
e cotas exclusivas á ME e EPP). conforme nspecrncaçe i,ui ,u.Jaa 	u 	q  

LOTE 1- AIdP(.A CONCORRÉNCIA  

(IND 1  Quant. 	Mirei 	

V U"" 

V TOTAL
— ITEM 	 Especlficaçáo do Objeto 	 (RI)  

Abacate de primeira qualidade. 	in natura, tamanho médio 

tamanho e coloração unifornes e sem defeitos. polpa firme ,  1<0 90 ceasa, RI 	7,20, RI 	648.00 
1 

lrwes de s42)idades. parasitas. larvas. — 

Banana prata 	tio médio (1009), de primeira qualidade. in taman 
natura, em pencas integras, tamanho e coloração uniforme, com 

polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvOMda, sem danos 1<0 18.750 Ceasa RI 	2.77 RI 	51.937.50 
2 

fiscos e rnecànicos oiiundos do manuseio e transporte. 

- Laranja pera tamanho 	 ualidade, frutos com médio, de primeira q 
grau màximo de evolução no tamanho. aroma e sabor da 

1<0 16  Casa RI 	3,52 RI 	58.080,00 
3 espécie. uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com 

bnlho, sem machucados. — 

Maçã nacional, de primeira qualidade, in natura, tamanho e cor 

4 UflifOfttWS, sem machucados, sem larvas, parasitas e outras 1<0 225 Coesa RI 	5,47 RI 	1.230.75 

impurezas, acondicionada em caixas de papelão — 

— Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% de maturação. 
frutos de tamanho uniforme, no grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, 1(6 11.250 ceass RI 	2,32 RI 	26 100,00 
firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
machucados. 

— Melancia graúda, de primeira qualidade, casca integra, kvre de  
sujidades. parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes. 

6 devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e 1<6 18.000 Ceasa RI 	1,27 RI 	22.860,00 
intacta. sem machucados. 

— Melão japoaés, de primeira qualidade, tamanho médio, sem  
machucados, coloração e tamanho uniformes, com grau de 
maturação adequado, isento de substâncias terrosas, sujidades. KG 150 Ceasa RI 	2,32 RI 	348,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 	- RI 161.204,25. 
Valor do lote 1 RI: 161.204,25 (Cento e sessenta e um mil duzentos e quatro reais e vinte e cinco centavos). 

Prazo de Entrega dos produtos: Conforme os termos do Edital. 

Validade da Cata Proposta: 60 (SESSENTA) dias, a contar da data da abertura das propostas de preços. conforme Edital 
Nesta oportunidade, temos a declamar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecirnenb dos produtos objeto desta Icitação, que não Possuímos nenhum fato impedltTvo 

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

Deciara,,5 que, nos preços oferecidos, estão inclusos todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento 
referente a frete, tributos e demais 

ônus atinentes á fabricação, validace, garantia, transporte e entrega do objeto e demais 
despesas que possam incidir sobre fornecimenre licitado 

inclusive a margem de lucro 
Declaramos que, ternos pleno conhecimento aceitação e 
Referéncia deste Edital. 	 QJmpireçnos todas as obrigações Contidas no Anexo 1 - Teimo de 

Declaramos,   que cumpnrnos plenamente 
os requisitos de habditação e que nossa Cata Pmposta está em conformidade exigências do instrumento convcatoriocadital) 

com as 28 de Dezembro  de 201  

11! 

n 

LC(154TG s 	 ; 
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o 

Seleção de melhor proposta pua registro de preços visando Muras e eventuais aquisições de gêneros 
..g,nados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de Horizonte'CE. (com ampla 
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e, 	 RD COMÉRCIO LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ 
PREGÃO PRESENCIAL N° 14.01012011 

Razão Social: RD COMÉRCIO LTDA 
Endereço: Rua: Prefeito Almir Dutra, n° 250 - Centro - Maracanaú/CE 
CNPJ: 02.215.25810001-30 	CGF: 06.263.958-7 
CEP: 61900-160 
Fone/Fax: (085) 3371 2236 
Banco: Brasil 	Agência N° 0481-2 	Conta Corrente N° 19.428-X 
E-MAIL: rdcomercio@hotmail.com  

t V E  v,f C4C -o 

OBJETO: Seleção de empresa para o Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios e não perecíveis, 

destinado ao Núcleo de Nutrição e Dietética, de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda, do Município de 

Maracanai-CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERENCIA constante dos Anexos do Edital. 

LOTE 01 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUANT. V UNIT (R$) V TOTAL 

1 Açúcar granulado 1' qualidade - embalagem primaria em pacotes Itajubá Kg 10.000 R$ 	3,51 R$ 	35.100,00 

de 1kg, livre de impurezas, insetos ou microorganismos que 

possam 	toma-lo 	impropro 	para 	o 	consumo 	humano 	ou 

comprometer o armazenamento. Validade minima de 120 dias da 

data de entrega do produto. 
2 Arroz branco polido, longo, fino tipo 1 - embalagem primaria em Itaguary Kg 17.000 R$ 	1,79 RS 	30.430,00 

pacotes de 1kg inviolados. Produto característico da tipifcaçao sem 

a presença de insetos ou impurezas que comprometam o 

armazenamento ou o consumo humano. Registro no ministerio da 

agricultura, validade minima de 120 dias da data de entrega do 

produto. 
3 Café à vacuo torrado e moido - empacotado 	a vacuo. puro, Principal Kg 5.000 R$ 	10.14 RS 	50.700,00 

embalagem com 250g. Rendimento igual ou superior a 7 litros. 

Apresentar seio de pureza da ABIC. Validade minima de 120 dias 

da data de entrega do produto. 
4 Sal refinado Iodado - embalagem primaria. pacote de 1kg sem Nota 10 Kg 700 R$ 	0.68 RS 	476,00 

impurezas. Registro no ministerio da saude e consbtuido com 

decreto 75.697175-MS. Validade minima de 120 dias da data de 

entrega do produto. 
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ R$ 	116.706,00 

Valor por extenso: Cento e dezesseis mil e setecentos e seis reais. 

LOTE 02 	 ~~ 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUANT. V UNIT (R$) V TOTAL 

1 Feijão canoca de 1' quai Jade- embalagem pnmana em pacotes de Itajub9 Kg 12.000 R$ 	3,64 R$ 	43.680,00 

1kg, invioladosa e livres de impurezas. Validade minima de 120 

dias da data de entrega do produto. 
2 Feijão preto de 1 	qualidade- embalagem primaria em pacotes de Tio Márcio Kg 4 000 RS 	3.25 R$ 	13.000,00 

1kg, invioladosa e livres de impurezas. Validade minima de 120 

dias da data de entrega do produto. 
3 Feijão branco de? qualidade- embalagem primaria em pacotes de Kicaldo Kg 3.000 R$ 	3,51 R$ 	10.530.00 

1kg. invioladosa e livres de impurezas. Validade minima de 120 

dias da data de entrega do produto. 

R. Prefeito Almir Dutra n° 250 - Centro - MaracanaúlCE - CEP:61900.160 - Fonelfax:(085) 3371 2236 
E-mail:rdcomercio@hotmail.com  - CNPJ:02.215.25810001.30 - CGF:06.263.958.7 
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PREGÃO ELETROMCQ N '201$12.06.1-SRP 

de D,weiura Mural de Hoe&g&CE 

1 Oet*o nuga, de pço pra .d.Øo de nt proporm aato Muras e evIta. .qinções di géneros Srnendca J..&..4... a na .as.t.da pIo 
de A*vswação Escdw do rrnivcc 05 Hoo*tE 

LOTE 1 sVWLA CONCORREJIaA  
nEM OESCRIÇAO MARCA UNID QTOE 

' 	
V.UMT UNIT EXTENSO V.TOTAL TOTAL EXTENSO 

Abacate da y,more qualdad 	o neturs 
SEIS REAIS E OUMENTOS E 

tamato 	médo 	laranho 	e 	coloração 
CEASA Kg 90 RI 	0.50 CINQUENTA RI 	 565,00 OITENTA E CINCO 

unfOrmeu e aio defedo& polpa Vir,,'. CENTAVOS REAIS 
de sujidades prata, larvas,  

Banana prata lem.nho médio (IOOg) de CINQUENTA E 
primera qualidade, 	in netura 	w percas IS DO 	REAIS E 

DOIS MILE 
2 mi 	am 	e coloração uniforme, .9... 	amanho . CEASA 1(9 18750 RI 	2.80 OITENTA RI 	5250000 

polpa Firme e mira. devendo ar b~, CENTAVOS 
QUINHENTOS 

REAIS 
dese',vot.ida, wn dM105 Micos e mecânicos 

Laranja pua tarra,hc médio de pdmws 
Q'JSdidI. 	!r'tos 	co,' 	QIau 	méflflO 	de TRES REAIS E 

CINQUENTA E 
.vduçio no twnaVIo nona e iK'oc da CEASA IÇQ 10503 RI 	3.50 CINQUENTA RI 	57 750.00 

SETE MIL, 

espõci., 	flormes. 	Sri 	fennanla 	j  
CENTAVOS 

SETECENTOS E 

dWsa 	firmas 	e 	con 	bnlho. 	ar,  CINQUENTA REAIS 

Itça nasceS. de prinfl quódade. m 
reta trato 5 CO t,tines 	ar' SETE REAIS E MIL SETECENTOS 

4 n'.Ilucada.ariIn,pealaeeo.traa CEASA 1(9 225 	RI 	780 OITENTA RI 	1 755 00 E CINQUENTA E 
SI'0øara 	acondicoade ei,! Cas 05 CENTAVOS CINCO REAIS 

rwn1. '—Is.'—. 'r---w 
60% de maturação. trato urdan's rio 
grau manr-ç de .'wd4âo no  tnt4 Suna UM REAL E 

VINTE E UM ML. 

