
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA; 
	

539.988,34 

QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS 

e 

Çt PIE 
u`40  

PÁGNA • 

\\fl  1 

6, 

Chocolate 	do 	tipo bombom variados em miniaturas 
diversificados sabores. Contém glúten. Porção de 15g (1 
unidade) 	valor 	energético 81 kel = 340 kI. CM: 8,3g. 
ptn;1,lg, gordura, Açúcar, leite em pó, manteiga de cacau, 
liquor 	de 	cacau, 	gordura 	vegetal, 	emulsificantes, 	Com 
aroma, Com essência, embalados em caixa de papelao 
contendo 30% por embalagem. De 1* qualidade. 

LACTA Cx 200 R$ 	13,89 R$ 	2.778,00 

7. 
Pipoca - Pipoca doce di milho, assada, pacote contendo no 
mínimo 10 gramas, em fardo com aproximadamente 50 

pacotes. 
GASPASINHO Fardo 500 R$ 	16,90 R$ 	8.450,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 12 115 	21.206.00 

vinte e um mil, duzentos e seis reais 

LOTE 15 

n'EM DESCRIÇÃO MARCA UNIO QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1. 
PSo de coco, com 50% de li qualidade. Embalado em saco 
plástico transparente, contendo 01 unidade, com nome do 
fabricante Ingredientes e data de validade. 

IDiLAL iND 503 RS 	13,00 RS 	6.500,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 15 R$ 	6.500100 

seis mil e quinhentos reais 

Prazo de entrega: Máximo 10 dias a Contar do recebimento da ordem de compra. 

Validade: 90 (noventa) dias, 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas as despesas incidentes sobre o 

o 
fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta 

Proposta está em Conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

Fortaleza, 21 de setembro de 2018. 
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CARTA PROPOSTA 

À, 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/Ce. 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2018.08.30.2 - SRP 

Objeto: Seleção de melhor proosta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de 

gêneros alimentícios, água mineral, materiais de consumo, expediente e esportivo, destinados às atividades desenvolvidas 

pelos programas e projetos de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social de Horizonte/Ce, conforme 

especificações contidas no termo de Referência. 

LOTE 1 

RIM DESCRIÇÃO MARCA UNIU QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1.  

Agenda Permanente, 1 po 	nuaI, exeicicie em vigncca, capa 

de courvin preto com ano, papel miolo Off-Set, gramatura 

63aJm2, 1 dia por página, exceto sábado e domingo, 
calendário 2018, 2019 e 2020. tipo encademaçio costurada 
e colada, medindo, 145x205rnm. 

GRAFSa Unid 100 R$ 	25,44 R$ 	2.544.00 

2.  

Agenda Telefônica, 

mínima de folhas 
210 mm, largura 

índice 	alfabético 	A 	Z, 	quantidade 
150, gramatura 75 gImZ. comprimento 

150 mm, na cor preta. 
TIUBRA tinld 50 R$ 	19,04 RS 	952.00 

3.  
caderno grande, material papel Off.Set gramatura 56g1m2, 
capa dura, aprasentaçio espiral, quantidade folhas 96, 
formato universitário. 

NA 
 

PANAMERICA 
Unid 900 R$ 	7,68 R$ 	6.912,00 

4.  
Caderno para protocolo com no mínimo 100 tolhas capa 
dura verde 730x150 

GRAFSET Unid 30 R$ 	8.90 R$ 	267,00  

S. 

Caderno pequeno, material papel Off.set 56gJm2, capa 
dura, apresentaçlo espiral, quantidade folhas 48, formato 
144x280mm. 

TILIBRA Unid 500 R$ 	4,74 R$ 	2.370,00 

6.  

Capa para 	EncadernaçSo, Cor: variadas. 	Unha: Office, 

Tamanho A4 (cxl): 29 x 21 cm, Contendo: 100 capas por  
pacotes. Material: plástico transparente. Peso: 1,400 kg. 

Utilizada para encadernação. O equipamento que usamos e 
a I.ASSANE ESPIRAMATIc. 

Plastyline Pct 100 R$ 	28.96 R$ 	2.896,00 

7.  

Contra Capa em 
capa por pacote 
fosco, Cor: Preta, 

equipamento que 

PVC para Encadernação A4 C/ 100 contra 
contra capa de PVC. Material: PVC, plástico, 

Tamanho A4 (CxL): 29 x 21 em (padrão). O 

usamos e a L&SSANE ESPIRAMATIc. 

Alaplast Pct 200 R$ 	19,20 rIS 	1.920.00 

S. Cartollnadupla face pctc/2o folhas (cores varladas). Relpel Pct 300 rIS 	16,00 RS 	4.800.00 

9.  
Cartolina laminada nas cores variadas. Pacote com 20 
folhas. 

Cromus Pct 10 rIS 	37,68 R$ 	376,80  

10.  
Cartolina, celulose vegetal, gramatura 180gJm2, formato 

504Ocm, nas cores variadas conforme solicitada. Pacote 
coo. 100 folhas. 

Sio Miguel Pct lO rIS 	42,78 R$ 	427,80 

Envelope em papel na cor branca tamanho aproximado160 
mmx 240 mm. Pacote com 100 unidades. 

Scrity Pct 10 rIS 	18,32 rIS 	183,20 

12.  
Envelope na cor branca tamanho 240 mmx 340 mm. Pacote 
coe. 100 unidades. 

scrity Pct 5 rIS 	29,68 R$ 	148.40 

13.  
Envelope p/convlte, tamanho aproximado 8au x 1Oan. 

Pacote com 100 und. cores variadas. 
celucat PcI 50 rIS 	18,88 R$ 	944,00 

o 
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1.  

Água Mineral Sem Gás 20 Litros. Envasada em Vasilhames 
policarbonato, 	liso, 	transparente, 	capacidade 	para, 
acondicionamento de 20 litros, lacrados, dentro dos padrões 
estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção 
Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANV1SA, com marca, procedência e validade Impressas na 

embalagem do produto. 

ILUMINAGUA Unld 3.000 R$ 	8.00 R$ 	24.000,00 

2.  

Água Mineral Natural, Sem Gás, Copo Plástico 200 Ml. 
Envasado em frasco plástico do tipo copo 200n1 lacrados, 

acondicionado em caixas contendo 48 unidades em cada, 
dentro dos 	padrões estabelecidos 	pelo 	Departamento 

Nacional de Produção Mineral . DNPM e Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária . ANVISA, com marca, procedência e 
validade impressas na embalagem do produto. 

