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Secretaria do Trabalho e Assistência Social ÓRGÃO GERENCIADOR 

ancO, Agência e n' da conta corrente: 	 Banco do Brasil - agência: 0481-2 c/c: 32455-8 

proposta readequadra 

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 município de Horizonte/Ce, 

(com ampla participaçào e cotas exclusivas à ME e EPP), conforma especificações contidas no Termo de Referência. 

"silo Social: KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS, DC UMPUA LIDA. me 

pduno: 	Ria José Jer, Ndmeeo :34 03o A 
ato: 	Parque Waceilsa. Maraeqvae a 

kilUnatholnlaII.contbe 
,.Iefone: 	(851 3341 0760 

tese 15 4$PtA calco*RCCZA 

.rc. tsptciricaçAo WUOAOI MARCA QU&M'. W. WIfl W. TOTAL 

Acido .uriático para aplicação em limpeza bruta cm geral, 	embalado em 
frasco plástico de 1 litro e acondicionado em caixas de papelão co. 12 
unidades. 

CC O*AGAO 15 *1 	24.00 *5 	360.00 

Água 	sanitária múltiplo uso de 	100041 	embalados 	em frasco de plástico 
contendo 	12 	unidades 	e 	acondicionados 	en 	caixa 	de 	papelio 	com 
hipocloreto de sódio. 

Cx KILIMPA 144 *5 	16,00 RI 	2.304,00 

3 Álcool 	e.. qel 	E 	litro 	aita coa 12 unidades. Cx EORTALCOOL 29 *5 	48,00 *5 	1.392.00 

Desinfetante 	liquido 	de 	2 	litro 	embalado 	em 	frescos 	plásticos 	e 
acondicionadas 	em caixas 	de papelão 	contendo em sua composição á]90L 
ingrediente 	ativo, 	formol. 	sabão 	de 	trietanolanina, 	álcool 	etilico. 
perfume, edtaecoran te. 	(pinho) cx c/ 12. 

' SILVISIlI 144 5 	20 00 1 	• 1 5 	2 8 90,00 

Desinfetante 	liquido 	de 	5 	litros 	sanitizante 	alcalino 	com alto 	poder 
desengordurante, 	limpa 	e 	desinfeta 	em 	taa 	única operação. 	Remove 
gorduras e sujeiras 	impregnadas. 	Co. eficácia comprovada conforme RDC 
n14/07 da Agência 	Nacional 	de Vigilincia sanitária 	~salas) 	para 
•actérias 	testada.: 	Gra..positivas 	e Cr..-negativas. 	Staphylococcus 
aureus, 	5.1.11. 	choleraesuia, 	cscherlchia 	coli 	e 

L • 140,00 

Pseudo.onas aeruginosa. 	produto 	liberado 	para 	uso 	em 	indústrias 	de 
alimento, e afins conforme Cv518/2008. 

6 
Desodorizador de 	ar 	spray 	4009 	aerossol • 	acondicionado 	em 	caixas 	de 
papelão, 	contendo 	em 	sua 	composição: 	parfu.., 	alcohol. 	atua. 	sodiun. 
nitrite e isobutante / propane. 

LflO VIII. íRrSk 79 RI 	7.50 RI 	217,50 

7 
Detergente 	liquido 	lava 	louças 	de 	50091 	das mais variadas 	fragrãnc Ia 
embalado emfrascos plásticos e acondicionados em caixas de papelão coa 
24 unidades. 

CX IINPSX 480 RI 	26.00 RI 	17.450.00 

8 

Limpador 	multi 	- 	uso 	de 	500.1 	embalado 	a 	frascos 	plásticos 	e 
acondicionados em caixas de papelão c~ a composilo contendo linear 
alquil 	benzeno 	sulfonato 	de 	sódio, 	tenso 	ativo 	não 	iõnico. 
alcalinizante. 	seguestrante, 	solubililante, 	éter 	glicólico. 	álcool. 
Perfume e água. Caixa co. 12 unidades. 

cx KILINPA 192 RI 	24,00 RI 	4.608,00 

9 
Lustra 	móvel 	perfumado 	200.1. 	abalado 	em 	frascos 	plásticos 	e 
acondicionadas em caixas do papelao. 	contendo parafina emulsificantes, 
solvente, ~tanta, preservante, fragráncia e água  .  lavanda. 

1$40 ALOAX 20 RI 	2,90 RI 	$8,00 

a 
ILIMP3 

13.190.790/000 1.60 
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10 
Polidor 	de 	alu.fnio 	liquido 	500.1 	embalado 	em 	frascos 	plásticos 	e 
acondicionados 	em 	caixas 	de 	papelão 	com 	24 	unidades 	contendo 	na 	sua 
composição e..jlgador, essência conservante. 

CX QIRILMO 116 RI 	25,00 RI 	2.900.00 

11 Removedor 
	de 	gorduras 	- 	liquido 	base 	de 	hidroxido 	de 	sadio, 

dodecilbenzenosulfonico, 	corante, 	essencia 	e 	agua 	com 	5 	litros 	em 
garrafas plásticas 

CX PRATIC( 10 RI 	36,00 RI 	360.00 

12 sabão 	e. 	barra 	200 	gramas, 	neutro. 	glicerinado, 	embalagem 	co. 	5 
unidades. 

DUISOVO 20 s 	5.00 RI 	100,00 

17 

Sabão 	es 	pó 	.]ti 	açSo 	caixa 	5009 	embalado 	e. 	caixas 	de 	papelão 	e 
acondicionadas 	es 	caixa 	de 	papelão 	com 	24 	unidades, 	contendo 	cii 	tua 
co.posição: 	tensoativo aniónlro. 	tasponantes, 	coadjuvantes, 	sinergista, 
corantes. 	enzimas, 	branqueador 	õptico, 	essência, 	água, 	alvejante 	e 
carga. 

cx 51.0 044 RI 	46,00 RI 	6.912,00 

II Sabonete antibacteriano liquido, 	caixa co. 12 unidades de li. Cx REAXIUSI. 40 AI 	46,71 RI 	186$40 

15 * pasta para polir e 
e.balage. de 1k 

remover manchas e. superfícies 	de aço 	inoxidável 7 RI 	6.00 RI 	 42,00 

16 
limpa vidro 500.1 	indicado para a 	limpeza de 	esbasa.ento e marcas de 
dedos, 	co. 	transparência 	total 	aos 	vidros, 	se- 	amoníaco, 	embalado em 
frasco. 

5*10 KILIMP* 39 RI 	7.00 mI 	78.00 

VÁ*01*1. DO 1011 15: Trinta e Sei, Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Noventa centavos. RI 	36.699,90 

LOTE 16 cola ot AflOxIMADaaI 551 70% Pata 	aailcIPAçJo Di 55 0.2 (PC 

von (sP(clEIcACAO caibaM ItAaCA 0.2451. Vi.. 	friO? Vi.. 	TOTAL 

1 
Ácido .uriático para aplicação e. 	limpeza bruta em geral, 	embalado e. 
frasco plástico de 	1 	litro e acondicionado e' caixa, de papelão co. 12 
unidades. 