5 e amor o. e.$cii. WTI f~04 Ou CEASA 1(9 11250 	RI 	1.90 NOVENTA RI 	21375.00 TREZENTOS  

dSatoe. firma e ~ saio Me di CENTAVOS 
SETENTA E CINCO 

aupdadfl 	psiu.. 	e 	tem. 	ar REAIS 

machucada  

Melancia 	graúda, 	de 	primeira qualdado. UM REAL E 
TRINTA E CINCO 

e ~co Integre. I'VrS de eupdades 	para da. CEASA 1(9 18000 RI 	1.99 
NOVENTA E 

RI 	35020.00 MIL OITOCENTOS 
Ira. 	tamanho 	e 	coloração 	undormes. NO 

E VINTE REAIS devendo ar bem desenvolvIda a madura CENTAVOS 
co,, polpa firme e ritecia, cern machucados  
MIlo 	japonês 	da 	prirróra 	qtaidaSe 
trato médio. asr, rrachucaaa.cclo.aho TRES REAIS E 

7 e 	lsnvt.o 	.trrnes 	C0n 	9r& 	oe CEASA Kg 150 RI 	3.80 OITENTA RI 	 570,00 
QUINHENTOS E 

insuraçio Siaro. Saio de aubatãnc,aa CENTAVOS 
SETENTA REAIS 

CENTO E / 
SETENTA MIL, 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 RI 	170.155,00 TREZENTOS E 
CINQUENTA E 
CINCO REAIS 

PRAZO MbO(JMO DE ENTREGA lO (DEZ) DIAS CORRIDOS. A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO - CONFORME OS 
TERMOS DO EDITAL 
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA 60 ( SESSENTA) DIAS 

D'deras que nos peça dan~ lá estio irldulda t~ a tp.  floldertes ira o fuiu.,..iS, retratas a trtiAos. r,csgoe s 	e dsmla aia 
Wna,ta a  s,'ia,0 do objeto data kSio. 

Daclarros pra todos a lias di dIMO qu canprirna par isnrrte os riqifla*os de htlitaçioe que sa cala piopat8 ias w' caVorn'udes co,' a C~ 
do .dll 

26 di Deze.nbrodi 2018 	 1 
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ON 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2018.12.06.1 - SRP 

Número do Edital: Preg0 Eletrônico N 2018.22.06.1 - SAP 

ÕrZo Gerenciador: Sentaria 6. Educaçio 

Objeto: SELLÇÂO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 

SÉNEROS A1.JMENTICIOS. DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE At MENTAÇÃO ESCOLAR DO 

MUNICIPIO DE HORIZCNTC/CE. (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS EXCLUSIVAS A ME E EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

DESCRIÇÃO DOS LOTES  

ITEMI ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT MARCA VIR UNIT VR TOTAL 

ABACATE- DE PRIMEIRA QUALIDADE. IN NATURA 

1 
TAMANHO MÉDIO, TAMANHO E COLORAÇÃO 

KG 90 (cASA R$ 	12.00 R$ 1.080100 
UNIFORMES E SEM DEFEITOS, POLPA FIRME, LIVRE 

DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS. 

- BANANA PRATA- TAMANHO MCOIO (1). DE 

PRIMEIRA QUALIDADE. IN NATURA EM PENCAS 

INTEGRAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, 

2 COM POLPA FIRME E INTECTA, DEVENDO SER BEM KG 18.750 CEASA R$ 	3,00 R$ 56.150,00 

DESENVOLVIDA, SEM DANOS FÍSICOS E 
MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E 
TRANSPORTE  

LARANJA PERA- TAMANHO MÉDIO. DE PRIMEIRA 

QUAUOADE, FRUTOS COM GRAU MÁXIMO DE 

3 
EVOLUÇ?iONO TAMANHO, AROMA E SABOR DA 

KG 16.500 CEASA R$ 	4,40 R$ 72.600,00 
ESPÉCIE, UNIFORMES, SEM FERIMENTOS OU 

DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO, SEM 

MACHUCADOS.  

MAÇA NACIONAL- DE PRIMEIRA QUAIJDADEMIN 

NATURA TAMANHO E COR UNIFORMES, SEM 
4 MACHUCADOS, SEM LARVAS, PARASITAS E KG 225 CEASA R5 	12,7$ R$ 2.873.50 

OUTRAS IMPUREZAS, ACONDICIONADA EM CAIXA 

DE PAPELÃO.  

MAMÃO FORMOSA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, 

COM *3% DE MATURAÇÃO. FRUTOS DE TAMANHO 

UNIFORME, NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO 

5 TAMANHO. AROMA E SABOR DA ESP(CE, SEM KG 11250 CEASA R$ 	1.80 R$ 20250.00 

FERIMENTOS OU DEFEITOS. FIRMES E COM BRILHO / 

LIVRE DE SUJIDADES. PARASITAS E LARVAS, SEM / 

MACHUCADOS. 

- MELANCIA GRAÚDA- DE PRIMEIRA QUALIDADE. 

CASCA INTEGRA. LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS 

E LARVAS. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, 
6 KG 18,000 «ASA R$ 	2.00 RS 36,000.00 

DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA 

COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM 

MACHUCADOS.  

MELÃO JAPONÉS - DE PRIMEIRA QUALIDADE, 

TAMANHO MEDIO, SEM MACHUCADOS, 

7 COtOflÇÃO E TAMANHO UNIFORMES, COM (6 150 CEASA R$ 	4.50 RS 675.00 

GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO, ISENTO DE 

- SUBSTANCIAS TEAIROSAS, SUIIOADES.  

TOTAL R$ 	189.730,50 

Valor total do lote 01: R$ 189.730,50. CENTO E OITENTA E NOVE MII., SETECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA 

CENTAVOS. 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 Noventa) dias 

Prazo, local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme editei 

4- 	a 

PAGÍNA 





*t t  

'<40) 
Declaramos, que nos preços ofertados estio inciuldas todos as despesas inõdentes sobre fornecimento referentes atributos. 

encargos sociais e demais ônus atinentes a execuçio do objeto desta licitaçio 

Declaramos, para lodosos fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta proposta 
esli em conformidade com as exiflncias do instrumento convocatório (editail. 
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PROPOSTA 1)E PREÇO 

A(0) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

PREGÃO ELETRÔNICO N °  2018d2.061-511P 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 

destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do municipio de Horizonte/CE 

- 

INOMPI~ CONCO, R~ -  

VALOR VILUNrt POR 
VIL TOTAL 

'TEM DESCRIÇÃO MARCA UNID W• 
UNIT.(R$) EXTENSO 

VALOR TOTAL POR 

EXTENSO 

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade, lo natura, CEASA 1W 90 10,50 cinqüenta 945,00 e quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco 
uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres reais 

- de sujidades, parasitas, larvas.  

cento e 
onze mil, 

 cinco reais e 
novecentos 

2 
Banana prata tamanho médio (IOOgJ, de CEASA 1W 18750 597 

noventa e 
111.937.50 etrintae 

primeira qualidade, In natura, em pencas sete 
sete reais c 

integras, tamanho e coloração uniforme, com centavos 
cinqüenta 

polpa 	firme 	e 	intacta, devendo ser 	bem centavos 
desenvolvida, sem danos Ilslcos e mecânicas 

- oriundos do manuseio e tTansporte.  

Laranja pera tamanho médio, de primeira três reais e 
sessenta e
um mil, 

quandade, 	frutos 	com 	grau 	máximo 	de CEASA KC. 36500 375 
setenta e 

61.875,00 oitocentos 
evolução no tamanho, aroma e sabor da cinco 

e setenta e 
espécie, 	uniformes, 	sem 	ferimentos 	OU centavos 

cinco reais 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados.  

- 

dois mil, 
trezentos e 

dez reais e cinqüenta 

4 CEASA 1". 2JS 10,47 
quarenta e 

2.355,75 
e cinco 

Maçã 	nacional, 	de 	primeira qualidade, 	in sete realse 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem 
centavos setenta e 

cinco 
machucados, sem larvas, parasitas e outras 
Impurezas, 	acondicionada 	em 	caixas 	de 

centavos 

- papelão.  

vinte e 
oito mil, 

Mamão formosa de primeira qualidade, com dois reais e 
80% 	de 	maturação, 	frutos de 	tamanho 

CEASA 1W 11250 2,5S 
cinqúenta e 

28.681,50 

seiscentos 
e oitenta e 

uniforme, no grau máximo de evolução no cinco 

tamanho, aroma e sabor da espécie, sem centavos 
sete reais e 
cinqüenta 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, 	parasitas e larvas, sem 

centavos 

machucados.  





P" 	
(tt 

_a33 

t 
quarenta e 

dois reais e dois ind. 

6 Melancia graúda, de primeira qualidade, casca aMA i<c ie000 2.37 tnnta e sete 42660.00 seiscentos 
integra, livre de sujidades, parasitas e larvas, centavos e sessenta 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser reais 
bem desenvolvida e madura, cern polpa firme 

e Intacta, sem machucados. 
/ 

quatro reais seiscentos 

MeUo 	paponês, 	de 	primeira 	qualidade, CEASA KC 150 4,50 e cinqüenta 675,00 e setenta e 

tamanho médio, sem machucados, coloração e centavos cinco reais 

tamanho uniformes, com grau de maturação 

adequado. 	Isento de substinclas terrosas. 

su)idades.  
le 	 VALOR TOTAL DO LOTE R$: 249 135,75 

duzentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos 

LOTE 02 'COTA EXCLUSIVA ME OU (P9 

VALOR VR.UMIT.POR 
VR TOTAL 

 
. 

rUM DESCRIÇÃO MARCA UN1D QUAKT. VALOR TOTAL POR 
UNIT. (R$) EXTENSO  

EXTENSO  

dez reais e trezentos 

Abacate 	de primeira 	qualidade, 	ire 	natura, CEASA KG 30 10,50 cinquenta :115.00 e quinze 

tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos reais 

uniformes e sem defeitos, polpa fone, livres 

- de suidades, parasitas, larvas. 

trinta e 

sete mil, 
Banana prata tamanho médio (tOOg), de 

cinco reais e 
trezentos e 

a primeira qualidade, in natura, em pencas CEASA KG 6250 5.97 
noventa e 

37.312,50 doze reais 
e, com Integras, tamanho e coloração uniforme, 

ete 
e 

¼ 
polpa 	firme e 	intacta, devendo ser bem 

centavos 
cinqüenta 

desenvolvida, sem danos ilsicos e mecânicos centavos 
- oriundos do manuseio e transporte. 

 

Laranja pera tamanho médio, de primeira três reais e vinte mil, 
qualidade, 	frutos 	com 	grau 	máximo 	de Setenta e seiscentos 

CEASA KG 5500 3.75 20.625.00 
evolução no tamanho, aroma e sabor da cinco e vinte e 
espécie, 	uniformes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos cinco reais 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 

- machucados. 

setecentos 
dez reais is e oitenta e 

Maçã 	nacional, 	de 	primeira 	qualidade, 	In CEASA KG 75 10.47 
quarenta e 

785,25 
cinco reais 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem Sete e Vinte e 

machucados, sem larvas, parasitas e outras centavos cinco 

impurezas, 	acondicionada 	em 	caixas 	de centavos 

- papelão.  

/ 
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Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias 

DECLARAÇÃO 

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

,ornecimento referentes 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). 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas Incidentes sobre o fornecimento referentes a 

tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. 

Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em 

conformidade com as exigência do instrumento convocatório (edital). 