DUCINAGUA (.v 315 R$ 	38.00 R$ 	11.970.00 

3.  

Água Mineral Natural, S.n. Gás, Garrafa Plástica 500 Mi. 
Envasada em (rasco plástico do tipo garrafa 500 ml lacrados, 

dentro dos padrões estabelecidos 	pelo 	Departamento 

Nacional de Produção Mineral . DNPM e Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária . ANVISA. com  marca, procedência e 

validade impressas na embalagem do produto. Fardo c/12 
Unidades. 

DUCINAGUA Fardo 167 RS 	18.46 RS 	3.082.81 

VALOR TOTAL DO LOTE 10 R$ 	39.052,82 

trinta e nove mil e cinquenta e dois reais e oitenta 
e dois centavos 

LOTE 12 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIO QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1.  

baia - Tipo goma . Jujuba -.embalados individualmente em 

saco plástico transparente, contendo 30,unld de tubo por 

caia, com a Identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade. 

DORl Cx 30 R$ 	21.00 R$ 	630.00 

2.  

Bala - Tipo goma 
contendo a Identificação 
data de fabricação, 

- luiuba - embalagem 	pacote 1 kg, 
do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade. 
DORI Pct 50 R$ 	17,80 R$ 	890,00 

3.  

Balas Macias -/Produto preparado a base de açúcares 
fundidos e adicionado de substancias que caracterizam o 
produto, 	como 	suco 	de 	frutas, 	óleos 	essenciais 	e 

adicionados 	de 	outras 	substâncias 	permitidas; 	macio, 

Acondicionado em embalagem plástica com 100 (nidades. 

Diversos 	sabores: 	tutti-frutti, 	morango, 	uva, 	abacaxi, 
banana. 	/ 

SANTA RITA 

- 
Pct 100 R$ 	8.20 R$ 	820,00 

4.  

Bombom Chocolate Branco -Bombom recheado com creme 
de castanha de caiu, coberto de chocolate Branco; em 

formato redondo; embalado Individualmente; composto: 
Trigo, leite, castanha de caju, soja, amendoim: embalagem 

de 1kg. 

LACTA Pct 100 / R$ 	38,99 R$ 	3.899,00 

S. 

Bombom chocolate Preto/Bombom recheado com creme 

de castanha de caju, coberto de chocolate preto; em 
formato redondo; 'embalado individualmente; composto: 

Trigo, leite, castanha de caju, soja, amendoim: embalagem 

de 1kg. 	-' 

LACTA Pct 100/  R$ 	37.39 RS 	3739,00 

e 
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6.  

chocolate do tipo bombons variados em miniaturas 
diversificados sabores. Contém giüten. Porção de lSg (1 
unidade) valor energético 81 	kcl = 	340 li. Cho: 8,3g. 
ptn;1,1g. gordura. Açúcar, leite em pó, manteiga de cacau, 
liquor de cacau, gordura 	vegetal, 	emulsificantes. 	Com 
aroma. Com  essência, embalados em caixa de papelio 
contendo 300g por embalagem. De ji  qualidade. - 

LACTA Cx 

- 
200 R$ 	13,89 RS 	2.778,00 

7.  
Pipoca - Pipoca doce de milho%sada, pacote contendo no 
minimo 10 gramas, em fardo com aproximadamente 50 

Pacotes. 
,,-" 

GASPASINHO fardo 500 RS 	16.90 R$ 	8450.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 12 R$ 	21.206,00 

vinte e um mil, duaentos e seis reais 

LOTE 15 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1. 
Pio de coco, com SOOg de 1' qualidade. Embalado em saco 
plástico transparente, contendo 01 unidade, com nome do 
fabricante ingredientes e data de validade. 

IDEAL UNO 500 R$ 	13,00 RS 	6.500.00 

VALOR TOTAL DO LOTE IS R$ 	6.50000 

seis mil e quinhentos reais 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 	 1 R$ 
	

539.988,34 

QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS 

Prazo de entrega: Máximo 10 dias a contar do recebimento da ordem de compra. 
Validade: 90 (noventa) dias. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta 
Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

Fortaleza, 21 de setembro de 2018. 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PregAo Eletrônico N° 2018.08,30.2-SRP 

Data e Horário da Disputa: 21 de Setembro de 2018, às I0:00bn 

138 

 

Apresentamos nossa proposta de preços referente à licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO N 201&0t3t2-SRP, que versa sobre a 

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIENTE E ESPORTIVO, 

DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS E PROJETOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE HORIZONTECE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERNO DE REFERÊNCIA.. 

Informamos inteira submissão às cláusulas c condições existentes no Edital e seus anexos como também aos ditames das Leis e Decretos que regem 

este procedimento licitatório. 

PROPOSTA DE PREÇO ELETRÔNICA. 

LOTE 01 

hera F.sdrwaçao!ne,riçao Unid Marca 
 

Mares Q.a.I LImitA rio Valor Total Extenso Unir Exteaw v. Total 

Ãent, l'ermancntc. tipo anual, ezercicio em iig&neia, capis & 
cournn preso com ano, papel miolo Off-Set, gramzura 63g/m2. 1 dia 
Por página, exalo n,ába&, e domino. calendário 20)8. 2019 e 2020. 
s,po eocadcniação costurada e colada, medindo. 1 45x205nn, 

U,ud Tilabra 100 RI 	31.82 P3 	3.282.00 Inala e um seara e 
oitenta e doiseenlavos 

Itt M.I. cento. 
oitenta e de., reais 

2 
Agenda Telefónica, índice alfabético À 7, quanudade minima de 
folhas 150. granatura 75 ghn2, comprimento 210 mm. largura 150 
mm. na cor preta 

Iinid Tilibra $0 P3 	7336 P3 	3.668.00 
ideaIs e tiés res,. e 
trinta e seis centavos 

trtniil,seiscetitos 
e ressealaeoito 

na 

3 
Caderno grande, material papel off.Sct gramatura Sóg,m2,capa 
dia 	aprc,entaçao 	espiral, 	quantidade 	(olhas 	96. 	formato 
universitário 

Unid Panamericano 900 P3 	9,14 P5 	496.00 li0t reais e quarenta e 
quatro centavos 