CC Dt&CAO 3 RI 	74,00 AS 	 72,00 

7 
Água sanitária múltiplo 	uso de 	i000n.l 	embalados 	eis frasco de plástico 
contendo 	12 	unidades 	e 	acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão 	co. 
hipocloreto de sódio. 

CX XIIONPA 34 RI 	16,00 *4 	 376100 

3 Álcool e- gel 	1 litro caixa coe 12 unidades. cx FORTAI,COOL 7 RI 	48,00 RI 	 336.00 

oesinfetante 	liquido 	de 	2 	litro 	cabalado 	em 	frascos 	plástico, 	e 
acondicionadas e. caixas 	de 	papelão 	contendo em 	sua 	composição agua. 
ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 	trietanolal.ina. 	álcool 	etilico. 
perfume, edta e corante. 	(pinho) cx c/ 12. 

cx MESTRE 5 31 AI 	20 00 , RI 	 20100 

Desinfetante 	liquido 	de 	5 	litros 	sanitlzante 	alcalino 	co, 	alto 	poder 
desengordurante, 	limpa 	e 	desinfeta 	em 	opta 	única operação. 	Remove 
gorduras 	e sujeiras 	Impregnadas. 	Com eficácia co.provada conforme RDC 
n'14/07 da 	Agéncia 	Nacional 	de 	vigilância 	Sanitária 	(M'VIS*/MS) 	para 
eactérias 	testadas: 	Graa-posltivas 	e Graa-negativas, 	Stapbylococcus  

aureus, 	Sal.onella 	choleraesuis. 	tscherichia 	coli 	e 
Pseudo.on.s aeruginosa. 	Produto 	liberado 	para 	uso 	en 	indústrias 	de 
ali.wntoç e afins conforme cv518/2008. 

IR SILVESTRE 4 R 	. 00 RI 	 za.00 

6 
Desodorizado? 	de 	ar 	spray 	400g 	aerossol, 	acondicionado 	es 	caixas 	de 
papelão, 	contendo 	em 	sua 	cosposiçao: 	parfun', 	alçohol, 	atjua, 	sodium. 
nitrite e isobutanle / propane. 

5*10 ULILA FREIA 7 RI 	7,50 ml 'Detergente liquido 	lava 	louças 	de 	500.1 	das 	,rssis 	variadas 	fragráncia 
naxalado e 	frascos plásticos e acondicionados e. caixas de papelão co. 
24 unidade,. 

cx LtKPLX 120 RI 	26.00 RI 	 1120,00 

8 

Limpador 	multi 	- 	uso 	de 	500.1 	embalado 	e. 	frascos 	plásticos 	e 
acondicionados 	te caixas 	de 	papelão com a conposição contendo 	linear 
alquil 	benzeno 	sulfonato 	de 	sódio, 	tenso 	ativo 	não 	iõnico, 
alcalinizante, 	sequestrante, 	solubilizante, 	éter 	glicólico, 	ãlcool, 
perfume e água, caixa co. 12 unidades. 

CX KILIMP* 48 RI 	24,00 RI 	 1.132,00 

9 
Lustra 	.,ovel 	perfumado 	200.n1, 	embalado 	em 	frascos 	plásticos 	e 
acondicionadas em caixas de 	papelão, 	contendo parafina e.ulsificantes, 
solvente, 	umectante. 	preservante, 	fragrância e água - 	lavanda. 

I.*lO ALOAX 4 RI 	2,90 RI 	 11,40 

O 
Polidor 	de 	alumínio 	liquido 	$00.n1 	embalado 	e. 	frascos 	plásticos 	e 
acondicionados 	em caixas 	de 	papelão 	Coe 	24 	unidades 	contendo 	na 	sua 
co.posição e.jlgador. essência conservante. 

Cx QRO1NO 2$ RI 	25,00 RI 

1 
Removedor 	de 	gorduras 	- 	liquido 	base 	de 	hidroxido 	de 	sodio, 
dodecilbenzenosulfonico, 	corante, 	essencia 	e 	agua 	com 	5 	litros 	em 
garrafas plásticas 

cx PRAIXCE 2 RI 	36,00 es 	 72,00 

2 u
Sabão 	em 
nidades, 	

barra 	200 	gramas, 	neutro, 	glicerinado, 	e..balaqe. 	com 	5 DuPOVO 4 RI 	5,00 RI 	 20,00 

3 

sabão 	ei 	pó 	wxjlci 	ação 	casaa 	SOOç 	embalado 	em, 	caixas 	de 	papelão 
acondicionadas 	em 	caixa 	de 	papelão 	co. 	24 	unidades, 	contendo 	rol 	sua 
composição: 	tensoativo anxónico. 	ta.ponantes, 	coadjuvantes. 	sinergista, 
corantes. 	enzimas, 	branqueador 	óptico, 	essência. 	água. 	aivej,intr 	1' 
carga. 

cx tmc 34 RI 	48.00 RI 	 1.72a.00 

4 sabonete antibacteriano liquido, caixa com 12 unidades de 11. cx REAL)O!t 10 RI 	46.71 RI 	 447.10 

, A pasta para poli, e 	remover manchas em superficies de aço 	inoxidável 
emimilingeix de 	11x UNO «c'ca 1 RI 	6,00 RI 	 5,00 
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16 
Limpa vidro 500.1 	Indicado para a 	limpeza de embasamento e marcas de 
dedos. 	co. 	transpar4ncla 	total 	aos 	vidros. 	sem 	amoniaco, 	embalado 	em 
frasco. 

('D RILIMPA 9 ml 700 RS 11,00 

vate TOTAL 00 LOTE 16; Nove Mi) Setenta.ÍIOvI aeais e vinte centavos 

RI tona 
LOTE li LXCLUSISV PARA PAtTICIPAÇAO DE ME Ou RPP 

101 ESPLCILTCAÇAO Um.,DAD( MARCA N.T. vL. uNI! VL TOTAL 
palha de aço grossa n 	07 CX VIEIRA 24 RI 2.69 RI 64.56 

2 
Ave 1.20. x 0.75 cm. 

ntal plástico. 	confeccionado em polietileno de alta densidade leitoso 
coa UNO POP0 20 RI 6,00 RI 120.00 

3 Avental em tecido 100% poliéster ou brim 100% algodáo. UNO POPO 30 RI 5.90 RI 177.00 

Copo descartável para água, cor leitosa, capacidade 180.1. 	reforçado. 
primeira qualidade. embalados em sacos plásticos com 100 unidades. PT PC 600 RI 7.80 RI 1.680.00 

Copo descartável para café, cor leitosa, 	capacidade 50.1. 	reforçado. de 
primeira qualidade, embalados em sacos plásticos com 100 unidades. 

PT PC 480 RI 1.50 RI 710.00 

6 
Bandeja 'sopor ne9 ROl (1110145.) 	- 	maritex redonda de isopor co. 19 cm 
diàaetro 	por 7 cm de altura acoopanha tampas equivalente a man,,itcx de 
alta,inio n° 09 pacote coa 25 unid. 

