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PROPOSTA DE PREÇOS 

.1- 
A Pregoeira da Prefeitura de Horizonte. 

Processo: Pregão Eletrônico n °  2018.12.06.1 SRP 

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 município de Horizonte/CE. (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e 
EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência 

LOTE 5-AMPLA CONCORRÊNCIA  
VALOR 

EM 	 ESPECIFICAÇAOIMARCA 	
MARCA 	

UND 	OTD 	
UNITÁRIOVALOR TOTAL 

PEITO DE FRANGO FILE congelado, com adição de 
água de no máximo 6%. Aspecto próprio, não 
amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem manchas 	 \42 
esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 	 R$ 156.672,00 
polietileno transparente, atÓxico, limpo, não violado, 	 R$ 12.8C 	(centos cinquenta e 
resistente, que garanta a integridade do produto até ° 	

DUDICO 	 12240 	
(doze reais e 	seis mil, seiscentos 

momento do consumo, contendo peso liquido e 1kg. 	 oitenta 	e setenta e dois 
acondicionados em caixas lacradas com lOkg(Deverá 	 centavos) 	reais) 
constar na embalagem dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, data de 
validade, quantidade do produto, n°  do registro no SIF, 
SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de 180 

- dias a partir da data de entrega  
Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem 
tempero, SEM PORÇÃO DORSAL, embalados 
individualmente 	ou 	em 	bandejas 	de 	1kg, 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e 
intactas com 18 kg com identificação do produto, 
procedência, informação nutiicional por porção, lote, 
data de fabricação, temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação, prazo de validade e 	 / 	- 	/RS 8,20 
número do registro no Ministério da Agricultura 	 / 	 /(oito reais e 	

0.36 

2 	/SIFIDIPOA e carimbo SIF, Percentual de água inferior DUDICO 	KG 	12.240 	vinte 	
(cem mil trezentos e 

ou igual a 10% após descongelamento. Especificações 	 centavos) 	
sessenta e orto 

impressas na própria embalagem. Características 	 reais) 

gerais o produto deverá apresentar cor e odor 
característicos. Sem sinais de fermentação pútrida ou 
partes esverdeadas. NÃO DEVERÁ CONTER 
NENHUMA OUTRA PARTEQtJE NÃO SEJA 
EXCLUSIVAMENTE COM E SOBRECOXA, COMO 
PARTE DA COSTELA ETC. Prazo para con$imo 

- mínimo de 10 (dez) meses na datada entrega. 1 

	

LOR TOTAL LOTE 5: 257.040,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e quarenta reais) 	 - 	- 

LOTEG- COTAEXCLUSIVA  

~A 	
VALOR 

EM ESPECIFICAÇÃO! MARCA 	UND 	CITO 	UNITÁRIO 	
VALOR TOTAL 

PEITO DE FRANGO FILÈ congelado, com adição de  
água de no máximo 6%. Aspecto próprio, não 
amolecido, e nem pegajoso. cor própria sem manchas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de R$ 12,80 R$ 27.648,00 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 	

'd 	reais e 
(vinte e sete mil, 

polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, 	
DUDICO 	KG 	2.160 	oitenta 	

seiscentos e 
resistente, que garanta a integridade do produto até o 	 ' 	

nt 	
quarenta e oito 

momento do con&jmo, contendo peso liquido de 1kg, 	
centavos) 	

reais) 
acondicionados em caixas lacradas com 10k9. Deverá 
constar na embalagem dados de identificação, 	 1 
procedência, informações nutriclonais. data de 
validade. auaitidade do crodutc. n° do reoistro no 5$. 
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acondicionados em caixas de papelão lacradas e 
intactas com 10k9, comidentificação do produto e do e - 

do 	lote, 	data 	de 	fabricação, 	condições 	de 
fabricante, informação nutricional por porção,número 	 1fl 

1i\ armazenamento e prazopara consumo mínimo de 90 	 'NO) Y' 
dias 	na 	data 	da 	entrega, 	número 	do 	registro 
noMinistério da Agricultura /SIFIOIPOA e carimbo de 
inspeção do SIE.  

VALOR TOTAL LOTE 9: R$ 163.717,50 (centos sessenta. três mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos) 

LOTE 10— AMPLA CONCORRÊNCIA   

TEM. 	ESPECIFICAÇÃO 1 MARCA 	
MARCA 	UND 	QTD 	UNITMIO 	VALOR TOTAL 

VALOR 	1 

Carne bovina salgada, airada e seca (charque) sem 
adição de nitrito e nitrato, capa de gordura inferior a 
30%. Aspecto do produto: seco; cor:rnarrom claro, 
característico 	de 	carnes 	salgadas 	e 	secas, 	sem 
presença decoloração rósea característica de produtos 
curados (nitrito e nitrato); odor:próprio. Embalado á 	 R$ 26,30 	

R$ 54.572,50 
(cinquenta e quatro 

vácuo em pacote plástico de SOOg ou 1kg, 	 . 	 (vinte o sois  
acondicionados em caixas de papelão lacradas e 	DUBOI 	KG 	2.075 	reais e trinta 	mil, quinhentos e 

• 	 setenta e dois reais 
intactas com 10kg. comidentificação do produto e do 	 centavos)  
fabricante. informação nuticional por poção,número 	

e cinquenta 

do 	lote, 	data 	de 	fabricação, 	condições 	de 	
centavos) 

armazenamento e prazopara consumo mínimo de 90 
dias 	na 	data 	da 	entrega, 	número 	do 	registro 
noMinistério da Agricultura ISIFJDIPOA e carimbo de 1 
insnecãndoSlF. 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 870.290,00 (oitocentos e setenta mil, duzentos e noventa reais) 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias após a sua apresentação. 

Prazo de entrega: atélø (dez) diasa contar da data do recebimento de Compra/Fornecimento, no local definido pelo órgão solicitante. 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdendários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que 
possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro. 

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

Declaramos à garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricação ou de embalagem, sob pena de constatado alguma imperfeição, ter 
os produtos devolvidos e a empresa submetida às penalidades da lei, além do registro da falha no cadastro de Fornecedores Municipais. 

Declaramos para os devidos fins que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte - EPP e que a empresa não tem nenhum 

impedimento previsto no art. 30, § 4° da lei Complementar N' 123106. 

20 de Dezembro de 2018. 





/R$ 8,50 R$ 104.040,00 
toito reais (cento e quatro 

cinquenta 
mil e quarenta 

centavos) 
reais) 

12.240' 

-a 

J(cf-rA.Ire ?.- 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Á 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte:CE. 
Ref.: PREGÃO ELETRÕNICO N°2018.12.06.1 - SRP 

OBJETO:Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições degêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de 
Alimentação Escolar domunicipio de HorizontelCE. 

LOTE 05 

TEM UND ESPECIFICAÇÃO MARCA QTDE 1 	VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR TOTAL 

Peito de Frango EM FILÉ congela,do. com 
adição de água de no máximo 63V aspecto 
próprio, não amolecido, e nem pegajoso, 
cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprios. com  ausência de 

puiidades. parasitas e larvas. Embalagem R$ 161.568.00 
r 	polietileno 	transparente, 	atóxico, / R$ 1320 (cento e sessenta 
limpo,não violado, resistente, que garanta a (Uez. reais e um mil 

KG integridade do produto até o momento do DUDICO 12.240 
e vinte quinhentos e 

consumo, contendo peso liquido de 1kg. centavos) sessenta e oito 
acongcionados em caixas lacradas com reais) 
10k9. Deverá constar na embalagem dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, data de validade, quantidade 
doproduto, n 	do registro no SIF. SIE ou 
SIM, com prazo de validade mínimo de 180 

Coxa e sobrecoxa de franqo congelado 
sem tempero, SEM PORÇAO DORSAL, 
embaladosindividualmente ou em bandejas 
de 1kg, acondicionados em caixas de 
papelão lacradas e intactas com 18 kg com 
identificação do produto, procedência, 
informação nutncionai por porção, lote, 
data de fabricação, temperatura de 
estocagem, armazenamento e 
conservação, prazo de validade e número 
do registro no Ministério daAgricultura / SF' 
/ DIPOA' e carimbo de inspeção do SIF' 
Percentual de água inferior ou igual a 10% 
após descongelamento. Especificações 
impressas na própria embalagem. 
Características gerais: o produto deverá 
apresentar cor e odor característicos. sem 
sinais de fermentação pútrida ou partes 
esverdeadas. NÃO DEVERÁ CONTER 
NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO 
SEJA EXCLUSIVAMENTE COXA E 
SOBRECOXA, COMO PARTE DA 
COSTELA, ETC. Prazo para consumo 
mínimo de tO (dez) meses na data da 

á, 
2 
	

KG \1 

cinco mil $ 

\1 
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LOTE O9— AMPLA CONCORRÊNCIA 
" VALOR 

ESPECIFICAÇÃO 	 MARCA QTDE UNITÁRIO MALOR TOTAL 

Cama bovina saloada curada e seca 	 -- 	 1 	 -- 

 

em aciiõïc, Rio nitrito e nitrato, 
capa de gordura inferior a 30%. Aspecto 
do produto: seco; cor: marrom claro, 
característico de carnes salgadas e 
secas, sem presença de coloração rósea 
característica de produtos curados 
(nitrito e nitrato); odor:1 próprio. 
Embalado á vácuo em pacote plástico de 

KG . 500g ou 1kg. acondicionados em caixas de 
papelão lacradas e intactas com 10k9, 
comidentificação do produto e do 
fabricante, informação nutncional por 
porção,número do lote, data de fabricação, 
condições de armazenamento e prazopara 
consumo mínimo de 90 dias na data da 
entrega, número do registro noMinist&io da 
Agricultura/SIFJDIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. 

SABOR 	 ( R$ 28,00 
DO 	6.225 	(vinte e 

SERTÀO 	 oito reais) 

R$ 174.300,00 
(cento e setenta e 

quatro mil e 
trezentos reais) 

 

MÁ 

e quatro mil e trezentos reais) 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 747.183,00 (setecentos e quarenta e sete mil, 
cento e oitenta e três reais) 

Prazo de Entrega: 10 (dez)dias, a contar da expedição da data do recebimento da ORDEM 
DE COMPRA/FORNECIMENTO. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) diasa contar da data da sua apresentação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que. nos valores apresentados acima, 
estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal, custos e demais despesas que possam incidir 
sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro e que temos pleno 
conhecimento, aceitação e cumprimento com todas as obrigações contidas no Termo de 
Referência deste edital. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos 
de habilitação e que nossaCarta Proposta esta em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório (edal). 

20 de dezembro de 2018. 

