 
data de entrega do produto. 

com validade não inferior de 90 dias da 
Cx 400 ITALAC 2.59 EU 1036,00 

Q  
Doce de goiaba (goiabada) cm barra, embalagem plástica com identificação do 
produto. data de fabricação e prazo de validade. comendo 20 unidades de 20 g 
cada, embaladas urna a uma 

Pci 1.200 
FLOR DO 

LAR 
2,49 1(5 2 988,00 

\ 
lo. 

Ervilha verde, ervilha graúda e macia reidratada. em conserva, imersa em liquido 
tamanho e coloração uniformes. Embalada em laia contendo 300g de peso liquido 
e 200g 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. 

ata 150 FUGINI 1.45 EU 217,50 

II. 
Extrato de tomate concentrado produto industrializado preparado e' tomatc açúcar 
e sal teor de sódio Max I35mg ei lSOg, cota validade não inferior de 90 dias da 
datada entrega do produto. 

Copo 300 CIIAVANTE 1.39 R$ 417,00 

12. Folha dewoem embalagem de l 0g. Pct 120 FLORA 1.70 R$ 204.00 

M 	ne 	''em pote com 250g, com validade não inferior de 90 dias da 
.adecii 	e 	'pri. 	to. 

Und 330 SAUDE 1.39 P8 556,50 

14 
M: 	. 
inferi' 

i a vcgcial ti sa 
' 	90 dias da data • 

Og. Embaladas em potes plásticos, com validade não 
entrega do produto. 

Und 300 PRIMOR 1.20 P8 360,00 

¼.,' 
IS. MilhoJVcrdc 

90 diaj 
ons 	em 	•balagem e/ 200g. com  validade não inferior de 

da data de entrega do pr.' to. 
Li 180 139 

 '0' 
R525020 

IS, 
Molho Shoyu Tradicional de soja. e/ lSOml, com validade não inferior de 90 dias 
da data de entrega do produto. 

Und IÇO MARATA 1,80 

-. 

P5 270.00 



Seu Ataca rejo 
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17 
Molho IngRs cm embalagem de 150mI, com validade não inferior de 90 dias da 
data de entrega do produto 

tJnd 150 MARATA 1.80 R$ 270,00 

Óleo de o)a retirada. cm garrafa pci com conicúdo de 900m1 5 vezes filtrado. 
com  validade não inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Und .100 ABC 3,99 R$ 4389.00 

19. 

Tempero completo, tradicional, constituído pela mistura de sal refinado. podendo 
ser acrescentado de alho, cebola em pó. salsa cm tiocos e outros condimentos, sem 
pimenta. Embalagem: em pote plástico com no mlnimo 250 gramas. cora 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 
TEMPERO DA 

CASA 
1.79 EU 537.00 

20 

Cominho moido extraído de sementes de cominho de 	primeira qualidade, puro. 
com aspecto, cor, cheiro, sabor característicos, sem misturas, isentos de sujidades 
parasitas 	e 	larvas. 	Embalagem de 10%. 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 deverá conter externamente os 	dados 	de 	idenliticação 	e 
procedtncia, 	infomiaçfto nutricional, 	número 	do 	lote, 	data 	de 	validade, 
quantidade 	do 	produto 	O produto deverá apresentar validade mnima de 05 
(cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisita 

PC[ 800 FLORA 4.00 RS 3.200,ov 

21 
Vinagre de álcool em garrafa de plástico contendo 750m1. com  validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

t:nd 500 MARATA 1.80 R5900,00 

22 
Tempero Completo líquido em embalagem de 300rn1, com validade não inferior 
de 90 dias da data de entrega do produto. 

Uad 500 REGINA 1,99 EU 995.00 

23 
Rapadura de 25g embalagem ei 40 unidade, com validade não inferior de 90 dias 
da data de entrega do produto 

PCI 1200 CDC 620 EU 7.440,00 

24 

Sal refinado, iodado, embalado cm pacote pláslico 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 400 JACARE 0,75 R5300.00 

25.  
Orégano - Devera ser constituído por folhas de espdcimes vegetais genuinos, sás. 
limpas e secas. aspecto folha ovalada seca, cor verde pardacenta. cheiro e sabor 
próprio -embalagem IOOg 

I'ct 400 PIORA 4.90 EU 3.960,00 

26.  Alecrim desidratado, embalagem com 50g. Pci 400 FLORA 14,50 R$ 5.800.00 

27.  Louro em folhas, embalagem com 5% Pci 400 FLORA 4.50 EU 1.800.00 

2N 
Açafrão dcst ratado. embalagem com 5% Pci 400 FLORA 3.40 EU 1.360.00 

29. Canela in pó. flage 	e 	5% Pct 400 DA ROÇA 2,90 EU 1.160.00 

LOR 1 OU %l 1)01.01 E RS 42.618.70 



SEU ATACAREJO DE AUMENTOS LTDA CNPJ: 23.151.81210001-33 
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'1 
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1.0'1'F,04 -  EXCLISI VO PARA PARTICIPAÇÃO DI MI 01' FF1' 

Item Dcscriçào (Jnid. Qual. Mares Valor lJnii Valor Total 

Polpa de Fruias Congelada - sabores variados embaladas cm pacote de 1kg unid 1.000 
FRUTA 

R$ 8.50 RS 8.500.00 

VALOR TO1'A É. DO 1.0lE 11$ 8.500.00 

1 
SEU ATjCAREJO D54I1MN1OS LTD?i - EPP 

CNPJ: 23.151.812/0001-33 1 
FRANCISCO KADSON DE SOUA 

Sócio administrador 



Seu Atacarejo 
SEU ATACAREJO DE AUMENTOS LTDA CNPJ: 23.1S1.812J0001-33 

AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Na 5700 
CENTRO . HORIZONTE - CE CEP: 62-880-000 

FONE: 3336-4351 

Valor Vali Marca 

700 R$ 1350 DO CAMPO 

Kg 400 R$ 12.00 SA(Jt)ALI 

1.01E05 -  EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME. OU EPP 

Descrição 

Macaxeira pré-cozida. congelada, tamanho médio (lOOg a unidade) de primeira 
qSidadc. Integras, cm sacos plásticos transparentes de 02Kg. validade mínima de 
90 dias da entrega do produto. 

Mistura para feijoada contendo ingredientes básicos para feijoada, defumado e 
salgado variados. validade mínima de 90 dia da entrega do produto 

Valor E 

R$4 81)0 

VALOR TOTAl. 1)0 I.OTE 

SEU -T' 	êDAMMEtØTOS LTqA— EPP 
CNPJ: 23.151.812/0001-34 

FRANCISCO KADSON DE 504A 

Sócio administrador 

1 

2. 
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LOTE 06— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME 011 EPP 

11cm Descrição Unid. Quant. Marca Valor UuaII Valor Total 

1. 
........ 

Ovos de galinha, 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. 

Bandeja 300 AVINE R$ 12,00 R$ 3600.00 

VALOR TOTAL 1)0 LOTE RS 3.600.00 

    

   

SEU AT4íLD'b&ELtTti_ EPP 
NPJ: 	.15 231.812/0001-33 

FRANCISCO KADSON DE SOU A 
Sócio administrador 



SEU ATACAREJO DE AUMENTOS UDA CNPJ: 23.1S1.812f0001- 33 
4V: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N9 5700 
CENTRO - HORIZONTE- CE CEP: 62-880'OOO 

FONE: 3336-4351 Seu Ataca rejo 

l.OTEO7- EXCI.0 SIVO PARA PARTICIPAÇÃO 1» ME OU EPP 

11cm Dncriflo U,id. Quant. Marta Valor 1n11 Valor Total 

1 . 
a 

Suco de fruta de diversos sabores concentrados. de 10 qualidade, rendimento de 5 
litros, com rótulo identificando o produto, data de embalagem, prazo de validade. 
cm garrafas com conteúdo de SOOmI cx ei 06 unid, com validade não inferior de 90 
dias da data de entrega do produto. 

Cx 1.500 JANDAIA 21.90 RS 32850,00 

2, 

Leite embalagem Longa Vida integral UFIT embalagem Letra paxk c/ informaçøcs 
nutncionais identificação do produto marca do fabricante prazo de valideõe peso 
liquido Registro Ministério Agricultura çi ou Ministério da Saõde. com  validade 
não inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Li 450 JA;LARIBE 2.99 14$ 1.345.50 

VALOR TOTAL DO LOTE: 14$ 34.195.50 

SEU A 

  

tNPJ: 23.11.812/0001-33 

FRANCISCO KADSON DE SOUS 

Sócio administrador 

(i~ 



Seu Ataca rejo 

LOTE IS - AMPLA CONCORRÊNCIA 

'.' 