P1 TOTAL PLATIC 1.000 RI 15,00 RI 15.000.00 

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

P1 PALITEX 60 RI 5.00 gI 300.00 

Papel 	hiqi&nico; 	embalado 	em 	pacotes 	com 	04 	unidades. 	tn'balagemFARDO 
secundaria; fardos cm plástico ri 16 pacotes. PIMPO 240 RI 29.79 RI /.149.60 

coador para café em algodão branco cabo plástico e boca co" .in,nmo 10 
cm de difamçtro. i..o POPO 20 *1 2.00 RI 40,00 

O rósforo contendo lo caixas com 400 palitos MAÇO PAP.MIA 10 RI 2.70 RI 27.00 

a 
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11 Isponja dupla face cm embalgeil, de 03 unid P! BAKMiIPIHA 20.0 Ri 	1.20 Ri 	240.00 

12 
Papel 	coalha para cozinha com alta absorção, 	pacote com 7 	rolos de 60 PT 
tolhas 22.20. 

CAPRIC( 360 Ri 	3.50 li 	1.260.00 

33 plastfi lis. 30 Pt por aproximadamente 30cm de largura. RI GOMO 24 Ri 	4.55  Ri 	109,20 

14 Pano do chão branco tipo saco 100% algodão. LMD POPO 60 Ri 	1,50 Ri 	90.00 

IS Pano multi uso pacote coei 05 unid, P1 NA. PtOS 120 Ri 	4.80 Ri 	576,00 

16 pano de prato 100% algodão 7$ x 48 cm pacotes contendo 07 unidades. PT POPO 60 mi 	8,00 Ri 	480.00 

17 pano flanela 38.58 cm na cor amarela embalada e. saco plástico. saio POPO 12 Ri 	1.50 Ri 	18,00 

18 
sacia capacidade dc llitros - bacia em plástico atóxico, 	lisa, redonda, 
sea alças, capacidade 7kg. de boa qualidad e. 

UNO LIBAP 30 Ri 	4.20 xi 	126,00 

19 
Bacia 	com 	capacidade 	de 	4 	litros 	- 	bacia 	em 	plástico 	exótico, 	lisa 
redonda, sem alça, capacidade de 4k9. de boa qualidade. 

1meV LIDAM 30 Ri 	4.00 Ri 	120,00 

salde de plastico 10 litro,. - coei alça do aluminio emplástico resistente 
de boa qualidade. 

UNO LIBAP 30 Ri 	3.00 Ri 	90.00 

71 
Balde de plaxtico 5 litros 	coa alça de alumínio em plástico resistente 
de boa Qualidade. 

USO LIRaP 20 Ri 	3,00 si 	60,00 

22 
saco de plástico preto para lixo 40 litros, 	reforçado e de acordo coa a 
M~5 da AaNT pacote coa 100 unid PT INPIARN $0 Ri 	6.10 ai 	305,00 

saco de Plástico preto para 	liso 60 litros, 	reforçado e de acordo com a 
normas da MMI pacote com 100 unid P1 INPLARN 50 si 	8,00 mi 	400,00 

Saco de plástico preto para lixo 100 litros, 	reforçado e de acordo co.' a 
normas da AB,4I pacote co- 100 unid 

P1 INPIARN 50 Ri 	15,00 Ri 	750,00 

Lixeira 	tubular 	coa 	pedal 	e 	tampa 	cor 	branca 	- 	coletor 	de 	lixo 	com 
capacidade aproximadamente de 12 lts ' c~ pedal e tampa, 	fabricado em 
chapa de aço eletro galvanizado com tampa e pintura a pó eletrostática, 
para rexiduo coma, 

SINO aRlIeox 3 mi 	25.66 mi 	76,98 

6 

lixeira 	tubular 	com 	pedal 	e 	taa 	cor 	branca 	coletor 	de 	lixo 	com 
capacidade aproximadamente de 20 lts 	' 	com pedal 	e tampa, 	fabricado e. 
chapa de aço eletro galvanizado com tampa e pintura a p6 eletrostática. 
para residuo comei. 

540 BRINOX 3 Ri 	30,60 Ri 	91,80 

lixeira 	tubular 	cOm 	pedal 	e 	tampa 	cor 	branca 	- 	coletor 	de 	lixo 	coe 
capacidade aproximadamente de 30 lts - com pedal e tampa, 	fabricado em 
chapa de aço eletro galvanizado com tampa e pintura a pé eletrostática, 
para resíduo coas 

UNO 8RIsOx 3 Ri 	$1,61 Ri 	154,83 

8 
vassoura tipo gari, 	cabo de madeira, 	com cerdas de nylon, 	tamanho das 
cerdas 11 cm, comprimento da base 37.5 cm 

UNO D1CRMcls 2 Ri 	6.00 mi 	12.00 

vassoura de 	pe10 	sintético 	de 	nylon, 	cabo 	de 	madeira, 	medida 	da base 
entre 24 a 21 cai, com base de madeira pintada, contendo rosca para cabo 

'aio 0jRM4cI5 10 mi 	5.60 mi 	56,00 

O vassoura de Nylon coii cabo para Iimpota do vaso sanitário 'aio D1FR-fl4(1S 5 mi 	5,80 Ri 	29,00 

modo de borracha preso co- metal, cabo alumínio. material 	suporte metal 
reforçado, comprimento suporte 1.30 cal x 50 cm, quantidade borrachas 02. 

Lago Dlra4c15 5 Ri 	6,00 si 	30,00 

Rodo de borracha preso com metal, 	cabo aluiminio, material suporte metal 
reforçado, comprimento suporte 1,30 cm x 40 cm, quantidade borrachas 02. MO DsFwgcls $ Ri 	4,40 Ri 	22.00 

Rodo para pia de plástico com borda imedindo 20 cai produzindo cm plástico 
resistente co- base emborrachada, 

UNO DIFR,AJSCIS 5 Ri 	7,00 Ri 	10,00 

1 
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34 

luvas 	descartávei, 	de 	polietileno 	confeccionada 	em 	resina 	de 
poli *ti leno. 	isento 	de 	componentes 	metálicos. 	golfrada. 	se. 
elástico. Indcada 	para: atividades 	onde 	seja 	necessário 	proteção 	do 
produto como e. processamento de Carnes 	inflatura, 	massas • 	chocolate,. 
castanha e outros 	alimentos. 	Análise 	de qualidade, 	traz arrento 	estético 
entre 	outros. 	(Industria 	alimenticia, 	restaurantes 	e 	food 	serv,ce. 
ótica. clinicas de estética e beleza. 	Industria gráfica e outros). Caixa 
com 100 unidades 

24 $ 	28 00 Ri 	672 00 

luva Para Limpeza. látex. Revestidas Internamente com flocos de algodão. 
Comprimento: 	31c.spessura: 	0.45 	Ra 	tamanho 	pq 	Frisos 	antiderrapantes - 
Coe Amarela 