010 M.I. 
quatrocentos e 

noventa e teia reais 

Cadano para protocolo cora no minimo 100 folha, capa dera verde 
2)OxIlO 

. 
Unid Grafset 30 P3 	12.50 P3 	375.00 

doas li e cinquenta 
cenlaves 

Uczesflon e setenta e 
cinco reais 

Cadesito pequeno, 	material 	papel 	OtE'Set 	Sóg'm2, capa dura, 
apret.IaØo espiral. quantidade folhas 48, formato 144x280mm 16 UdPan~icasto 500 R3 RI 	2 	OG cinco reais e setenta e 

seis centavos 
dois mil, oitocentos 

e oitenta tesit 

6 

Capa para Encadernação. Cor. vanadas, linha Officc, Tamanho A4 
(Cxl.) 	29 	11 cm, Contendo: 100 capas por pacotes, 	vtatenal 
ptsataco transparente Pesa 1.400 kg tjttlizaua feraencaien,açJo o 
eqjipaaento que usarem e. LASSANE FSPIRAMATIC 

rei Tce1he 100 3 	4492 P3 	4492.00 
quaretltaeqintloreais 

e lotnta e dois 
centavos 

quatromil. 
quatrocentos e 

noventa e das reais 

Contra Capa na PVC ~ Eaeadcmaçlo A4 O 100 coata capa por 
pacote canta ~ de PVC. Material PVC. plMrico. fosco. Cor 
Preta, Tamanho A4 (CxL) 29 x 21 cm ~) O eqwpamailo que 
trasino, cal 4SSAJJE FSPIRAMATIC 

rei Tedrirne 100 33.38 P3 	3338.00 
tiinlaetitleaise 

Iluda c oito cenÍawos 
trhmil.tremntnse 
trinta e oito 'tais 

8 Carlotinaduplafarpcic/20 folhas (eores'artadas) PaNonPtint 300 P3 	22,24 P3 	6672,00 
r eais e 'a vinte e dois 

nte e quatro cenlavos 
m seis 	d. seiscentos 

e setenta e dois reais 

Cartolina laminada nas cores vaiadas Pacote com 20 folhas Pei Cromas lO P3 	44,00 RI 	440.00 qasnatac quatro tear, qt0mo5 e 
0'staia reais 

Cartolina, celulose 	cgaal. gramanua ISOgn,2, formam 	SOx6Oem, 
nas cores variadas conforme solicitada. Pacote cai, 100 folhas 

pct saoMipael lO P3 23140 RI 	2315.00 
.àuzntns e trinta e san 

reassecinquenta 
centavos 

dOis 	,tztfl.50s 
e quinze reais 

II pct 8crtty lO RI 	31.00 RI 	310.00 trinta e um reais ~tos e dez 
reais 

Envelope 	 240 em" papel na cor tzs,ca tamanho aproxin.adolÕO tem  
ram Pacote cai, 100 unidades 

2 
Envelope na cor banca tamanho 240 mmx 340 mm Pacote com 100 
unidades PcI i 36$8 lt 	184.90 trinta e seis reais e 

noveata e oito centavos 

cenho e oiieala 0 
'o mais e 

noventa ctnlav 

13 
Fiwebipe *rmmte, tamanho aproximado Sem x lacraPacote com 
100 und . cores vaiadas pa 50 RI 	30,9* n 	1.549.00 

trinta leai, e tiowssta e 
oito centavos 

mil q.nnhesdo.c 
quarenta e nove 

reais 

14 'dbope wa c~ ' 	-- ca" "a ts~ 
com 100 Pci Ipecol 50 RI 	46,38 RI 	3.319,00 

sessenta 	SCSI reais e 
trina e oito centavos 

tr4s mil. Irensoae 
deaove real 

IS Envelope para cartão iam 78.1 15 cora .,.d.,adas Unid 1~ 300 RI 	0,70 RI 	210.00 ,etaila 	ntavos de ce 
real 

tarelo. e dez raia 

16 
F.avelope pequetio para coosites Cores 'aliadas. Pacote coa, IDO 
unidaki 

PcI ipceo1 RI 	6638 RI 	663,80 sessenta e seis reais e 
n'nua e oito ccrIISvos 

W~09 e 
sessenta e lititais 
e oiiait, centavos 

7 Envelope tamanho iproxintado 220 mm x 320 mm Cor branca. 
Pacote ci 00 unidades Pel For,, P5 U lt 	25t9, 

trintaeciflcorcaise 
.,nle e quatro centavos 

dois mil, oitocentos 
ede n 

vinte centavos 

IS Eavelopestnt/l oficio, pctcoml0óund Pci Sertty 20 RI 	31,02 RI 	620.40 
hrintàeumieaise&ss 

setscaitos e 'ante 
reais e qinrenla 

centavos 



Item 

1 

Especlileaçio/Deserlflo 	 1 nid Marca 

ii 

Qnani 
Valor 

li alUno 

RI 	20,00 
Pio de coco, cara $OOg de  1'  qualicLi.5c Emhaladn cm wxi plãrac 
tr.sn.axcn!c 	ccncrd., 	fl 	LhXlIL3.k 	.o:ti ,t,ir 	t., 

••_çcr._._1..\al.4a: 
Valor Global do lute IS 

dez mil reais 

,/kt PCG43N\ 

ff535 ; 
O.cs 	Paoa de 	-  com~ de chocolaic ao leite 110 formato de ovo 
de placa, compono de açúc.. gontra vegetal fracionada 
em pó desuea& soto de leite cm pó. cauSticante Icciuna de soja. 
poliaicinolcato de pOIiØiCUS  e nomaissw, aio contem &a 
aio permitido o mo 	gar&n 	 sabor e odor de 	hit~ 

actcddico de cbocolate an leite. embalado inãvubjalma,lc 
0,007 	bopp em 	papel 	aiumiaizsdo 	micras, 

.poxünente lOOx700mm. com  fita & LIaM Caseiro 500 Ri 	40.00 RI 	20.000.00 quarenta reais vinte mil reais 

deve 	informaçoes ovo eMeltMio, a embaiagmn 	conta 	sobre o peito e 
data de va~ a unidade deve pesar no mSimo 470 gramas e no 
máximo 500 grama  pra interior com no mínimo 8 bombons ao 
leite envolvido em pq'd aliatio e nlaaanas*c com papel 
meadiado colorido, validade mínima de 45 dos a partir de .5a da 
coacta 