SEU ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 23.151.81?/000l-33 	rry ,) 

AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 142 5700 
CENTRO - HORIZONTE - CE CEP: 62-880-000 

FONE: 3336-4351 

Icem Descrição tlnid. Quans. Marca %Hlor 1 1111 Salor local 

Ácido muriático paira aplicação cm limpeza brula em geral, embalado em frasco s/" plástico de litro e acondicionado cm caixas de papelão com 12 unidades. / 
MULTI 
FÁCIL 

28.80 R5432,00 

2.  Água sanilána múltiplo uso de I000mI embalados cm frasco de plástico contendo 
12 unidades e acondicionados cm caixa de papelão com hipoclorclo de sódio. 7 Cx"  144 "ÇRA(3ÃO/ 14,70 R$ 2.116.80 

3.  Álcool em gel 1 litro caixa com 12 unidades 7 Cx 7 SANTA / 
CRUZ i0Ici 

4 

II 

L)esinfctantc líquido de 2 litro embalado em frascos plásticos e acondicionadas em 
caixas de papelão contendo cm sua composição água. ingrediente ativo. formol. 
sabão de trictanolamina, álcool etllieo, perfume, cdta e corante. (pinho) cx ei 12 

çí"  t/44ESPLENDOR 42.50 R$6.120,00 

Desinfetante 	liquido 	de 	5 	litros 	sanilizante 	alcalino 	com 	alto 	poder 
descngordurantc, limpa e desinfeta em uma única operação. Remove gorduras e 
sujeiras impregnadas. Com  eficácia comprovada conforme RIX' n°14/07 da 
Agência Nacional de Vigiláncia Sanitária (ANVISA/MS) para Bactérias testadas: 
Grain-positnas 	e Citam-negativas. 	Slaphylococcus 	aurcus. 	Salmoncila 
cholcraesuis. Escherichia cole e Pscudomonas acruginosa. Produto liberado pata 
uso cm indústrias de alimentos e afins conforme CVSI 812008./ 

Und" 20 I)RAGAO 
f 

7.90 1(5 158.00 

6. 
Desodorizador de ar spy 400g aerosl. acondicionado em caixas de papelão.Z 

m contendo em sua composição: parfu. alcohol. aqua, sodium, nitrite e isobtitantØ' 
propanc 

7 29 / BOM AR 
/ 

7.70 R$ 22330 

7.Detergente liquido lava louças de SOOmI das mais variadas IragMucia embalpdm 
frascos plásticos e acondicionados cm caixas de papelão com 24 unidades. 

cx7 480"OUARÁNl "  25,50 RS 12 

limpador multi - uso de SOOml embalado em frascos plásticos e acondicionados 
cm caixas de papelão com a composição contendo linear alquil benzeno sulfonato 
de sódio, tenso ativo não iõnico. alcalinizante, sequestf3p;  solubilin.iic, éler 
glicólico. álcool, perfume e água. Caixa com 12 unidades. 

cÍ'  192 UAU 35.90 R$ 6892.80 

9, 
Lostra mócl perfumado 200m1, embalado em frascos plásticos c acondicionadas  
em caixas de papelão, contendo parafina cmulsificanics, solvente, umectante. 
prcscrvante. fragrância e àgua- lavanda. 

Und 20 URY  3.13 R$ 62." 

lO, 
Polidor de alumínio líquido SOOmI embalado em fiascos plásticos c acondicionados 
em caixas de papelão conf 24 unidades contendo na sua composição cmulgador, 
essência conservant FÁCILe. 

Cx ' 	116 - íIMPA '3IW 
R$ 3.654.00 

Removedor 	de 	gorduras 	- 	liquido 	base 	de 	hidroxido 	de 	sodio/ 
dodecilbenzenosulíonico, corante, essencia e agua com 5 litws cm gauafé 
plásticas 

LIMPA 
FAC II. 

72.90 1(5729.00 

- Sabão ei a. 	uo. glicerinado, embalagem com 5 unidades.7  Cx 7 20 7GUARAN430 1(586.00 



Ç L 
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13 

Sabão em pó multi ação caixa 500g embalado em caixas de papelão e 
acondicionadas em caixa de papelão com 24 unidades. conlendo em sua

Cx 
composição: tensoativo aniôitico. tanponantcs, coadjuvantes. sinergista. corantes. 
enzimas. branqueador óptico. essbicia, água, alvejante e carga 7 

344 —INvICTo 67.00 R$ 9.648.00 

14 Sabonete antibacteriano liquido, caixa com 12 unidades de II. Cx-" 40 " ASEPLYNE iT5.00 R$ 9.800.00 

li À pasia,3potir e remover manchas cm superficies de aço inoxidável embalagem 
delk 

tind' 7  7 ATOL /" 5,90 R54130 

- 
Limpa vidro SOOmI indicado para a limpeza d. anbasamento e marcas 49 dedos 
com transparencia total aos vidros, sem amoníaco. embalado em frasco7 

urniUma,'- 39/ BYTS ," 3,10 RS 120.90 

VA 10R 101%! DO 	(III -  : 52324.70 

'4 



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

Item Descrição Unid. Quant. 
'k 	 1 

Msic 	 ,t,iit 
- 	1  lh 1 

Valor Total 

Ácido muriático para aplicação em limpeza bruta em geral, embalado em frascoCx 
plástico de 1 litro e acondicionado em caixas de papelão com 12 unidad/' 

" 3 MULTI FACIL"" 	216.00 R$ 64800 

2 
Água sanitária múltiplo uso de 1000rn1 embalados em frasco de plástico 
contendo 12 unidades e acondicionados em caixa de papelão com hipocloreto de 
sódio. 

Cx/"  36/' DRAGÃO 1470 R$ 529 20 

3 Álcool em gel 1 litro caixa com 12 unidades. 7 Cx 
/ 

7 SANTA CRUZ 90 RS 630,00 

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

C("  36 ESPLENDOR 4250 R$ 1,530.0D 

5 ' Gram-positivas 

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°14/07 da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS) para Bactérias testadas: 

	

e Gram.negativas, 	Staphylococcus 	aureus. 	Salmonella 
choleraesuis. Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Produto liberado para 
uso em indústrias de alimentos e afins conforme CVSI8/2008v 

Urd 4 DRAGAO 79 3 3 	60 

J
/ 

Desodorizador de ar spray 400g aerossol, acondicionado em caixas de papelão. 
contendo em sua composição: parfum, alcobol, aqua, sodium, nitrite e isobutante 

propane 
UM1  
,/ 

7 	f BOM AR 7 7 RS 53 90 

Detergente liquido lava louças de SOOmI das mais variadas fragrância embalado 
em frascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão com 24 unidadeí 

Cx 120 755 R5  106030 

Limpador multi . uso de 500m1 embalado em frascos plásticos e acondicionados 
em caixas de papelão com a composição contendo linear alquil benzeno 
sulfonato 	de 	sódio, 	tenso 	ativo 	não 	iõnico, 	alcalinizante, 	sequestrate. 
solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e água. Caixa com 12 unidades." 

Cx 48 UAU - 35 t  RS 1 723 20 

• 
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 BRI 3 13 RS 1252 

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

Cx 28' LIMPA FACIV 31.5 R$ 882,00 

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

/ 	Cx 2 LIMPA FACIL1  

/ 
72.9 R$ 145.80 

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

4''  GUARANV 4,3 RS 17.20 

Sabão em pó multi 
acondicionadas em 
composição: 	tenso. 
corantes, enzimas 

ação caixa Soog embalado em caixas de pape" e 
cai.' de papelão com 24 unidades, contendo eny'sua 
'. . 	ico, 	tamponantes, 	coadjuvantes, 	sinØgista, 

, . nqu. ..tico, essência, água, alvejante e carga 

/ 
X 36 INVICTO 67 R$ 241200 

4 Sabonete antibad: •ano liquido, 	. 	. com 12 unidades de 111 C 10 ASEPLYNE 245 RS 	453.00 



Seu Atacarejo 
SEU ATACAREJO DE AUMENTOS LIDA CNPJ: 23.1S1.812/000l. 33 

AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N9 5700 
CENTRO * HORIZONTE - (E CEP: 62-880-000 

FONE: 33364351 

15 A pasta para polir e remover manchas em superflcics de aço inoxidável embalagem 
delL uni" 1 ATOl. 

" 
590 RS 58 

16- 
Limpa vidro 50iI indico para a limpeza de cmbamento e mrírcas deAedos. 
com  transparencia total aos vidros. sem amoniaco. embalado em (rasco. 

Un/'  9 13YTS 3.1 RI 27.90 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 13.674.22 

SEU ATACAR 'ÍI'1 
CNPJ: 23.151.: 2/0001-33 

FRANCISCO KADSON DE SOUS 

Sócio administrador 

- EPP 

NVp 
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áSt Supermercado 

ATACADAO 
('<IS Irtitos '. vtEj ii 1<5 

SUPERMERCADO ATACADÃO DAS FRUTAS E VEÍÓJ 
WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPÇt. 

'¼ 	? 

I'REC;Ào PREsENcl.I 	N. 24117.05.29.1 - SRP 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL No. 2017.05.29.1 - SEI> 

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 
RAZÃO SOCIAL: WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME 
CNN N°: 03.590.562/0001-20 
INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL: 06.294.237-9 
ENDEREÇO: Rua José Arteiro, II - Pedra Branca, Pacajus — CE 
FONE/FAX: (85) 3348.1105 13348.4094 19 9239.5054 
BANCO: 237— Banco do Bradesco 
AGÊNCIA W. : 0765 
CONTA CORRENTE Nt: 1043.0 

1. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios, material de consumo, 
limpeza e descartáveis, destinados à Cozinha Comunitária de responsabilidade da Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social do Municipio de Horizonte/CE, (com ampla participação e cotas 
exclusivas à lvfE e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

- 

LOTE 01— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO. QTDE. MARCA 
VR. 

UNITÁR 
10 1115 

VR. 
TOTAL 

R$ 
Abacaxi pérola fruta in natura, tipo 

abacaxi, espécie comum, características 
adicionais com coroa e peso médio de 
1000 & sem danos fisicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transportes, 

ausência de sujidades, parasitas, 
arma • 	e sinais de a e. ecimento. 

lind 600 CEASA R$ 31,80 2.280,00 

Banana Pacovan - em pencas, de primeira 
qualidade, sabor doce, aspecto e cheiros 

2. próprios, tamanho e coloração uniformes, 
1.800 CEASA R$ 4,50 R$ 

com polpa firme e intacta, devendo ser 
bem desenvolvida, sem danos fisicos e 

n 	os urituidos do manuseio e 

8.100,00 

  

  

  

J9IWERLEY LIMA DE ÁGUIA k IPOEMPRESA 
Roa Jose Aije/fç, li- 

Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 . Pacajus - CE 
E-mail: a.frutaseverduras@yahoo.com,br  

aN.P.J: 03.590.56210001-20 CGF: 06 294 237-9 
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Supermercado 

ATACAO.4O 
ILS ÍEI]t 0%1 VUVJtI 

- 
SUPERMERCADO ATACADAO DAS  FRUTAS E V;"! 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPP E .  