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

previdenciárlos, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal, custos e demais despesas que possam 

incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro: 

Declaro que a empresa proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

26 DE DEZEMBRO DE 2018 

o 	Iy 





'a 

i1C,T,ITt é 

PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO N #  2018.12.06.1-SRP 

A(0) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

Objeto: Seleçio de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 

destinados aos alunos assistidos pelo Programa de AlimentaçAo Escolar do município de Horizonte/CE 

LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

Vil, TOTAL 

ITEM uNID DISaIÇAS MARCA QUANT. 
VALOR Vil. UNIT, POR 

VALOR TOTAL POR 
IJNIT. {R$} EXTENSO - EXTENSO 

dez reais e 

1(6 Abacate 	de 	primeira 	qualidade, 	in 	natura, produtor 90 / 10,20 vinte 918,00 
novecentos 

tamanho médio, tamanho e coloração uniformes i dezoito 
centavos 

e sem defeitos, polpa firme, livres de sujidades, reais 

parasitas, larvas.  

cento e 

dezessete 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de primeira / seis reais e mil, cento e 

2 G qualidade, 	in 	natura, 	em 	penas 	integras, produtor 18750 6,25 vinte e cinco 117.187,50 oitenta e 

tamanho e coloração uniforme, coei polpa firme 
centavos sete reais e 

e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem 
cinqüenta 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 
centavos 

e transporte.  

sessenta e 
três reais e 

cinco mil, 
Laranja 	pera 	tamanho 	médio, 	de 	primeira noventa e 

3 1(6 produtor 16500 3.99 65 83500 oitocentos 
 qualidade, frutos com grau máximo de evolução nove 

no 	tamanho, 	aroma 	e 	sabor 	da 	espécie, / centavos 
e trinta e 

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
cinco reais 

com brilho, sem machucados. " 

dois mil, 
trezentos e 

 dez riais e 

4 1(6 Maçã nacional, de primeira qualidade, in natura, produtor 22 10,25 vinte e cinco 2.306,25 
seis reais e 

vinte e 
tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem centavos 

cinco  
larvas, 	parasitas 	e 	outras 	impurezas, centavos 
acondicionada em caixas de papeilo.  

trinta e seis 

Çy mil, 

Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% três reais e quinhentos 

5 1(6 de maturaçio, frutos de tamanho uniforme, inci produtor 11250 3,25 vinte e cinco 36.562,50 e sessenta 

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e centavos e dois reais 

sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, e cinqüenta 

firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e centavos 

larvas, sem machucados. 
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dois reais e 
quarenta e 

6 KG 
Melancia graúda, de primeira qualidade, casca 

produtor 18000 2,40 quarenta 43 200,00 
três mil e 

integra, 	livre 	de sujidades, 	parasitas 	e 	larvas, centavos 
duzentos 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser reais 

bem desenvolvida e madura, com polpa firme e 

intacta, sem machucados.  

quatro reais seiscentos 

7 KG produtor 150 	/ 4,40 e quarenta 660.00 e sessenta 

Melão japonês, de primeira qualidade, tamanho centavos reais 

médio, sem machucados, coloração e tamanho 

uniformes, com grau de maturação adequado, 

isento de substãncias terrosas, sujidades. 

VALOR TO'TALDOLOT'( R$: 266.669,25 

duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos 

00  N 
LOTE 3-AMPLA CONCORRÉNCIA 

- vR.TOTAI 

ITEM UNIO DLSCIIIÇA0 MARCA ouAwr. 
VALOR VR. uN1T. POR 

VALOR TOTAL POR 
UNIT. (M) EXTENSO 

EXTENSO 

dezessete 

1 KG 
Batata Inglesa, de primeira qualidade, 'n natura, 

produtor 4050 4,40 

quatro reais 

e quarenta 17.820.00 
mil, 

compacta e firme, casca integra e coloração e oitocentos 
centavos 

tamanho uniformes, com ausência de sujidades, e vinte reais 

parasitas e larvas, acondicionadas em sacos de 

polietlleno frestados.  

dez mil, 

Beterraba de primeira qualidade, sem folhas, seiscentos e 
quatro reais 

KG 
integras e firmes, bulbos de tamanhos médios, produtor 2475 4,30 e trinta 10.642,50 

quarenta e 

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos dois reais e 
centavos 

sem 	corpos 	estranhos 	ou 	terra 	aderida 	á cinqüenta 

superflcie, 	acondicionadas 	em 	sacos 	de centavos 

polietileno frestados.  

dezesseis 

mil, 

Cebola 	branca 	de 	primeira 	qualidade, 	não seis reais e quatrocent 

KG brotada, sem danos fisiológicos ou mecinicos, produtor 2625 6,25 vinte e cinco 16406.25 os e seis 

tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou centavos reais e vinte 

defeitos, tenra e com brilho, Intactas, firmes e e circo 

bem desenvolvidas, acondicionadas em sacos de centavos 

polietileno frestados.  

vinte e três 

mil, 
Cenoura 	de 	primeira 	qualidade, 	sem 	folhas, quatro reais 

4 (6 primeira, 	tamanho 	médio, 	uniforme, 	sem produtor SSSO 4,30 e trinta 23.865,00 
oitocentos 

ferimentos 	ou 	defeItos, 	tenras, 	sem 	corpos centavos 
e sessenta 

e cinco 
estranhos ou tenros aderida à superfície externa, reais 
integras e firmes, acondicionadas em sacos de 

polietileno frestados.  

$Ô'i t'' 
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Prazo de Entrega Conforme Edital e Contrato. 
Prazo de validade da Cana Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias 

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

fornecimento referentes 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 Cana Proposta está 

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, 

encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. 

Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade 

com as exigência do instrumento convocatório (edital). 

Declara que, nos valores apresentados acima, estio inclusos todos os tributos encargos trabalhistas previdenciárlos, fiscais e 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento 

licitado, inclusive a margem de lucro; 

Declaro que a empresa proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

27 DE DEZEMBRO DE 2018 
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COMSSÀO DEI ICITAÇAO PREFEI'TUM MUNICIPAL DE HORIZONIL 

'Id (IA0 E  ETRÓNICO N 2016 12.05 I.SRP 

DATA E  PORA DA LICITAÇÃO 281122016 AS lo co H$ 

9A1)OS OAt4ÇlOs . BANCO DO 9assÍL AGENCIA 1702.7:; CC 122531.6 

C*jÇ 10, SSeçao de ms*w pi000sta Da '.g.sno de pmçaS ~TOfutuas e eyenl.aâs aqus,... ii.. vê~ alinerdsr.os dest.i",s ana M'ug uapaj$IJnft pelo 
PIOQI Sl3 ai MmçwK.po Lacou' do 'nLtuc4piQ de Ilooronhe'ICO. 

uNS Q 	.MC 	MARCA 

LOTE 1 - sIiJ'LA CONCOG'ICIA 

PROPOSTA CE PREÇO 

FSPECIICAÇAO DOS PRODUTOS 

/ Aberale de pIrTeili ~~ . *lula Rn&IIO SaIiii. 

'<u Cessa la,narrc e COIo'SÇiO usonne • 'san dV.toa popa 	.... e R$ 
ai 1410014 pernas.. Ir... 

fl Bana,. cc.. ntc 'ioo r,c09: a. cc'w'. oua cia. in 

o 	 - 8 ?50 	Kg C. R 
pdpa lenes elada. dove,do 5* bern dIWkOvCa, Se,' danos 

Isca. ,cSlicoa atidos do mruaeio e VflCOIIe. 

LSWIS MIS a..ato MOO dl fl*Ji SSd000, 'E.tos cal' 

16 50c 	Kg cne. 
7S4 W'0  dl .aa It 	wn 	. 	dl 

R$  
.rans — 	— z dSS lfl'5 	i fr4Ø 5*5 

V USUT 	 V IOTAL 
IXTENSO 

700 sete reais 	RI 

4 	225 	KQ 

IISDI 	5; 

4.00 quatro reais I 

4.00 quatro reais RI 

Cessa 	unctnfl 5*' ,flSdlucbiOa. 5*, 'erva.. 0ts,u e OuT!a 

/ 
Maça flioaS do pireir. 4~. in nat,ra ,e,orro oco! 

R$ 	700 sete reais 	RI 
~- 

npjn&* X.ldCcn.ds .'r ci ia e pa.lào 

M~ 'ri-nos. dv p- mera aualIdsd• ccvii 80% de nsiraçãn 
Iniba do ótimo vtlIOI b1, lo 91 Si n,6,Itn do OvOluÇSO no 

Coisa 	t3nnllw won.. sabcrda açócie aøil fWfl*llCS ou oeieiioi. RS 	3.00 três reais 	RI 
u tu ,n tr,lI'c veda stc.dSdeN crfl,lfl si Jarva., a•" 

7 

 

V TOTAL 
EXTENSO 

seiscentos e 

trinta reais 

setenta e 

0.0O cinco mil 
reais 

sessenta e 
s co x 1 

'seis mil reais 

mil 
S'ScO quinhentos e 

jsetenta e 
cinco reais 

trinta e três 

mil, 
33 750.00 setecentos e 

cinquenta 
reais 

1 	
Maianos 9~.  dl P.Iflk qi.aI'd.io C55t3 r99I8 yv dv 

denodo sei Mel de.S4nv0nia e i,.Ju,I, 	 spa cano e 
6 	III 11X 	Kg C... s..u.3ade. Pwahaaelna. iatintocoo.o4oundorr.,. 	