L01   TALGE 5 Ri 	3,00 Ri 	15. 00 

6 

o 

7 

luva vara Limpeza 	látex. Revestidas Internamente com flocos de algodão. 
Comprimento: 	31cat,pessura: 	0.15 	emtamanho G 	Frisos 	antiderrapantes. 
cor Amarela 

UNO TALGE 5 Ri 	3.00 Ri 	15.00 

Máscara descartável dupla 	cm ciips 	nasal e elástico. 	Confeccionado 
e. NT - 	Tecido 	Mio 	Tecido 	100 	polipropileno 	Atóxica. 	Dispõe 
lateralmente dois elásticos do tipo roliço recobertos coa algodão. 	que 
se destina ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrá, da orelha 
de 	usuário,. 	A máscara 	é 	confeccionada 	no 	estilo 	retangular, 	tamanho 
único, 	inteiramente 	e. TIO. 	coa 	acabamento 	e- 	toda 	a 	extremidade 	por 
soldagem eletrônica, caixa com 100 unidades 

cx TALGE 12 xi 	16.00 Ri 	192,00 

t 
Pedra sanitária, 	tipo arredondada, 	coa 	suporte, 	fragrancia sortida, 	na 
cor 	azul, 	e. 	consisténcia 	solida, 	composto 	de 	98,995 	de 
paradicorobenzeno coa 12 unidades 

REI. SNiIIA.R 5 Ri 	18.00 Ri 	90,00 

Pá coletora de lixo coa tampa e cabo ri, material plástico medindo 27,6cm 
de altura x 27.U. de largura x 12 cm de comprimento. um D •1TM!M 5 Ri 	29.14 RI 	145.70 

VALO loTAs. DO LOTE 17: Trinta e um mil quinhentos e quatorze reais e sessenta sete centavos Ri 	31,514.67 

VAItAJ. DA PROOSTA:s(TENTA £ SETE MIL DuZRIino5 E MOtSTA E TRES acts E SETENTA E SETE coiTatos. 

AS 	 71.113,77 

PRA43 

PRAt 

LOCA. 

pAGa4ENTO: 

GARANTIA: 

DE VALIDADE DA PROPOSTA: 	60(SESSENTA) dias 

DE ENTREGA: 05 DIAS 

DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 

CONFORME EDITAL 

CONFORME EDITAL 
DECLARAÇÕES 

4) 
preu4dencijrios, 
menir 

c Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estio inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possas 

sobre fornecimento licitado, 	inclusive a margem de lucro. 

MARANGUAPE - CE 23/06/2017 

José Juarez Soares Filho 
Sócio Proprietario 
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ERCIAL 

4-1 - 49 
FALELNA.IE 

O(a) PREGOEIRO(a) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. CEARÁ, 

PROPOSTA 0€ PREÇOS ADEGUADA 

LOTE 01— EXCLU&VO PARA PARTICIPACÃO 0€ ME OU EP? 

REM ~0 QIJMT. UNO. V.UNII, V. TOTAL 

Maca» pérola fruta in natura, tpo abaca, es~ comum, caracteriss adicionais com coma e i*so 
médIo de 1000 9,  $0111 danos fiscos e necámcos ortindos do ma,u$ei3 e transportes, ausência de 

rm sujidades, parasitas, aações e sinas de aço&edmenlo, 

400 Lt4D R$ Z63 RS 	1 5&,0O 

dois reais e sessenta centavos 
mil quinhentos e sessenta reais 

2 

Banana Pava1 -em pena de pemelra qUalidade. sabor doca, aspecto e ctiSos ~. tamanho e 
coloração um~. com popa Orne e Intata devendo ser bem desenvolvida. sem danos fisicos e 
maçámos;onundos do manuseio e transportes, ausência de su, parasdas, armações e sinais de 

o&edmenlo. 

000 XC RI 2.90 RI 	53*2,00 

dois reais e noventa e nove centavo, 
cinco mli. trezentos e oitenta e dois reais 

3 
Laranja pêra (casca isa e luslrosa, sem casca murcha, sem zonas amolecidas, úmidas, mofadas e sem 

1200, *0 RUM RI 	Q9IQ0 cheiro fermentado) classe 05 (76mm é ~os de SImm) 	o extra, mc máximo de 07% de deie*3s 
graves e leves p(TnLs. 

dois reais e dnquenta e oito centavos 
três mil e noventa e seis reais 

Maçã in naTura, espécie ~ai, apicação alimentar, san danos fiscos;e mecàrcs odundos do 
manuseio e transpfls, ausência de sujidades. parasitas, amnações e sinas de açoecirnenb 

10011 XC 440
. -----: 

RI 	440000 

quatro reais e quarenta centavos 
quatro mil e quatrocentos reais 

Mama, S nata, espécie papa, características adicionar; classificação & sem danos fiscos e 
5 	me*WSOrIIIIdOS do manuseio e transportas, ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais de 720 XC RI 1,20 RI 	864.00 

um real e vinte centavos 
oitocentos e sessenta e quatro reais 

6 

Melancia n nattta, espécie redonda, caralerisicas adeonas classifcaçk & sem danos fiscos e 
mecáncos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitas, ama ~e SInaIS de 
apedreo'rento 

720 XC RI 120 Ri 	66400 

um real e vinte centavo, 
oitocentos e sessenta e quatro reais 

MeLo japonês, dasse (de 0,8OlCget OX kg),bpoextano má~ 06%de defeitos graves elets 
permitidos, sem mofos sem casca murcha ou notada e sal manchaseswras 

72 XC RU70 
- 

RI 	1201(0 
- 

um real e setenta e oito centavos 
mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos 

8 

tobra de prë,wira, apresentando grau de maturação tal Que ele pemilta suportar a manipulação, O 

trarsporle e a conservação em "i~ adequadas para o consumo. Com  ausência de su1idades, 
parasitas e larvas 

60) KG RI IS) RI 	9X.00 

um real e cinquenta centavos 
novecentos reais 

t crespa fresca, de pnmea Qualdade. folhas Integras e firmes, sem resxtuo de agrolõxco, aI 
taxas plásticas vazadas limpas com Idenbfcação do produlo. Livre de contamnação toca, QUIO1IO3 e 1.401) WC RI 1,10 RI 	t 

um real e dez centavos 
mil quinhentos e quarenta reais 

Ia 
Mio roxo, de primeira, sem a réstia Embalagem de 1 k com 	itifcação do produto, marca do 
tatricante. prazo dovdadee peso tiquido 440 XC R$175C RI 	S0S&0O 

dezessete reais e noventa centavos 
- 	 oito mil e cinquenta e cinco reais 

ii 
Balata inglesa extra, lIsa. Orrne e compacta, devendo ser gra&ia. senta do enfermidades.parasitas e 
larvas, maternal h~e sujidades, sem danos fiscos e mecânicos enuridos do manuseio e transporte.noo 
IIVTO de residuos de fertilizarias. devendo ser pnontanamenle orgânicos e/ou agroecolõgIcos. 