1'"Lnsporres, ausencia oe sujluaües, 
parasitas, armações e sinais de 

apodrecimento. 
Laranja pêra (casca lisa e lustrosa, sem 

3.  

casca murcha, sem zonas amolecidas, 
úmidas, mofadas e sem cheiro 

fermentado) classe 05 (76mm é menos de 
SI mm) tipo extra, no máximo de 07% de 

defeitos graves e leves permitidos. 

1.200 CEASA R$ 3,50 
Ri 

4,200,00 

4.  

Maçã in natura, espécie nacional, 
aplicação alimentar, sem danos fisicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 
transportes, ausência de sujidad es, 

parasitas, armações e sinais de 
a. odrecimento. 

Kg 1.000 CEASA R$ 5.66 
Ri 

s.o,00 

5.  

Mamão in natura, espécie papaia, 
características adicionais classificação: A, 
sem danos fisicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transportes, ausência de 

sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

Kg 720 CEASA R$ 1,90 1.368,00 

6.  

Melancia in natura, espécie redonda, 
características adicionais classificação: A, 
sem danos fisicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transportes, ausência de 

sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

720 CEASA R$ 1,65 
1.1 88.(X) 

7.  

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 ou mofada e 

sem maneiras escuras. 

Kg 720 CEASA R$ 2,36 
RS 

1.699,20 

8.  

Abobora de primeira, apresentando grau 
de maturação tal que lhe penflita suportar 

a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas 

para o consumo. Com  ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. 

600 CEASA R$ 1,99 
Ri 

1.19 	00 

Alface crespa fresca, de primeira 
qualidade, folias integras e firmes, sem 

íd 	d agrotóxico, em caixas plásticas me 
NI vazadasliinpas com identificação do 

de contaminação fisica, 
e microbiológica. 

Und RS 1.90

Livre 

1.400 CEASA 
2.660,00 0.

xo, 1Kg 450 CEASA R$ 20,00 Ri de primeira, sem arl$IíR 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 
	r 

Rua José Moiro. 11 - Pedra Brotca 
Fores: (85) 9239.5054 - CEP ,  62.870-000 - Pacajus - GE 

E-mail: a.frutaseverduras@yahoo.corn.br  
C tV. PJ.-  03.590.562/0001-20 CGF. 06.294.237-9 
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rias itt as 

supermercado 

ADÃO 
SUPERMERCADO ATACADÃO 

WÂNDERLEV LIMA 
t'rtIt lias 

DAS FRUTAS E 
DE AGUIAR MICROEMPRESÂ' 

I/E. 	: 

' Iagem uft com loemincaçao ao 
produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso liquido. 

Y.VUL 

Batata inglesa extra, lisa, firme e 
compacta, devendo ser graúda, isenta de 
enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos fisicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, livre de resíduos de 

fertilizantes, devendo ser prioritariamente 
orgânicos e/ou aoecológicos. 

Kg 2.000 CEASA R$ 3,10 
6.200,00 

12. 

Beterraba, sem folhas, de primeira 
qualidade, bulbos de tamanho médio, 

uniforme, sem ferimentos ou defeitos sem 
corpos estranhos ou tetra aderidos à 

superfície externa. 

Kg 800 CEASA R$ 2,45 196000 

13 

Cebola Pêra de primeira, sem rama, 
fresca compacta e firme sem lesões de 

origem fIsica ou mecânica, sem 
perfitrações e cortes sem manchas com 

tamanho e coloração uniformes, isenta de 
sujidades parasitas e larvas. 

Kg 1.000 CEASA 2.900,00  R$ 2,90 

14 

Cebola Roxa de primeira, sem rama, 
fresca compacta e firme sem lesões de 

origem fisica ou mecânica, sem 
perfurações e cortes, sem manchas, com 
tainanho e coloração uniformes, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas. 

400 CEASA R$ 4,00 
1.600,00 

Cenoura especial de primeira, sem rama, 
fresca compácta e firme sem lesões de 

origem fisica 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. 

15.  
Kg 800 CEASA R$ 2,79 

2.232,00 

16 

Cheiro verde (cebolinha verde, e 
coentro), sendo: V qualidade; tamanho e 
coloração uniformes; bem desenvolvidos; 

,firme e intactos; isentos de enfennidades, 
terroso e umidade externa 

ormal; livre de resíduos de fertilizantes, 
ijidades, parasitas e larvas; sem danos 
• s e mecânicos oriundos do manuseio '  '

material Ma 2.400 CEASA 0,80 
RS 

1.920.00   

7\ 

Roa Jose A rio fro. 11 - P8cjç3 9t anca 
Fones: (85) 92395054 - CEP: 62.870-000. Pacajus - GE 

E-mail: a.frutaseverduras@yahoo.comM,  
C. N.P J: 03.590.562/000120 CGF: 06.294.237-9 

A DE AGUIAFIWICROEMPRES4 
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Supermercado SUPERMERCADO ATA CADÃO DAS FRUTAS E Via 
ATACI4DAO 
	

WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

pesanao aproxnnaaameme 
0,1 Sokgs por maço. 

àçt 

17. / 

Chuchu, de primeira qualidade, 
selecionado, consistente ao toque e isento 
de panes amassadas ou batidas. Isento de 

manchas, machucaduras, bolores, 
sujidades, ferrugem ou outros defeitos 

que possam alterar sua aparência e 
qualidade. 

Kg 800 CEASA 
2,25 1.800,00 

/ 18.manchas, 

Pepino, de primeira qualidade, 
selecionado, consistente ao toque e isento 
de partes amassadas ou batidas. Isento de 

machucaduras, bolores, 
sujidades, ferrugem ou outros defeitos 

que possam alterar sua aparência e 
qualidade. 

Kg 500 CEASA 
2,25 1.125,00 

19.  

Pimentão verde; frutos bem formados, 
íntegros, medindo de 10 	15 cm de 
comprimentos, sem danos fisicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transportes, ausência de sujidades, 

parasitas, arma~ e sinais de 
apodrecimento. 

Kg 500 CEASA 
RS 

5,60 
R$ 

2.800,00 

20.  

Repolho branco extra, fresco, tamanho e 
coloração uniformes, firme e compacto, 

livre de resíduos de fertilizantes, isento de 
enfermidades, parasitas e larvas, material 
leitoso e sujidades, sem danos fisicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

UM 800 CEASA 
3,20 

RS 
2.560,00 

21.  

\/ 

Tomate vermelho, tamanho e coloração: 
uniformes, características: produto 

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 600 CEASA 
3,55 

2.130,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

R$ 64.516,20 ' 
(sessenta e quatro 
mil e quinhentos e 

setenta e seis reais e 
vi 	centavos) 

WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Pua José &iero. li Pedra Gianezi  
Fones: (85) 9239.5054 -  CEP 62.870-000. Pacaju. 

E-mail: aJrutaseverdurasyahoo.com.br  
C.N.P.J: 03.590.562/0601-20 CGF: 06 294 237.9 

(141$ lnt.is 
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i Supermercado 

ATMAD40 
a 	is & vtitkir,is 

SUPERMERCADO ATACADÃO DAS FRUTAS E ItEL; 
WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

LOTE 02— EXCLUSIVO PARA PARTICIPACÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. MARCA 
VR. 

UNITÁR 
10 R$ 

VIL 
TOTAL 

RI 

/ 

Açúcar refinado, granulado, embalagem 
primária em sacos plásticos inviolados de 

1000g, livre de impurezas, insetos ou 
microorganismos que possam torná-lo 

imprõprio para consumo ou comprometam 
0 armazenamento. Validade mínima de 90 

dias da data de entrega do produto. 

Kg 1.100 PRIMICIA 
2,55 

RS 
2.805,00 

2.  

J 

Arroz tipo 1 - classe longo branca, 
embalagem primária de 1000g. Livre de 
insetos e impurezas que comprometam o 

consumo ou o armazenamento. Com  
registro no Ministério da Agricultura com 
validade no inferir de 6 meses da data de 

entrega do produto. 

Kg 1.500 101 2,90 
RS 

4.350,00 

3.  

Arroz tipo 1 - classe longo fina 
parboilizado, embalagem primária de 

1000& 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. 

2.000 lO 
2,86 5.720,00 

4.  

Farinha de mandioca seca, fina beneficiada, 
branca tipo 1, de 10  qualidade embalados 
em pacotes de plástico transparente com 

identificação do produto, data de 
embalagem,prazo de validade e peso 

liquido de 1 K& com validade no inferior 
de 90 dias da data de entrega do produto. 

Kg 600 
PONTO 

DO 
FEIJÃO 4,752.850,00 

Ri 

s. 

Farinha de milho Rocada em embalagem 
plástica transparente com identificação do 

produto data de embalagem, prazo de 
validade e peso liquido de SOOg, com 

validade não inferior de 90 dias da data de 
entrega do produto. 