Valor Global do Lote li 
	

RI 	20.000.00 
Mte SI mnaS 

LOTE II 

las. EapsclJIeasao/Dacflcao Unld Marca Qvaat 
alor 

1L?VO Valor Total Exteaao 1mW Ensaio v. Total 

Panelione de hvsas $OOgr  a coa, 1 unidade embalador em caixa de 
papeilo ema-  e, seguiatca ingredientes: farinha de 'age canqesecida 
cota feno c ácido fálico, uva possa, açúcar, frutas cristali,sdaa, 
gonlw. vegetal, ovo imeal, gana de ovo, maalc.ga. exUMo de 
malte, sal, cmudazficiote: mono e diglicaideos de acudas paxos. 
consu'adoret ácido aórtico e propionato á, cálcio e aromatizantes 
co~ git Akrjcos; coSa, ovos e daivalo., dcnvados de 
logo, cevada e de leite 	Pode conter ca,tcio. aveia, triticale. 
aneadeán. aveIas, castanha de ajo, caeanha~ soja e 

os P.,ai ria 200 Ri 	40.00 RI 	8000.00 quarenta reais oito mil reais 

Valor Global do Lote 14 
	

Ri 	t000,O0 
oito mli reata 

XOTE IS 

9 

7 

Valor Total Extenso tlnit Extenso,. Total 

Ri 	10.000.00 vime reais dez mil rsa 

R$ tossem 

alorGLOBALda Presente PROPOSTA 

 

Ri 450.657,20 
quatrocentos e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e' inte centavos 

  

'alidade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias. 

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento ás exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, S20, do 
do no 5.450/2005). 

aramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos 
todas as exigências contidas neste Edital. 

Declaração expressa de que nos preços cotados estio incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre 
o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse titulo. 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Nlicroempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece 
o artigo Y da Lei Complementar 123. de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n° 11.488 de IS de Junho de 2007. 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, 
inclusive a margem de lucro. 

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos 
produtos, caso venha a ser contratado. 

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalicia 

e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estio 
inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 

custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato 

impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital. 

a-  4/ 
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Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitaçio e que sua proposta está em conformidade co 
convocatório. (artigo 21. § 2, do Decreto Municipal n 03812016). 

o .4 
t 

»tPRf 

PÁ A 

a, 	instrumento 

Para fazer valer o direito de prioridade de desempate, a licitante declara, sob as penas da lei, pira todos on fins de direito q que se possa 
prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório que tem condiçio do regime de: 

x ) ME/EPP, para efeito do dispositivo na 1Á 123/2006. 
COOPERATIVA, para efeito do dispositivo na Lei Federal n°11.488 de IS de junho de 2007. 

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalícia e 
contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra. 

FortslezalCe -21 De Setembro de 2018. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2018.08.30.2-SRP 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE IIORI7NTE 

Pregão Eletrônico N° 20I8.08.30.2-SRF 

Data e Horário da Disputa: 21 de Setembro de 2018, às I0:00hrs 

¼ 

Apresentamos nossa proposta de preços referente à Iicitaçao na modalidade PREGÃO ELETRONICO N°2018.08.30.2-SRI', que versa sobre a 

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA 

AQUISIÇÀ() DE GÊNEROS ALIMENTiCIOS, ÁGUA MINERAL MATERIAIS DE CONSUMO. EXPEDIENTE E ESPORTIVO, 

DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS E PROJETOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE HORIZONTECE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 'I'ERMO DE REFERÊNCIA.. 

Informamos inteira submissão ás cláusulas e condições existentes no Edital e seus anexos como também aos ditames das Leis e Decretos que regem 

este procedimento licilatório. 

PROPOSTA DE PREÇO ELETRÔNICA. 

LOTE OI 

Iten. Especlltcsçlo/Dacflçlo L'aid Marc. n Qat 
Valor 

Unitário 
Valor Total Exlnao Unit Rztat.o v. Total 

Agenda itinasentc, tipo anual. cxescicio cm vigência. capa de 
couMn prelo coro aio, papel miolo (Mi-Sei, gnmalwsó3jt/m2. 1 dia 
por página, exceto s~e domingo. calendário 2018. 2019  2020. 
tipo encadesnaçio courada e colada, medindo. 145x205mm. 

T'tN 500 Ri 	3182 Ri 	3 uinise um reais c 
dois oitcntse is cernavos 

três mal, caso s 
oitaitse dois reais 

2 
Agenda Telefônica, indice aJ(ahéajco A 7. 	ianIidade minima de 
(olhai 150, passares,75 gJmZ. ~primares210 mm. lupa 150 
mm, na capta.. 

Unid Tilibra Xi Ri 	73.36 Ri 	3.66L 
selenla e itt reais e

00 l,intat seis ccnhavoi 

três mil. sencerdos 
e actaeo.to 

reais 

3 
C.dcuio giaisde, masaial — 011-Set pnua 56Ø.2. capa 
dim 	apieseniaçio 	apóS. 	quantidade 	rolhas 	96, 	(o,mato 
iiaiwSttio. 

Unid Patames.cano 900 Ri 	9.44 RI 	8496.00 00W Tc.iI e quarenta 
quatro centavos 

oito mil, 
Quatrocentos e 

notUe seis reais 

can.o pira piotocoto com 
230x160 

no minimo 100 (oUias capa dura 'erde 
un.d &ajaet 30 Ri 	12,50 Ri 	375,00 do 	reais e CinQuenta 

centivue 
(tenW1C SCtflC 

cmco mais 

c.da.o pequem material papei (ifY'Set 56g1m2. capa dura, 
aunsemacio ewirai. quantidade (olhas 48, ítxmalo 144x280rnm linid Panamericimo 500 RI 	5.76 Ri 	2.880.00 

cuico reais e =mia e 
seis centavos 

dois mil, otloceatos 
e oitenta 'cais 

Capa pai. Eacademaçso, Cos. variadas. besta O(fice, Tamanho A4 
(Cal-) 29 x 21 em, Contendo: 100 'T"  por pauses, Material 
plástico Dainparente Peso 1,400 kg tjlihat pen, cOcatuaflO 
equipamento que ~os e a LÂSSANE ESPTRAMATIC. 