R$ 	3,00 trós reais 	RI 

fiada. i41'I 

S400000 

Cinquenta e 

 quatro mil 

reais 

/ 	 1 
SA.ao ja'oS. dl piY•I Q4be .V5rr0 11100. 141' 

- 	
, 	 r 	Cm. 	ar'aos coaw.çio e tre-ro uno'tn. co, v~ a. 	R$ 	4,00 1 quatro reais 1 RI 	Oco.X 1 SMtfltO5 

n'aluaç.ao .deo.do 'sono do iubsb*rr,ss tai'cuç foi~ 	 i 	reais 

VALOR DO LOTE 1 R$:231.555W. DUZENTOS E TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) 

VA'DAOE DA PROPOSTA 60 SESSENTA) DIAS 	 S ~0 Di 1 NT RLGA 0€ ACORDO COM FOCAl 

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

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE ICE 

PREGÃO ELETRÔNICO N42018 12.C6.1 - SRP 

Seleção de me*,o, Proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de gêneros ainenticcs destinados aos Ma.as assistidos pelo Programa de 
Alimentação Escolar do mun.clpio de Hcizonte/CE. (com ampla participação e cotas 
exclusras a ME e EPP). conforme especitcações contas no Termo de Referência 

ABERTURA CARTA PROPOSTA: 28/1212018 Ás 10:00 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 2811212018ÁS tl:OO 148 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 - AMPLA CONCORRÉNCLA 

ITEM 4 1 	 ESPECIFICAÇÕES MARCA 1 UNO 1 Gil? 	1 UNT 1 	TOTAL _ 
Abacate de primeira qualidade. In natura, tamanho médio, tamanho e 
coloração uniformes e sare- defeitos, polpa firme livres de sujidades CEASA KG 90 14.00 1 260.00 

parasitas, larvas  

quatorze reais  

md duzentos e sessenta reais 

Banana pista tamanho médio (1009). de pnmne.ra qualidade.m "rufa. em 
pencas Integras tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, cEAsA KG 18 750 4.99 93.56250 
devendo ser bem desenvolvida. sem danos fiscos e rnec&nicos onundos do 

2 manuseio e transporte  

quatro reais e noventa e nove centavos 

noventa e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos  

Laranja peru tamanho médio, de primeira qualidade, frutos com grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes. CEASA IÇO 16 500 ,. 4,99 82 33500 
sem ferimentos ou defeitos. rmes e com brilho. sem machucados 

quatro reais e noventa e nove Centavos  

oitenta e dors mil, trezentos e tifla e caco reais - 
Maçã nacional, de pibnen Qualdade. r natura, tamanho e cor uniformes. 
sem madwcados. sem larvas. parasitas e outras impurezas. aconøcicnaa lem 

CEASA O 225 11,99 2697.75 

a caum de pep.l&i 
onze reais e noventa e nova centavos 

dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos  

Mamão formosa de pnmeire qualidade, com 60% de maturação. frutos de 
tamanho uniforme, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor CE.ASA KG 11.250 2.99 33,637.50 
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, armes e com brilho livre de 

5 sujidades. parasitas e larvas, sem machucados.  - 
dois reaIs e noventa e nove centavos 

trinta e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos  

e Melancia grsiida, de primara qualidade, casca integra, frvre de sulidades. CEASA xc 18 000 8,99 

JVY 
151.82000 

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura cor,, polpa frme e intacta, sem machucados - 

oito reais e noventa e nove centavos - 
cento e sessenta e um mil oitocentos e vinte reais - 

:Melão japonês de prxneira qualidade, tamanho 'nédio, sem machucados, 
coloração e tamanho uniformes, com grau de maturação adequado. isento CEASA xc no 2,99 448,50 
de substáncias teriosas, sujidades, 

dois mais e noventa e nove centavos 

quatrocentos e quarenta o oito reais e cinquenta centavos 

1 VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 R$ 	376,761,25.. 
trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos 

LOTE 2 'COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

ITEM 	j ESPECIFICAÇÕES 1 MARCA  1 UNO  1 QNT 1 	UNI 	1 TOTAL 

/2 

ER 
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r 
a. PAG*IA a 

quatro mil, oitocentos e setenta o dois reais 
VALOR GLOBAL DO LOTE 	 23.352 

vinte e três mil, trszenws e csqueinta e dois reais 
1 VALOR GLOBAL GERAL 	 í 	1 	1 3321.773.90 

Validade da proposta 50 (sessenta) dias 
entrega conforme ordem de compras 
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação 

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 

r411 
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PROPOSTA 

Número do Pregão: 	 2018.12.06.1 -SRP 

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO  VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS 
ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 

Objeto. 	
MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS 

EXCLUSIVAS Á ME E EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

Lote: 	 LOTE 1 	AMPLA CONCORRÊNCIA 

Especificação do Objeto: 

1 
Abacate de primeira qualidade, in natura, tamanho médio, tamanho e coloração uniformes e sem 

defeitos, polpa firme, livres de suJidades.parasitas, larvas. 

2 
Banana prata tamanho médio (100g), de primeira qualidade, In natura, em peças Integras, tamanho 
e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos 

e mecanicos oriundos do manuseio e trasporte 

3 
Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, frutos com grau máximo de evolução no 

tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, 
sem machucados. 

Maça nacional, de primeira qualidade, In natura, tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem 
larvas, parasitas e outras Impurezas, acondicionada em caixas de papelão. 

5 
Mamão formosa de primeira qualidade, com 8019 de maturação. Matos de tamanho uniforme, no 

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, 
firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem machucados. 

6 
Melancia graúda, de primeira qualidade, casca Integra, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e 

Intacta. sem machucados. 

Melão japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, sem machucados, coloração e tamanho 
uniformes, com grau de maturação adequado, isento de substãncias terrosas; sujidades 

Marca: 

Ceasa 

Ceasa 

Ceasa 

Ceasa 

Ceasa 

Ceasa 

1 Ceasa 

2 

3 

4 

5 

6 

i 

Quantidade:  

90 

18750  

16500 

225 

11250 

18000 

150 

3 

4 

5 

6 





(Kttt 
P(cN\ 

t MontA 

Valor unitário de cada lote (em RS) 

2 	1 	4.39 

3 	1 	 6,75 

Valor Total do Lote(em R$) 	334.854,1 
trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos 

e cinquenta e quatro reais e quinze 
centavos 

IPrazo de Entrega: 	 Conforme Editai 

1 Prato de Validade cia Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 	 60 (sessenta) dias 

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o forneciment 
referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdênciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes. 
seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contrataçãq, 

Inclusive a margem do lucro 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa 
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edirafl. 

27 de Dezembro de 2018 





e 

e 
'5 

e 
(5 

e 
'5 

a 
ti 

1 
o 

II 
E 

vi 

li 
ifl ti2n. 
' .0 
zoa 

o 

e.' 
-7 

Ç) 

IR 

5 

2 
A. 

o 
L 

ti 

1 3 
o'.-. I i 

avi 
ti 

E 
8 
ti 

—'5  n 

• o is 

! ' 
8 rí: 

lo a — 
es' 

.3 a. 

E  
3 a 

E  L '5,' 

'.2 
Lo 

E 
A. 

A 
•; 

t .od 
E° 

1 
a a 

o r 4•na 
j -c 

e 
• 

o Aé 
2 a. a -t-8 
z 

L5 
c.aj 

8 
.2  
a 

Çti 

I2 
ti 

E 
ti ti ] i!iti fl  

O CI 
.2 
oe ii (r 

!• 
• .à 
a 
:

8  
a ti 

ti -v ti g. tE 
A. 

6  
. •'E 
ti 

ti a 1  
E 

e e 
= 

L. 
a e "5 .  

E ao 

- 

e 
• a 

iI1 i!  _• k ti _______ 

- 

44 4t 

gti 

— z 010 __ 
o' 

44 44 

Q o 

!: 
z 
o o— 

—- 

ti 	(5 

3 ° 	• 1H ite 

.4 o 
'Ê - 
Let 
IL a. 	• o r - 
E 

_ 8 
Lfl 
or 

- N 

?' PAGRIA 





PRIC 40 

j_24W t 
PANA 

a 

C 222 e!8 

9.h O' 

8 8 8 9 
U 6 

o 
r 
> 

44) 4, 4, 43 4, 40 43 

cZ 

8 C3  Ja 

5 
— z 

ir o' o ir  
- 

rC 4 

43 '3 40 43 

o o O O O 

o 	' o 
— o 

ti) o 

SI ' 

do 
cr 

• . 
CO) 

O, 

h 
aR 

.9 
OE 8 

2 
o .= 	.2 

EÉt 

c. c.rn.& . 
= 

g 

cflC 

.0cE 
1a 

j0E 
-UE 

=O 

o 8 
* 

E 	'-.E Lu 
ES  

tEv8 
.0 ah 

O 

o nc E  
49& 

L2 

- &o 

MO U 
E2at 

.0 

ti) N - 





t 

•fl a. 
PAGINÁL  

a 

z 	o 
r%1 

•0 

o 	2 n 

z 

11 	4 
Af  

La 





Á L4S fj_2 SO 
' 	PAGINA 	' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRONICO N°2018.12.06.1- SRP 

DATA: 2811212018 ÁS 11:00H 

OBJETO: SeleØo de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinados 

aos alunos Objeto: assistidos pelo Programa de Aiimentaç$o Escolar do município de Horizonte/CE, (com ampla participaçâo e cotas 

exclusivas a ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

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

referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes ã execuço do objeto desta iicitaçáo. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaço e que nossa Carta Proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 1' AMPLA CONCORRÊNCIA  

17CM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

Abacate de prmeira quaildade, ii natura, tamanho médio, tamanho e 

1 coloraçio uniforme e sint defeitos, polpa firme, livres de sujidades kg 90 ceasa RS 	9,00 18 	810.00 

- parasitas, larvas. - 

Banana prata tamanho médio (100g) de primeira qualidade, iro natura, 

em pencas integras, tamanho e coloraflo uniforme, com polpa 	''e 
R$ 3,75 R$70312,50 2 

e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

- Laranja piara tamanho médio, de primeira qualidade, frutos coo, grau 

máximo de evoluç3o no tamanho, ironia e sabor da espécie. 
cena 18 	3.75 18 	61 875,00 

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem 

machucados.  

Maça nacional, de primeira qualidade, in natura, tamanho e cor 

4 uniforme, sem machucados, sem larvas, parasitas e outras impurezas. kg 225 ceasa 18 	9,00 18 	2.025.00 

acondicionada em caixas de papelio. 

Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% de maturaçio, 

frutos de tamanho uniforme, no grau máximo de evoluçio no 

5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, kg 11250 ceasa 18 	2,70 18 	30.375,00 

firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e lamas, sem 

machucadas. 

Melancia graúda, 	de primeira qualidade, 	casca 	integra, 	livre 	de 

6 
sujidades, 	parasitas 	e 	larvas, 	tamanho 	e 	coloraçlo 	uniformes, 

ceasa 18 	2.25 18 	40.500,00 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, 

sem machucados. 

Meio 	japonês, 	de 	primeira 	qualidade, 	tamanho 	médio, 	sem 

machucados, 	coioraç3o 	e 	tamanho 	uniformes, 	com 	grau 	de kg 150 ceasa 18 	3.75 18 	562,50 

maturaç3o adequado, isento de substâncias terrosas, sujidades. 

duzentos e sela mil, quatrocentos e sessenta reais aS 	206.4S0,0O 

'r-- 

I.01'E 2 . COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

ÍILM DESCRiÇÃO IJN1D. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

Abacate de primeira qualidade, in natura, tamanho médio, tamanho e 

1 coioraçlo uniforme e sem defeitos, polpa firme, livres de sujidades kg 30 ceasa R$ 	9,00 18 	270,00 
parasitas, larvas.  