ITEM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 2018.12.06.1 SRP 

OBJETO: seleção de melhor proposta pararegistro de preços visando futuras e eventuais 

aquisições de gêneros alimentícios aos alunos assistidos pelo programa de alimentação escolar 

do município de Horizonte/CE 

LOTE OS AMPLA CONCORRÊNCIA 

(TEM ESPECIFICAÇÃO 	 UNID 	QTD 	vfi. UNIT 	VR. TOT 

1 peito de frango em filé congelado, com adição de 	kg '-, 	12.240' 1 	12,99 	158.997,60 

água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem 

manchas esvedeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas 

embalagem de polietileno transparente atóxico, limpo, não violado, resistente , que ga 

ranta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo peso líquido de 1kg. 

acondicionados em caixa lacrads com 10 kgs. Deverá conter na embalagem dados de identi 

ficação, procedência, informações nutricionais , data de validade, quantidade do produto, 

n 2  do registro no 51€, 5W OU SIM, com prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da da 

ta de entrega. 

marca: AVIVAR\/ 	 - 
2 coxa e sobre coxa de frango congelada sem tempe 	kg 	/ 	12.240' 	io,o/ 	133.416,00 

ro, sem porção dorsal, embalados individualmente ou 	m barr/dejas de 01 kg, acondicona 

dos em caixa de papelão lacrada e intactas com 18 kgs/com identificação do produto, pro 

cedência, informação nutricional por porção, lote 	data de fabricação, temperatura de 

estocagem , aramazenamento e conservação, prazo de valiadade e número do registro 

no ministério da agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Percentual de água 

inferior ou igual a 10%.'Após descongelamento. Especificações impressas na propria emba 

lagem. Carcatrísticas gerais: o produto devreá apresentar cor e odor caracteristicos, sem 

sinais de fermentação pútrida o partes esverdeadas. Não deverá conter nenhuna outra par 

te que naõ seja exclusivamente coxa e sobre coxa, como parte da costela , etc.. Prazo para 

consumo, máximo de 10 meses na data da entrega 

marca: AVE NOVA 

n 292.413,60 / 

valor global do lote: R$ 292.413,60(duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e treze reais e 

sessenta centavos) 

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

despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos ,encargos sociias e demais 

ónus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos ,para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requuisitos de habi 

litação e que nossa carta proposta estar em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório(edital) 

validade da proposta: 60 (sessenta) dias  

prazo de entrega: conforme os termos do edital 

Fortaleza , 28 de Dezembro de 2018 

çr  





1ç/4UTC i( 

PREFEITURA  _MUNICIPAL _DE_HORIZONTE 
- PREGÃO ELETRÔNICO N°: 2018.1206.1 	SRP 

OBJEO: Seleção de melhOr proposta para registro de preços osando Muras e eventuais aquisições de gêneros aliIn#P! 
destinados aos alunos assstdos pelo Programa de Ainientaçáo Escolar do rrtinclpo de Hohzonte.'CE (com ampla partiçào 
e cotas exclusivas á ME e EPP). conforme especificações contidas no Termo de Referência 

LOTE 5- AMPLA COt4CORNCL&  

ITEM E.peclflcaçho do Objeto UND Quant. Marca V TOTAL 

Peito de Frango EM FILÉ congelado, com adição de água de no - 
máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, 
cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios. 
com ausência de sujidades. parasitas e larvas. Embalagem de 
poliebleno transparente, at6xico. hrtwo, não violado, resistente. 
que gata a integridade do produto até o momento do 
consumo, contendo peso liquido de 1k9. acondicionados em 

Mister 
1 caixas lacradas comløkg Deverá constar na embalagem dados KG 12.240 

frango  
R$ 13.42 R$ 	164 260.80 

de identificação. procedência. informações nutncionais, data de 
validade, quantidade do produto, n° do registro no SIF, SIE ou 
SIM, com prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da data 
de entrega. 

- Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem tempero. SEM  
PORÇÃO DORSAL, embalados individualmente ou em bandejas 
de 	1kg. acondicionados em caixas de papelão lacradas e 
intactas com 18 kg com identificação do produto, procedôncia, 
informação nutrcional por poi lote. data de fabricação, 
temperatura de estocagem, armnazenamento e conservação, 
prazo de validade e número do registro no Mnisténo da 
Agricultura;SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Percentual 
de 	água 	interior 	ou 	igual 	a 	10% 	após descongelamento. 
Especificações impressas na própria embalagem. Caracterlsbcas Ave 

2 gerais: o produto deverá apresentar cor e odor característicos, KG 12.240 
Nova  

R$ 	8.23 R$ 	100.735.20 

sem sinais de fermentação pútrida ou partes esverdeadas. NÃO 
DEVERA CONTER NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO SEJA 
EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA, COMO PARTE DA 
COSTELA, ETC. Prazo para consumo mínimo de 10 (dez) meses 
na data da entrega 

VALOR TOTAL DO LOTE 5 	- R$ 254.996,00 

Valor do lote 5R$: 264.996,00 (Duzentos e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e seis reais). 

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

Validade da Carta Proposta: 60 (SESSENTA) dias, a contar da data da abertura das propostas de preços. conforme Edital 

Nesta oportunidade, temos a declarar, 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 previstas neste edita] 

Declaramos 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, validade, garantia, b'anspoite e entrega do 0*10  e demais 
despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado. inclusive a margem de lucro 

Declaramos que, temos pleno conhecimento, aceitação e cumpiremos todas as obrigaçÕes contidas no Anexo 1 . Termo de 
Referência deste Edital. 

Declaramos, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatorio(ed'al). 

28 de Dezembro de 2018 

c  p GOMA 





RD COMÉRCIO LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ 
PREGÃO PRESENCIAL N°14.010/2011 

Razão Social: RD COMÉRCIO LTDA 
Endereço: Rua: Prefeito Almir Dutra, n o  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: rdcomerciohotniaiI.com  

(L 

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

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

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

LOTE 01 
ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO 	 MARCA 	UNO 	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 miatoi -ganisrnos que 

possam 	toma-lo 	improprio 	para 	o 	consumo 	humano 	ou 
comprometer o armazenamento. Validade minkna de 120 dias da 

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

pacotes de 1 k inviolados. Produto caracteristico da bpficação sem 
a presença de insetos ou 	impurezas que comprometam o 

armazenamento ou o consumo humano. Registro no ministerlo da 

,agricultura. validade mininia de 120 dias da data de entrega do 
produto.  

3 	Café à vaaio torrado e moido - empacotado 	a vacuo, puro, 	Principal 	Kg 	5.000 	R$ 	10,14 	R$ 	50.700,00 

embalagem com 250g. Rendimento igual ou superior a 7 litros. 
Apresentar selo de pureza da ABIC. Validade minima de 120 dias 

-, 	da data de entrega do produto.  
4 	Sal refinado iodado - embalagem primaria, pacote de 1k9 sem 	Nota 10 	Kg 	700 	R$ 	0,68 	R$ 	476.00 

impurezas. Registro no ministeilo da saude e constituído com 
decreto 75.697175-MS. Validade minima de 120 dias da data de 
entrega do produto.  

VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 	 1 R$ 	116.706,00 

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

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

1 	Feijão carioca de P qualidade- embalagem primaria em pacotes de 	Itajubá 	Kg 	12 000 	R$ 	3.64 	R$ 	43.680.00 

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

dias da data de entrega do produto.  
2 	Feijão preto de 1 4  qualidade- embalagem primaria em pacotes de 	Tio Márcio 	Kg 	4000 	R$ 	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 1' 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 ri' 250 - Centro- MaracanaúlcE - CEP:61900-160 - FonelFax:(085) 3371 2236 

E-mail:rdcomerclo@hotmail.com  - CNPJ:02.21 5.25810001-30 CGF:06.263.958-7 





- LOTES-AMPLA CONCORRÉNCIA________  

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIO QUANT MARCA VR UNIT VIR TOTAL 

PEITO 0€ FRANGO EM ALI - CONGELADO, COM 

ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO ~IMO 6%, ASPECTO 

PRÓPRIO. NÃO AMOUCIOO, E NEM PEGAJOSO, 

COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, 

CHEIRO E SABOR PRÓRPIOS. COM  AUSÊNCIA DE 

SUJIOADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM DE 

POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO. UMPO 

NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARAIITAA 

INTEGRIDADE 00 PRODUTO Ali O MOMENTO DO KG 12.240 BONASA 17,00 R$ 208.080.0 

CONSUMO. CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1KG, 

ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS COM 

10KG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS 
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÉNCIA. INFORMAÇÕES 

NUTRICIONAIS, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE 

DO PRODUTO, NO DO REGISTRO NO SIF, SIE OU 
SIM, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 180 .2 

DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO 
SEM TEMPERO, SEM PORÇÃO DORSAL- 
EMBALADOS INDIVIDUALMENTE OUSEM 

BANDEJAS DE 1KG, ACONDICIONADOS EM CAIXAS 

DE PAPELÃO LACRADAS E INTACTAS COM 1$KG 

COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 

PROCEDÉNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR 

PORÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, 

TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, 

ARMAZENAME NTO E CONSEVAÇÃO, PRAZO DE 

VAUDADEE NOMERODO REG ISTRONO 
. 

2 KG \. 4.240\ /BQNAJLd R$ 	13,50 R$ 165.240,00 
CARIMBO DE INSPEÇÃO 00SW;PERCENTUALDE 
ÁGUA INFERIOR OU IGUAL À 10% APÓS 

DESCONGELAMENTO. ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS 

NA PRÓPRIA EMBALAGEM. CARACTERISTICAS 
GERAIS: O PRODUTO DEVEM APRESENTAR COR E 

ODOR CARACATERISTICOS, SEM SINAIS DE 

FERMENTAÇÃO P(JTRIDA OU PARTES 

ESVERDEADAS. NÃO DEVERÁ CONTER NENHUMA 

OUTRA PARTE QUE NÃO SEJA EXCLUSIVAMENTE 
COME SOBRECOXA. COMO PARTE DA COSTELA 
ETC. PRAZO, PAU CONSUMO MINIMO DE LO (Da) 
MESES DA DATA DA ENTREGA. 

— 	 TOTAL R$ 	373.32C,O 

fr isar total do lati 05: R$ 373.320,00 - TREZENTOS E UTENTA E TRÉS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS. 
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do Edital: Preflo LIet,nico NO 

PRLGAO (LITRÓNICO N' 2018.11.06.1 - SRP 

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUPJSAQUISIÇOES DE 

GÉNEROS AUMENTICIOS. DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 

MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE. (COM AMPlA PARTICIPAÇÃO E COTAS EXCLUSIVAS AME E EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 

DESCRIÇÃO DOS LOTES 

Preço CIF 
Pnzo de validade da pioposta: 90 (Nowenta) d'as 





à 

Prazo. local de entraga confaime edital 
Pagamento coafurme edital 

(5 g3ç_ 
PAGNA 

Decla'amos, que nos preços ofertados estio lndu4das todos as despesas inccienters sobre fornec,rnento referentes a 
tributos, encargos sociais e demais Õnus atinentes a execuçio do objeto desta licitação 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisatos de habilitaçio e que nossa Carta 

proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório leditali. 
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PROPOSTA DE DE PREÇO 

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

PREGÃO ELETRÕNICO N° 2018.12.06,1-SRP 

% 	PAgGINA 

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 município de }lorizonte/CE 

0 r 1 -AMO. A rnMrnoDt.ir,s 

- VIL. TOTAL 

ITEM Ot5CR1ÇAO MARCA UNIO QUAKT. 
VALOR V*. UNff. P01 

VALOR TOTAL POR 
UNÍT. (R$) mtiao 

IXTINSO 

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade, In natura. CEASA KG 90 10,50 cinqüenta 945.00 t quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos eclncç, 
uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres reak 

- de sujidades. parasitas, larvas,  

cento e 
onze mil. 

cinco reais e 
novecentos 

2 
Banana prata tamanho médio (lOOg). de 

CEASA KG 18750 597 
noventae  

111.937.50 e trinta e 
primeira qualidade, 	In natura, em pencas sete 

sete reais e 
Integras, tamanho e coloração uniforme, com centavos 

cinqüenta 
polpa 	firme 	e 	intacta, devendo 	ser bem centavos 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte. - __________ ________ ________ 