PU Tecidine 100 Ri 	44,92 RI 	4.492,00 
e dois reais  

quarenta e quatro reata 
e~nedoist 

centavos 

QtSO mil. 
qiatroceasos e 

nesta 

Caiba Capa co. PVC pipa Encadcmaflo A4 O 100 contra capa por 
pacote euntn capa de PVC. Masenal: PVC. póSico, fosco, (a 
Pveta, T~ A4 (Cxt). 29x 25 em (p~). O e 	'pimento que 
urinamos t LAS%AN1 FSPIRAMATIC 

Pci Tocklinc 100 Ri 	33.38 Ri 	3338,00 
ditênautt 

(tinia e oito centasos 
ele mil tctoae 
trinta e oito reais 

$ Calolina dupla f. 	c'20 (olhas (cores variadas). Pa mo" Nine 300 Ri 	22,11 Ri 	6672.00 Sie e dois reais e 
vinte e quarto centavos 

tais mil, seisceivis 
e setenta e dois 'cais 

lO 

Cartolina laminada nas cores vaiadas Pacote com 20 (olha. Pci Cromas lO Ri 	14,00 Ri 	440,00 quarnida e quatro reais e 
oaena rtós 

sbus mil, treanlos Calolina, celulose vegetal, V~ I80gb,2, (smnato SOxÓOcin, 
nas eaes'.nadascasíormesolieilada.Pacoiecom 100 lousas Pci são Militei lO Ri 	231,50 Ri 	2315.00 

duzentos e l,,nta e uso 
reaisecmquenia 

centavo, 

n Envelope =papel na 	kacatama.hcapro,om.doI6O mmx 240
pa 

mm. Paeoçeçom IQOwúdades. 
kt Ri 	3100 RI 	31000 (rito 	_ e ,,m Dezentose dez 

'tal' 

2 Erntopenieor brusca wnamhollommxl4õmm Pacote c= 100 
unid. isci Formei 5 RI 	36,98 Ri 	184,90 risilae xis ieaise 

noventa e oito centavos 

~enterrei    
quatros 

Centavos 

13 
Envelope plconsnle, tamanho apteimado Scmx lOa,, Pacote co" 
100 ,md -cotes varifla, pel kflfl, 50 Ri 	309$ Ri 	1.549.00 

trinta 'cine novealae 
oito centavos 

mil qiunheritos e 
casa e. -  
rema 

14 
Envelope para canSo Iam I7crnx22cm nas coes variadas pacote 

,. 100 Pci 111000] 50 RI 	66,38 Ri 	3.319,00 
sessenlaestisreaisc 
trinta e oito centavos 

erêsmil,trezenlose 
dezenove rens 

IS Envelope pua estio iam 78x1 IS cores vaiadas lJnid Ipecol 300 Ri 	0,70 Ri 	210.00 setenta centavos de 
real 

duzentos e dezre.is 

16 Envelope pequeno ;Mais ~11"cores 
tmitis 

vaiadas. Pacote com 100 
Pd lpectil lO Ri 	66.38 Ri 	663,80 °""

tri 	
e Seta reais e 

nu e oito centavo, 

seia,tos e 
ssensa e três tesas 

e oitenta centavos 

17 Envelope tamanho aproximado 
Pacote c/lOO unidades, 

220 mm x 320 mm. Cor Sanca. 
cr: Fórmi$0 Ri 	3524 Ri 	2.819.20 

UIaeCJ,KO,.,I5C  
'iate e Quai'o centavos 

dois mii, oitocentos 
edezeooverSse 

vime centavos 

18 Enveicçestasa l/2 oficio. pctcom Ionuad Nt Scilily 20 Ri 	31.02 Ri 	620,40 espia eum reais edois 
centavos 

seiscentos e vinte 
reais e quarenta 

ctntiws 



'II 

Osos de Piscos - compodo de cboeolate ao leite no formato de ovo J ' 	.o vô .,. 

4lN d de páscoa. eompoato de 3~.n W~ú~ miran 
cai pó /de~,soro de leite eia pó, cmuláfieiste lecitina de soja. 
polirriciaoieao de poligliceTol e aromMik, silo contem glúten, 
Mo permitido o uso de gordura lisdsogeaada, sabor e odor 
característico de chocolate ao leite. ~balado sndisiàalmas&e 

quarcota lema 
0.007 	micia 	botil, 

açrossmadwncate 700x700mm. coso fita dc n4o,s na atinçio do 
oso envoltório, a  embalagem deve costa infnaçúes sobe o peso e 
date de validade, a unidade dcxc pesar no miaimo 470 griiis e no 
inSinuo 500 grana MM .menor com no mínimo 8 bombons ao 

Uaid Casego 500 Ri 	40,00 Ri 	20.000,00 'mie mil ruas 

Ieiic ensolvido em papel alumínio e externamente cota 	*pel 
nteL,I,,ado colorido, Midade mirim* de 45 ás, a parta, da data da 
CtICJCèM 

Valor Global do Lote 53 Ri 20.000,00 

 

liam fapsomcsericao Unid Marca $ant 
Valor 

Unitária 
Valor Total talento (mil Extenso v. Tocai 

Pacenone de frutas sø0gr cx com 1 Sdade embalados cm cais, de 
papelio com os sepssalcs iagcdicatn 	farinha de trigo enriquecida 
com (cito e ácido (ótico, uva passa, açúcar, frutas cristalizadas, 
gordura vegnal, oso intewal, goa.a de oo, macteigi. exusto de 

tJn,d 
_,, 

Panesilta 200 Ri 	40.00 Ri 	8.000.00 quarenta reais oito mil rema dqjicatdeos de ácidos malte, sal, emulaficania mono e 	 ~ 
cea~ ácido sõtbco e piopiosiso de cálcio e aroma,tes, 
Contém glúten. Aiéigjcos comia, ovos e derivados, derivados de 
trigo, cevada e de ktc. 	Pode conter 	centeio. aveia, tiiticale, 
aiiendoim. aveias, castanha de cu, castanha-do-pará, 	soja e 

5, 

LOTE IS 

laca EspedfleaØ&Dnençbo Unid Marca Quem 
Valor 

Unitário 
Valor Total Extenso Unit Fateaso v. Total 

Pio de coca, cern SOOg de 1' qualidade Embalado cm asco plástico 
01 	 do f~ Uantpascntr. 	coatcn,k, 	,snicta& 	cosi 	nome 12.16 Paoesitta 500 Ri 	20,00 RS 	É  tfltc 	ea, dez mil reais 

ingrc4icntcsc data de '.,t,L.,k 
VSGbbat do Lote l 
	

03 ItL000100 
dnall reata 

Vaiar GLOBAL de Precate PROPOSTA 
	

R$ 4,çO.457.0 

quatrocentos e cínquenta tilI, iciscento, e cinquenta e irte reais e vinte centavo, 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) (lias, 

Prazo de Entrega: OS (cinco) dias. 