Kg 900 
VITAMIL 

FIO 
R$ 

2,48 
RS 

2.232,00 

Feijão fradinho mnacassar (de corda) tipo 1, 
qualidade embalado em pacotes de 

co transparente com identificação do 
•. to, data de embalagem, prazo de 

va'M.deepesoliquidocle 1 K& com 
validad' ião inferior de 90 dias da data de 

Kg 600 
PONTO 

DO 
FEIJÃO 

gs 
5,70 

Ri 
.1.420,00 

WANDERLEY LIMA DE A GUIAR MICROEMPRES 

Rua José Adw'u, 11 - Pedíd O;ança 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 02.870-000 - Pacajus 

E-mail: afrutaseverduras@yaftoacom.br  
C N.PJ: 03.590-56U00 41-20 CGF: 06.294.237-9 
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WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPESA 

1 - entrega ao pi ouu(O. 
Feijão Preto tipo 1 de 10  qualidade 
embalado ciii pacotes de plástico 

peso liquido de 1 1Kg, com validade não 	 FEIJAO 
in&rior de 90 dias da data de entrega do 

produto. 

transparente com identificação do produto, 	 PONTO 	RS 	R$ 
7. data deembalagcm, prazo de validade e 	Kg 	400 	DO 	

590 	236000 

Feijão Mulatinho tipo 1, de lo  qualidade 
embalado em pacotes de plástico 

transparente com identificação do produto. 	 PONTO 

peso liquido de 1 Kg, com validade não 	 FEIJÃO 
inferior de 90 dias da data de entrega do 

produto. 

8. /data de embalagem, prazo de validade e 	Kg 	1.000 	DO 	RS 	R5 

	

y 4 40 	4.400 

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) tia proporção de 2000 a 

4000 ui por kg de produto seco, em 
embalagem plástica, transparentes, limpos, 
não violados, resistentes, isentos de matéria 	

K 	1 200 	FORTALE 	R$ 

	

/ 	conservação. Não poderá estar úmida. A 

	

\j 	embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 

infonnaçôes nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. Embalagem integra, 
atóxica, vedada hermeticamente com peso 
de 500g, com validade não inferior de 90 

dias da data de entrega do produto. 

terrosa e em perfeito estado de 	g 	 ZA 	7.00 	8.400,0() 

• 

Massa de Trigo sem fermento, embalado 
em pacote plástico transparente com 

embalagem, prazo de validade e peso 	g 	 BENTA 	2,98 
liquido de 1Kg, com validade não inferior 
de 90 dias da data de entrega do produto. 

identificação do produto, data da 	
K 	150 	DONA 	

R$ 44700 

Massa de Trigo com fermento, embalado 
cm pacote plástico transparente com 

liqt 	'e 1Kg. com  validade não inferior 
de 	"as da data de entrega doproduto. 

1 . 	identificação do produto, data da 	
150 	DONA 	R$ 	RS 453,00 

alagem 	 1K, prazo de validade e peso 	 BENTA 	3,02 

IA 

WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Ria José Arteiro. li . P9dra &'anca 
Fofos: (85) 9239.5054 - CEP 62.870-000 . Pacajus .. 0ff 

E-mail: afrutaseverduras@yahoo.com.br  
C.N.PJ: 03.500.562/0001-20 CGF: 06.294.237-9 
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10- U 
ÇÀL 

RS 
1100 

3.600,00 Ç 	
' 	'hoiema ae soja uranca rexninzaaa, 

1 -composição básica soja 5001* e carboidrato 

7 30%, apresentação farinha, aspecto fisico 
J 	sólido embalagem de 500g 

um 300 
ITAGUAR 

Y 

SUPERMERCADO ATACADÃO DAS FRUTAS E 'Vi$Y v 
WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESW 

- Superrnercido 

ATACA DAO 
<IaÇ frutas 

VALOR TOTAL DO LOTE RS 

R$ 41.037,00 
(quarenta e um mil e 

trinta e sete reais) Çy/ 

LOTE 03— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO. QTDE. MARCA 
VR. 

UNITÁR 
1014$ 

VR. 
TOTAL 

R$ 

1/ 
Amido de milho com 200g. Validade 

mínimade90 dias da data de entrega do 
.Eroduto. 

Cx 

pet 

350 MAIZENA 
2,80 980,00 

2.  

J para 

Café em Pó, embalagem à vácuo, 
embalagem primária de 250g. livres de 

impureza ou insetos que tomem impróprio 
o consumo humano. Sem misturas, 

com validade não inferior de 90 dias da 
data de entregado produto. 

300 
SANTA 
CLARA 

RS 
5,50 1 .650,CX) 

3.  

/ 

Goma fresca para Tapioca, de r 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. 

Kg 200 
MÃE 

MARIA 
ES 

5.10 
Ri 

1.020,00 

Adoçante liquido com lOOml. Validade 
mínima de 90 dias da data de entrega do 
produto. Registro Ministério da Saúde. 

Und 50 
ZERO 
CAL 

ES 
4,19 

R$ 
209,50 

5. 

Azeite de Oliva Extra Virgem acidez Max 
0,5% com 200n1. Validade mínima 24 

meses dias da data de fabrica não superior a 
30 dias da entrega do produto. Registro 

Ministério da Saúde. 

Lt 120 GALLO 
R$ 

14,99 
Ri 

1.798,80  

Azeitonaverde em conserva com 200g, 
com validade não inferior de 90 dias da 

data de entrega do produto. 
Copo 150 

PREDIL.E 
CTA 

ES 
6,00 

Ri 
900,00 

1orí fico empóá base de urucum, em 
plásticos de 100& acondicionados 

em fardos delKg. 
Pct 

115 

1.500 TIA IZA ES 
0,75 

ES 
1.125,00  

WANDERLEY LIMA DE A GUIAR MICROEMPRES 

Rua José Adeiro. li - Pedra 8,aqca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP ,  62 870-000 . Pacajus - CE 

E-mail: a.frutaseverduras@yahoo.com.br  
C.N.Pt 03.59056210001-2() CGF; O6.294237.&i 
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SUPERMERCADO ATACA DÃO DAS FRUTAS E frfl tA 

WANDEPLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Y 
UC Leite i-iomogeneízaao ei iuvg, 

com validade não inferior de 90 dias da 
data de entrega do produto. 

Cx 400 5, 
 

. 
ITAMBE RS

10 2.040,00 
RI 

/ ) 

Doce de goiaba (goiabada) em bana, 
embalagem plástica com identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de 
validade, contendo 20 unidades de 20 g 

cada, embaladas unia a uma. 

Pct 1.200 
FLOR DO 

LAR 
RI 
3,25 

RI 
3.900,00 

10.  

Ervilha verde, ervilha graúda e macia 
reidratada, em conserva, imersa em liquido 
tamanho e coloração uniformes. Embalada 
em lata contendo 300g de peso liquido e 

200g 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 QUERO 1,80 270,00 

11.  
/ 

Extrato de tomate concentrado produto 
industrializado preparado cJ tomate açúcar 

e sal teor de sódio Max 135mg c/ 180g, 
com validade não inferior de 90 dias da 

data de entrega do produto. 

Copo 300 FUGINI 
RS 

2,00 
RI 

600,00 

Folha de Louro cm embalagem de lOg. Pct 120 TIA IZA RI 
3,30 

RI 
396,00 

Maionese tradicional em pote com 250g, 
com validade não inferior de 90 dias da 

data de entrega do produto. 
Und 350 HELLMA 

NS 
RI 

5,00 
Ri 

1.750,00 

14. 

Margarina vegetal e/ sal 250g. Embaladas 
em potes plásticos, com validade não 

inferior de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

Und 300 PURO 
SABOR 2,89 

RI 
867,00 

15 
\.. / 

Milho Verde em conserva ciii embalagem 
ei 200g, com validade não inferior de 90 

dias da data de entrega do produto. 
Lt 180 QUERO RI 

1,90 
RI 

342,00  

Y 
Molho Shoyu Tradicional de soja, ei 

150m4 com validade não inferior de 90 
dias da data de entrega do produto. 

Und 150 SAKURA RI 
2,70 

RI 
405,00 

17 
Molho Inglês em embalagem de ISOml, 
com validade não inferior de 90 dias da 

data deentrega do produto. 
Und 150 AJINOSH 

OYO 
RI 

2,30 
RI 

345,00 

co de soja refinado, em garrafa pet com 
'teúdo de 900m1. 5 vezes filtrado, com 

vali,:dc não inferior de 90 dias da data de 
entrega do produto. 

Und 1.100 SOYA RI 
4,10 

RI 
4.510,00 

, Tem. r completo, tradicional, constituído 
twa de sal refinado, podendo ser Und 

- 
398' 
' 

NINY 
- 

RI 
339 

RI 
1.017.00 

    

    

    

   

   

WANDERLEY LEMA DE AGUIAR MICROMPRESA 

Río JOSÚ Arteiro, 11 Pedra &lw;ç.J 
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SUPERMERCADO ATACADAO DAS FRUTAS E V!R 
WANDERLEV LIMA DE AGUIAR M$CROEMPRESA 

à. Supermercado 

ATACA 0,40 
t!.ts frui 	& vç,clil Ia 

acrescentaco ae sino, ceooza em po, saisa 
em flocos e outros condimentos, sem 

pimenta. Embalagem: em pote plástico com 
no mínimo 250 gramas, com dados de 

identificação do produto, marcado 
fabricante, prazo de validade, peso liquido, 

com validade não inferior de 90 dias da 
data de entrega do produto. 

20. 

/ 

Cominho moído extraído de sementes de 
cominho de 	primeira qualidade, puro, 

com aspecto, cor, cheiro, sabor 
característicos, sem misturas, isentos de 

sujidades parasitas e larvas. Embalagem 
de IOOg, 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 deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, 

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 

Pct 800 TIA IZA 4,30 3.440,00 

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 MARATÁ R$ 
2,10 

RS 
1.050,00 

22. 
Tempero Completo Liquido em embalagem 
de300ml, com validade não inferior de9ú 

dias da data de entrega do produto. 
UM 500 NINY 

1.625,00  3,25 

Y 
-Rapadura de 25g embalagem c/ 40 unidade, 

com validade não inferior de 90 dias da 
• data de entrega do produto. 