Laranja pera tamanho médio, de primeira Ires reais e 
sessenta e 

um mil, 

qualidade, 	
frutos 	com 	grau 	máximo 	de CEASA 1<6 16500 375 

setenta e 
61.075.00 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 KG 225 10.47 
quarenta e 

2.355,75 
e cinco 

Maçã 	nacional, 	de 	primeira 	qualidade, 	In 
sete reais e 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem 
centavos setenta e 

cinco 
machucados, sem larvas, parasitas e outras 

impurezas. 	acondicionada 	cm 	caixas 	de 
centavos 

- papelão. 

vinte e 

oito mil. 
Mamão formosa de primeira qualidade, com dois reais e 

60% 	de 	maturação, 	frutos 	de 	tamanho cinquenta e 
seiscentos 

CEASA KG :,' 	-1 2,S5 28.687,50 e oitenta e 
uniforme, no grau máximo de evolução no cinco 

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

Ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
cinqüenta 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
centavos 

machucados.  
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sete mil, 
Cenoura de primeira qualidade, sem (olhas, 

quatro reais 
setecentos 

primeira, 	tamanho 	médio, 	uniforme, 	sem 
CSA 1850 4.20 e vinte 7.770,00 

e setenta 
ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos 

centavos 
reais 

estranhos 	ou 	tenros aderida 	à 	superfície 
externa, integras e firmes. acondicionadas em 

- sacos de polietileno (testados. 

sete mil 
5 Tomate 	vermelho, 	de 	primeira qualidade, CEASA KG 1000 7,00 sete reais 7.000,00 

reais 
íntegros 	e 	firmes, 	tamanho 	médio, 	com 

aproximadamente 75% de maturação, sem 
ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas. 

- com coloração uniforme e brilho. 

vinte e dois 
Alho un natura de primeira qualidade, sem a reais e 

treze mil e 

6 réstia, cabeças de tamanho uniforme, intactas, CEASA KG 600 22.50 
cinqüenta 

11.500,00 
 

quinhentos 

firmes e bem desenvolvidas, isento de odores centavos 
reais 

estranhos, substâncias nocivas e qualquer 

- outro tipo de impureza.  

VALOR TOTAL - DO LOTE R$:     43,832.50 

- 	 quarenta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos 

LOTES - AMPLA CONCORRtNQA 
- 

ITEM otSCitiÇAo MARCA UNID QUANT. 
VALOR 

R$ 
Vt UNrT POR 

VALOR TOTAL 

VR TOTAL 

POR 

EXTENSO  

Peito de Frango EM FILÉ congelado, com 
adição de água de no máximo 6%,aspecto 

próprio, no amolecido, e nem pegajoso, cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e 

duzentos e 
sabor próprios, com ausência de sujidades, 

dezenove trinta e 
parasitas e larvas. Embalagem de polietileno 

reais e oito mil. 
transparente, 	atóxico. 	limpo, 	não 	violado, Bonasa KC 12240 19.50 2311.680,00  

resistente, 	que 	garanta 	a 	integridade 	do 
cinquenta  seiscentos 

produto 	até 	o 	momento 	do 	consumo, 
centavos e oitenta 

reais 
contendo peso liquido de 1kg, acondicionados 
cm caixas lacradas comlokg. Deverá constar 

na 	embalagem 	dados 	de 	identificação. 

procedëncia, informações nutridonais, data 
de validade, quantidade do produto. n§ do 
registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de 
validade mínimo de 70"dlas a partir da data 

- de entrega. 





Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem 
tempero. SEM PORÇÃO DORSAL embalados 
individualmente 	ou 	em 	bandejas de 	1kg. 
.,condicionados em caixas de papelão lacradas 
e intactas com 18 kg com identificação do 

produto, procedência, informação nutricional 
por 	porção, 	lote, 	data 	de 	fabricação, 

temperatura de estocagem, armazenamento, e cento e 
conservação, prazo de validade e número do / / quatar-te setenta e 
registro 	no 	Ministério 	da \) \) reais e seis mil 
Agricultura/SIF/DIPOA 	e 	carimbo 	de Sonasa KG ' 1224O. t 	14.40 

quarenta  
176.25&O0  

iuzentos'e 
Inspeção do SIF. Percentual de água inferior centavos cinqüenta 
ou 	igual 	a 	10% 	após 	descongelamento. e seis reais 
Especiflcações 	Impressas 	na 	própria 
embalagem. Características gerais: o produto 
deverá apresentar cor e odor característicos, 
sem sinais de fermentação pútrida ou panes 

esverdeadas. 	NÃO 	DEVERÁ 	CONTER 

NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO SEJA 
EXCLUSIVAMENTE 	COXA 	E SOBRECOXA, 

COMO PARTE DA CO7TELA, ET 	Prazo para 

consumo mínimo 5j10 (dez) theses na data 
- da entrega. 	\. 	- 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 414.936,0k 
quatrocentos e quatorze mil, novecentos e trinta e seis reais 

1/ 

ITIM oualçAO MARCA UNJO QUANT. 
VALOR 

UNIT.(R5) 

VR. IJNIT. POR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL 

VIL . TOTAL 

POR 

EXTENSO 

Peito de Frango EM FILÉ congelado, com 

adição de água de no máximo 6%. aspecto 
próprio, não amolecido, e nem pegaoso, cor 

própria sem manchas esverdeadas, cheiro e 
sabor próprios, com ausência de sujidades. 
parasitas e larvas. Embalagem de polietileno 

transparente, 	atóxico, 	limpo, 	não 	violado, 
dezenove quarenta e 

resistente, 	que 	garanta 	a 	integridade 	do Bonasa KG 2160 19,50 
reais e 

42.120,00 
dois mil, 

produto 	até 	o 	momento 	do 	consumo, 
cinquenta cento e 

contenda peso liquido de 1kg, acondicionados 
centavos vinte reais 

em caixas lacradas comløkg. Deverá constar 

na 	embalagem 	dados 	de 	identiflcaçào, 

procedência, 	informações nutriclonais, data 

de validade, quantidade do produto. liO  da 
registro no SI)', SIE ou SIM, com prazo de 
validade mínima de 180 dias a partir da data 

- de entrega.  

a 
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LOTE 6-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
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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 uns de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

,.4ornecimento 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 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 

previdenciários, 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) 

flzó DE DEZEMBRO DE 2018 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETROIeCO 1C201t13 OS l.SRP 

A pregoare de Preia,. Mwtcja de Hor2onie,CE 

Ot4ao Reto de ~ pai Seção de rn.Itor proposta .Mwdo f^fas e t.nlue e .qjg.çdes de gÉ.ieo* S4mrtí. desando, eco anos a~ pao Pr09'n  de 
Aarnanlaçao Escota. do munscwio de Ilorvonle/CE. 

LOTES. Ae.A CONCORRENCL  
Tu DESCRIÇÃO MARCA 1 	LiMO !OTDE 	

V.UMT UNIT EXTENSO V.TOTAL TOTAL EXTENSO 

PeIto de Frango EM FILÉ oongstedo. com  eõçio de 
egi,. de no rnãin,o 8% .weclo p6u10, não aroWodo. 
0dm pegoso. co 	real. era me,cflee ela..deldeI 
('lero e stov p'ccnoe 	com locand, de sa4edadn. 

NOVE REAIS E 
CENTO E VINTE E 

passeies e Ir,.. Entelegdmde 	o inaneounte Reglne 	5(g 	12240 R$ 	9.90 NOVENTA R$ 	121 176.00 UM MIL.CENTOE 
mo. kn 	na. ,oltdo re.iaenle. que 9am e 

CENTAVOS 
SETENTA E SEIS 

ela o rnar*o do co, lomo 1 REAiS 
conteido oe,O Sq..sdg de 1kg. 	 -, Cd.. 

Ieaed.e caTCkg ,&e.eã COttMt ma sittaQe'  oados  
de delceçâo procedOneM, intonações nui000nsa 
dela de 	1dede. quar.lidede do prjlo. n do rsvo no 
5W SIE ou SIM, cm prezo de vali~ mínimo de 180 

Coa, e eøbteco.e de frango conge4.do e... I...p..o. 
SIAl PORÇÃO OOnAL nadom n&idoSfl ou 
a' be'dlsaa de 11,9 	9CO1, 	SI' cal de 

ão IWIdea e intacia, com IS L9 CaI' idei'MIaçãO 
do produlo. 	proc.d*io., 	ínfonn.ção nuUlcicnS 	por 
porção. 	lote. 	das 	de 	!atdcação. 	leopsaluis 	de 
eSIoc.gern. wn.zensrsnto e ca.eerv.çâo 	prazo de 

/7J0 

NOVENTA E UM 
Sidsde e rnt.ero 	regisPo no M.~. de M 

 

SETE REAiS E 
MIL E 

2 AQrsaSjr*SIFJDIPOA e c~ de in,peçào do SIF Rege. (9 12 NQNTA RI 	91.800.00 
OItOCENTOS 

Pewsjs de ava seu ou 9* a 1% wõs CENTAVOS 
REAIS 

deecoigeiseo E iç.caç6n r05 SI na  rdpa 
eetageT' C.edeoaca gabe o rro%ao ~A 
w~ = e odor cfleded~ aet sa,se de 
fenurtaçio 	púsida 	ou 	pedes 	ssardesla 	NÃO 
DEVERA CONTER NENHUMA OUTRA PARTE QUE 
NÃO SEJA EXCLUSIVAMENTE COLA E S0ORECOL4 
COMO PARTE DA COSTELA ETC Prezo para conwno 

- rvflrbde 101dei) rneeee na da. de entege  

DWENTOS £ DOZE 
MIL. NOVECENTOS 

VALOR lOTAS. 00 LOTE I 
- £ SETENTA ESE6 ai 2s7s100 

AS 

PRAZO I.dIMO DE ENTREGA ID (DEZ) DIAS CORRIDOS. A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO. CONFORME OS TERMOS DO 
EDITAL  
vp IDADE DA PROPQSTA OP i SESSENTA) DIAS 

Declsrw-.oe que nos pipo. «rido. Ø estão tiMe mcdm - despesas ndde'ales eco. o Indnseulo ,Jaa a atuo. enros coate e rse onue SisMos a 
e.cteeio do ofl desta  kieção 

Cederam. pci. Iodo, o, Mede disso que ojnpin'oe olenanenle os requietos de  h4j4t.42 e que noese cciia pr000eta esta era comi orrdede n , da e*gso.e do eS. 