XC Rs3 lo RI 	6200.60 

três reais e dez centavos 
seis mil e duzentos reais 

2 
Beseiraba, sem tolhas de çnneira QualIdade, t,jlbos de tamanho médio. unifonrie, sem fenmenbs °u 
ti~ sem corpos estranhos ou terra aderidos á supedicie externa 

000 XC RI 29 RI 	63200 

dois reais e vinte e nove centavos 
mil oitocentos e trinta e dois reais 

NARCA  

cEASA 

wu 

cEnA 

CEW 

cEflA 

cEAM 

cEAM 

"ASA 

casA 
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LOTE OI— EXCLUSIVO PARA PARTICWACÀODEMEOUEPP 	 A 
TEU ~0 00*10. WC. V~. v. TOTk4 

, 

Cebola Pêra de primeira, sem rama, fresca 03mpacta e frme sem ~s de origem física ou mecânica,
Aí 

sem perfurações e contes sem manchas com tamanho e colorao undormes. isenta de sajdades 
parasitas e tarvas 

1 000 XC AS Z80 AS 	28&04 
1, 

dois reais e oitenta centavos 
dois mil e oitocentos reais 

14 
Cebola Roxa de primeira, sem rama, fresca ctrnpada e Arme sem lesões de otigem lislica ou mecánca, 
seni perMações e cones. sem manchas, wn tamanho e coloraçõo umbntes. isenta de sujildades, 
parasitas e larvas. 

400 XC RI 3,70 RI 	143000 ccw 

três reais e setenta centavo, 
mil quatrocentos e oitenta reais 

15 

Cenoura especial de primeira, sem rama fresca compacta e Arme sem lesões de origem Asca ou 

800 XC FIS 2.70 Ri 	2 	00 cenA 
mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e cotoraçk uniforme. Devendo ser graúda, sem danos 
fisicos e mecânicos oriundos do man~ e transporta. ausência de sujidades. parasitas, armações e 
snais de apodreat*nto 

dois reais e setenta centavo, 
dois mil, cento e sessenta reais 

18 

Cheiro *de (cebolnha verde, o coentro). sendo. 1 qualidade, tamanho o coloração uniformes, tem 
desenvolvidos; Arme e intactos, isentos de enfermidades, mateS teiToso e umidade externa anormal; 
livre de resld3s de fertilizantes, suda1es, parasitas c lVva5; sem danos físicos e mfl'IcOs oriundos 
do manuseio e transporta pesando aproxuiadarnente O,lSCIcgs por maço 

.° 140 201000 cenA 

oitenta e cinco centavos de real 
dois mil e quarenta reais 

17 
C1ud1u. de pSnsa qualdade, selecionado, consistente ao loque e isento de panes amassadas ou 
batidas. Isento de manchas, mruca&aas, bolores, suidades, lenugem ou outros defeitos que possam 
aflora' sua apøitnaa e Qualidade. 

800 XC AS 178 AS 	1424,00 CEnA 

um real e setenta e eito centavos 
m 1 quatrocentos e vinte e quatro reais 

e 
Pepino, de primeira qualidade, selSonado, consistenle ao loque e isento de partes amassadas ou 
bawas, isento de marcha, maditca&iras, bolores, sujidades, lemjgem ou outros defeitos que possam 
alterar sua aPerência e Qualidade. 

soo CC M187 Ri 	933.03 CM 

um real e oitenta e sete centavos 
novecentos e trinta e cinco reais 

'0 físicos; 
Vwnerstâo verde; frutos tem formados, flegros, medü'ido de loa 15 onde comprv'nen los. som danos 

e mecân.cos aluAdos do manuseio e transportes, auséncla de suidades, parasitas, armações e 
sinais de apodi'edmerllo, 

000 XC RI 3,30 	Ri 	5.650,03 CEAM 

três reais e trinta centavos 
mil seiscentos e cinquenta reais 

29 803 UNO RI 2,77 RI 	221&W CEASA 
Repolho franco exva, fresco, tamanho e colcraçõo uniformes, bule e conçecb, livro de residuos de 
fertilizantes, isento de enfermidades, parasitas e larvas, material teeroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de mar,use,o e transporte 

dois reais e setenta e sete centavo, 
dois mil, duzentos e dezesseis reais 

21 

Tomate vermelho, tamanho e coioraç 	iformes caracterislicas produto selecionado consistente ao 
toque e isento de partes amassadas ou batidas. Isento de manchas, machucaduras. bolores. sujidades. 
leriugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade 

ECO XC RI 2.70 RI 	1610.00 WSA 
• 

dois reais e setenta centavos 
mil seiscentos e vinte reais 

VALOR GLOBAL 00 LOTE 01 	 1 R$ 	 52.299160 
cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos 

LOTE 04— EXCLUSIVO PARÁ PARTICIPACÃO DE ME 012 EPP 
ITEM - 	 PRODUTO QIJAMT. uND. v.uMT. V. TOTAL MARCA 

Polpa de Fruias Congelada  .  sabores variados embalada em pacote de 1kg 1000 UNO RI 7.45 RI 	7450,00 RELI 

sete reais e quarenta e cinco centavos 
sete mil, quatrocentos e Inquenta reais 

VALOR GLOBAL 00 LOTE 04 	 1 R$ 	 7.4*00 
sete mil, quatrocentos e cinquenta reais 
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LOTE 06— EXCLUSIVO PARA PARTICIPACJO DE M OU &P 	 ¶ . 
11(1 PRODUTO OUNIT. WC ViM!. V. TOTA& 

ovos de gslsa, tÇo extra, dasse & tino. O p-o&t deve w~ tati *era. Mosa. beca. 1L50 
stica e limpa; filho devim conW radtalxas. brde3a de pIIo com X w~. 

3'! 

onze reais e cinquenta centavos 
três mli, qua rocentos e inquenta reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 06 1 3.450.00 

três mil, quatrocentos e ckiquenta reais 

LOTE (0- COTA DE APROMADAU(TE 	% PARA PARflCPAAO DE NE OU EPP 
fita PTO GUMT. WC viw. V. TOTAL MARCA 

Carre to,na Chã de dentro armas SadoS. P do )iMda* conter rio m&ximo 5% de gordura e sito. 
ena de caMagens, e conter no máxinc 3% de 	crewoses. com  aspecto. cor, tidor e sabor 

ca,acleristct embalada em saco 	st; transparente. aIó; resIerile; pacoles piti*los de 01 (um) 
kg e secundam de lO (dez) k 	(entrega 	ársa) 

314 RO 113 itx P3 	62t00 FASA 

dezoito reais e trinta centavos 
seis mil duzentos e vinte e dois reais 

2 

Carne bovirsa com osso animas sadc.s, de gO quahdade; conter no máxíflo 5% de gordura e sito; 
enta de calilagerts, e conter no mtxm-c 3% de aonevtoses: 	n 9~.. w. odor e sabor 

300 KG P31130 P5 	jy,o:c FVASA 
caraderisóco. embalada em saco plástico. transparente. atóxico; resá*si* pacotes prSt*ios de 01(um) 
kg esecundMode 10(de4kg(entiegaflia). 

onze reais e unta centavos 
três mii, trezentos e noventa reais 

Carne bovma patinho animas saic& de lOQualdade. conter no máximo 5%de gor&ra e sebo; 6emta 
de catiagens. e conter no máximo 3% de 	ione,»ses. com  aspecto. cor, odor e sabor cwadedstico. 
embalada em saco ~co; transparente. atóxa ressentes pacotes primados de Ol(un) i. e 

de 10 (doa ka (entreoa dona .zQpdÉio 

340 KG P3 lt.W P3 	43$2.00 FAM 

dezoito reais e oitenta centavos 
seis mil. trez ntos e noventa e dois reais 

Crie bo'Sa; molda lO qudda. Paflo: como bovra; aemals sas: de lO qualdade; patho; 
modo : comer rio máximo 5% de gorjra e sebo; isenta de catiagens. de ossos, e coner no máximo 
3% de 	Jonevro5es; com aspecto.cor, odor o sabor carac*isbco; entalada erti saco plástico; 
rrarsparenie, atóxico; resislenles; pacotes pnrnfl de 1 (um) a 06 (ico) k9 e secundário de 10 (dez) 
kg (entrega diMa). 