Banana prata tamanho médio (lOOg)  de primeira qualidade, in natura ?  

em pencas Integras, tamanho e coioraçio uniforme, com polpa firme 
2 kg 6250 cena RS 	3,75 aS 	23.437,50 

e intacta, devendo se' bem desenvolvida, sem danos fisicos e 

mec$nlcos ornjndos do manuseio e transporte. 

ai 

/ 





VIL 

Margarina vegetal com sal 55 a 75% de lípidios, á base de óleos 

vegetais 	liquidos 	e 	interesterificados 	e 	sem 	gorduras 	trans. 

embalagem primaria pote plástico de 500g contendo identificaçci do 

2 
produto e fabricante, informação nulricional por porç3o. data de 

und 3480 
embalagem e/ou prazo de validade e s.i.f. Acondicionados em caixa de 

primor 4.32 

papelio lacradas e intactas. Prazo mínimo de validade de 4 meses da 

data da entrega. Especificações impressas na própria embalagem. 

Entrega: mensal, 

trinta e sete mil, quinhentos e treze riais e sessenta centavos 

Prazo de entrega conforme solicitado no edital e anexo 

Prazo de vaidade - conforme solicitado no edital e anexo 

Preços propostos: conforme solicitado no edital e anexo. 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 2018.12.06.1 - SRP 
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

1. OB.JETO:Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 

aquisições de gêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de 

Alimentação Escolar do Município de Horizonte/CE. 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

- 

ITEM 	 DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA 	
VALOR

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

Abacate de primeira qualidade, in natura, 
tamanho médio, 	tamanho e coloração 

kg go / CEASA 
R$ 

uniformes e sem defeitos, 	polpa firme, 7,50 675,00 
livres de sujidades, parasitas, larvas. 

Banana prata tamanho médio (lOOg). de 
primeira qualidade, in natura, em pencas / 
Integras, tamanho e coloração uniforme, 

R$ 
2 com polpa firme e intacta, devendo ser kg 18.750 CEASA 

2,89 	 54 187,50 
bem desenvolvida, sem danos fisicos e 
mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transporte. 

Laranja pera tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor da 

k9 16.500 CEASA 
espécie, 	uniformes, 	sem ferimentos ou 4,20 	 69300.00  
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados. - 

Maçã nacional, de primeira qualidade. in 
natura, tamanho e cor uniformes, 	sem RS 

4 machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e kg 225 CEASA 
99 	 1 79775 

outras 	impurezas, 	acondicionada 	em 
caixas de papelão. 

Mamão formosa de primeira qualidade. 
com 80% de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

RS 
5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem kg 11.250 C 3.10 34 875.00 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades. parasitas e larvas, sem 
machucados. 

Melancia graúda, de primeira qualidade. / 
casca integra, livre de sujidades, parasitas / 

/ 
6 

e larvas, tamanho e coloração uniformes. 
kg 	18.000 CEASA 

devendo ser bem desenvolvida e madura, 2.60 46.800,00 
com 	polpa 	firme 	e 	intacta, 	sem 
machucados. 





MN 

1 	.253 
itV\ 1 	 PAGI4A a 

N? 
1 Melão japonês, de primeira qualidade. 1 
1 tamanho médio, sem machucados. 1 

7 1 coloração e tamanho uniformes, com grau kg 	150 CEASA
789 	 1.183,50 1 de maturação adequado, isento de 	 - 

1 substâncias terrosas. sujidades. 	 1 4 
VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE 2-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

TEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 	MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 	
VALOR TOTAL 

 

Abacate de primeira qualidade, in natura, 
tamanho médio, 	tamanho e coloração kg 30 	CEASA 

RS 
uniformes e sem defeitos, 	polpa firme. 1,50 225,00 
livres de sujidades, parasitas, larvas. 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de 
primeira qualidade. in natura, em pencas 
íntegras, tamanho e coloração uniforme, RS 

2 com polpa firme e intacta, devendo ser kg 6.250 	CEASA 
2,89 18.062.50 

bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transporte. 

Laranja pera tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor da kg 5.500 	CEASA 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 4,20 23.100.00 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados. 

Maçã nacional, de primeira qualidade, in 
natura, tamanho e cor uniformes, sem 

4 machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e kg 	75 CEASA 
599.25 

outras 	impurezas, 	acondicionada 	em 
caixas de papelão. 

Mamão formosa de primeira qualidade, 
com 80% de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no R$ 

5 	tamanho, aroma e sabor da espécie, sem kg 3.750 CEASA 	
3.10 11 .625,00 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
machucados. 

Melancia graúda, de primeira qualidade, 
casca integra, livre de sujidades, parasitas 
e larvas, tamanho e coloração uniformes, 

6 	 kg 6.000 
R$ 

CEASA 
devendo ser bem desenvolvida e madura, 2.60 	15.600.00 
com 	polpa 	firme 	e 	Intacta, 	sem 
machucados. 

Melão japonês, de primeira qualidade. 
tamanho 	médio, 	sem 	machucados, 

7 	i coloração e tamanho uniformes, com graui 	kg 50 	CEASA 
7,89 394.50 

de 	maturação 	adequado, 	isento 	de 1 
substâncias terrosas. sujidades. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
69.606,25 

LOTE 3- AMPLA CONCOERÉNCIA 





FÈ 

(1 
I'' ptc.t&s •" 

Vinagre 	de 	álcool, 	acidez 	volátil 	4%. 1 
embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 
contendo 500 ml com Identificação do 
produto e do fabricante, registro no órgão 
competente, data de embalagem e prazo 

gr 	2.400 	MARATÁ 
de validade, acondicionados em caixa de j 1,98 4.752,00 
papelão lacrada e intacta contendo 	12 
unidades. 	Livre 	de 	impurezas. 	Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
23.985,00 

LOTE 31- EXCLUSIVO ME OU HP  

ITEM DESCRIÇÃO IJNID QTDE MARCA 
VALOR

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

Óleo de soja refinado tipo 1, em garrafa 
pet 	com 	conteúdo de 	900 	ml 	com 
identificação 	do 	produto 	e 	fabricante. 
informação nutricional por porção. n° do 
registro no órgão competente, data de 

embalagem 	e 	prazo 	de 	validade. 	 RS
gr 	4.000 	SOYA 

acondicionados 	em 	caixas 	de 	papelão 	 5.20 20 800.00 
lacradas e intactas contendo 20 unidades 
Isento de odores estranhos, substâncias 
nocÃvas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 
impureza. Prazo de validade mlnimo de 6 
meses da data da entrega. 

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% 
de lipidios, à base de óleos vegetais 
líquidos 	e 	interesterificados 	e 	sem 
gorduras traria, embalagem primária pote 
plástico de 5009 contendo identificação do 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

PURO R$ 
2 nutricional por porção, data de embalagem un 3.480 

SABOR 3.50 12.180,00 
e/ou 	prazo 	de 	validade 	e 	S.I.F., 
acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão 
lacradas 	e 	intactas. 	Prazo 	mínimo 	de 
validade de 4 meses da data da entrega. 
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. Entrega; mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
- 	

- 32.980,00 

[Total Geral: 	 1 R$ 	3.266.698,001 

Declaro para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas 

incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à 

execução do objeto desta licitação. 
Declaramos para todos fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e 
que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório. - 

Pacajus - Ce. 27 de Dezembro de 2018 
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LOTE 2'COTA EXCLUSIVA cal OIJEPP 

acA DesciticÃo Y UNff V. UWmTaT, V. TOTAL Y.TOTAL EX1. 

Abacate de ~.qualidede, ia nata,,, tams'l,o médio, nove real, e d.eatOe e 	teata 

(9 30 CEASA tamanho e oolorcQ&o uniformes e cern defeitos, polpa R$9.39 trint,enove R$2$I.0 
e t,m 'cale e 

time. avr*e de eujldedea, pareaMa., lar,,.. ocntavoe .ee 
centav
eentaet,ee 
centavo. centavo. 

 prata 	tamanho 	médio 	1009), 	de 	primeira tinta e ulnmd, 
quelidede, la natura, em pene.. Integra;, t.n,enho e oltocentoe ..benta 

2 1(9 8250 CIMA ~~~~ uadorme. soai polpa Arme. Intacta. denodo 018.50 
*i. reate e dez 

RS31.$eTTI e *ela rnóe 
ser bem deaeavoebda. cr,  dano. t,icO4 e mecõnecoe cantores, 

ee.nta e cale 
onundoe do manucelo e tts.apofla. oe,tan, 

Laa'ca3e Para tames,o 'sadio, de preneir, qeasdade. querenta 	sil, 

3 . 1(9 5,500 GEMA 
fruto. coo, 	"4*1,0 de ~coneno tamanho, ar0. e 

500

grau  sete te,. e tifia 
0140 40$ 16 

aua0ceatoe e Oito 

cabo' da .01.. unifoimes. .ini legln,er,toe 011 desato, '  nt e cinto ce.v oe real, e d.Leeeele 
fio,.. e coa,  brebo, cem Ineohuocdoe centavo, 

Meço nacional, le pnmolre quelidede, la natura, tamanho 'si' ,,,/ novecs,toe e trai 
4 kg 38 CEASA cosi uallormec 0~mcohuoedoe. 0cm lervea. pav.ella. 031204 doce re,.tc 

RI9O&O6 ved...  ole 
• cuftee li.p.es,e. eoondl,ade e.', oeisea de pepeJeo qts altO ocntavoe 

centavos 

Mamão Sonso.a de pnc'eiia qualidade, coo, W& de 
ma.reçao tnAoe de tamane.o 'WidfOrnw. n.W.~~ doze ~. duzantoe 

5 Kg 3.750 CEASA de evoluçio no tamenao cio", e sebo. da .~cem 01 3.27 
tia reaIs e venta 

RI' 224490 e nuareala e waalr 

f.rimantoe ou defeito., *,mca e com tribo livre de e 'eta oentavoe 
 reta e nonne45  

sujldedee. perecltaa e l.rvaa, acm machucado. centavoe 	1 
Mei.nc,e gtevde, de prin..we quaedade, ceece lnt.gia, qualorte 

1(9 6000 CEAeA 
livre 	de 	.u)ldcdee, 	pai.elt,a 	e 	laivn, 	tamanho 	e 

012.45 
dai, itaIs e 

qucrcafae 	oo R$14 893.48 
.ele.ectoe e 

colara~ uniformes. d.v.do  eer bs,, de.eavvclvida e noventa cote 'cale 

medure. co." polpa  r"e e nt,acl,a sem inadsucadoe 
oeaiavce e oitenta e oito 

—o. 

encho Jep.nae, de pnn'elie queadede, tamanho médio 
trN eM, e canto e oltanlae 

t,, CEASA 
eco. machucado., coloieçao e tamanho unlformec. com  

1I3J7 fleeefiee cela 01113.17 
('Se cale e 

W. de malunçao adequado, 'cento de eubetMcM. aaceenta e ceia 
lanosas. Su)ldedec centavo. 

VALOR TOTAL Oot,0TE02: R$100,e03,Oe 
cri nat, seceoee ('es ret, e ae 	osMavoc 

ON 

,cITwre .36 

A PREFErTURA MUNICIPAL DC OIOR*ZONTLCC 

flV.:PREGÀOEIETRÕNICO N.'201c.12.06 1 SRP MO 
O$J(TO Seieçao de nwlho. o'opc. ,a Der, reglctro de prsç4e vianda tulMr,a e evcntueie e4ui.,çÕn de g$neroe .l,menbcioe de.dnedoe coe bano. 

de Al.vorIkçao Eecolci do .wvjniar.o de Mc,,zontaCt 

CARTA PROPOSTA 

LaTi 1. ASiA CQi CA 

 1,11 , 110 QTM ~CÁ 

__

TTEM otscnicAo V. UNIT . TOTA

Abanada 
de~.evebdede

~nadio 
guerantasiWo 

1(9 90 CCASA ranho e caloreçio unlforii'ee e i.m d•festte, paIp. RIl, SI RI144.I0 
- 

preta temanAo ".bat M011),- pn,n.. 