Pci 1.200 DOCE DE 
CANA 

RS 
7,20 

R$ 
8.640,00 

y 

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 'roduto. 

400 PUREZA 
0,80 320,00 

o - Deverá ser constituído por 
'lh 	e espécimes vegetais genuínos, sãs, 

limpas ; 	cas, aspecto folha ovalada seca, 
cor 	e pardacenta, cheiro e sabor 

pró' o - embalagem lOOg 

Pct 400 TIA IZA 5,96 2.384,00 

     

     

     

     

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

R;a José Ade;w, 71 Pedra Brancc 
Fones: '85J 9239.5054 - CEP* 62.870-000 - Pacsjus - CL 

E-mail: a.frutas everduras@yahoo.corn.br  
C (VPJ -  o159Ü56210601-2o CQF: 06.294 237-9 
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ar 
Supermercado 

- 	 * 
SUPERMERCADO ATACAM 0,45 FRUTAS E VERDURÁ 

r*1(,1s 	( MCADAO WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEM'RESA 
'- 'nhiIr,I,• 

It) 26.  Alecrim desidratado, embalagem com 50g. PO 400 TIA IZA 16,00 6.400,00 
k-.  

27.  Louro em folhas, embalagem com 50g Pct 400 TIA IZA 7,70 3.080,00 
L - 

28 Açafrão desidratado, embalagem com SOg Pct 400 TIA liA 350 1.400,00 

29. // Caneta em 	embalagem com SOg pó, Pct 400 TIA IZA 
RS 

/ 4,00 1.600.00 
R$ 54.064,30 

(cinta e quatro  

VALOR TOTAL 1)0 LOTE RS Mil e sessenta e 
quatro reais e trinta 

centavos) 

LOTE 04— EXCLUSIVO PARA PARTICIPACÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO (IND. QTDE. MARCA 
VIL 

UNITÁR 
10 R$ 

VIL 
TOTAL 

145 
j/ Polpa de 	Frutas 	Congelada - sabores 

embaladas em pacote de 1 k unid R$
variados 1 .000 VITA 

FRUTA 
RS 

11,50 11.500,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
14.5 11.500,00 (onze 

mil e quinhentos 
reais) 

LOTE OS - EXCLUSIVO PARA PARTICIPACÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. MARCA. 
VIL 

UNITÁR 
10 RS 

VR. 
TOTAL 

RS 

I. 

Macaxeira pré-cozida, congelada, tamanho 
médio (100g a unidade) de primeira 

qualidade, íntegras, em sacos plásticos 
transparentes de 02K& validade mínima de 

90 dias da entrega do produto. 

Kg .700 GRIL 19,50 13.650,00 

Mistura para feijoada contendo 
ingredientes básicos para feijoada, R$ 

efumado o salgado variados, validade 
úma de 90 dias da entrega do produto. 

Kg 400 DA CASA 17,00 6.800,00 
- 

VALOR TOTAL DO LOTE 145 R$ 20.450,00 (vinte
AJ 	 mil e quatrocentos e 

 

/ 
WANDERLEY LIMA D I4GU!AR MICROEMPRESA 

Rua José ArLoiro. 11 - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - 08>62.870.000. Pacajus - GE 
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C N. Ri 03. 59Ü 56210001-20 CGF: 06.294.237-9 
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*Superrnercado 

ATACARÃO 
(t.IS l tit.is p • 

- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO. QTDE. MARCA UNITÁR 
1011$ 

va 
TOTAL 

115 

1. 

Ovos de galinha, 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. 

Bande,  
ja 

300 JOSIDITH RS 
00 

RS 
3.900,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
\ R$ 3.900,00 (três mil 

e novecentos reais) 

07— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. MARCA 
VR. 

UNITÁR 
10 R$ 

VR. 
TOTAL 

RS 

1 / 
Suco 	de 	fruta 	de 	diversos 	sabores 
concentrados, de 1° qualidade, rendimento 
de 5 litros, com rótulo identificando o 

validade, em garrafas com conteúdo de 
500m1 cx ei 06 unid, com validade não 
inferior de90 dias da data de entrega do 
produto. 

produto, data de embalagem, prazo de RS 
Cx 1.500 JANDAIA 26,58 39.870,00 

2 

\/
ou 

Leite embalagem Longa Vida integral IJHT 
embalagem 	letra - c/ informações 
nutricionais identificação do produto marca 
do 	fabricante 	prazo 	de 	validade 	peso 

'líquido Registro Ministério Agricultura c/ 
Ministério da Saúde, com validade não 

inferior de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

Lt 450 BETANIA 115 
3,55 1.597,50 

VALOR TOTAL DO LOTE 11$ 

R$ 41.476,50 
(quarenta e um mil e 

quatrocentos e 
sessenta e sete reais e 
cinquenta centavos) - r7 

	1 



K— 
1 	ë*sCrnledo SUPERMERCADO ATACADÃO DAS FRUTAS E V 	 
1 	ATA CALMO 

írlitS$ t Verti 

a 
WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

'ttv'r-a- - %ttPi troNt LJÍLKPIWJA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. MARCA 
nt. 

UNITÁR 
10 R$ 

VIL 
TOTAL 

R$ 

/ 
/ transparente, 

Cante bovina chã de dentro: animais 
sadios; 10  de qualidade; conter no máximo 

S% 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; 

atóxico; resistente; pacotes 
primários de 01(um) kg. e secundário de 10 

(dez) kg. (entrega diária). 

Kg 1360 NATURA  R$ 25,00 34.000 00 

2.  

Carne bovino com osso: animais sadios; de 
11  qualidade; conter no máximo 54/à 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 l0(dez)kg 

(entrega diária). 

Kg 1200 IN 
NATURA  

R$ 13,00 
 15.600,00 

3.  

Carne bovino 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 
0] (uni) kg. e secundário de 10 (dez) kg 

(entrega diária). 

Kg 1360 NATURA  R$ 25,00  34.000,00 

4.  

/ 

Carne bovino; moída 11  qualidade. Patinho: 
carne bovina; animais sadios; de LO 

qualidade; patinho; moído; conter no 
máximo 5% de gordura e sebo; isenta de 
cartilagens, 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 (uni) a 05 (cinco) kg. 

e secundário de 10 (dez) kg (entrega 

Kg 1200 1W 
NATURA 

R$ 17.00 20.400.00 

o 

diár 

 

ia). 

qade; 
e suma: animais sadios; 10  de 

conter rio máximo 5% de li 
 isenta de cartilagens, e conter no 

o 3% de aponevroses; com as 

Kg 

Ato,  

___ IN 
NATURA R$ 17,00 

Ri 
16.320,00 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MIGROEMPRESA 

Ra Jose Aïujirç'. 11 - Pedra Üza,;ca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP.* 62.870-000 . Pacus - 

E-mail: a. frutaseverduras@yahoo.com.br  
C. N,P.J: 03.590.562/0001-20 coe 06.294.237.9 



a- Supemierccido 

ATAC4 0.40 
f111 tas p .rrcltt i,i, 

a 

RS 120320,00 (cento 
e vinte mil e 

O 	trezentos e vinte 
reais) 

SUPERMERCADO ATACÀVJ 
WANDEPLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRE 

e saoor ciraciensuco; einoaraoa 
em saco plástico; transparente, atóxico; 

resistente; pacotes de lO (dez) kg. (entrega 
diária).  

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

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

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO. QTDE. MARCA 
VIL. 

UNITÁR 
10 R5 

VIL. 
TOTAL 

R$ 

/ 

J 

Carne bovina chá de dentro: animais 
sadios; 10  de qualidade; conter no máximo 

5% de gordura e sebo; isenta de cartilagens, 
e conter no máximo 3% de aponevroses; 

com aspecto, cor, odor esabor 
característico; embalada em saco plástico; 
transparente,  atóxico; resistente; pacotes 

primários de 01 (um) kg. e secundário de 10 
(dez) kg, (entrega diária). 

Kg 340 
NATURA  

R$ 25,00 
8.500,00 

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 cancteúsüco; 

em saco plástico; transparente, 
atóxico; resistente; pacotes primários de 
01(um) k& e secundário de 10 (dez) kg 

(entrega diária. 

Kg 
3.900,00embalada 

300 IN 
NATURA  R$ 13,00 

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; caiu 

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 IN 
NATURA R$ 25, 00 

8500,00 

Cante bovina; moída P qualidade. Patinhqr\ Kg 3Ç 114 R$ 17,00 R$ 

       

       

       

      

UIU 	 

      

      

      

      

WANDERLEV LIMA DE A OU/AR MJCROIJMPRESA 
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SUPERMERCADO ATACA DÃO DAS FRUTL. 
WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROFMPPF ATAC.4040 

t 	(LIS fitil.i e VÇ}(hI 'a, a 
YUIItCrm, oovina, animais samos, «e r 

a- •- Supermercado 

qualidade; patinho; moído; conter no 
máximo 5% de gordura e sebo; isenta de 
cartilagens, 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 05 (cinco) kg. 

e secundário de lO (dez) kg (entrega 
diária). 

Carne suma: animais sadios; 11  de 
qualidade; conter no máximo 5% de 

gordura; isenta de cartilagens, e conter no 
itiaxiino 3% de aponevroses; com aspecto, 
cor, odor e sabor característico; embalada 
em saco plástico; transparente, atóxico; 

resistente; pacotes de 10 (dez) kg. (entrega 
diária).  

g )AA 	IN 
""" NATURA 

R$ 37,00 
4.080,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
\ 

R$ 30.080,00 (trinta 
mil e oitenta reais) 

LOTE 10— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU E?? 