26 de D.ze.nfro de 2016 

ia 

4.,  
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PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2018.12.06.1-SRP 

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

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 município de Horizonte/CE 

LOTE 1 - AMPLA CONCORRÉNCIA 

VR. TOTAL  

ITEM UNID DESCRIÇÃO MARCA QUAN'T. 
VALOR VR. uNIT. POR 

VALOR TOTAL POR 
UNIT. (R$) EXTENSO 

EXTENSO 

dez reais e 

1 KG 
Abacate 	de 	primeira 	qualidade, 	In 	natura, 

produtor 90 10,20 vinte 918,00 
novecentos 

tamanho médio, tamanho e coloração uniformes e dezoito 
centavos 

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

parasitas, larvas.  

cento e 

dezessete 

Banana prata tamanho médio (100), de primeira 
seis reais e mil, cento e 

2 KG qualidade, 	in 	natura, 	em 	pencas 	integras. 
produtor 18750 6.25 vinte e cinco 117.187.50 oitenta e 

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

cinqüenta 
e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem 

danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio 
centavos 

e transporte.  

sessenta e 
três reais e 

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

3 KG produtor 16500 3,99 65.835.00 oitocentos 
Qualidade, frutos com grau máximo de evolução nove  

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

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
cinco reais 

com brilho, sem machucados  

dois mil, 

dez reais e 
trezentos e 

 

4 KG Maçã nacional, de primeira qualidade, In natLra. produtor 225 10,25 vinte e cinco 2.306,25 
ss reais e 

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

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

trinta e seis 

mil, 

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

5 KG de maturação, frutos de tamanho uniforme, no 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.  

ia 

a 

<4, 
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Quatro reais rze  mil e 

XC 
Tomate 	vermelho, 	de 	primeira 	qualidade. 

produtor 3000 4,60 e sessenta 13.800.0ocentos 
íntegros 	e 	firmes, 	tamanho 	médio, 	com 

aproximadamente 	75% 	de 	maturaço, 	sem 
reais 

 
centavos 

ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, 

com coloração uniforme e brilho.  

trinta e 

Alho in natura de primeira qual dade, sem a 
vinte e uni 

nove mil, 

6 KG réstia, cabeças de tamanho uniforme, intactas, produtor 1800 21,90 
reais e 

39.420,00 quatrocent 

firmes e bemdesenvo lvidas. Isento de odores 
noventa 

centavos 
os e vinte 

estranhos, substâncias nocivas e qualquer outro reais 

tipo de impureza.  

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 121.953,75 

cento e vinte e um mil, novecentos e cinqüenta e três reais e setenta e cinco centavos 

LOTES - AMPLA CONCORRtNCIA 

ITEM 	UNID 	 DLSCR1ÇÂO 	 MARCA 	QIJANT. 	
VALOR 	VR. UNrT. POR 	

vR. TOTAL 

UNIT. (R$) 	EXTENSO 	VALOR TOTAL 	POR 
EXTENSO 

Peito de Frango EM FILE Congelado, com adição 
de água de no máximo 6%, aspecto próprio, no 
amolecido, e nem pegajoso, cor própria ser" 	 duzentos e 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, 	 trinta e sete 
çam ausência de sujidades, parasitas e larvas, 	 dezenove 	

rnt, 
KGEmbalagem de polietileno transparente, atóxico. 	bonasa 	12240 	19,40 	

reais e 	
237.456.00 	quatrocent 

limpo, 	não violado, 	resistente, que garanta a 	 quarenta 	
os e 

integridade do 	produto até o 	momento do 	 centavos 	
cinqüenta e 

consumo, 	contendo 	peso 	liquido 	de 	1kg, 	 seis reais 
acondicionados 	em 	caixas 	lacradas 	comlokg. 
Deverá 	constar 	na 	embalagem 	dados 	de 
identificação, 	procedência, 	informações 
nutricionais, data de validade, quantidade do 
produto, nt do registro no SIF, SIE ou,$IM. com 

L 	

prazo de validade mínimo de 180 dias Iii partir da 
data de entrega.   

WÁ 





TEM UNID DESCRIÇÃO MARCA QUANT. 
VALOR 

UNiT. (R$) 

VR. UNIT. POR 
EXTENSO 

VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 

POR 
EXTENSO 

Corte congelado de bovino em cubos de primeira 

• (patinho. coxio mole), proveniente de machos 

sadios, 	abatidos 	sob 	inspeção 	veterinária 	e 

manipulados 	em 	condições 	higiênicas 

satisfatórias, sem pele e sem gordura aparente; 

aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem 
cento e 

pegajosa; cor: vermelho brilhante e uniforme, 
trinta e um trinta e 

t KG sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: duboi 4250 31,90 
reais e 

13557500 
cinco mil, 

próprio. 	Embalado 	em 	filme 	de 	polietileno 
noventa quinhentos 

resistente, transparente e atóxico, 	limpo, 	não centavos e setenta e 

violado, que garanta a Integridade do produto até 
cinco reais 

o momento do consumo, acondicionado em 

caixas 	lacradas. 	A embalagem 	deverá 	conter 

externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 

procedência, informação nutriclonal por porção, 

número de lote, data 	de validade, 	peso do 

produto, 	temperatura 	de 	estocagern, 

armazenamento 	e 	conservação, 	número 	do 

registro no Ministério da Agrlcultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. Prazo para consumo 

minimo de 10 (DEZ) meses na data da entrega.  

a 

7 :. 

íLSq2_ 

Nflu; w. 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem 

tempero, 	SEM PORÇÃO 	DORSAL, embalados 

individualmente 	ou 	em 	bandejas 	de 	11,g, 

acondicionados em caixas de papelão lacradas e 

intactas com 18 kg com identificação do produto, 

procedência, informação nutricional por porção, cento e 

Jõte, 	data 	de 	fabricação, 	temperatura 	de Quatorze setenta e 

2 KG 
estocagem, 	armazenamento 	e 	conservação, 

bonasa 12240 14,35 
reais e trinta 

115 644.00 
cinco mil, 

prazo de validade e numero do 	registro no e cinco seiscentos e 

Ministério da Agricultura/SlF/DIPOA e carimbo de centavos quarenta e 

inspeção do SIF. Percentual de água inferior ou quatro reais 

igual 	a 	20% V após 	descongelamento. 

Especificações impressas na própria embalagem. 

Características 	gerais: 	o 	produto 	deverá 

apresentar cor e odor característicos, sem sinais 

de fermentação pútrida ou panes esverdeadas. 

NÃO DEVERÁ CONTER NENHUMA OUTRA PARTE 

QUE 	NÃO 	SEJA 	EXCLUSIVAMENTE 	COXA 	E 

SOBRECOXA, COMO PARTE DA COSTELA, ETC. 

Prazo para consumo mlnin,o de 10 (dez) 'Meses 

na datada entrega. \ 	/  

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 413.100,00 

quatrocentos e treze mil e cem reais 

LOTEi - AMPLA CONCORRÉNCIA 

Ç1p 





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

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estio 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 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). 

Declara que, nos valores apresentados acima, estio inclusos todos os tributos encargos trabalhistas previdenciários, 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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COMSSÂO DE LICITAÇÀO 0RErCITUM M,JNICIPAL DE HCRIZQNT( 

PRCGAO ELETRÔNICO M 2018 I2061.SRP 

DATA E HORA DA LICITAÇÃO 20410I8 As 10:00 14$ 

DADOS BANCARIOS-BANCO DO BRASIL AGENCIA 1702-7?? CC 132531.6 

OBJETO; S$eçao de mebor proposta para iegisIro 00 prOQOS na000 tolulas o ovonluola aqjÍniçÕes de genems aWnen4icIoa deslínados aos al~ oasisliO,s pelo 
rwogrnn'a da alinenlaQIo EscoLar do nunapto de HonzontisCo. 

	

ITENSj 010 	UNO 1 MARCA 

n 

/ 

	

'ZZlO 	MQ 	Rara  

LOTE S ' MIPtA CONCORRÈNC IR 

ESPtC1FICAÇAO DOS PRODUTOS 

4$ ktlQO EM Ç tÉ c0g.a tu- .çIo d. »ê e na 
an,no 6% -e.no poro. 'ao .rco. a 'ri 0.9aoeo cc' 
0'i. -. f'Ss tsvdee4$s a'—t . gq pcpos ' 

a-aSca da MeO.3$$. cea e Ira E .t.4.qr da 
oca"o Vfloararta cco S'o -ao vt fl1*eta 

Qià* gasta b fl3'Cfl dOØ'O& aø 0 ,. — Iv ia cor..nC. RS 
0710 IOadC Os ¶9 	O1$00$ -" CflS$ L50'SOSI 

CDI' 1 Ck1 Ot4qa CrUt na  *?bSaQqv Ceias de OrtCSÇIO. 

pidCtdOna nlr.eçØn nfllcicra,.. data , vWdi 
ardCade do rYc4j0 ria reg alio o $IF 51€ o SIM cor, 

orazo co eI,dafl. o 'rIa do 1% dl., a prr do data do orcrga 

V LiMT 	 V TOTAL 
V UNI - 
	EXTENSO -  -----

VIOTAL 	
EXTENSO 

duzentos e 
quarenta e 

2000 vinte reais RI 244100X- quatro mil e 
oitocentos 
reais 

Con, e 5OC'$COA de Itrg,, ca"qeadn acm amparo SEM 
PORÇÃO DORSAL. mDMM0I ndIvI*IaEr.nlq ou a -o Mn&pas 
de IICG acopaoonados a,, cair., do papo4o ocradas e rscas 

laacgCom d.nhtcaçào do piodulo. piocedônla  IflTo(t'açao 
i ,4wconw pol po.çit I~ data do f.bIIcrôo. ioncorattra os 

/eaioc.garn rn'az.nsnrto. co'.erraço. o -azo de validade e 
ro nun,sÍ&.o as snojliuis sIr,DIPoA. 

7 122 I Freio " oanrtqd. "sp.çIo do SIÇ p.t.niusl de à,a r(toD o. çoat a 
10% ro, dnormgclstenlo Esp.o'c.çc*s .n'p ,sI9s rrs orov a 
erbsa2srL Caact.n.~ geras o rro&to devera wesrta 
cai a o, ctaMco4 ler ara', de Io.nrrsçâo pJrca au 
'na .4 n.da NAO DEVERA COUTE o NEIOIMIL OLrRA 

PARTE 0*t NÃO, SEJA EXC&USTVAJ-4E?4TE COXA E 
5OEC0XA CIO PARTE DA COSTELA ETC. orazopara/ 

CO'ia..o "wilode lO (dai) 'y.n, 04 t.j ~0 

/ 	 cento e 

/ 	 oitenta e três 
15.00' (IuInze reais RI 	I$300.00 mil e 

seiscentos 
reais 

VALOR DO LOTE 5 R$ 428 400.00 (QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL. E QUATROCENTOS REAIS) 

PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM EDITAL 	 - 

VALIDADE DA PROPOSTA. 00 SESSENTA) DIAS  

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 





n'EM ESPECIFICAÇÕES MARCA QNT UNT TOTAL 

Abacate de prneS'a qualidade, in natuis. tamanho médio, tamanho e 
coloração unjonnes e sem defeitos, poloa &me. livres de sujidades. CEASA KG 90 14,00 1.260.00 

pautas, larvas  

qusioaereais  

mil duzentos e sessenta reais - 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de primeira qualidade, in natura. em 
pencas Integras, tamanho e coloração uniforme. com  polpa firme e intacta. CEASA KG 18 750 4.99 93 562.50 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

2 manuseio etransporte  

quatro reais e noventa e nove centavos  
noventa e três md. quinhentos e sessenta e dois reai se cinquenta centavos 