TM 
noventa e cenoo 

qualidade. 1h haItie. em peno.. ~si, tamanho 

3 1(9 18.750 CEASA OOlOtSo&. uniforme 0001 poupe ftme e Intacta, devendo RI3.I0 S95.183.27  
cci b.m deeenvoi,lde. cem dsnoe Mlooe e meoomicoc case vint. e ccl. 
onvnd.e do mw.l,e.oe Vbn.pertI oaatavoe 

Laranja pera tamanho 'nédio, de prwi.elra qualidade, 
cento e vInte e uni 

3 1(9 '8500 CEMA 
'vis; cri grau .,.ê.imod. evoluçio notamS,hO. croa,.. teto — ttIDt* 

R1121 224.45 
mil, du..nloee 

tola e quatro real. 
caber de eepu'e. uMoen,ee. elO N~~Ou defeIto,, 
Um,., .com brdho, cem machucado.. 

come. centavoe • quflata 
centavo 

MaçA nacional. de primei-. qualidade, la natura, tamanho 
doce 'iii, 

4 1(9 225 CÉASA iee, cem machucados, sem l.e, pernil.. ecor uncfom 	 w'v R$I2,04 
002 R51 t1'è'5 

.etac•att. e nove 

• outra. in,purezee. econd.oloneda em ~.de pelto (iu,tto centavo real. e dd~ 
 

centavo, 

Mmlo Io,'moee de primeira qualidade, coe'. 10% de 
mebireglo, (guias de tamanho uniforme, no gteu n,étln.o (nata. e.'. mli 

de evoluçio no tamanho arame e ector da aupécle, Sem 
.etacentoe 	tinta 

1(0 ii 250 CIMA RIS.?? 0534 'lAGO equatro'esMae 
fen.wentoc ou deleite. •fl$e. e cri bfl?lo livre se 
aujidade., parcelo., e Iarve..eem machucado* 

•flW,ta e nove 
Oentavoe 

Mee',c.a ye..da de  preces'. quamdede, ceeca Mia9,. q,aeanta e quatro 

6. 1(9 10.000 CEA8A 
livre 	de 	euj,dadee. 	pereeitae 	e 	lerete, 	LI..."e 

RJ2,45 
doce real e 

...  nco R$U 011,63 
md. oaa..ta e — 

~Munlfom,ee, devendo sei bem deaenvoivlda e 
media, oco, polpa frio. e S,tact, eec, 

centavos 
real, e e.ee.nI. e 

trile. oenlavoe 

Melio jwoMe. de pnme.'a qualidade tams'Pio medi., qnei.toee 
a cem n,echucadoe. colo'açto e tamanho unafoçnee, 	1v. 00 

via real, e 
eatae cinquum 7 1(9 150 CEASA R$3e7 Mente. ROI. 

gral, de matureçao edequedo. ,eento de .ubethncl.e 
tenDe.. .u4adee 

""teve. reajo e dob 
cantavoe 

YALQRT0TALDOL0TEOi R$301. 09.18 

tnnatoe e um wcd, oltoc .Me. e nove '.Me e dezoito Oenl,'o'oe 





a 

nUM 
3M rlr.tdo 	dado. •atlitgsia yb.tIa o.4.tJsw 

lr...eparantt, 	,n..t..t& 	MÕa100. 	I.w..flcad,Wta 

t.ohadO Pof 	Ian,o..cid,e. 	coa. id.nt40a1&O do 

3 	ki 	2 '00 	*1111.4 produto a 00 t.bflc.nta. raQistro AO Orgio coi'.pttant., 	
RIl 22 	

umr.S.rintte 

data doa'nb$.g.n'. vazo04 validada a pado liquido da 	 dois c.ntavos 	 a quaranta a trie 
R12 671.43 	a.t.nta•umFS 

1 kg. acond.cloaado. e'.. faidos lacrados 00.11 30 k9 
Í,tn 	da 	r.p.r.za, 	£spacitc.çÕao 	a.ofaStb* 	na 
pOçla 5'Oag." 

Tançero coadw,antado complato caseiro liquido SEM 
PIMENTA, 	oonai.tsnl.. 	•n.baiaga., 	p.In.ârla 	ga..ata 
plasUca contando 500 nl C~Santløcaçio do produto • 	 quinia olil. 
00 labrloant*. n do ~atra no Orgao oon.pelant.. dali 	 sais mis. 	 ......Ida.

2 IX 	III 01¼5 	da an.b*ifl.A. s prazo da validada. acondIcIonado. si .. 	RIS $3 	c..quaata a fla 	flhS *71.47 	astenia titia rase 
ce.ac da p.çli&o lacrada. .atacta contendo 12 ~dm c.ntavot 	 . qu.rtMa asMa 
sano da odo'sa asLtattOa. .~~o..fl0crss . 	 centavos 
quamqu.ar Otibo. tipos O. dIlpuraias 	P'eio i1øIlO da 
vslldada 4.6 mas.s da dMa da antt.ga 

Vinagr, da al000i .dd.t volabi 4%. 
a'r. 	

.mbsagatn p'imári. 
g. pisalica c ont.ndO SOC n coa. i4.nilc.çao do 
prodhlto 5 do f,br.cant. r.g..11t no org&o con'pttenta. dota a.Ii, dutantos 

LORO 	data da antaieqa.... ~o do widada. .conac.0"ado. 	* 	10 	 R 14. S12 244 otnoomt— a das 	 a qua'ata a qua0 *0 
•fll cais, da ps..IiO iact.d. . Intacta contendo 12 	 csntana 	 Ices a novtrts 
unidade.. Livre da .11pur,taa Pomo nvuo da validade cantava. 
4. 6 p.aat. da data da.~~, 

- VALOR TOTAL DO LOTE *o: 	R144.571.43 
- - 	R~a que. iS. quS.k..sia. a aaaa um,... saara..Ia a laia oaaS,o. 

LOTE $1 . ÉXCLUSIVO 4 00 [PIO 

TE ti 	 OTDE 	MANCA 	DESCRIÇÃO 	 Y.IIMT 	li LMITS'T. 	V.TOTAL 	V.TOT*LEXT 

Õóao da so5a raMado bpo 1. .i ,. ~a pat cai.. contaudo 

MO *00 - co.,  idtntcação do p'oduto • Iabaicavita. 

edo"..açao ntsccnal p0' po.flo -. do 1 t9dt 	no ~o vinte a mo, Md, 

a" 	4 oco 	sov* 	
tompa't., data da i3Oa.fl." a rato da o~.. centoa ata a do 

sais reais a 

*345) 	ca.qua.taat'âa 	*124 122.45 
.~,o~si, casa. oo rapalo lacrada, 	 U.U.in 	 'asa a qu'aataa 

contando 20 +inidaøs 	acato da 040'a' ~anho, o-co cantava. 
cantava 

subsianci.. loc,vat a qua.quat outro Upo da .'paø.aa 
Preto de vS.dada ninimo da 6 natas de data d'entrapa. 

Margarina ..g.w co... sal - 55. 71% da bpd.Q& a ba,e 
da assoa 	*getam àc,,0o. a at.r.,ta.,itcadoa a as., 

ga'ds.... t,.n.,  .~PITO-prlalana pata piasileo d 	 s't.. 1SCO 

600* cantando 	d.ntI$Caçao do produto a tatncanta. 	 qu'nIntOl 
2 	Unld 	3.480 	PRIMOR 	intorneçio nuolcional par p01910, data da embalagem 	

c 	a 
agem 	*47.35 	 *42554735 	•..srtaseata 

sala 	t,W.ta 

Vol pista da validade aS.iF . acondIcionados am caie 	 raam a Inala. 
5 tiliQo cantvoó 

da p.p.lao iac'adss . Intacta. Prazo 0m.T.o da validad, 	 cinco cantavo. 

da Sinetes da data da ant.$a LapaciPcaçÕ.. impi..... 
via propa ..rbdagatt Ér.t.g. ransai 

VALOR TOTAL D0L0( 31 

tingiraMa au... mil, .siac.nto, a oitenta a nov, ralice oitenta crtavoa 

	

V4LOU 04.Õ*AL 00$ LOfll:f 	 fl3Mi2 iii *4 

Vê. r..M4d.a. oaddtoa a dota 5n o'vtcanta a noventa e cnn reais Manta a gusfro canles'oe 

	

P*AZO 0€ ÉNTPLQA 	 . .Ini D'AS 

	

PRAZO DE VA4JCAOE DA CARTA PROPOSTA 	 H (SESS1NTAI DIAS 

Daci.r.mo. pc's todas os!.'.. dc direito, qua nos praça otartadoi aatao inoiuid.a toda... datpasaa Acidenta. sotra O fo.nsoim.nlo..raramtaa 5 tvibiiloa, ancargoa sociais a 

d'.aa bua st.'sntaa 5 ..acuçio do Otat0 d..la acitaçIo. 	
j 

Oacisan,o.. pais ioaos os Alia 45 d.r.Ite Que twria.os piaasnont, oa raç...eitoa da '..bJlaç&o a qu. nossa Carta Prvço.l.a asia s.. conlon.'..d1om a a..gSnc.a. 00 

.nat't.m.ntO coøvocatô.io aditei). 

IORTAIUA(CE) 21 de DLZEMBRO da 2010 

Is:  
fj 4S8 

MA  1: 

— t$c ;'AY 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE  
PREGÃO ELnRÕNC0 '1.' 2016.12.06.1 - SRP 	 NA Zr 

OBjETO: Scteçõo de 'rolhar proposta para registro de preços visando futuras  eventuais aquisições de gêneros ailmentícios destinados aos aSq6)sslstJ 

Programa de A1liiientoço F$ço?sr do niunicipto de Horizonte/CE. 

LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

ffi DESCR(ÇÃO To MARCA V 	Ii'CT V 	UNi' 	:XT. 2. CAL V.TOTALEXT. 

Abacate de primeira qualidade, In natura, tamanho oitocentos e 
médio, tamanho e coloração uniformes e sem dereitos, Kg 90 produtor,  R$9, 52 

- nove 	edis e 
 

R$855 1 00 cinquenta e cinco 

poipa firme, livres cia sujidades, parasitas, larvas, — — 
cinquenta centavos reais 

Banana prata tamanho médio (lOog), de primeira 
"alidade, In natura, em pencas íntegras, tamanho e cento e três mii. 

coioraçâo uniforme, com polpa firme e intacta, Kg 18.750 produtor 5,50 
cinco reais e 

R$103.125.00 cento e vinte e 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicas e 

cinquenta centavos cinco reais 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. — — 
atinja pera tamanho médio, de primeira quaiidade, V 
frutos com grau máximo de evoluçio no tamanho, r sete cais e 

cento e v nte e 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimen tos Kg 16.500 produtor $7,40 
quarenta centavos R$122. tOCOU dois mil 	cem 

ou defeitos, firmes e com brilho. sem machucados. — — 
reais 

Maçâ nacional, de primeira qualidade, In natura, dois mil, 
tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem 

225 prudutur R$ 127) 
'' 	i/iiid 

Ri? liS O:) 
setecentos e 

larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada :efl]v: 5 quarenta e cinco 
em caixas de papelão — reais 

MamBo formosa de primeira qualidade, com 80% de 
_ 

maturaçio, frutos de tamanho uniforme, no grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da trinta e sete mil. 

5 espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com Kg 11.250 p'odLtor ($3,33 it$3/.:25,00 cento e vinte e 
brilho livre de sujidades, parasitas e lamas, sem 

Cenav:s 
cinco reais 

machucados. 

— 
Melancia graúda, de primeira qualidade

' 
 cases integra, 

livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 
Kg 1S. produtor R$2.so 

'deis reais e R$45.003,00 Q uarenta C cinco 
coioraçáo uniformes, devendo ser bem desenvolvida e c nq,Cnta centavos mil reais 
'nadura, com polpa firme e intacta, sem machucados 

Melâo japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, 
Quinhentos e 

sem machucados, coioraçáo e tamanho uniformes, 
Kg 150 produtor R$3.7C 

ries 'cais e setenta 
R$555,00 cinquenta e cinco 

com grau de mawraçio adequado, isento de centavos 
substáncias terrosas, sujidades. 1 , ) 	reais 

VALOR TOTAL & — LOTE " _____ _________  — 	 •- ! 
trezentos e onze mil, q',I.'ttos e c'nco_reak 

LOTE 2 - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 	 J 
3SCRIÇÃC 'IRI1CA 'CT v. uNi' 	

_XI. 
3. - C -AI V.TOTALEXT. 

Asacate de primera qualidade, in natura, tamanho 
—edito, 30 o$9,5Q nove reais e duzentos e oitenta 

tamanho e coioraçáo uniformes e sem øefeitos, 
Polpa firme, livres de sujidades, parasitas, larvas. 

Kp produto 
cinquenta centavos 

R$2a5,00 
e cinco reais 

2122 

Banana prata tamanho médio (1009), de primeira 
In natura 1  em 	Integras, tamanho e qualidade, 	 pencas 

nata e quatro ml, 

coloração uniforme, com 	firme e intacta, polpa Kz 5 . 250 orodutor R55,50 cinco reais e 
534.3 75.00 

trezentos e 

risicos 
uenta centavos cinquenta setenta e cinco 

devendo ser bem desenvoivida, sem danos 	e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

reais 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, 
frutos com grau máximo de evolução no tamanho, < 5 Sou :-rodutor Rs?,40 

sete reais e 
R543.;Su 

Quarenta mil e 
aroma e sabor da espécie, uniformes, Sem ferimentos 

ou defeitos, flnnes e com brilho, sem machucados. 
quarenta centavos setecentos reais 

Maçã nacional, de Primeira qualidade, in natural, 
tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem 

7 
doze reais e vi-te 

RsI: S. 
novecentos e 

lamas, parasitas e outras impurezas, acondicionada 
em caixas de papeiâo 

<9 ro:u'.or R$12.20 centavos quinze reais 

— 
Mamão formosa de primeira qualidade, com 60% de 

maturação, frutos de tamanho uniforme, no grau 
de 	 tamanho, 	 da máximo 	evolução no 	aroma e sabor três reais e 111m11 

doze mil, trezentos 

ferimentos 	defeitos. firmes espécie, sem 	 ou 	 e com 
< P4412W K$3.30 

centavos 
co e setenta e cinco 

brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
machucados. 

reais 
 

Melancia graóda, de primeira qualidade, casca integra, 
livre de sujidades, parasitas e iarva$, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvoivide e 
madura, com polpa Arme e intacta, sem machucados. 

<1 6 .300 p'odtor R$2.5O 
dos reais e 

onquenta centavos 
R$15.000,0O quinze mil reais 





!Loz6Q 

OlE 31 - EXCLUSIVO ME OU !fl 

DESCRIÇÃO UNID fl 	MARCA V. UHIT e 	V. LS 	M. V. TOTAL  

Óieo de soja refinado tipo a. em garrafa pet com 
conteúdo de 900 mi com identlficEao do produto e 
fabricante, informaçõo nutrlcional por porçk, nQ do 
registro no órgão compecenie, dota de embalagem a vinte e oito Mil 

prazo de validade. acondicionados em caixas de GO 4.000 	obc RI-/DO stc 	ei . . 1. 5)8.000,00 mil  
papelio lacradas e Intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substâncias nocivas e 

QuaisQuer outro tipo de irnoqareza. Prazo de validade 
fninimo te 6 mesa da data da entrega. 

Margarina vegetal Com sai - 55 a 75% de iloldios. 6 
base de Óleos vegetais ilquidos e interesterificados e 

sem gorduras trans, embalagem primina pote plástico 
de SOOg contendo identiflcaçâo do produto e vinte e sete mii, 

fabricante, informacao nutrocional por porçio, dato de Unid 3.480 	deUcia 	R$8,0O aIs R1127.840,00 oitocentos e 
embalagem e/ou prazo de validade e S.I.F.. quarenta ri- -jis 

acondicionado, em caixa de papelão lanadas e 
intacta,. Prazo mínimo de validade de 4 meses da data 

da entrega. Especificaçbes impressas na prõøna 
embaiagvn. Entrega: mensaL 

- SALO* tOTr  R5SS.840C-O  OU L= 

- 	 ctquenta e anca mil, Oitocentos e Quarenta reas 

M) ____ 
-Rem

VALOR GLOBAL Rç4.017.073,88_________________ 
sitalih m11 e sflnta e a nas a oitenta a olto centaa  

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS 
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

Declaramos, para todos os fins de dr4ito, QUC nos preços ofertados estio Inc~ todas as despnas incidentes sobre ofçen,<i,,ento referentes a tributos, encargos 
sociais e demais ônus aunentes à neoçlo do objeto desta l.citaçao. 

- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os re,iai2tos de habiktoçio a que nossa Carta Proposta asia em conformidade cam as 
exi9tncIasdØlbulfleJflo convocató,io (edital). 

i UR1ALEZA(CE, 26 de Dczc"ii'u de 2018 

n 





- VALOR W.TL VALOR VALOR TOTAL 
11131 D!SCRIÇÂO t.5.ID QIL)k MARCA VALOR 1Nfl' 

TOTAL flt 

AlseaIe de rifle'!. qualidade. us nata, amanho medio. 
ul iwwiho e coloi,çio unÁ,m,es e sceis dekno.. polpa lime. k () In N&un *10.30 

nove real emita 
R1337.00 

odnoaea . twa. 

n'es de sujidades. pa~ lana, 
CenavoS .eQ lissa 

lia...,,. ~ isnasnho médio 	OOgX de piune.n qualidade. in 

nai.n, es, penca inaas. lainsisbo e colotaçio uns Vixn. tu-lis C.co na. sina. nu.',ahlâ e ave avie 
1(4 15.730 Is Nab.. *53.20 *507 300.0 

s-'l'a firn,e e sstacat devendo ser bem deita quinhentos iean 

luscos e nwctusco, onisodo; do manuseio e osiupoate 

aanj. pois t.snwdso tardio, de pnnscLra qualidade fusos cuoi 
e.nio e inste mil. 

gs.0 inasunio de evoksçlc, uso tamanho. ariana e atUo: da csjsõu.e. 
k 16300 lis N~ *17.30 

atei reada e 'nula 
*1120130.00 ~toa. 

us,fonnea scsi feirn.e,iTos os detasuo,, finises e cccii sub. se,.: 

machucado. 

eenis%oa 
Cuiiqseuta e... 

Maça na voai. de pnsrm qualidade. m saiu. wii.nl» e 	:e - doo trai, 

04 ssnsk.ines, sa,' insebuaca3os. seus lv'uas. parasuias tossias ks 225 Is. Na... *113.00 tese tesa R52 925.00 novecentos e vinte 

nascIas,aconSooa.dacmcais..  Çinc4iria., 

- N~&~ de pemwn qunMade. cccv &'f. de rrnnsa1S' 

biso, de tnrtn uakc. no pau mLm de esoluçS ia 

ua.wtotrans e Laber da espora.. ~ á .nenoa au á.fln. . ti. re tesa 
fil, e ata traI. 

Kg 11 250 Is Naus *53.30 *1" 12' 03 crio e ousa e 
A~ eras bnbi lnte de N~ para~ e '.,at. uma 

rlusaados 
canco reais 

- M.laua pisala de pnuixtra qualidade. cear. way. Ir.'. de - - 

sasjsdades. psaaaa e lana,. ssnailio. colocação sauknuw,. d. s n 	e isaa. q.. 	. san S 
06 l¼5 11000 Ia Nas R. 73 *149300.00 

devendo ia bens desesvolvida e nsuà 	com poipa nnc e , •, 

- ataca. sansriahucs3os - - _ 

Meliojapondu. de pnnuan qualidade. tau.lw media, iii" tsr, reaja quiniteatote 

07 niachucado. coior,çdcs 	lasisasiisa usul'omses. com grande 5(4 150 tu 
 N~  R53.45 

qustetsra e callo *1317.30 dezessete reais e 

ii.si.ur.uçin adequado. Luculo dc substul.,cíuis iens,sa, iupajsde, enia.oa cinquenta :enlavoa 

VALOR DO (TF oiT  
wrzcM.s e oiro eu!, ofloceiitoteetiigin 5W e quatro reaisecs5sqs..nfacYnWra, 

- 

 

LOTE T COTA EXC LUSIVA ME OU LPP  

ITEM DESCRIÇÃO L'NID QTDF MARCA VALOR UW 
VALOR UNIT VALOR VALOR TOTAL 

TOTAL EXT. 
Abacate dc pflJltIfl q-jaludade in 05h55. asnanho n4so. 