UNO. QTDE. MARCA 
Wk 

UNITÁR TOTAL 
10 R$ 	14$  

ITEM 
	

ESPECIFICAÇÃO 

Filé de peito de frango: frango semi - 
processado; de 10  qualidade; peito sem 
ossos e sem pele; imites inteiras; sem 
tempero; característico; sem manchas e 
parasitas; acondicionado em saco plástico 
transparente; 	atóxico; 	resistente; 
embalagem primária pesando entre 1 
urn)kg; e secundária pesando 10(dez) kg., 

*-.de mínima de 90 dias da entrega do 
p . u (entrega quinzenal). 

bre 'xa de frango: frango semi - 
ocessado; de 11  qualidade; sobre-coxa; 

panes inteiras; sem tempero; congeladas; 
com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos; sem manchas e parasitas: 
acondicionado ciii saco plástico 
transparente; atóxico; resistente; pesando  

Kg 1.700 REGINA RS 14.00 23.SOWU) 

1.7(X) 
17.000.00 

REGINA R$ 10,00 

W4NOERLEY LIMA DE 46V/AR MICkOEMPRESA 

Rua Jasó,4rcarc. li . P,jp BieP 	 
Fones: 85 9239.5054 - CEP -  ('2870-000- Pacajus . 

E-mail: a.frutaseverduras@yafioocom.br  
1N.i-'.J: 03.599 56210001-20 CGF. 06.294 237-9 
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it•  

tias frui 
ATAC40Ã0 

as 

Supermercado SUPERMERCADO 
WANDERLEY 

vercili ta' 

ATACADAO 

LIMA 

— 

DAS FRUTAS E 
DE AGUIAR MICROEMPRESA 

1Lw1$ 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO. QTDE. MARCA UNITÁR 
10 R5 

VIL 
TOTAL 

R$ 

/ 
j \ 

Filé de peixe de água salgada, peso mínimo 
de 11;& em embalagem a vácuo, validade 
minimade6o dias da entrega doproduto. 

(entrega quinzenal). 

Kg 300 PANGA R$ 24,00 
R$ 

720000 

2. 
Peixe água doce tipo cara tilápia, fresco, 

peso mínimo de 1 kg, tratado sem escamas 
ou vísceras (entrega quinzenal). 

Kg 340 FRUTOM 
AR 

itt 13,50 459000 

Filó de peixe panga, interfolhado tamanho 
grande (prox.220g a 300g), congelado. 

Composição: carne de peixe sem vísceras, 
ossos e espinhos. Produto sem sinais de 

alteração fisica, química ou microbiológica. 
Registro no serviço de inspeção Federal 
SIF/Dipoa e comprovante de registro do 

produto nos órgãos competentes de 
fiscalização para comércio de pescado. 

Acondicionado em caixa de papelão em lO 
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 600 PANGA itt 19,00 11.400,00 

VALOR TOTAL DO LOTE RS &.' 

R$ 23.190,00 (vinte e 
três mil e cento e 

noventa reais) 

LOTE EX 	USIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 13— 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. MARCA 
VR. 

UNITÁR 
10 R$ 

VR. 
TOTAL 

R$ 
Linguiça suma defúmada tipo portuguesa 

ou calabresa grossa vácuo embalagem 
plástica original, validade mínima de 90 

dias da entrega do produto. (entrega 
quinzenal). 

Kg 600 RESENDE itt 16,50 9.900,00 

2. 

Linguiça toscana 3kg, em embalagem 
plástica original, validade mínima de 90 

dias da entrega do produto. (entrega 
quinzenal). 

Kg 

A 

600 REGINA 9.000,00  RS 15,00 

WANDERLEYLI DE AGUJAR79ICROEMPRESA 

RL.zq José  ' rte;w. 11 Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEF> 62 870-000- Pacsjus - CE 

E-mail: a. frutasevetduras@yahoo.com.br  
C IV PJ 03.590.562100W.2'J CGF: 06.294 237-5 
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14— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. MARCA 
VR. 

UNITÁR 
10 RS 

VIL 
TOTAL 

Carne bovina curada, canie seca dessecada 
trazendo a vácuo embalagem plástica 

primária de 500gr e embalagem secundária 
delkg, validade mínima de90 dias da 

Kg 600 JÃO 
24,00 14 40000 

entrega do produto. (entrega quinzenal). 
R$ 14.400,00 (quatorze 

VALOR TOTAL DO LOTE RS mil e quatrocentos 
reais) 

LOTE 15— AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNI). QIDI'.. MARCA 
VIL 

UNITÂR 
10 R$ 

Va 
TOTAL 

> 
Ácido muriático para aplicação em limpeza 

bruta 	em 	geral, 	embalado 	cru 	frasco 
plástico de 	1 litro e acondicionado em 
caixas de papelão com 12 unidades. 

cx 

15 

- 
ESPLEND  

OR 
R$ 40,00 

600,00 

2 

LY"papelão 

Água sanitária múltiplo uso de 1000m1 
embalados em frasco de plástico comendo 
12 unidades e acondicionados em caixa de 

com lapocloreto de sódio. 

144 ESPLEND  
OR 

R$ 22.50 3.240,00 

Álcool em gel 	1 	litro caixa com 	12 
unidades. 

Cx 29 ZULU R$ 90,00 2.610,00 
' 	infetante liquido de 2 litro embalado 

em 	coa plásticos e acondicionadas em 
de 	papelão 	contendo 	em 	sua 

co 	ição 	água, 	ingrediente 	ativo, 
fónu. 

	

	sabão de trietanolamina, álcool 
e, edta e corante. (pinho) cx 

12. 

Cx 144 
ESPLENI) 

OR R$ 50,00 7200,00 

Desinfetante liquido de 5 litros sanitizante 
alcalino com alto poder desengordurante, 

Und 20 ESPLEND 
OR 

R$ 
8,50 170,00 

11 

WANDERLEY IMA DEAGUIAR MICROEMPRESA 
Rua Jo Arteiro. 11 - Pedia Branca 
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13)1 em uma umca operaçcio. 
Remove gorduras e sujeiras impregnadas. 
Cern eficácia comprovada conforme RDC 
n*14107 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVJSA/MS) para Bactérias 
testadas: Oram-positivas e Oram-negativas, 
Staphylococcus 	aureus, 	Salmoneila 
choleraesuis, 	Escherichia 	coli 	e 
Pseudoinonas aeruginosa. Produto liberado 
para uso em indústrias de alimentos e afins 
conforme CVS 18/2008. 

6. 
/ 

Desodorizador de ar spray 400g aerossol, 
acondicionado 	em 	caixas 	de 	papelão, 
contendo em sua composição: parifim, 
atcohol, aqua, sodium, nitrite e isobutante / 
propane. 

Und 29 BOM AR 
12,50 362,50 

I
das 
Detergente liquido lava louças de 500m1 

mais variadas fragrência embalado em 
frascos 	plásticos 	e 	acondicionados 	em 
caixas de papelão com 24 unidades. 

CX 420 YPE R$ 40,00 
R$ 

19.200,00 

J 

Limpador multi - uso de SOOinl embalado 
em frascos plásticos e acondicionados em 
caixas de papelão com a composição 
contendo linear alquil benzeno sulfonato de 
sódio, tenso ativo não iônico, alcalinizante, 
sequestrante, solubilizante, éter glicólico, 
álcool, perfume e égua. Caixa com 12 
unidades. 

Cx 192 VEJA R$ 54 ,00  
R$ 

10.368,00 

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

Und 20 PEROBA 
6,50 130,00 

Polidor 	de 	alumínio 	liquido 	500rnI 
embalado 	em 	frascos 	plásticos 	e 

5.220,00 
LIMPA acondicionados em caixas de papelão com 

.4 unidades contendo na sua composiçâo 
e' 	gador, essência conservante. 

Cx 116 
FÁCIL 

R$ 45,00 

N 	
Re 'vedor de gorduras - liquido base de 
•dro 	'o 	de 	sodio, 

docenosulfonico, corante, essencia Cx 10 MÁGICO R$ 85,00 850,00 

5litrosemnafasplásticas.  

q

Àn 

	

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

Cx 20 YPÊ R$ 
7,90 158,00 

Sabão empó multi ação jaxa5õõj 144 OMO RS 

SUPERMERCADO ATACADÃO DAS FRUTAS 
WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMP 
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moaiaao em caixas cc papeiao e t 
acondicionadas em caixa de papelão com 

24 unidades, contendo em sua composição: 
tensoativo aniônico, tamponantes, 

coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, 
branqueador óptico, essência, água, 

alvejante e carga. 
Sabonete antibacteriano líquido, caixa com 40 ASEPTOL 

'a 
• 12 unidades de II. 260,00 10400.00 

A pasta para polir e remover manchas em 
superficies de aço inoxidável embalagem 

de 1k 
Und 7 URCA 700 49()Ø 

Limpa vidro 500m1 indicado para a limpeza 

Y 
de embasamento e marcas de dedos, com 

transparência total aos vidros, sem 
Und 39 VEJA 

R$ 
9,98 

'a 
389,22 

amoníaco, embalado em frasco. 
'a 76.786,72 

(setenta e seis mil e 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
setecentos e oitenta e 

 
seis reais e setenta e 

dois centavos) 

LOTE 16— CffIA DE APROXIMADAMENTE 20% 
EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 	 UND. QTDE. MARCA 
VR 

UNITÁR 
IORS 

VIt 1 TOTAL 
RS 

Acido muriático para aplicação em limpeza 
bruta em geral, embalado em frasco 

plástico de 1 litro e acondicionado em 
caixas de papelão com 12 unidades. 

1 	Cx 3 ESPLEND 
OR 

R$ 40,00 'a 
120,00 

1. 

2Cx 

sanitária múltiplo 	se de 1 000m1 
-  -em.'ados em frasco de plástico contendo 

12 	dos e acondicionados em caixa de 
ão com hipocloreto de sódio. 