Laranja pena tamanho médio, de primeira qualidade. frulos com grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes. CEASA KG 16 500 4.99 82.335.00 
sem ferImentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem machucados 

quatro reaisenoventaenovecentavos  
 oitentae dois mil, vezentosetrinta e cinco mais  

 nacional. de primeira qualidade. In natura, tamanho e cor uniformes, F machucados, sem larvas, parasitas a outras impurezas, acondicionada CEASA KG 225 11.99 2.697,75 

de papelão   
oazs reais e noventa e nove centavos 

dois ml, saisaiwas noventa e setereais e setenta e cinco centavos  

Mamão formosa de pnmewa quabdade. com  80% de maturação. frutos de 

5 

tamanho uni.tne no grau manno de evolução no tamanho. aroma e sabor CEASA KG II 250 299 33.837.50 
da espécie, sem ferimentos ou defeitos Sm.s e com bnh,o livre de 
sujidades parasitas e larvasseni machucados - 

dois reais e noventa e nove centavos 
trinta e trás mil. seiscentos etnntae sete reais e cinquenta centavos 

Melancia graúda, de primeira qualidade, casca Integra, livre de sujidades. CEASA KG 18000 8.99 161.820.00 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa lime e milícia. sem machucados  

oito reais e noventa e nove centavos 

cento e sessenta eum mil, oitocentos e vinte mais  
Melão japonês, de primeira qualidade. tamanho médio, sem machucados, 
coloração e tamanho uniformes, com grau de maturação adequado. isento 	CEASA xo 150 2.99 448.50 
de substâncias terrosas. sujidades. 

dois mais e noventa e nove centavos 
quatrocentos e quarenta e oito reais aia e cinqta centavos 

VALOR GLOBAL 00 LOTE 	 1 R$ 	375.761,2g 
trezentos e selenta e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e vw,te e cinco centavos 	 '4 

a 

Lia 

;€ PQFC4S\ 

PANA " 

ia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE ICE 
PREGÃO ELETRÔNICO N°2018,12.06.1 - SRP 

Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de gêneros alinienticios destinados aos alunos asilados pelo Programa de 
Alimentação Escolar do municipio de Horizonte/CE, (com ampla participação o cotas 
exclusrvas á ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência 

ABERTURA CARTA PROPOSTA: 26/12/2018 AS 10:00 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 28112/2018 ÁS 11:00 lIS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

o ri 

LOTE 2 ' COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
ITEM j 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA  1 UNO  1 QNT  1 UNI  1 	TOTAL 





a 

t PAGINA 	
' 

sete reais e noventa e nove centavos 	 1-vi 
quarenta e quatro md trezentos e quazenta e quatro reais ________ e anquenta centavos  

Tomate vermelho, de primeira qualidade. Integros e firmes, tamanho médio. 

com  aproximadamente 15°6 de maturação, sem ferimentos ou defeitos. 
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho  

cEAsA KG 	3000 8.99 26970.00 

ode reais e noventa e nove centavos  
vinte e seis mil, novecentos e setenta reais - 

6 Alho in iatura de primeira quabdade sem a réstia, cabeças de tamanho 
unifoqme, intactas, f rrnes e bem desenvolvidas. Isento de odores estranhos. 
substâncias nocivas e qualquer outro tipo de impureza. 

CEASA KG 

- 

1.800 23.99 43.182,00 

vinte e três reais e noventa e nove centavos 
quarenta e três mil , cento e oitenta e dois isa 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 RI 	185.15I,25 

cento e oitenta e cmco iS, cento e ariquenta e seis r~e v*ne e 0111100 M~ 

LOTEI - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA 1 UND 1 	QNT IJNT 1 	TOTAL 

Batata Inglesa, do primeira qualidade. In natura, compacta e firme, casca 
integra e coloração e tamanho uniformes, com ausência de sujidades. CEASA 1  KG 1 	1.350 7 , 99 ID 786 50 

parasitas e larvas. acondicionadas em sacos de polietileno traslados.  

sete reais e noventa e nove centavos 
dez mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos  

Beterraba de primeira Qualidade, sem folhas integras e firmes,  bulbos de 

2 tamanhos médios, uniformes, sem fermentos ou defetos. ternos 5*111 CEA5A KG 825 6,99 5.766.75 
corpos estranhos ou terra aderida á superfide. acondicionadas em sacos de 
polietileno testados - 

seis reais e noventa e nove centavo, 
calco mel. setecentos e sessenta e seis reais e setenta e cncocaitsves  

Cebola branca de primeira qualidade. não brotada, sem danos fisiológicos 
ou mecânicos, tamanho médio. uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra CEASA 1  KG 875 8.00 7 000,00 
e com brilho. Intactas. firmes e bem desenvolvidas, acondicionadas em 

oito reais 
sete mil reais  

Cenoura de pnmeira qualidade, sem folhas, primeira, tamanho médio. 
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou CEASA KG 1 850 7,99 	14781.50 
tenros adenda á superficie extema. Integras e firmes, acondicionadas em 
sacos de polsetileno frestados  

sete reais e noventa e nove centavos 
quatorze md, setecentos e oitenta e um reais e alquenta centavos  

Tomate vermelho, de primeira qualidade, íntegros e limes, tamanho médio. GEMA KG 	1 000 8 99 8.990,00 
com aproximadamente 75% de maturação, sem ferimentos ou defeitos. 
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho  

oito reais e noventa e nove centavos 	- 

oIto md, novecentos e noventa reais - 

Alho in natura de primeira qualidade, sem a réstia, cabeças de tamanho CEASA KG 600 23.99 14.394.00 
uniforme, intactas firmes e bem desenvoivsdas. Isento de odores estranhos. 
substâncias nocivas e qualquer outro tipo de impureza.  

vinte e tzãs reais e noventa e nove centavos 
quatorze mil trezentos e noventa e quatro reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 AS 	61.718,75 
sessenta e um mil , setecentos e dezoito reais e setenta e cinco Centavos 

LOTE 5-AMPLA CONCORRÊNCIA 

1 ITEM  1 	 EspEciFicAçõEs 	 1 MARCA  1 UNO  1 ONT 1 UNi 1 	TOTAL 

[Wai~ 

\4f/  





ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO QNT UN1 TOTAL 

Peito de Frango EM FILÉ congelado, com adição de água de no máximo 
6%, aspecto prõpno. não amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem 
manchas esverdeadas cheiro e sabor próprios. com  ausência de sujidades, 
parasitas e larvas Embalagem de polietileno transparente, atóco. limpo. 
rijo violado resistente que garanta a integridade do produto até o momento DU'co KG 2 160 15.28 32.961 .60 

do consumo contendo peso liquido de 1kg. acondicionados em caixas 
lacradas ~I 0k9 Devem constar na embalagem dados de idenflcaç*o, 
procedncia informações nufrioonais. data de vaidade quantidade do 
produto. n° do registro no SIF. SIE ou SIM, com prazo de vaidade minimo 
de180 dias a partir da data deentrega  

quinze reais e vinte e seis centavos - 
trinta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta cantavas  

Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem tempero, SEM PORÇÃO 
DORSAL. embalados individualmente ou em bandejas de 1Kg. 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas com 18 kg com 
Identificação do produto, procedência, informação nutricional por porção. 
lote, data de fabricação. temperatura de estocagem, armazenamento e 
conservação, prazo de validade e número do registro no Ministério da 
AgnculturalSlF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Percentual de água 

2 
inferior Ou igual a 1O °/, após descongelamento. Especificações impressas na 

KG 2 160 979 2114640 
própria embalagem Caracleristicas gerais: o produto deverá apresentar cor 
e odor caractertsticos. sem snats de fermentação Pútrida ou panes 
esverdeadas. NÃO DEVERA CONTER NENHUMA OUTRA PARTE QUE 
NÃO SEJA EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA COMO PARTE DA 
COSTELA, ETC. Prazo para consumo minimo de 10 (dez) meses na data 
da entrega 

nove reais e setenta e nove centavos 	- 
vinte e um mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos 

IVALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 1 	1 	1 	1 Ri 	$4.108,00 
cinquenta e quatro mil, cento 	oito reais 

a 

Ij 949 ' 

qr 

Peito de Frango EM FILÉ congelado, com adção de água de no maimo 
6%. aspecto próprio, não amoiecido e nem pegajoso. cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, /_ 

/ parasitas e larvas. Embalagem de polietileno transparente, atóxico, limpo. 
ctoico' KG 1526 186 782,40 

não violado, resistente, que garante a Integridade do produto até o momento 
do consumo. contendo peso liquido de 1kg, acondicionados em caixas 
lacradas comlokg. Deverá constar na embalagem dados de identificação. 
procedência, infoimações nutilclonais. data de validade, quantidade do 
produto, na  do registro no SIF.' SIE dij SlM/m prazo de validade minimo 
de 180 dias a partir da data de entrega ,/ 

quinze reais e vinte e seis centavos  

cento e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos  
Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem tempero. SEM PORÇÃO 
DORSAL, embalados individualmente ou em bandejas de 1k9. 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e mtactas com 18 kg com 
identificação do produto, procedência informação nutitonat por porção. 
lote. data de fabricação, temperatura de estocagem, armazenamento e 

/ conservação. prpzo de,velidade e numero do registro ro Ministério da 
JSlFhlPOA 	de 	do SIF,'Percentual de água 7 / Agricultura e carimbo 	inspeção 

inferior ou iguala 10% após descongelamento. Especificações impressas na 
própria embalagem. Caracterlsticas gerais: o produto deverá apresentar cor 

, 

R K 12 240 979 11982960 

e odor caracterlsticos. sem sinais de fermentação pútrida ou partes 
esverdeadas. NÃO DEVERÁ CONTER NENHUMA OUTRA PARTE QUE 
NÃO SEJA EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA, CfrMO PARTE DA 
COSTELA. ETC. Prazo pata consumo minimo de 10 (dez) meses na data 
da entrega 

nove reais e setenta e nove centavos 	- 
como e dezenove et oitocentos e vinte e nove real e sesaenta centavos 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	i 
1 	 1 Ri 30t6t2,O0 

trezentos e seis mil seiscentos e doze rea 

LOTE 6COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
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Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 
entrega: conforme ordem de compras 
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todos 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 Carta Proposta está 
em conformidade com as eeg6nczas do instrumento convocatório (edital) 

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 
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GrNA 

PROPOSTA 	 \eç 

Numero do Pregão: 	 2018.12.06.1 -SRP 

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS AUMENTICIOS DESTINADOS 

AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE AUMENTAÇÃO 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 5 	AMPLA CONCORRÊNCIA 

Especificação do Objeto: 
Peito de Frango EM FILÉ congelado. com  adição de água de no máximo 6%.4specto próprio, não 

amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com auUncia de sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de polietileno transparente, atõxtco, limpo, não violado, resistente, que garanta a 

1 integridade do produto até o momento do consumo, contendo pesoliquido de 1kg, 
acondicionados em caixas lacradas com 10kg. Deverá constar na embalagem dados de 

identificação, procedència, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, ri 0  
do registro no SIF. SIE ou SIM, com prazo de validade 	,kiÇ1mo de 180 dias a partir da data de 

entrega. 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado se 	tempero, SEM PORÇÃO DORSAL, embalados 
Individualmente ou em bandejas de lkgiacondicion;dos em caixas de papelão lacradas e 

intactas com 18 kg'com 
Identificação do produto. procedência. Informação nutricional por porção, lote, data de 

fabricação, temperatura de estocagem(àrmazenamento e 
conservação, prazo de validade e número do registro no Ministério da Apicultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. Percentual de agua inferior ou igual a 10% após descongelamento. 