3(0 KG RI 'AM P5 	4 IS (0 5ABOROOSERTAO 

ele reais e noventa e cisco centavos 
quatro mil, cento e oitenta e cinco reais 

$ 
Carne suma flsais sados; lO de quaklade: conter no ma~ 5% de goiÕsa; senta de caagens. e 
conw no rriãxir,o 3% de aponevm.es, com aspecto. cor, odor o s&cr ceratsts: entalada em saco 
plástico; transparent 	atóxico; resistente; pacotes de lO (dez) kg. (erseega 	mia). 

2w KG R5 n50 P3 	27(0(0 SALCALJ 

onze reais e cinquenta centavos 
dois mli, setecentos e sessenta reais 

VAlOR GLOBAl. DO LOTE OS 	 1 	 22.91900 

vinte e dois riu, novecentos e quarenta e nove reais 
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LOIE 14— EXCLUSIVO PARA PARTICWACAO DE ME OU EPP 

'TEM PITO IMT. IiC VJMT. V. TOTAL MARCA 

1 
Carne botina curada. carne seca issecada trazendo a vácuo embaLagem plástica piimáiia de 0091̀  e 
embalagem seojndaria de 1kg, vaslade mínima do 90 dias da entrega do çroduto (enb-ega)Jinzen$ 

600 KG R1 21.0 RI 	12 W0,00 KNICO 

vinte e um reais e cinquenta centavos 
doze mU e novecentos reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 14 
	

IRs 
	1 2.%O,00 

doz, mil, novecentos reais 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 	 99.048,60 
noventa e nove mil e quarenta e oito reais e sessenta centavos 

Prezo de vfl&d. & proposta: 10 (aaa.Sa) dizá. partir da data de abttura do pngio. 
Ptno dl .t.ga; No pino de 05 (a,co) dl^ a coatar (O. data do rebimetflo da 0rdeq.1 6e Coeçnffon..cim..do. 
DADOS BaCANOS: ISCO DO W^ - AOENCW 3464.111 CONTA CORRENTE: 31095-4 

troto,, 	 de DedaviOs que.  nos vatoree açnaflado. nna. ..tho hduaøe todo, o. tAot encargos trrteh.ta. pce.idlnSnoa. fica.. wrmrl,, laxas. 	seguto., deslocamento, 	penes. 
S 	 lcitado, 	 de mb. tudo em 	WIÓÇiO de Ixecuçio psa 04106 • daris despesa, que poeasn flodr jo&e o 	odtr*o do, produtos 	dentro do penodo wttj* moan, a rnan 	 podada 

0 bani CM a..,.. , 	_. de 0b1g.Ç6O 	atra pa  noesa arprees 

frete. 	 ón,a Ddwo pfl co de.. fr 	r 	p. 	.j_ _4.,. estio notuida, toda, a, despesas nodonte. ,. o rj.. ,.c. . 	, retirem, a 	Utiloe. do,tocanMo de pe6aøSe dirijas 
.awSa é ta.it..,a. QU~M~~  

Ded..... 	 fv,s 	 de hatdtaço. 	 as evjg&io.s do niainirito COtjVOCStõtlO pea t. os 	de S.do. 	.e arnoryno. pl.nw.rile os reQftltos 	 ae nossa proposta está aro conformidede coo, 
-te 	 edita fato, 	 deu. caítain. (ediS . ws): Neo tnçiigsnoe rnens de iflte se e qan até o presamomento riSo 	tnç*StvOi uno a no... .ITC.ISa pos. i pstópaçao 

DeUnhios 	 Regime 	Utiaçao 	licroeirpresa 	Empresa ds Pequeno Pa, 	 o 	3' de La CCIhSOIrW 123. de 14 de n. qa eram. .nqand.. no 	de 	do 	 e 	 confom-.e .rwace 
dezembro de 2006 

FeitSita, 26 de Justo de 2017. 
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PREGÃO PRESENCIAL Y. 20 17.05.29.1 - SRP 

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 Município de Horizonte/Ce. (Com ampla 
participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Temo de Referência. 

LOTE 02- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Item DESCRIÇÃO Unid Quant Marca 
Vaior

. UnIL Valor Total 

1.  

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

Kg 1.100 SAMUKA 2,58 R$ 2.638,00 

ipArroz 

2.  

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 não Inferir de 6 meses da data de entrega do produto. 

Kg 1.500 SAMAN 2,49 14$ 3.750.00 

3.  

Arroz tipo 1 - classe longo fina parboiiizado, embalagem primária 
de 1000g. Livre de Insetos e impurezas que comprometam o 
consumo ou o armazenamento. Com  registro nu Ministério da 
Agricultura com validade não Inferir de 6 meses da data de entrega 
do produto. 

Kg 2.000 SAMAN 2,39 14$ 4.760,00 

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

Kg 600 DONA DE 3,70 R$ 2.220.00 

Farinha de milho focada em embalagem plástica transparente 
com identificação do produto data de embalagem, prazo de

Kg 
validade e peso líquido de SOOg, com validade não Inferior de 90 
dias da data de entrega do produto. 

900 NOVOMILHO 1,39 14$ 1.251.00 

P 
Feijão fradinho macassar (de corda) tipo 1, de 10  qualidade 
embalado em pacotes de plástico transparente com identificação 
do produto, data de embalagem, prazo de validade e peso líquido 
de 1 iCg, com validade não interior de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

Kg 600 PRECIOSO 3.90 R$ 2.340,00 

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 PRECIOSO 4,60 liS 

RS 

14$ 

1.840,00 

4.450,00 

1.9*30.00 

8.  

Feijão Mulatinho tipo 1, de 10  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 1.000 DONA DE 4.45 

9.  

Macarrão massa ovos espaguete n2  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 ul 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 
deverá 	conter 	externamente 	os 	dados 	de 	Identificação, 
procedência, 	informações 	nutrlclonais, 	número 	de 	lote, 
quantidade do produto. Embalagem integra, atóxica, vedada 
hermeticamente com peso de SOOg, com validade não inferior de 
90 dias da data de entrega do produto. 