36 ESPLEND 
OR R$ 22,50 810,00 

coo em gol l litro caixa com l2 cx 7 ZULU R$90,00 
'a 

630,00 unidades. 

4/ 
/ Desin 	te liquido de 2 litro embalado 

em frascos plásticos e acondicionadas em 
caixas de papelão contendo em sua 

(-x ORR$ OR 50,00 1. 

PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU 

WANDERLEY\,/MA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rt,a José A;e;rc, 11 Psd,a &orwa 
Fores: 85J 9239.5054 - CEP: 62870-000. Pacajus - CE 

E-mail: a.frutaseverdurasyahoo.com. br 
C.N.PJ: 03.590562/0001-20 CGF. 06.294 237-9 
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Supermercado 

DÃO 	WANDEPLEY 
verc 	a ra 

SUPERMERCADO 
LIMA 

ATAcADÃO DAS 
DE AGUIAR 

FRUTAS 
MICROEMPRES. 

E 
* 

" 	'- li.: 

mgrewenie anvo, 
formol, sabão de nietanolamina, álcool 

etílico, perfume, edta e corante. (pinho) cx 
c/12. 

5. 

7 cholcraesuis, 

Desinfetante liquido de 5 litros sanitizante 
alcalino com alto poder desengordwante, 
limpa e desinfeta em uma única operação. 
Remove gorduras e sujeiras impregnadas. 
Com  eficácia comprovada conforme RDC 
n114/07 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISAIMS) para Bactérias 
testadas: Oram-positivas e Oram-negativas, 

Staphylococcus aureus, Salmonelfa 
Esekerichia coli e 

Pseudomonas aeruginosa. Produto liberado 
para uso em indústrias de alimentos e afins 

conforme CVS1 8/2008. 

Und ESPLEND 
Ok 

R$ 8,50 
RS 

34,00 

6.,, 

Desodorizador de ar spray 400g aerossol, 
acondicionado CIII caixas de papelão, 

contendo em sua composição: parfum, 
alcohol, aqua, sodium, nitrite e isobutanle/ 

propane 

Und 7 BOM AR RS 12,50 
87,50 

7.  / 

Detergente liquido lava louças de 500m1 
das mais variadas fragrância embalado em 

frascos plásticos e acondicionados em 
caixas de papelão com 24 unidades. 

Cx 120 YPE 00 R$40, 4.800,00 
R$ 

8.  

\ I 

Limpador multi - uso de SOOml embalado 
cm frascos plásticos e acondicionados em 

caixas de papelão com a composição 
contendo linear alc1uil benzeno sulfonato de 
sódio, tenso ativo não iônico, alcalíni"arn e, 
sequestrante, solnhiliance, éter glicólico, 

álcool, perliune e água. Caixa com 12 
unidades. 

Cx 48 VEJA 1(5 5400 , 2.592,00 

4N 
Lustra móvel perfumado 200m1, embalado 
em frascos plásticos e acondicionadas em 

às de papelão, contendo parafina 
uulsificantcs, solvente, umectante, 

Und 4 P1ROBA 1(5 6,50 
P3 

26,00 

p . te, fraRrância e água - lavanda. 

/ 
\J '.•ndicion: 

24 unidad 
emulgador, 

•iorde alumínio liquido 500m1 
ma. 	doem frascos plásticos e 

os em caixas de papelão com 
. 'ontendo na sua composição 

essência conservante. 

1 

Cx 28 LIMPA 
FÁCIL 

R$ 45,00 
R$  

1.260,00 

Yi. Removedor de gorduras 	liquido base de a 2 MÁGICO RS 85,00 j 

k 

. 

W4NDERLIY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua Jc'sõ 4.-loiro. li  - P'idra Do anca 
Fores: (85) 9239.5054 - CEP 62.970-000 - Pacajus - CE 
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superrnercado SUPERMERCADO ATACADAO 
0,40 	WANDERLEV LIMA 
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— 

DAS 
DE AGUIAR 

FRUTAS 
MICROEMPRESA 

E ' 

tvuu ( r iuoroxrno ao somo, 
dodecilbenzenosulfonico, corante, essencia 
e agua com 5 litros em garrafas plásticas. 

,12.,1' 12/ Sabão em bana 200 gramas, neutro,
CX 

glicerinado, embalagem com 5 unidades. 
4 YPE R$ 7,90 

ES 
31,60 

13. 

/ 

Sabão em pó mdli ação caixa sOOg 
embalado em caixas de papelão e 

acondicionadas em caixa de papelão caiu 
24 unidades, contendo em sua composição: 

tensoativo aniônico, tamponantes, 
1coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, 

branqueador óptico, essência, água, 
alvejante e carga. 

CX 36 OMO 
RS 

110,00 
R$ 

3.960,(X) 

Sabonete antibacteriano liquido, caixa com 
12 unidades de 11. 

Cx lo ASEPTOL ES 
260,00 

ES 
2.600,00 

15. 
A pasta para polir e remover manchas em 
superticies de aço inoxidável embalagóm 

delk 
Und 1 URCA R$ 7,00 

700 

Limpa vidro 500m1 indicado para a limpeza 
de embasamento e marcas de dedos, com 

transparência total aos vidros, sem 
amoníaco, embalado em frasco. 

Und 9 VEJA R$ 9,98 
ES 

89,82 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

(dezenove 
dezessete 
noventa 

R$ 19.017,92 

centavos) 

mil e 
reais e 
e dois 

LOTE 17— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. MARCA 
VR. 

UNITÁR 
10 RS 

VR. 
TOTAL 

RS 

\Palha de aço grossa n°02 Cx 24 BRILLO 2,69 64,56 
/,A, \ tal plástico, confeccionado em 
polieti 	o de alta densidade leitoso com 

1,20m x 0,7$ cm. 
Und 20 

STA. 
TEREZIN 

HA 760 152,00 

en: 	III t cido 100% poliéster ou brim 
STA. R$ 

/ 	00% algodão. Und 30 TEREZIN 
HA 12,00 360.00 

Copo descartável para água, cor leitosa, 	Pt 	600 MARATÁ R$ 

tv 4K 	 vu~ ~ 	- 
 \lt 

W4NOERLEV  4A  DE AGUIARJ#ICROEMPRESA 

Roa  Jos4J4rtofro. 11 Pedra Branca 
Fones: (65) 9239.5054 - CEP' 02870-000 - Patajus - CE 

E-mail: a. fwtaseverduras@yahoo.com.bt  
O. N.P.J.- 03.590.56210001-20 CGF: 06.294.237.9 
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SUPERMERCADO ATAC4DÃO DAS FRUTAS E 
WANDEPLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPR 

. 
"(uaue lovini, rezorçaao, cc pnmeira 

qualidade, embalados em sacos plásticos 
com 100 unidades. 

4, 1 y 11 

5.  

Copo descartável para café, cor leitosa, 
capacidade 50m1, reforçado, de primeira 
qualidade, embalados em sacos plásticos 
com 100 unidades. 

W"'  48qP MARATÁK?5$ 4 
P5 

1.219,20 

6.  

Bandeja Isopor n09 R04 (11 IOML) 	- 
mannitex redonda de isopor com 19 cm 
diâmetro 	por 7 cm de altura acompanha 
tampas equivalente a mannite.-dc alumuuo 
W 09 pacote com 25 unid,7' 

FV1.000 
FRICALO 

R ,e  
P5 

18,90 
P5 

18.900,00 

7.  
Palito para dente pacote com 10 caixa 
contendo 100 unidade de palito em cada 
caixa. 

60 ABOAR 
DI 

tU 
432,00 

8.  
Papel higiênico; embalado em pacotes com 
04 	unidades. 	Embalagem 	secul}aalia;  
fardos em plástico cf 16 pacotes. 

Fardo?' 240._X1 CELEN_- ' 
45,00 10.800,00 

Coador para café em algodão branco cabo 
plástico e boca com nu9pze- 10 cm de 
diâmetro. 

R$
9. und ,2o<TEREZIN 

STA. 

HA 

_-j 
2 96 59.20 

10. Fósforo contendo 19Aaixas com 400 
palitos 

MaçV'10 .-iGO 27l 
P5 

27,10_ 

500,00 
Esponja dupla face em embalgom) 
unid 	

,03 Pt /200 LA o 

12.  
Papel 	toalha 	para 	cozinha 	com 	alta 
absorção, pacote_com 2 rolos de 60 folhas 
22x20.

.4,80 Pfr"360 —SCALA tU 
1.728,00 

13.  plastfilme 30 mt 32r..-a)roxinladarnente 
30cm de largura. 

Ri 24 .— '561 1'ERMIC4..- 
R$

" 13464 

14.  Pano de chão branco tipo 
algodão. 	

___$O UnC 60 —' 
STA 

?ÉREZ 
HÁ IN 8,45 

R$ 
507,00 

Pt 120 KMPANO tl 
R$ 

1.141,20 u1ti uso pacote com 05unid./ 

16 Pano , ,nto 100% a1odão)x• 48 cm 
pacotes c. tendo 07 unidades t7 Ç0 - 

HA 
'tVs24,99 1 .4,4O 

7. ano flane 	8 cm na 
cin.:tu saci plástico. 	

amarela unV'  12 1N 
HÁ 3,00 36,00 

19. 
Bacia capaci. 	de 7litros .- bacia em 
plástico atóxico, lisa, redonda, sem 	as, 
capacidade 7kg. de boa qualidad e. 