Especificações impressas na própria embalagem. Características gerais: o produto deverá 
apresentar cor e odor característicos. sem sinais de fermentação pútrida ou partes 

esverdeadas. NÃO DEVERÁ CONTER NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO SEJA EXCLUSIVAMENTE 
COXA E SOBRECOXA, COMO PARTE DA COSTELA, ETC. Prazo para consumo mínimo de 10 (dez) na 

data da entrega meses na data da entrega. 

Marca: 

1 	BONASA' / 
2 	IBONASA / 

Quantidade: 

1 	 12240 

2 	 12240 

Valor unitário de cada lote (em R$) 

1 	 7.831 

2 	 7,11J 	 / 

cento e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e\ 
Valor Total do Lote(em R$) 182.865,60 cincoreais e sessenta centavos 

a' 





• e. -1-" -, 

Prazo de Entrega: 	 Conforme Edital 

Prazo de Validade da Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 	 60 (sessenta) dias 

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdênclârios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam Incidir sobre a contratação, 

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 (edital). 

Crateús, 27 de Dezembro de 2018 
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EXCLUSW&MEWTE COXA É SOORECOXA. COMO PARTI DA 	 "C  
Prazo par. con.a.uo mInando da lo (doa) 	s - dala da -u 	
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qir. oüIbOn. 'i.,tr'ic 'si.,. q..reT. cate uvi. q..h.',t.n id,. ri..c ous am Matsiai 

% .I d de da Proposta: 60iwisenlal ilia.. 

Prato de Eat.'eg.: de acordo comi o 1411.1 e wo., 1irntitics anexos, 

Declaramos alada que lento, o pleno conhecimento e atendimento á. r.qiëiteias Ir habilitação prevista, neste Edital (artigo li, S2°, do Decreto o° 

.4qv2oO. 

Declaramos que temo. plena •ceitaçio. por parie da proponente. das caiadiçôn estabelecidos neste Edital e sena Anetos e que atendemos toda, a, esig*nclaa 

coat.das unte Edital. 

Declarado eiprnsa de que ao, preços cotado, estio incluídas toda, si despesa.. trtbuloi c ncargo, de qualquer natureza incidentes •obre o objeto deste 

pregão, nada mas, sendo Urito pleitear a na. tire)*. 

Dcclaratno, aimda.que estamo; eaq.adrado. .o Regime de tributação de .Micro.prna e Empresa de Pequeno Port. eonfonue e,l.t.rlrce o artigo Y da Lei 

(ompiemenlar iii, de 14 dc dezembro de 2006 e Lei Federal n°11.481 de IS de Juabo de 200'. 

O licitante declara que. moa ,iilorea apresentados acima, estio ii,ciu,oi todo. ii, tributo,. encargo, lrabatbistas, prnidctctittõs, ficais e comerc^ latas. 

fretes. segoroa. deslocan,ei,lis, de pessoal, cu,lo,. demais despesas que potasni incidir sobre o fornecimento beirado, u.elusi,e. marte.,  de lucro. 

O licitante declara que, responde por todo, o, prejuí,^ perdia e dsno que venha., a ocorrer referentes ao transporte e for.ecsme.lo dos prodato,, caso 

venha a ler eonlratsdo. 

Deelarsmot ainda que assumimos iniror, responsabilidade pela aquisição do. prtidutcit, e que serão eicculado, eont'o,oie elgèneia editailcia e contratual. e 
que serão iniciadt,s a partir da daio de enchimento da Ordem de compra, e alada, que nos preço. apresentados acima, esta,, Incluiu todos o, tributo,, 
encargos trabalhista,, pre'.idrocdr.oa. r.w.à e etimerciais. talas, fraca, seguro.. de,lo.atneoto, de pessoal. cuatoi, demiti despr,iv, que Jnssam incidir sobre 

o fonecimeOto licitado. ,neIusmsc a no.,gesra de lucro. 

Declaramos, sob a, penas da 1^ que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação: que não possuimos r,ei,huta fato impeditivo para 
participado deste certame ir que uo, ,ubtsete.çvt a todas as eSasula, e eo.diç4.,  previstas neste edital. 

Declaramos que cumprr plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em c-onfor,sidade com as estghetss do S,trsetto coavocatóno. 

(srtito 21.42°. do Decreto Municipal n' 031:016). 

Para fazer valer o direito de pratri.Iade de desempate, • licitante declara, sob as pena, da lei, para todos on ria, de direito q que aor possa prestar. 

especialmente para fazer prosa no processo ticitatório que tem condição do regime de: 

a ) ME/EPP, para efeito do diapositivo as ir 123/2006. 
COOPERATIVA, par, eleito do dispositivo na Lei Federal .'l 1.488 de IS de junho 'le 200'. 

Declararmos de que «alio. flui, inteira rapoosabllldade pela entrega tios Itrodutisa, e que irrito e,ecutadt,, conforisis' exigëtieis cd,i,illeia e contratual, e que 
senta iniciado., parlir cl, ,lata 'te i,-ceblinento da Ordem de c.in,prs.. 

Fortalesa/Ce . 281k- t)en-ait,ro de 1018, 





C,í4Ft 
,( 	

4tttçqíc 

tj ns,• 	, 

Ao Pregoeiro(a) da 	 t 

Prefeitura Municipal de HORIZONTE/CE 

Secretaria Municipal de Educação 

Pregão Eletrônico N° 2018.12.06.1-SRP 

Data de Abertura: 2811212018 

Horário: lQh:Oomin. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N° 

8.666193, bem como às cláusulas e condições do presente Edital. 

Declaramos que nossos preços já estão inclusas todos os tributos, impostos, 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, e demais ônus 

diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. 

Jeclaramos que o cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

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 município de 

Horizonte/CE, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP). conforme especificações contidas no 

Termo de Referência. 

VR. TOTAL. 
L EXTENSO 

vR uNrr ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNIO QTD 	MARCA VR. UNIT. EXTENSO VR. TOTA 

PEITO DE FRANGO EM FILÉ CONGELADO, COM ADIÇÃO 
DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6% ASPECTO PpRIO, NÃO 
AMoLEcIDO. E NEM PEGAJOSO. COR PÕ1À SEM 
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. 

A COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES. PARASITAS E LARVAS, 
EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, 
ATÓXICO. LIMPO, NÃO VIOLADO. RESISTENTE. QUE 
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O 
MOMENTO DO CONSUMO. CONTENDO PESO LIQUIDO DE. K 	. 40 

1 XG.ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS Com 
10KG: DEVERA CONTAR NA EMBALAGEM DADOS DE 
INDENTIFICAÇi&O, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES 

1tJTRICIONAJS. DATA DE VALAÍDADE. QUANTIDADE DO 
PRODUTO. N'00 REGISTRO NO SIF OU SIM. COM  
PRAZO DE VALIDADE, MINIMO DE 180 DIAS A PARTIR DA 

L DATA DE ENTREGA 
 

dezessete 

R$ 11.09 	reais e 1 
R$ 209.161.60 nove 

i centavos 

duzentos e 
nove mil, 
cento e 

Qilertia e um 
reais e 

sessenta 
centavos 





<tt PRÉ 

10 -; 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO SEM 
TEMPERO. SEM PORÇÃO DORSAL, EMBALADOS 	 1 
INDIVIDUALMENTE OU EM BANDEJAS DE 1 KG, 

IACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS 
E INTACTAS COM 18KG COM IDENTIFICAÇÃO DO 
Ippoouro. PROCCIA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
POR PORÇAO. LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, 

	

FRIAT 	R$ 	

toe 1 	TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E 1 sessenta e 1 	CONSERVAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DO 1 

	

treze reais 	 cinco mil. 1 	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRIC
RCE

ULTURN
NTU DE 	K 

SIF/bIPOÁI 
j349 e quarenta R$ 165 117.6 2 E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF.*E 	

centoe 
AL 

ÁGUA INFERIOR OU IGUAL A 10% APÓS 	
e nove 	 dezessete 

IDESCONGELAMENTO. ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA
centavos 	 reais e 

IPRÕPRIA EMBALAGEM. CARACTERISTICAS GERAIS; O 	
sessenta 

1 PRODUTO DEVERA APRESENTAR COR E ODOR 	 1 	 centavos 

ICARACTERISTICOS. SEM SINAIS DE FERMENTAÇÃO 	 1 	 r 1 	PUTRIDA OU PARTES ESVERDEADAS. NÃO DEVERA 	1 	1 
1 	EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA. COMO PARTE 
1 	CONTER NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO SEJA 

1 	DA COSTELA. ETC. PRAZO PARA CONSUMQ.MtNIMO DE 
1 0(DEZ MESES NA DATADA ENTREGA. / 

-- V.IordoLote  
trezentos • setenta e quatro mil, duzentos o noventa o novo reais e vinte centavos 	-- 

1 
UNID QTD 	MARCA VR. UNIt1 VR. UNIt 	VR. TOTAL VR. TOTAL 

	

EXTENSO 	1 	EXTENSO TEM 	 DESCRIÇÃO 

PRIMEIRA (PATINHO. COXÃO MOLE). PROVENIENTE DE 
MACHOS SADIOS. ABATIDOS SOB INSPEÇÃO 
VETERINARIA E MANIPULADOS EM CONDIÇÕES 
HIGIÊNICAS SATISFATORIA. SEM PELE E SEM GORDURA 
APARENTE: ASPECTO: PROPRIO DA ESPÉCIE, NÃO 
AMOLECIDA NEM PEGAJOSA: COR VERMELHO 
BRILHANTE E UNIFORME. SEM MANCHAS 
ESVERDEADAS OU PARDACENTAS. ODOR: PRÓPRIO. 
EMBALADO EM FILME DE POLIETILENO RESISTENTE, 
TRANSPARENTE. E ATÓXICO. LIMPO. NÃO VIOLADO. 
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O 
MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADO EM CAIXAS 
LACRADAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 
PROCEDÊNCIA. INFORMAÇÀO NUTRICIONAL POR 
PORÇÃO, NÚMERO DE LOTE. DATA DE VALIDADE, PESO 

OaN 00 PRODUTO. TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. 
ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, NÚMERO DO 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA ISIFéVIPOA 
E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. PRAZO PARA 
CONSUMO MINIMO DE ID (DEZ) MESES NA DATA DA 
ENTREGA.  

KG 1 4.250 	FRIBOI 

vinte e oito 

R$ 28,36 	
reais e 

 
trinta e seis 

centavos 

cento e vinte 

1 120.530.00 	
mIl, 

 
quinflentos 

e trinta reais 

Is- 





Valor 

Validade da Proposta: 60 (sessanta) dias. 
Procedência dos Produtos: Nacional. 
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a partir do recebimento da Ordem de Compra 

27 DE DEZEMBRO OE 2018 

1! 
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CARTA PROPOSTA 

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

7/ÇrE "EC;N\ 

PAGINA 	' a 
1. 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 Município de Horizonte/CE. 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

LOTEI -AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM 1 	DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA 	
VALOR

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

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

kg 90 cEAsA R$ 
uniformes e sem defeitos, 	polpa 	firme, 7,50 675,00 
livres de sujidades, parasitas, larvas. 

Banana prata tamanho médio (1009), 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 
2.80 54 187.50 

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

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

kg 16.500 CEASA 
R$ 

espécie, 	uniformes, 	sem ferimentos ou 4.20 69.300.00 
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 225 CEASA 
7,99 1.797,75 

outras 	impurezas, 	acondicionada 	em 
caixas de papelão. 