Declaramos ainda que ternos o pleno conhecimento e atendimento ás exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, S20, do 

no 5.45W2005). 

W ramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos 

todas as exigências contidas neste Edital. 

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre 

o objeto deste pregão, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo, 

l)eclaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tribulação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece 

o artigo 3 da Lei Complementar 123. de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n° 11.488 de IS de Junho de 2007. 

O licitante declara que. nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, 

inclusive a margem de lucro. 

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos, perdas e danos que sentiam a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos 

produtos, caso venha a ser contratado. 

Declaramos ainda que assumimos inteira responsahilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalicia 

e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima. estão 

inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 

custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuimos nenhum fato 

impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições presistas neste edital. 

(,1 	4 // -lu 
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390 
Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em co fórmida _nm :exigências do instrumento 
convocatório. (artigo 21. § 2°. do Decreto Municipal n°038/2016). 

Pira fazer valer o direito de prioridade de desempate, a licitante declara, sob as penas da lei, p4.føá'flns de direito q que se possa 
prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório que tem condição do regime de: 

x ) ME/EH', para efeito do dispositivo na LC 123/2006. 
COOPERATIVA, para efeito do dispositivo na Lei Federal n°11.488 de IS de junho de 2007. 

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalicla e 
contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra. 

Fortaleza/Ce -21 De Setembro de 2018. 

o 
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lei 

CARTA PROPOSTA 

À, 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/Ce. 

PREGÃO ELETRÔNICO W 2018.08.30.2 - SRP 

Objeto: Seleção de melhor proosta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de 

gêneros alimentícios, água mineral, materiais de consumo, expediente e esportivo, destinados às atividades desenvolvidas 

pelos programas e projetos de responsabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social de Horizonte/Ce, conforme 

especificações contidas no termo de Referência. 

LOTE 1 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1.  

Agenda Permanente, Upa anua!, exercicio em vigènca, capa 

de courvin preto com ano, papel miolo Off-Set, gramatura 

63g/m2. 1 dia por página, exceto sábado e domingo, 

calendário 2018. 2019 e 2020. tipo encadernação costurada 

e colada, medindo, 14Sx2OSmm. 

GRAFSET Unld 100 R$ 	25,44 R$ 	2.544,00 

2.  

Agenda Telef6nlca, 	índice 	alfabético 	A 	2. 	quantidade 

mínima de folhas 150, gramatura 75 g/m2, comprimento 

210 mm, largura 150 mm, na cor preta. 

T1UBRA unid 50 R$ 	19,04 R5 	952,00 

3.  

Caderno grande, material papel Off-Set gramatura 56g/m2, 

capa dura, apresentação espiral, quantidade folhas 96, 

formato universitário. 
NA 

 

PANAMERICA
Unid 900 R$ 	7,68 95 	6.912.00 

4.  
Caderno para protocolo com no mínimo 100 folhas capa 

dura verde 230x160 
GRAFSET Unid 30 R$ 	8,90 R$ 	267,00 

S. 

Caderno pequeno, material papel Off-Set 56g1rn2, capa 

dura, apresentação espiral, quantidade folhas 48. formato 

144x280mn,. 

TIUBRA Unld 500 R$ 	4.74 R$ 	2.370.00 

6.  

Capa 	para Encadernaçio, Cor: variadas, 	Linha: Office, 

Tamanho A4 (cxl): 29 x 21 cm, contendo: ioo capas por 
pacotes, Material: plástico transparente. Peso: 1,400 kg. 

Utilizada para encadernação. O equipamento que usamos e 

a IASSANE ESPIRAMATIC, 

Plastyline Pct 100 R$ 	28,96 R$ 	2.89600 

7.  

Contra Capa em PVC para Encadernação £4 C/ 100 contra 

capa por pacote contra capa de vvc. Material: Pvc, plástico, 

fosco, Cor: Preta, Tamanho A4 (Cxl): 29 x 21 cm (padrSo). O 

equipamento que usamos e a LASSANE ESPIRAMATIC. 

Alaplast Pct 100 R$ 	19,20 R$ 	1.920,00 

S. Cartolina dupla face pct c120 folhas (cores variadas). Reipel Pct 300 R$ 	16,00 rtS 	4100,00 

9.  
Cartolina laminada nas cores variadas. Pacote com 20 

folhas. 
Cromus Pct 10 R$ 	37.68 R$ 	376,80  

10.  

Cartolina, celulose vegetal, gramatura 180g/m2, formato 

50x60cm, nas cores Variadas conforme solicitada. Pacote 

com 100 folhas. 

São Miguel Pct 10 R$ 	42.78 R$ 	427,80 

Envelope em papel na cor branca tamanho aproximadolGO 

mmx 240 mm. Pacote com 100 unidades. 
5c'tty Pct 10 R$ 	18.32 R$ 	183.20 

12.  
Envelope na cor branca tamanho 240 mm x 340 mm. Pacote 

com 100 unidades. scrity Pct R$ 	148,40 
 

5 R$ 	29,68 

13.  
Envelope p/convfte, tamanho aproximado 8cm x looi. 

Pacote com 100 und -cores Variadas. 
54) R$ 	18,8$ R$ 	944,00 

1de 14 



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 	 j R$ 
	

539.988,34 

QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA [QUATRO CENTAVOS 

e. li 

6.  

Chocolate 	do 	tipo 	bombons 	variados 	em 	miniaturas 

diversificados sabores. Contêm glúten. Porção de lSg (1 

unidade) 	valor 	energético 	81 	kcl 	340 	Id. 	Cho: 	8.3g, 
ptn;1,lg, gordura, Açúcar, leite em pó, manteiga de cacau. 

liquor 	de 	cacau, 	gordura 	vegetal, 	emulsificantes, 	Com 

aroma, Com essência, embalados em caixa de papelão 

contendo 300g por embalagem. De 19 qualidade. 

LACTA C. 2C0 R$ 	13.89 R$ 	2778,00 

7.  