Kg 1.200 BONSABOR 1,65 



SEU ATACAREJO DE ALIMENTOS LIDA CNPJ: 23.151.812/0001-33 

AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO. N9 5700 

• CENTRO - HORIZONTE- CE CEP: 62-880-000 

Seu Ataca rejo 	FONE: 33364351 

10. 

Massa de Trigo sem 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 FINNA 2.49 R$ 373,50 

11 

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

Kg 150 FINNA 2.59 RS 388,50 

12. 
Proteína de soja branca texturizada, composição básica soja 50% 
e carboidrato 30%, apresentação farinha, aspecto físico sólido 
embalagem de SOOg 

kg 300 ITAGOARY 3.79 R$ 1.137,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 27.333.00 

Horizonte/CE. 26 de junho de 2017 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ Vinte e sete mil trezentos e trinta e três reais. 

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

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

üeclaro 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. 

/1 
SEU 	CAREJO 0 EALIMENTOS TDA - EPP 

CNPJ: 23.151.812/000 -33 

FRANCISCO KADSON DE SOUSA 

Sócio administrador 

gerencia.seuatacarejo6tgmaiLcoru 
compras.seuatacarejo(WgmaiI.conj 
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SEU ATACAROO DE AUMENTOS UDA CNPJ: 23.151.812/0001-33 

AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N° 5100 
• CENTRO - HORIZONTE - CE CEP 62-880-000 

Seu Atacarejo 	FONE: 33364351 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 2017.05.29.1 - SRP 

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 Município de liorizonte/Ce, (com ampla 
participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

Item Descrição Unid. Quant. Marca Valorunit ValorTotal 

1.  
Amido de milho com 200g. Validade mínima de 90 dias da data 
de entrega do produto. 

Cx 350 MAIZENA 2,10 R$ 735,00 

2.  

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

Pct 300 PURO 4,20 R$ 1.260,00 

3.  

Goma fresca para Tapioca, de 10  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 LOPES 4,49 1(5 1198,00 

4.  
Adoçante liquido com lOOmI. Validade mínima de 90 dias da 
data de entrega do produto. Registro Ministério da Saúde. 

Und 50 MARATA 2,19 R$ 109,50 

S. 
Azeite de Oliva Extra Virgem acidez Max 0.5% com 200m1. 
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 13.90 9$ 1.668,00 

6.  
Azeitona verde em conserva com 200&  com validade não 
Inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Copo 150 
VALLE 
FERTIL 

2,35 R$ 352,50 

7.  
Colorífico em pó à base de urucum, em pacotes plásticos de Pct 
lOOg, acondicionados em fardos de 11(g. 

llJ NORDESTINO 0,69 R$ 1.035,00 

8.  
Creme de Leite Homogeneizado c/ 300g, com validade não 
Inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Cx 400 ITALAC 2,39 9$ 956,00 

9.  

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 
uma. 

Pct 1.200 FLOR DO LAR 2,29 9$ 2.748,00 

10.  

Ervilha verde, ervilha graúda e macia reidratada, em conserva, 
imersa em líquido tamanho e coloração uniformes. Embalada 
em lata contendo 300g de peso líquido 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 FUGINI 1,45 R$ 217.50 

11.  
Extrato 	de 	tomate 	concentrado 	produto 	industrializado 
preparado c/ tomate açúcar e sai teor de sódio Max 135mg c/ 
180g, com validade não inferior de 90 dias da data de entrega 
do produto. 

Copo 300 CHAVANTE 1,39 9$ 417,00 

12.  Folha de Louro em embalagem de lOg. Pct 120 FLORA 1.69 9$ 202,80 

13.  
Maionese tradicional em pote com 250g, com validade não 
Inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Und 350 SAUDE 1,59 9$ 556.50 

14.  
Margarina vegetai c/ sal 250g. Embaladas em potes plásticos, 
com validade não inferior de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

Und 300 PRIMOR 1,20 R$ 360,00 

15.  
Milho Verde em conserva em embalagem ti 200g, com validade 
não interior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Lt 180 DEZ + 1,39 95 250,20 

16.  
Molho Shoyu Tradicional de 
Inferior de 90 dias da data de 

soja, e/ lSOml, com validade não 
entrega do produto. 

Und 150 MARATA 1,80 9$ 270,00 
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17.  
Molho Inglês em embalagem de lSOml, Cola validade não 
Inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Und 150 MARATA 1,80 R$ 270,00 

18.  
óleo de soja refinado, em garrafa pet com conteúdo de 900m1. 5 
vezes filtrado, com validade não inferior de 90 dias da data de 
entrega do produto. 

Und 1.100 ABC 3,99 R$ 4.389,00 

19.  

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

CASA 
1,79 R$ 537,00 

20 

Cominho moldo 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 	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 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 FLORA 3,80 R$ 3.040,00 

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

Und 500 MARATA 1.79 R$ 895.00 

22.  
Tempero Completo Líquido em embalagem de 300m1, com 
validade não inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

Und 500 REGINA 1,89 R$ 945,00 

23.  
Rapadura de 25g embalagem c/ 40 unidade, com validade não Pct 
Inferior de 90 dias da data de entrega do produto. 

1.200 CDC 6,10 R$ 7.320,00 

24.  

Sal refinado, iodado, embalado 
com identificação do produto, 
validade e peso líquido de 1Kg, 
dias da data de entrega do produto. 

em pacote plástico transparente 
data da embalagem, prazo de 

com validade não Inferior de 90 Kg 400 JACARE 0,72 R$ 288,00 

25 

Orégano - Deverá ser constituído por Folhas de espécimes 
vegetais genuínos, sâs, limpas e secas, aspecto (olha ovalada 
seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. - embalagem 
lOOg 

Pct 400 FLORA 4,90 R$ 1.960,00 

26.  Alecrim desidratado, embalagem com SOg. Pct 400 FLORA 9,95 R$ 3.980.00 

27.  Louro em folhas, embalagem com SOg Pct 400 FLORA 4.50 RS 1.800.00 

28.  Açafrão desidratado, embalagem com SOg Pct 400 FLORA 3,30 R$ 1.320.00 

29.  Canela em pó, embalagem com SOg Pct 400 DA ROÇA 2,80 RS 1.120,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 39.900,00 
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Seu Atacarejo 
SEU ATACAREJO DE AtiMEnros LiDA CNPJ: 23.151.812/0001-33 

AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO 5700 
CENTRO - HORIZONTE - CE CEP: 62-880-000 

FONE: 3336-4351 

Horizonte/CE. 26 de junho de 2017 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ Trinta e nove mil e novecentos reais. 

Entrega: No prazo de OS (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 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. 
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CNPJ: 2 .151.812/000 33 

FRANCISCO KADSON DE OUSA 

Sócio administrador 

gerencia.seuatacareio@gmail.com  

compras.seuatacareio@gmail.com  



ESQUINA DO FRANGO 
(85) 3339çr4\

1P in  
PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 201 7.05.29.1 -SRP 
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 
Razão Social: ESQUINA DO FRANGO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTDA- ME 
CNPJ N°.:05.369.051/0001-09 
Inscrição Estadual ou Municipal: 06.584.289-8 
Endereço: Rua Manuel Conrado, N° 797 "A" - Centro - Horizonte/Ce 
Fone: (85) 3336.2284 
Banco: Bradesco S/A 
Agência N°.: 0711 
Conta Corrente N°.: 14.930-6 

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 Município de Horizonte/Ce, (com ampla 
participação e cotas exclusivos à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo 
de Referência. 