Mamão formosa de primeira qualidade, 1 
com 80% de maturação, frutos de tamanho 1 
uniforme, no grau máximo de evolução no 1 R$ 

5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem 1 	kg 11.250 CEASA 3,10 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 1 
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 k g 18.000 CEASA 
R$ 

devendo ser bem desenvolvida e madura, 2,60 46.800,00 
com 	polpa 	firme 	e 	Intacta, 	sem 
machucados 





n 

4I 

(L 
'AG*IA a 

1 Beterraba 	de 	primeira 	qualidade, 	sem 
folhas, 	integras 	e 	firmes, 	bulbos 	de 
tamanhos 	médios, 	uniformes, 	sem R$ 

2 	ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos kg 825 CEASA 450 3.712.50 
estranhos ou terra aderida á superficie, 
acondicionadas em sacos de polietileno 
frestados. 

Cebola branca de primeira qualidade, não 
brotada. 	sem 	danos 	fisiológicos 	ou 

1 mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem 
R$ a 	1 ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, kg 875 CEASA 4.60 4.025.00 1 intactas, 	firmes 	e 	bem 	desenvolvidas, 

acondicionadas em sacos de polietileno 
frestados. 

Cenoura de pflmeira qualIdade, sem 
folhas, primeira, tamanho médio, uniforme, 
sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 

R$ 
4 corpos 	estranhos 	ou 	tenros aderida 	é kg 1.850 CEASA 2,89 5.346.50 

superfície 	externa, 	Integras 	e 	firmes, 
acondicionadas em sacos de polietileno 
frestados. 

1 Tomate veelho, de primeira quatidade, 1 
íntegros e firmes, tamanho médio, com R$ R$ 

5 aproximadamente 75% de maturação, semi  kg 1.000 CEASA 
6,89 6.890,00 

fenmentos 	ou 	defeitos, 	tenros, 	sem 
manchas, com coloração uniforme e bnlho. 

Alho In natura de primeira qualidade, sem 
a réstia, cabeças de tamanho uniforme, 

R$ 
6 Intactas, 	firmes 	e 	bem 	desenvolvidas. kg 	600 

1 
CEASA 13,60 8.160.00  

Isento de odores estranhos, substâncias 
nocivas e qualquer outro tipo de impureza. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
2870,50 

	

- 	-.. 	 ar tiA LUflt JIUÇLflAA. 

	

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID 1 QTDE 	MARCA h uo 	VALOR TOTAL 

Peito de Frango EM FILÉ congelado, com 
adição de água de no máximo 6%. aspecto 
próprio. não amolecido, e nem pegajoso, 
cor própria sem manchas esverdeadas. 
cheiro e sabor próprios, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem 
de polietileno transparente. atóxico, limpo,i 
não violado, 	resistente, 	que 	9aranta 	a 
integridade do produto até o momento do 

'k-  240 'w& 
consumo, contendo peso liquido de 1kg.' 17,20 210.52800 
acondicionados 	em 	caixas 	lacradas 
comlokg. Devera constar na embalagem 
dedos 	de 	identificação, 	procedência, 
informações nutricionais. data de validade, 
quantidade do produto. n° do registro no 
SIF. SIE ou SIM, com prazo de validade 
minimo de 180 data partir da data de 
entrega. 





PÁGINA 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado 
sem tempero, SEM PORÇÃO DORSAL, 
embalados individyalmetlte ou em 
bandejas de 1kg. acondicionados em 
caixas de papelão lacradas e intactas com 
18 kg com identificação do produto, 
procedência, informação nutricional por 
porção, lote, data de fabricação, 
temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação, prazo de 
validade e número do regis,jm no Ministério 
da Agricultura/SIF)DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIE. Percentual de água 
inferior ou igual a 10% após 
descongelamento. Especificações 
impressas na própria embalagem. 
Caracterlsticas gerais: o produto devera 
apresentar cor e odor caracteristicos, sem 
sinais de fermentação pútrida ou partes 
esverdeadas NÃO DEVERÁ CONTER 
NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO 
SEJA EXCLUSIVAMENTE COXA E 
SOBRECOXA, COMO PARTE DA 
COSTELA, ETC. Prazo para consumo 
minimo de 10 (dez> meses na data da 
entrega. - 

12.2401' REGINA 
R$ 

12.30 

	

VALOR TOTAL DO LOTE 1 	361.060*'  1 

1 	 1 	
VALOR' 

LOTE 6. COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 	 E 

ITEM 	
1 

DESCRIÇÃO 	 J UNID QTDE 	MARCA 	
UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL 

kg i 2.160 

Peito de Frango EM FILÉ congelado, com 
adição de água de no máximo 6%, aspecto 
próprio, não amolecido, e nem pegajoso, 
cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprios, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem 
de poluetileno transparente, atóxico, limpo, 
não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto ate o momento do 
consumo, contendo peso liquido de 1kg, 
acondicionados em caixas lacradas 
comlokg. Deverá constar na embalagem 
dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, data de validade, 
quantidade do produto, n° do registro no 
SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade 
minimo de 180 dias a partir da data de 
entrega. 

REGINA 	
RS 

 
j 	17.20

1 	i 152.00 

Na 





na---f  

Vinagre 	de 	álcool, 	acidez 	volátil 	4%, 1 
embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 
contendo 500 ml com identificaçáo do 
produto e do fabncante, registro no órgão 
competente, data de embalagem e prazo gr 2.400 MARATÁ 

RS 
de validade, acondicionados em caixa de 1.98 4752,00 
papelão lacrada e intacta contendo 	12 
unidades. 	Livre 	de 	impurezas 	Prazo 
minimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
23.985,00 

31- EtCLUSIVO ME OU EPP  

ITEM DESCRIÇÃO UNID 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. 

gr 4.000 SOVA acondicionados em 	caixas de 	papelão 5,20 20.800.00 
lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substàncias 
nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 
impureza. Prazo de validade mínimo 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 trens, embalagem primária pote 
plástico de SOOg contendo identificação do 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

2 nutriçional por porção, data de embalagem un 3.480 PURO SABOR 	
350 	12.180.00 

e/ou 	prazo 	de 	validade 	e 
acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão 
lacradas 	e 	intactas. 	Prazo 	minimo 	de 
validade de 4 meses da data da entrega. 
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. Entrega: mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
32.980.00 

1 Total Geral: 	 1 R$ 3.266.698,001 

Declaro para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estio 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 Cana Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório. 

a 

Pacajus - Ce, 27 de Dezembro de 2018 
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APR(F(ITURA MUNICIPAL OIHOP1ZOI4TtICE 	
9 GC4  

W.:PIIEGAO ttnnóitico li • e1s.i2 05.1 - 

01111,aT0 Seteçeo de met,oç 0 109.41. ps regero de raça. r-.sioc 'utesee.vrtus. efr.(iç6et d 	toe eb.rrl.c'oS deeunseoe ece alunos s.eistidoe pelo Stg..fl 

de AIrmentaçàO teccis' do m.lclpo de Hoi'zont.-CE 	 - -- 

CAMTA PROPOSTA 

LOTE 1 AMPLA C0NCSRIWCtA  

Tu 14 U1I0 1 010€ MARCA ooça.çAo tILa.? tI, LaetT EXT. tI. TOTAL V.TQTA4_ixi. 
OS.CeatOee 

Abacate de pvi,,ews quelidsd. - aetues. ta',enrio .ndlo. — • quarenta e queesc 
Kg 90 CIASA tamanho .~~~cola..e sela def eitos. polpi R39,39 $,3$ n'fac nove R*$44.S0 

reate e 	,'. 
firme. byte. de sujldedee. pnssfla.. larva.. o.q.tavo. 

Sans.e 	ptste 	ta-''o 	"adio 	(lOOÇ) 	de 	peln,en nuveM. e clnoo 

f,sel.Oede 	eI aetâte 	— pe.'cae eliagtee 	tsa's,AO e 
flcO reem e dst 

"t& SalCCMOS 

(9 TITIO CEASA coloesçeo ~mo,coa. puipe Pa,. e MAc's danadO 5(510 5*95441V seeeentaevee 

5sr bem desenvoMde. sem danos Mico. • mecânicos 
oencavoe 

rede e vv.te e e.te 

oritindos do marweelo e tten.pontil centavos 

cento e vinte e um 
Lsa4. pe's tr..fl'o fl*dio 	de rim.... quelidede. 'IS. duieMos e 

5(9 14 500 CIASA 
njtoe cO.' ".mam0 de ev-oiuçho "O trate-o. voa.. 5(7 35 sete 'seis e Veta 

51121 224 49 1" e quatro rase 
•ao de e.e.i urstn,,ee. se, 5e, 	entoe ou defeitee 5 caco ceatavoe • quarenta. leve 
flrmea e coa. breho. eec, machuosdoe. 

o—o. 

dois 	'lT. 
Meça neO.oti, - p.w.eire quslêdede 	TI natura. tan'enN 

dos. rfltee selscenloe e nove 
4 [ASA e Gol und..... sem n.ecAucedoe. ee. 'r.ee. prta 5512.04 5(3.709.15 

• 0t'- l-.'ein. ecomdic.Onada e., cec.e. de pepetio 
teMPo Cantaste reate. deisla 

ceatevee 

Mamão lermos. de Ç.inr.eire  qualidade. com  805 	de 
netire9bo. trutoe de tam.nho uniforme, no gleu meitinio 

trata e se. n'a, 

;S0 C~ 
de evoiuçko no tamanho .  crome e sabor de es,Scse. sem 

5$32? 
lis. 	•• 

5544.714,49 
setecentos e trinta 
•qu.tro .sies 

ferimento. ou defeito. 	1r.es • com brilhe urre de e sete centavos 
sessenta. nove 

tupdedes parasItas e te'.... ser, machucado. 
centavos 

Melencle graezds. de primelre queildeds, ceece Integre. quarenta e quatro 

r, '5000 CEASA 
livre 	de 	su1idedes. 	PWeeileI 	• 	sues. 	t.~e 

54245 
dois rene 

quwe'tae c-lou 5$44 041.53 
mli e oet.nte e um 

cotOrsçao uaTlorr,es. devendO se, bem desrvoiuide e 
,(edl.t5 co.a po.psfrme e .t.cte, san, mechuc.doe 

centavo. 
reste e sessenta e 

três centavo. 

Metia japonês, de primelre quebdede, tamanho macio. qiss.ntoe. 