Pipoca - Pipoca doce de milho, assada, pacote contendo no 

mínimo 10 gramas, em fardo com aproximadamente 50 

pacotes. 

GASPASINI4O fardo 'OO RS 	16,90 R5 	8.450,CC 

VALOR TOTAL DO LOTE 12 R$ 	21206,00 

vinte e um mil, duzentos e seis reais 

LOTE 15 

fiM DEScRIÇÃO MARCA UP410 QTDE VALOR UNff VALOR TOTAL 

1. 

Pão de coco, com 5008 de ia qualidade. Embalado em saco 

plástico transparente, contendo 01 unidade, com nome do 

fabricante Ingredientes e data de validade. 

IDEAL UNO 500 RS 	1 

VALOR TOTAL DO LOTE 15 R$ 	6.500,00 

seis mil e quinhentos reais 

Prazo de entrega: Máximo 10 dias a contar do recebimento da ordem de Compra. 

Validade: 90 (noventa) dias. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas as despesas incidentes sobre o 

fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ónus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta 

Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

Fortaleza, 21 de setembro de 2018, 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

Pregão Elctr6nko N° 2018.08.30.2-SRP 

Data e Horário da Disputa: 21 de Setembro de 2018, às IO:OOhrs 

Apresentamos nosn proposta de preços referente à licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO N° 2018.08.30.2-SRP, que versa sobre a 

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN'rIcIoS. ÁGUA MINERAL MATERIAIS DE CONSUMO, EXPEDIEN [E E ESPORTIVO, 

DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS E PROJETOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSIS1tNCIA SOCIAL DE HORIZONTECE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.. 

Informamos inteira submissão às cláusulas e condições existentes no Edital e seus anexos como também aos ditames das Leis e Decretos que regem 

este procedimento licitatório. 

PROPOSTA DE PREÇO ELETRÓNICA. 

LOTE 01 

Item Espccif.caçiolDcscrtclo IJaId Marca Quant 
Valor 

Unitário 
Valor Total Extenso tinir Extenso V. Total 

•
por 

Aenda Pczmaocnic. tipo anual, exercido em t,i8Mcia, caiaí,• 	de 
cowiin preto com 	,o, papal miolo 	amatuJa 

linid Tilibta 100 RI 	31.82 P5 	31fl00 trinta e 'au reais e 
o,Ienlacdo,tcerna.os 

trés mil, cento e 
oticala e dois tosta 

Off'Set, 	ó~ 1 dia 
página, excctosába&edon.ingo, esknderio 2018.2019e 2020. 

tipo cacadanaçso costinada e colide, medindo, 145x205mm. 

2 
Agenda Telefônica, indica alfabético A 4 quantidade -mima de 
folhas 150. geemna 75 jt2. conipnineruo 210 mm, lepra 150 
rara. na cor jxeta. 

Unad TiliIn 50 P5 	7336 RI 	344300 aettOiaetyesreane 
wmtaesaiicctHa'os 

1r4$ mil. aciscentos 
e someata e oito 

reaiS 

3 
Caderno çw4e. material papel Off.Set pamalura 56g1.2, capa 
àa 	 (olhas 	96, 	formato Uaid Pnne.icann 900 P3 	9A 4 RI 	8.496,00 

no't reaja e qtifleala e
warto , 

oito mil. 
qusoceatos e 

00'.tiILa e seta reais 
apresentação 	espiral, 	nnticbdc 

.nwritkio. 

Caderno para protocolo cem no mInimo 100 folha capa dera 'C& 
230x160 tlnid (infset 30 P5 	1230 P5 	37500 dome reais e cinquenta 

cenla.vs 
teatilõso intenta 

cinco,ea 

Caderno ra1eao. material papel olT-Sct 56g102, casta deis. 
apresentação ~ai,qnntidade (olhas 48. formato 1 44x280mm. Unid PwaAieikMo 500 RI 	5,76 RI 	2*80,00 cinco reais e telauta e 

ias centama 
do., mil, oitocentos 

e oitenta reais 

6 Pci Teckline 100 RI 	4192 P5 	4.492,00 
quarenta e quatro reais 

e noventa e dou 
conte~ 

quatro mil, 
quatrocaitose 

notnta e dois is 

Capa 	Encadernação. Cor: 	tjnlua: pua 	 variadas, 	Office, Tamanho A4 
(CaL). 29 x 21 Cal. Contenda 100 	P*S Pa Pacotes. MateriaL 
~w Danreiute. Peso 1,400 ira Utilizada pala encadernação. O 
equipamento que usamos e a LASSANE ESPIRAMATIC. 

Cora. Capa «a PVC pua Encadernação A4 C) 100 conta capa por 

pa TCcIdS 100 RI 	33,38 RI 	3.338,00 
lnniaetrtcaise 

Inata e oito cativos 
tris mil. ltcxtnloit 
trinta e oito ieai. 

de PVC. Material: PVC, 	fosco, Cor: pacote coata capa 	 Plástico. 
Prata, Tamanho A4 (CxL) 29x 21 cm (padrio). O equipamento que 
tuamose alASSANE ESPIRAMATIC 

8 Caiolinad,çla face pcsef2õ folhas (cora,siadas) PdNosaPrini 300 RI 	22.24 RI 	6672.00 
vinte e dois reane 

inIc e quatro cata%os 
seia mil ' 

e aetanae dou, reais 

0 Csiolina lanijiada nas coca sitiada Pacote cota 20 folha Pd Cremar ló P5 	41.00 RI 	140,00 quarcaha e quito reais 
tiarenia real 

10 Cartolina, celulose vegetal, geamawa I80Mi2, formato SOx6Ocm 
mesa varmilim co~ aolicisa& Pacote com 100 Iblbai 

Rei São Miguel lo RI 231.50 RI 	2315.00 
duzentos e trinta ema 

resise cinquenta 
centavos 

dou triiii. e~ 
e quieta reás 

Enwlopeanpapel na, cor braracatamanhoaprorcímadol6o rara x24o 
mm. Pacoe tçom iOOurgdadas. 

Pet 
serril, 10 P5 	31.00 RI 	3t&00 trezenlosedez 

i-.. 

12 Envelope as cor branca tamanho 210 mmx 340 mm. Pacote com 100 
pci . P5 	36.99 RI 	184.90 trinta e seis reais e 

noventa e 0t10 Centaos 

cato e Senta. 
quito reaja e 

noventa centavo. 