LOTE 05- EXCLUSIVO PARA PARTICIPACÃO DE ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. MARCA VR. 
UNIT. R$ 

VR. 
TOTAL R$ 

1.  

Macaxeira 	pré-cozida, 	congelada, 
tamanho médio (lOOg a unidade) de 
primeira 	qualidade, 	íntegras, 	em 	sacos 
plásticos transparentes de 02Kg, validade 
mínima de 90 dias da entreqo do produto. 

Kg 700 Sítio 
Dourado 

R$ 
12,00 8.400.00 

2 

Mistura 	paro 	feijoada 	contendo 
ingredientes 	básicos 	para 	feijoada, 
defumado e salgado variados, validade 
mínima de 90 dias da entreqa do produto. 

Kg 400 
Esquina 

do 
Frango 14,50 5.800,00 

Valor Total do Lote R$ 14 200,00 

LOTE 08- AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE MARCA 
IJNIT. VR. R$ VR. TOTAL 

R$ 

1 

Carne bovino chã 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 e 
sabor característico; embalado em saco 
plástico; transparente, atóxico; resistente; 
pacotes 	primários 	de 	01 (um) 	kg. 	e 
secundário 	de 	10 	(dez) 	kg. 	(entrega 
diária). 

Kg 1360 
Esquina 

do 
Frango 19.50 26.520.00 

2.  Carne bovino com osso: animais sadios; Kg 1200 Esquina -  R$ 

Esquina do Frango Comércio e Distribuidora de Aves e Boi Ltda - ME 
Rua Manoel Contado, 797 "A" - Centro - Horizonte - Ceará 

CNPJ N°05.369.051/0001-09 - CGF N°06.584.289-8 

PREGÃO PRESENCIAL N°2017.05.29.1 -SRP 
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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). 

'0 
, 

do 
Frango 

10.90 13.080.00 

3.  

Carne bovina patinho: 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 	soco 
plástico; transparente, atóxico; resistente; 
pacotes 	primários 	de 	01 (um) 	kg. 	e 
secundário 	de 	10 	(dez) 	kg 	(entrego 
diária). 

Kg. 1360 
Esquina 

do 
Frango 19,50 

4 
26.520,00 

4.  

Carne 	bovino; 	moída 	10 	qualidade. 
Patinho: carne bovina; animais sadios; de 
10 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 10 (dez) kg 
(entreqa diária). 

Kg 1200 
Esquina 

do 
Frango 

4 
11,00 

4 
13.200.00 

Carne 	suína: 	animais 	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 característico; 
embalada 	em 	saco 	plástico; 
transparente, atóxico; resistente; pacotes 
de 10 (dez) kq. (entreqa diária). 

K Kg 960 
Esquina 

do 
Frango 

4 
11,00 

4 
10.560.00 

Valor Total do Lote 	- - R$89  880,00 

LOTE 10- EXCLUSIVO PARA PARTICIPACÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE MARCA VR.UNIT. VR. TOTAL  

1. 

Filé de peito de frango: frango semi - 
processado; de 	10  qualidade; peito 
sem ossos e sem pele: partes inteiras; 
sem 	tempero; 	característico; 	sem 
manchas e parasitas; acondicionado 

Kg 1.700 Friato R$ 
10,99 

4 
18.683,00 
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ESQUINA DO FRA 
(85) 3336.228 

em saco plástico transparente; atóxico; 
resistente; 	embalagem 	primária 
pesando entre 1 (um)kg; e secundária 
pesando 10(dez) kg., validade mínima 
de 90 dias da entrega do produto. 
(entrega quinzenal). 

2. 

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

Kg 1.700 Friato 
Rt 

7 90000 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 30.583,00 

LOTE Ii - AMPLA CONCORRÉNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE MARCA 
VR 

' 
UNIT 

R$ 
VR. TOTAL 

1.  

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

Kg 1200 Vital 
Mar 20,00 24.000,00 

2.  

Peixe água doce tipo cara tilápia. 
fresco, peso mínimo de 1 kg. tratado 
sem escamas ou vísceras 	(entrega 
quinzenal). 

Kg 1360 Vital 
Mar 

R$ 
1 aoo 17.680.00 

3.  

Filé 	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 física, 
química ou microbiológica. Registro no 
serviço de inspeção Federal SIF/Dipoo 
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 
entrego, o produto deverá apresentar 

Kg 2400 Vital 
Mar 

R$ 
17.95 43.080,00 

Esquina do Frango Comércio e Distribuidora de Aves e Boi Lidá - ME 
Rua Manoel Conrado. 797 "A" - Centro - Horizonte - Ceará 

CNPJ N°05.369.051/00014)9 CGF N°06.584.289-8 
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data de fabricação não inferior a 90% 
do prazo de validade. Unidade kq. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 84.760,00 

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

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE MARCA 
VR.UNIT. VR. TOTAL 

I. 

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

Kg 300 
Vital 
Mar 2000 6.00000 

2 

Peixe água doce tipo cara tilápia. 
fresco, peso mínimo de 1 kg. tratado 
sem escamas ou vísceras 	(entrega 
quinzenal). 

K g 340 
Vital 
Mar 13,00 4.420.00 

3. 

Filé 	de 	peixe 	pango, 	interfolhado 
tamanho grande (prox.220g a 3009), 
congelado. Composição: carne de 
peixe sem vísceras, ossos e espinhos. 
Produto sem sinais de alteração física, 
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 	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 kq. 

Kg 600 
VI 
Mar 

Rt 
17 ,95 1077000 

Rt 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 21.190,00 

LOTE 13- EXCLUSIVO PARA PARTICIPACÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE MARCA 
VR. 

R$ 
VR.TOTAL

UNIT. R$ 

1. 

Lingüiça 	suína 	defumada 	tipo 
portuguesa ou calabresa grossa vácuo 
embalagem plástica original, validade 
mínima de 90 dias da entrega do 
produto. (entrega quinzenal). 

Kg 600 Rezende 
R$ 

15,00 9.000,00 
R$ 

2 

Lingüiça toscana 3kg, em embalagem 
plástica original, validade mínima de 
90 	dias 	da 	entrego 	do 	produto. 
(entrega quinzenal). 

Kg 600 Rezende R$ 
12,00 7.200,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 16.200,00, 

Esquina do Frango Comércio e Distribuidor! de Aves e Boi Ltda - ME 
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IK 

ESQUINA DO FRA9T .J 
(85) 3336.4? 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 256.813,00 (duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e 
treze reais) 

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

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

Horizonte/Ce.. 26 de Junho de 2017. 

/ 	Rogério Cândido Alves 
CPF n°847.312.813-34 
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