01 uwadxse ce4oraçéo 	utonne,e ara: dc(eiio,, polpa hnie "4 .'.I li 'CaTiva R59.30 
ikJs c ic*u 	055111 

R5279,0I1 
disto':; ,  

- hweçdemjtudadapaniaias lanas - 
CelitivOl  

fluas. na tanasa'io mrdso lCC'g: de amas.  qualidade. ir  

Dnt COSI peocas LflrCfl$ wtsanho e u.$Sa%&J isuifcwine toti, 
's o25 In 'Carun RSS,20 

(ISCO TtSIS e suíte 
R1;2 500,00 

vista o dois na e 

polpa rn'c e c',sets. descai' se W.oc,cn.c.ssvsa qschano.rtais 
e rnec,,ncos vessaici d 'sunita, e 

- taras. pera 	ra.'tu 	de tuncu. qualidade, liso. vai 

01 
n•awn, de esuiuIo no t.tna.t.' .~ d.~9, Kg 3, SW tal i 

is tesa e Pita 
*540 1 O.00 

as(otme.. sem knmen,oi ou 4etcicu, Suas e com teto. ame, ceetasci e esquema e 

Maça rsoona. de pnmeira qsalslade. o nata. tntj. ca  
04 ..fia m, sem nsh..ados. sena 1~ parasuias e asnas Kg 73 E. Na.. R$13.00 sete nau R50750C 

noflc 	e 

isiçurezas. aeondgsrasuda ais cassas de paçello  
,esa*a e 	tem, 

- Matado tbnwna de pnn.eusi qualidade, casa *0% de mataaçio.  
fisatós de ta,narj:o uu(uime. no grau nias..., de evolução no  dm a 

03 tanasibo. wnauaa e tabu, da especie. San feeuniersoa ao defeito.. 4 3730 lua Nata *53.30 
ere, rasa e n'aga 

RIU 375.00 e seteita e enseo 

Sn,sn e coou bolha livre de suuidsdea, pssaailau o luva.. acm 
centro 

rema 

- mchtasSj. - 

Melancua patada. & poisei'* qualidade. dat. aílieg.n. lís,w de 

06 
m.j,da&s. pai.aítai e lana., taunaito e coloração .s,.roiiuea, 

1(4 0.000 lua Nafta Na R12,75 
duas raia e setenta 

*516300,00 
descaias mil e 

ser 	m 	 e u des asdo 	be 	desenvolvida 	sados. dom polpa fimie, e cinco cenlavol qtaSe.aios reais 

mia:. san js.rlauo.dos 

Melio japonês, de p:an.ca. qualidade tamanho media, sem liii 'vaus, casIo e aticista e 
C machucados. colosaçiu e Tansanlu,, snaul;unnt,. cosi: 	r.0 de K4 1 	50 la Natura *53.13 quasnala e cinco *1.172,30 dois reais e 

mannçk adequad;' usest,, ir auhaiaus. a. Te:,uu.a, 	.u;uu.iauica centaa'o. cinquenta centavos 

- 	 VAI.O* l)OIflTF,02' R11059$l,30 
reto,: e diu, ai.! siuivrce,fli e chagavas. e asa, nota e ca.,qwnio 'eslavos 

LOTES -AMPLA CONCORRLNCLA 

isxscRlçÀO 	 Itsinl QTDE j MARCA 	VALOR UNfl 
1 VALOR USI1T 

1 1 
1 	VALOR 

1 
1 VALOR T

t

OTAL 1 
nT 10741 n. 

J 1  

(i flJ 
À PREFEmJIIA ÀRJNJflPAL DE IIORIZUNTEVE  

P*EOÀ0ELETPÓ14ICON20I$12061-SRP 
FORTALEZA/CE. 27 DL DEZEMBRO DE 2$11 	 ~r11rj 

OBJITO; Scicçâ.' dc xsiq toçc.a . rrçwo & pro nso Asas. e ntr*s aqaa,sçttes de ixso. alner000. destawios se. aluno. .aasiidõ. pelo Psogneria de 

Aflnaçki taolat do oa.alp.o de Iknsos.CE 





MIN 

(K% zt(C4>\ 

(oLe,6co «apo. i0flÇOMO pa £éa ew.qmcádo «a knoe 

.4o R4,to e sispasio oleosa & inca SEM SAI. O 

5wodtati isk dee nw qusnt4.de .tvcficain de Fr*etMs. 

çrad,stia tossi, 	cw1iu.i 'aturadas gred. ---. Mata 

.Iuneygs, e .odtt. em pa,oses ptaatco. de 1 OOg Ç. 

sde,ti&açlwi do 1t'iidisot tstteti.titt, r( do telcisUo FO Oe$O 
Pci 1)1 	r':i k. stitt,tt. RSI 

1501 rea te uNte 
RUi. 150,00 

doze t'iil. cento e 

toanpeie.ite dais de ctst.sIagcm e vaio de validade. cmco 	tsisv0s esoquenti leal, 

.condts sonido, em fssd. l.a.dos de lkR Prazo de validade 

msnsrv. de (itt meses a pssl'r da data da ene$s  do produto. 

I•:ipifitAet inupecisas na ptôpsta eststaiIaens. tsaiio de 

III' Is. tds'u e, e,I:aislso., tobsuiriciga nociis e quaisquer Otto 

11110 de imputei. 

S.l rcult,atI,, iodado. emb.I.jie.n pnnsn. polsetileno 

tr,n,psresne, ietsslenle. atõ,ico. herrreticamerste Sc?sado por 

ten'nnssnldssetn. com .JaiIiiicsçla do recAdo.  do &bnc.ztte. 

iegnub no O%AO ca,çstse. K 2 1 CO M. 	%si1 SCSI 14 
snre*leysutite 

flI 

data de ent.Isem e pr.. de vúd.k e pesa h~ de 
osa.o. 5 	O 

acontiscnnados em ardo. l.c,.4o. com 30kg Tiago de 

ITTWISeMS 1 .pecsk.les snwesaas na papei. a,t.Iagein 

tempero e'w,t.S c.mçeto curto bqado SEM 

P1'.IF'TA. cada*a, tasb.1astm peron penh pLalbca 

corando 500 S «a ,ktt6c.k do pro.Mo e do bncne. 

n do Tr.seo r" 	Ç4t4e das. de «,õslaaT, e wazr °''' 	de 
teia reata e pinte nal, 

de .s$d.d.. .eoeuóesaaSo. em cana de p.pcIIo Ind. e 
(lrf .1 400 

('na 
KSê.5' cu,qu.ents e sete R$JS ?6S,0O setecentos 

c*acta 	& Ii Sádi, liso de adore, esvtos, 
criliavOS sentaIs e 0,10 reas, 

ntst.as rcn. rs.rir aiS.. to. de mçtse ias Prazo 

wni 	4e validade de 6 mea.s da dma da erstsega 

Vtna,r destoa.' - idei ,olaot e., eTTtsIagem primara 

srrat. ptaathatonteeid.' ilXt ttsl itint sdenlsbcaclo do peoduio 

tk Fabetisole. urgtitiit rI., ttt5t*s ivil ipetclnc, daiS de cnt.Iaen. 
Grf 2 4011 \t,taia k t00 cinco reais RSI 2 IXJ0.00 dote ireI real 

e prazo de isisdade. .coo.Il tituLa em 	casta de papelgo 

lacrada e'nn,rnc 'ntent%t 1? tan.ttwtci 	I.,v,edr imputeM.. 

I't 	i•.i,tt,ri,l c  5,: 	 Itit! rtk itt si itt,Ia dita di eiiiicgs 

VALOR DO ET 'V    
qatnaz.tTi.oi(etceafrn e nove reata 

- LOTISI ' EXCLUSIVO MI:_01: LI?  

ITEM IIKM'KTÇÀO UNtO F. MARCA VALORVNFT 
VALORVNIT 

LXT, 

VALOR 

TOTAL 

VALOR TOTAL 
flt 

iDleo de ,oji refinsdt' upii 	int gAniu Nt coto coricsaic. de 
o.:') 	icm tden'itic.ão do prrsl.tto e rabfl..antc nke,na4c, 

dc cnsbaisrcin e peaasi de validade s.a.o$caisjo. em canas de 

 

nznc,cat. pie ptda.. is' do r.pvi, si, o.o conçeteng dma 

cil 
seIs reLia 	'Viii 

RSI4 S1,Y 
'mIe e qs.abu md e 

paçcIl 	arada, e temIas cctaeal& 10 sndadc* Iseno de centas"i etioceolos real, 
odre., e.eten ..jn.U.csaa raçnsa e qss.qs 	cato 	de 

aza Pran de ti aLadaie aa.' de 6 as ias 4. dias 4. 

tspins itrai  cmnsal 	55. ?!SÕe 	eu. a b.aede  

olco. sqet. s kjwdç, • sM.r.atsn kado. e a. p~ crimen, 

ngt.eoi reunana role plAflsc de SCO 	coeusersio 

,dcnnticsçio do p'od.ao e fabricaste. ,niomacao nslnesoeial por ,'iuee e quaao miL 
pr.r$o, data de ernbslsjeri sou preto de ralsdade e 5 1 F. Unid 3.480 olhos R$'. 11 

teI 	em, o quinze 
R524.8112,00 onogento, e oitenta 

acotidanon.dni em carsa de papelim. lacradas e intactas P.. 
..euila,o' 

a dois resu 
,isntmo de saudade de 1 meses da das. da anoega 

E.uprcificaçt)es mçurasas na puóp.sa ee,sbsiap,esn Entre11. 

VALOR DOLOTE 1 
gseaFmId â no.. mil. seivanios e oitenta e .kli trota  

Valor Global do. Teus: 1(5 4.001 299.00 (queri.. n.Ibeies e irei. duzentos e "une e nove reais) 
Prazo de Validade da Proposta: (.4) (acasale dl.. 

Prazo de F.ntreaa: 11' deu dias 

Dedansncs. pata tetiou oi firas de douto, que mia preço, rkriaslso, estio mcltisdaj todas as deipesu urc.det,te, todre o knecsmeag., referentes a crtbsar,. rncjoa sociais e demais 
ôsiui sunentei * e'ecuçl., do ebjelo desta  

Declararias W. todos oi lira de dstego que ctu,çs raios plerssnette os rvqtauto. de W.1xaça. e que notas ('ata Priçoda esta a, corskmadade com as ets$eaasa do minrso 
05i'.tClXCt1O le4r,alt 

t) 
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