13 
Envelope p/eotMte. tamanho aproximado Sem a 10cm Pacote com 
100 uad - cetu sitiadas, 

P, 
Scitnj 	- 50 RI 	30.98 RI 	1540.00 trinta reais e noventa e 

oito centavos 

mil qàinhernose 
quarenta e tiove 

resta 

14 Envelope para catão tem 17cmx22csi, nas cores sanadas 
com 100 Pel ll 50 RI 	66,38 1 	3.319,00 

.eiseataete.sreasse 
lnnla e oito cauiavos 

tr&mil, iitzenlost 
dezenove reais 

IS Envelope pata cfl mm 7& 115 cota sitiadas tJnid Ipecol 300 RI 	0.70 RI 	210.W setenta centavos de 
real 

dw~ o desmaia 

16 
En 	pequeno pai. coesiles cotes sanadas Pacote com 100 _ t RI 	6638R$ 663.80 

aula Cicia reais e 
trinta coito centavos 

aei acata e 
a. reata 

e oitenta ccou&scs 

17 Envelope tamanho atioximado 220 mm x 320 mm. Co. brancape,  
Paootcdloøt.uidades. Foram 80 P5 	35.24 RI 	2*1920 tnnlaectncoreasc 

siiticequitrooeflaws 

dois mil, talos 
e ti~ reais e 

vinte centavos 

IS Esvetopesianu lf2o&iopctcan 100 Pci Strtity 20 RI 	3102 P5 	620.40 
centavos 

iatOt e triste 
reuseqitta 

catita 
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Osos de Pascoa . compogo de chocolate ao leite no formato dcovo 	 2 ') ./ 	c' 1 
de pá-.- ~~dc açúcar, gordura vegetal iacionMa. cacau PÂGINA 	) em po desnacado. soro de leite ciii pó, cunuluficanie Iccituna dc soja .12  
polimcinolealo de poligliecrol e aromatizante. não sentem glúten, 
No 	pennutido o 	ai., 

 
de 	gordura 	hidrogcnada, 	s4'o.' 	e 	ode, 

caacteristico de chocolate ao 	kitc, embalado individualmente 

aproximadamenle 7010x700inn,, com fita de nylcu., na wnatTaçâo do 
envoltcwios 	em 	papel 	alunninizado 	0,007 	mudas, 	bopp 	ttnid 	Caseiro 	500 	RS 	40.00 	RS 	20000.00 	quazenla reais 	vinte mil realn, 
ovo envoltório, a enibalagen, deve conter informaçCucs sobe o peso e 
data de saudade, a unidade deve pesar no munirno 470 gyaznae e no 
máximo 500 gana., paute mteooa, com no 'n'tino 8 bombons ao 
kite envolvido em papel alusninio e extensamente com 	papel 
metalizado colorido, validade muninla de 45 duas a pato: da data da 
maca 

LOTE 14 

itt,, i.pedrawnr,ao Uaid Marca Qiasal 
Vaiar 

Valor Total Esicato Volt Exteato V. Total .conservadores 

Pw,etuonc de frutas %00,u ex com 1 unidade embalados em caixa de 
papelão ccci os seguintes ingredientes 	farinha de tn.po enriquecida 
ccci feno e ácido Cólica, 'iva passa, açúcar, fruias c,,sualuzada.. 
gordura segetal, ovo integral, gema de ovo, manicura.  eIraio (te 
"j"'• 

	

	 de ácido, " 
ácido t6.b.co e prop.ccaio de cáicio e aromatizantes. 

Contém gluten Alérgico, contim ovos e derivados, derivados de 
Ingo. 	cevada e 	de 	leite 	Pode 	conter 	centeio. 	ascii, 	iriticale. 
amendoim, 	aveias. 	castanha de 	caju, 	çvdanha-10-5wà, 	"Ia 

lin,d Paisevitia 200 R$ 	40.00 RS 	8.000.00 quateuitaueais ostonislrtais 

VsIsrG*êØdilate 14 
*Í1M1.... 

LOfl Is 

Itt,, Eapeciticaçio/Dncflçio UNIREI Marca Qeaust Valor 101,1 Eaterso 1. alt Esteu,o V. Total 

1 
P1., de coco, ccc, SOOg de 1° qualidade Embalado em taco ptátco 
ban.j.aucate, 	contendo 	01 	unidade, 	com 	nome 	do 	fabricante 

,jsdacntcs e data de validade  
Unid Pane'.itta 500 RS 	2000 11$ 	10000,00 / vinte reais 

1 

dez mil real, 

!!!bal dà:IM* is 
StflSrnts 

  

 

R$ 	 -g 

  

VarGLOBALda Pracate PROPOSTA 
	

RS 450.657,20 
quatrocentos e cinquenta mil. sel.centn, e cinquenta e sete real' e vinte centavos 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias. 

D laramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento ás exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, S20, rio 

w to no 5.450/2005). 

Declaramos que temos plena aceitação, por parte da proponente, tias condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos 

todas a' exigências contidas neste Edital. 

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre 

o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microcnspresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece 

o artigo 3° da Lei Complementar 123. de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n° 11.488 de IS de Junho de 2007. 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estio inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas. prevideneiários, fiscais e 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado. 

inclusive a margens de lucro. 

O licitante declara que. responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento tiuus 

produtos, caso venha a ser contratado. 

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalicia 

e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão 

inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 

custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato 

impeditivo para participação deste certame e que nus submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital. 



.- 	i. 

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de babilitaçio e que sus proposta está em conformid*à com as_,xign Ias do Instrumento 
convocatório. (artigo 21. § 2°, do Decreto Municipal ii' 038/2016). 

Para fazer valer o direito de prioridade de desempate, a licitante declara, sob as penas da lei, para todos on 	edireito q que se possa 
prestar, especialmente para fazer provi no processo licitatórlo que tem condiflo  do regime de: 

z ) ME/EPP, para efeito do dispositivo na LC 123/2006. 
COOPERATIVA, para efeito do dispositivo na Lei Federal n°11.488 de IS de junho de 2007. 

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serflo executados conforme eigência edilalícia e 
contratual, e que serio iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra. 

Fortaleza/Ce -21 De Setembro de 2018. 
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PREGÃO ELETRÔNICO 201 8.08.30.2-SRP 

LOTE 16 

DESERTO 

o 