Und/'iO ,"BAp 
,"R 

8,00 240,00

IBAP 

tU 

19. Bacia com capacidade de 4 	u 	- bacia d R$ P5 

Á  

, 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR FJFORQEMPRESA 

Rua JQSÔ Arauto, 11 Pedra 8wi;ci 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP 62 870-000 . Paejus  -  CE 

E-mail: a.frutaseverduras@yahoo.com.br  
CN.PJ:03.590,562j0001-20 CGF. 06.294 237-9 
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usa zeaonaa, sem aIÇ 
capacidade de 4kg. de boa qualidade. 

Iroj~ ,,M1 

20.  
Balde de plastico 10 litros - com alça de 
alumínio emplás ,'o resistente de boa 
qualidade.  

Un47  30 IBAP 
7 RS 

6,70 
R$ 

201,00 

21.  a1umínioj "í1ástico resistente de boa 
qualidad 

Balde de plastico 5 litros - com alça de RI 
Unô" 20"  IBA? 7 Rs 

4.50 90,00 

22.  
Saco de Plástico preto para lixo 40 litros, 

rmas da  reforçado e de acordo com a normas
pacote com 100 unid / /' 50/ NORBAG'7 R$  11,00 550,00 

23.  
Saco de Plástico preto para lixo 60 litros, 
reforçado e de acordo com 	.4'orrnas  da 
ABNT pacote com 100 unid 

50 /NOAG Z' R$ 
21,99 

RS 
1.099,50 

24.  
Saco de Plástico preto para lixo 100 litros, 
reforçado e de acordo com a normas da 
ABNT pacote com 100 unid 

Pt-'7  50 ORBAG/Ç ,50 
R$ 

1 .32500 

25.  

Lixeira tubular com pedal e tampa cor 
branca - coletor de lixo com capacidade 
aproximadamente de 12 lis -  com pedal e 
tampa, fabricado em chapa do aço eletro 
galvanizado com tampa e p7ía pó  
eletrostática, para resíduo com 

3/  lLPLAS,.» 
TIC 

R$ 
25,45 76,35 

26.  

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

nd/' 3 ,,/ú1LPLAS,,..1t$ 
T1C 29,99 

RS 
89,97 

27.  

Lixeira tubular com pedal e tampa cor 
branca - coletor de lixo com capacidade 
aproximadamente de 30 lts - com pedal e 
tampa, fabricado em chapa de aço eletro 
galvanizado com tampa e pintura 	, pó 
eletrostática, para resíduo comum Y' 

Und ./"3 e M1L4k 'l5  
TIC 51,30 153,90 

, 
tiratipogari, cabo de madeira, com - 	4: 	'e nylon, tamanho das cerdasyll 

cm, •: 	, ' 	ento da base 37,5 cm 	7 
Und 2 L 'R1ST%» 8,20 16,40 

Vasso 	. 
de madeira, 
m, com bas 

r. 	c, 

pelo sintético de nylon, cabo 
edida da base entre 24 a 27 
emadeirapinta,ttendo 

00 

Und 	0 RISTA 74,80  
n 
7,48 

comt para limpeza un/ 54RISTAÍ 5,81 29,05 
Vassoura 'eNyl. 
do vaso sanitári. 

31. Rodo de borracha preso com metal, cabo u9/'  s / CRISTAL RS 

  

  

WANDERLEVL1 V»E AGLJJAk ;flOEMPRESA 

Rua Jose viro, li .Pw; B,snca 
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matenai suporte inc tal rerorçaco, 
comprimento suporte 1,3,9.'Clííx 50 cm, 
quantidade borrachas 02. 

b,V') 'R),W 

32.  

Rodo de borracha preso com metal, cabo 
alumínio, material suporte metal reforçado, 
comprimento suporte 1,30 ywí 40 cm, 
quantidade borrachas 02. t 

UnV"'  s "' RISTA('  7,33 36,65 

33.  
Rodo para pia de plástico com bordaUnd"' 
medindo 20 cru produzindo em p 
resistente com base emborrachada. 

RlSTALc  5 "' 50 47,50 

34.  

Luvas 	descartáveis 	de 	polietileno 
confeccionada em resina de polietileno, 
isento de componentes metálicos, golfrada, 
sem elástico.Indicada para: atividades onde 
seja necessário proteção do produto como 
em processamento de carnes ia natura,(>/ 
massas, 	chocolates, 	castanha 	e 	outros 
alimentos. Análise de qualidade, tratamento 
estético entre 9utros. (Indústria alimentícia, 
restaurantes e food service, ótica, clínicas 
de estética e beleza, indústria pftca  e 
outros). Caixa com 100 unidades 

24" VOLK7 "  8.424,00  351 ,00 
RI 

35.  

Luva 	Para 	Limpeza, 	látex, 	Revestidas 
internamente 	com 	flocos 	de 	algodão. 
Comprimento: 3 1spessun: 045 mm 
tamanho PÁ Frisos antideyptes. Cor 
Amarela 

Und 5 IDF,ATEX 4,40 22.00 

36.  

Luva 	Para 	Limpeza, 	látex, 	Revestidas 
internamente 	com 	flocos 	de 	algodão. 
Comprimento: 31crnEspessura: 0,45 mm 
tamanho G 	F'r 	vtiderraantes. 	Cor 
Amarela 

lJnd' 5 'ibEATl3Xf 
4,40 

Ri 
22,00 

(Atóx

i 

Máscara descartável dupla 	com clips 
nasal e elástico. Confeccionado em TNT - 

	

Não Tecido 	100% polipropileno 
,' caNzI ,põe lateralmente dois elásticos 

do tipo reli' • recobertos com algodão, que 
se destinam 	apoio e a ajustes à face e 
que se prende 	trás da orelha de usuário; 

máscara 	•.nfeccionada 	no 	estilo 
re 	• 	axn.' o 	único, 	inteiramente 

Cx ,"12 "OLK 
Ri 

252,00 

em TNT, com acabamento em toda a 
extremidade 	por 	soldajéín 	eletrônica. 
Caixa com 100 unidades" 

38. Pedra sanitária, tipo arredondada, com /Q'oDow'7  J3em/ 5 	 R$ Ri 

WANOERLEYCMA DEAGUIAfi MICROEMPRESA 
Ruo José Adeirn. 11 . Pedra BrancG 

Fofos: (85) 9239.5054 - CEP 62 870-000 - Pacajus - GE 
E-mail: a.fnitaseverdw'as@yahoo.com.br  

C.N.PJ: 03.590.562/0001-20 CGF: 06.294.237-9 



SUPERMERCADO ATACADÃO DAS FRUTAS E 
WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRES 

a 

a- Supermercado 

ATACA 0.10 
<Ias lt••ntcs & 

r tragrancia soniaa, na cor azul, em 
consistência solida, composto de 9899%//' 
de paradicorobenzeno com 12 unidades 

2v,46 '1,4 

Pá coletora de lixo com tampa e cabo em / KRS 39 eSl plástico medindo 27,6cm de altura 
x 27,2cm de largura x 	de 

comprimento. 

Un/ 5 BETANIN 3 , 85 194,25 

R$ 53.326,07 
(cinquenta e três mil 

VALOR TOTAL DO LOTE RS 
e trezentos e vinte e 

seis reais e sete 
centavos) 

LOTE 18— EXCLUSIVO PARA PÁRTICIPACÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. MARCA 
VR. 

UNITÁR 
10 R$ 

VR. 
TOTAL 

11$ 

1.  
Veneno psiu fonnigas em pó utilizado no 
controle de fonnigas, cupins, e pulgas. 

Composição: Propoxur 1%. Pacote: 1 kgt 
7 kg 10 	

'1iLLM 
IDA 130,00  

lc_..-1Z$ 
13,00 

R$ 

2.  

Veneno para fonnigas granulado tipo isca 
indicado para o controle formigas.

10 Composição: Fipronil 0,01%. Caixas com 
50 pacotes, contendo lO sach 	de50 

cada.  

cx 
/'TROM>.''R$ 

X 350,00 
R$ 

3.500,00 

3.  

Veneno para baratas tipo isca granulada 
utilizado para o controle de baratas.

cx  Composição: Propoxur 2%. Camas7 
contendo 40 saches de 25 g. 7 

,/ DIPIL 
" R$ 

140,00 
P3 

1.400,00 

Ir
ipennetrina 

Inseticida aerossol, 300ML. Composição: 
Praletrina 0,03%, Imiprotrina 0,03%, 

0.1%, Solventes e 
'pe 	tes. Capacidade (litros) 300 ml 

in 	. d. 'ara mosquitos, pernilongos 
muri 	carapanãs. Caixas com 1 

unidades. 

cx 2' YGON  
/7 /C/'<$ 

280,00,  140,00 ¼ 

VALOR TOTAL DO LOTE RS 	 , R$ 5.310,00 (cinco 
mil e trezentos e dez 

reais) 

WÃNDERLEYL(MA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Adiro, li Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.505.4 - CEP,  62 870-000 - Pacajus - CE 

E-mail: a.frzítaseverduras@yahoo.com.br  
C. N. P.J: 03.590 562/0001-20 CGF; 06.294 237-, 
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SUPERMERCADO ATA CADÃO DAS FRUTAS E 
WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMP 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 708.892,61 (SETECENTOS E OITO MIL E 
OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) 

Entrega: No prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de 
Compra/Fornecimento 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos esto incluídas todas as despesas 
incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais 
ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado. 

PACAJUS - CE, 19 DE JUN}1O DE 2017. 

WANDERLEY LIMA DE AO 
CM: 355.863203-63 

o 

ç oT$ 

WANDERLEVLIMA DE AGUAR MICROEMPRESA 

Rua iUS Aawro. 11 - Pedra f3wnca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP. 62.870-000 - Pacajus - 

E-mail: a,frcjtaseverdiíras@yahoo.com.br  
C NRJ: O3.ô9O.62JO0O1-20 GGF: 06.294 237-9 