5(9 150 CEMA 
li. TTseohucedos. o~4. 5 tamanho 	 11 	cosi 

543,67 
7*5 

sessentaesete 55661,02 
clnqueataeum 

9 , . de nIetureçIo edequedo. Isento de substincies reais e dois 
teryosee. suj,Õedes. centaste 

centavos 

VALOS TOTAL 00 LOTE 01 5(301s09,1I 
ca.~. um mil, oitocentos. note reele e dezoito oeateroe 

LOTE 2.00TA ÉXCLIJSIVAM(OUtPP  

rem t ••V3' 1 	sanca o€sc.çAo tI- UM? tI.UM? _XT VTOTAL V.TOTAL CX?, 

nec eta de p.lfesen eaeede. is ravi. 5. tame 	me.., n 	Fase • duzealee e oitar,ta 

9g 30 Cf ASA tamanho e co$otaçt. uniformes 5 •en, defeIto., poipe 559,3* Uu,taenove 1321' ti e u,s rasa 5 

firme, byte. de eujidrsdes, peresites, ler.-, cravos 
se. sente sut. 

centevoe 

Sarnene 	preta 	tementso 	n'edio 	09091. 	de 	prlmei's tilntaeummd. 
qeallded.. e, natura. eiS pencas s,teg'ee 	tamanho e oitocenloe 5 oitenta 

5(9 e 250 C~ ceçh va4or o 	,w. coas polpa Mv'.. .lacta. devendo 515 ii 
cinco reate e dou 

5$31 es? Te cesta reste. 
ser bem deeee,voiv,da. se., dance mecos e mecin,coe letria t se'a 
ortundo. do msnoseio e tss,eporte. cens,avoe 

Lersnje pe's tenianijio n'ódio, de pfa,.Ira queidede, querente mil, 

tC; ZI&SA 
fruto. tons 9rsu "'Ss.sio de avoiupM.."   , Crome e 

01$7 35 
se,. reate e bit. 

5*40 AGe 5 
quat,ot.aloe e oito 

.~es note'. snleovveea. tem f.rtme.toa ou creia, e o..co centavo. reate e dezessete 
fn,.es e com brilho. se.,. mechucadoe centavos 

Meçi aaoloniei, de primeira qualidade, In naIu.'e, temenho novecenloe e três 
.cO'iinlformes. tens mschuc.00e. sem leivse. psMAllae 5*12.04 

doze reais 
54903.0* reate 	sele 

• 	,Uee ineuretee acofldc.tneda si, ceia. de papeibo 
Quiabo centavos 

centavo. 

Menseo srmcee de p.lmeire qualidade. com  50% de 
msturaçso, lrutoe de tamsnho uniforme. ,io grau maalrno 

doze md. duzentoe 

•u 3 	C LI ASA de evoiuçio no tamanho. aro.'a e so. de ~Cio. sem 553,27 
415 reste e 	nte 

542 24490 
quarenta e quatro 

ne,in,rtoe ou d.lesoe. 	....e e com brilho livre da 
e sete ceatavoe reais e no esta 

~~ps'selteee bom... sem aechuceeoe centavoe 

Melancia grsud., de primeire qualidade. casca integre. quatoris 5.5, 

livre 	es 	sdsde. 	pars.,les 	• 	mas. 	temanho 
dote reais e eelecentoe e 

E 5(u f'O3 ClARA 542.46 quereateecinco R$14 693.66 noventeetrêsrseste 
colorsçlo uniformes. estendo ser bem desefwobvbde 

centavos • oitenta e oito medurs cO 	polpa arme e lr'tacte. ss. mechucedos 

Metia eør*e, de pruvece quasdede tansanho ,,êe. crias os.. 
com, sem mechucadue coioreçao e ta..,snno uniforri.ee, com , 

três reate e 
ues reatas 

s( u 50 d'ASA 
gnssi da matu.raçlo adequado, isento de substinc,es 

513.4r eesarta. sete Ae'ai 57 
sesse., asse te 

tatroeaa. sujidades 
oentevoe 

csntaroe 

VALOS TOTAL DO LOTI Ot 54100 503.06 

trie reate e — wués.ee 

-y 





(jj '? 

UM 

LOTE 5. MARtA COWCORREHCIA  

U~ 1 GTOC e MARCA W1C040 V. UNIT V UNIT CXI. V. TOTAL 

Sessa 	Inglesa. 	eu 	p.v.sen 	oussdede, 	., 	neture. 
mod,emo. nica e oRo INI, 

• os COSA 
compecea . trine. Ca.cs 'nego. • colo'eçêo e tan.aauio 

R$4.H nocente e quato RS2I 102.04 ceatoe dreeas 
unhton.,... com jelnc.e de .ujldedee. ~Ido. Iscas. ov.vo centavos 
aoondicionedaa em esco, de polieteeno freatsdoe 

5.I.11sbe de prm.eir. qusidade ..m tolMe, integre. . ti.ze mii. 

tome., bu4boe O. 	amanhou médios. unutolv.eee 	sem cinco reeje e oltoo.atoue 

'(9 2475 CEflA _lmsMoeo,J defeitos. lemoe sen, cpoe estrenhos ou Rébli sessenta 'uni R$13 890.31 noventa .5*, 

ter,. .des'so. e supeRcn ood~medeo — seooe 45 oentacoe WI* uni 

_,.A.bt_ .0 frssia,doe 

Cebola brence de ptlmelrt qualidade. 1,40 broteda. e.., seus e — .ia 

danos 	fisiológico. 	ou 	n.oàniooe, 	irsiiio 	mediu. OitO ress qeiaVocsatoee 

3 hg 2.625 CEASA urdto,m.. .sm ferimentos ou defeitos, te.,,.. com linibo, '($8,16 dezeesees 9$21 424.57 vinte 	oito 1.m.. 

intacta., ncines e bani desenvolvidas, acondi~ad~ em centavos cinquenta e seta 

~ de polleUleno Ir.sIadoe. Oe.itavos 

Cenoura de pnine. avefidede. ssm tolhes, primeira, I,inta e 	, mil 

tamanho seóo. t.uAon.,e sem tervnntos ou defeitos cinco real, e cantos querente a 

4 g O 550 CIMA tantas. 55o corpoe asu'.os ou tentou 	tosto. é RIS $1 •seeentae 	n' 5531 14796 .45. teses 

superAda siterne. e'lag.ee e 	mn. eccedic,on.d.e em c.'a',,l r.oventes seis 

s.coe de pot.tileno fr.etada. ce*'~ 

lomate vernelho 	de pnmeire quesdade, integro' e nLns..qiavo md, 

5 '(9 5000 CIMA 
firmes, tamanho «adio, com ap.oclmedament. 7V4 de R$S,16 ouzaueeis 51124 48Gb 

quatrocentos e 

metureçio, sem t.rsnuentae ou defeitos, t.n ,oe. sem centavo, 
oitenta. nove reais 

mancries. com  ct'otsçlo urvfor,ne e bi*,o e odense oante'voa 

oe W.. 	 e.- e rena. 
W4 e quisto 

quao.ta • queto 

6 '(9 IICC CIMA 
c~ de tanea&,. untlemne. intactas. tnr.e e bem 

5424,4$ real. eqas. 5144 011.63 
Ind. *8. no. e um 

desenyoirsdea Isento de ~.eetranr.O4. ~11.

nociva, a qualquer outro bpo de enpureze 
e nove 

 

centavo. 
,ee.eeeeeuemta e 

v#.,. 

VALOR TOTAL DO LOTE OS: R$163.140.31 

cento e eeeeenla e três 	J. c.nióeguejsnta reais o t,intee umo.ttvos 

L0'E.t. COTA flCtuSrv& ME ÕLI CPP 

fl t~0 1 wPC MARCA Of.SCRÇAO V UNIT V. tflT flT. V. TOTAL. V,TOTAL CXI. 

Bitata 	Ingiesa. 	de 	pt!ineire 	qualidade. 	in 	nauiira, lese iaS, beiantoe 

ISSO CIMA 
compacta e flrme, caece f.tegre • .01~ 

54694 
es te_e e 

nove_e e quisto 50317.36 
e sessenta 	sete 

uniformes. com  eusênole da eujdades. percutas • lerias, re 	4 useIs e 

ecoc,diolonedea em saco. de polietilesio freetadoe 
centavos 

cinco oentavoe 

Selerr.ba de prv'eeWe civelidede, sem tolhes. Integre, e 
quetto mii, 

F-'n,ee. bijbce de tamanhos med,oe. uniformes. 	em c cinco rale. 
eeiecenloeetnate 

2 Rg $25 CLA3A etseMatos au defeito., tw'oe seis cotpoe estrenhte ou RIS I' eesantaee.a '(34.130.40 
e5* e dez 

ti-ira .derloa a .u*evt'di& eco,,dcuaiede, em sacol de cs%tavoe 

poliebleno restado. 
oentevoe 

Cebola brence de prumeire queuidade, naO biotade, sem sete nu'. cento e 
danos 	fisIológico. 	ou 	meolniooe, 	tan.enho 	"adio. oitoreale e 

quarenta e does 
3 t. gS CEASA uniforme. sem ferimentos ai. defeitos, tenra .. c.  b~. 548.16 dezessete R57.142,$6 

ir.tsolse, traies a bem d.eenvoMdea, acondlcionedee em centavos 
reste e «tenta a 

seoos de poieeuieno treetedoe, 
sele centavoe 

Cenotn de puln.a  quesdede. sem tolhia.. pnn,e.ve .  
dez 'es. trezentoe e 

tamanho meoo, snan"e. een. fe.1u.ie.ntoe ou defeitos, cinco re 	• 
oitenta e doa tesa 

4 550 .1 ASA tantas, sei., corpos 	estranhos ou (enjoe adenda 1 545 . 11 sessenta e um '($10.342,66 
'na e siAco 

eupetfioie edema, e.tagree e trines, acondic.ceedsa em centavos 
centavos 

escoe de poliebleno freetadoe. 

Vomete vermelho. de primeire quehdade, integro. e oulo mli, estilo e 

snee, tamanh, sadio. COM  epronm.demente 15% de 
oito reais e 

sessenta e trie 
w; 000 CSA SA 

r-etureçao. sem te'neeMoe ou defertoe. ~cê,ser.' 
R#0.18 dezeaeeie RIa.1S3.27 

reais evinte e eete 

enencha coes coo'eçao undonsee e bn*.o 
centavos 

centavos 

c.eicne 
AJhO ia nutos de pilsen qusedade 	sem e reate, 

te e quetio ..sce-'t:. e 

Kg 000 CIMA 
oebsçee de tamanho urufomie. uMectas, Armes e bern 

5424.49 reate equsente 8514 693 8$ .o.s't.ettsrese 
desenvolvIdas isento de odores estranhos. eubstinc,se 

e nove centavos e oltanta e 040 
nocives * Qualquer osrtio upo de impureie. 

centavue 

VALOR TOTAL 00 LOTE 04 5164.380.10 

cinquenta e quetro ndi t'ezenloe a oten Ia iess.dex oentav'oe 

LOTE 6 AMRtA cO.cORRi PC IA 

t,r,.i UNIO 1 QTOE  1 MARCA Io€SCRCAQ 	 1 	v UseI? 	1 V.tftSTflt. 1 	V.TOTA4. 	1 VTOTALUT 





PaRede Frango EM,LÉ congelado com 50%40 01 aqui 

da i'.o n,a,ao I%'aapacto relato RSc W,OaacidO e ro,' 
sSgaOeO, coe praça ii." ..aecl.a. is1.ardaaOla. cl'ec 

• sebo. prtçrlOe co., auflnc 	da au.dadn para..t..e 
lana. Embaisgem da polistileno tnnapar.att.. atô..co Cento e salanta• 

12.2.4 J limpo oCo violado ,sa,st.nt., que ~fila £ •nt.g.idad. qUatorze rasa. O4ico me,iiaienlce 

Ice AtIRO do p.oduto Ml o mo...anto do consumo, contendo p..o R$14.13 1,1111. adia Rl 75364.13 acinquenta. saia 

liquide de 1kg. •condlc4onadoa em one Iaor.daq cantavot te.,.. ..tentae 

ocm'lOkg 	Devera consta' 	na alMb.laqsm dado, da ..nu.oa 

id.ntcaçiO. procedência, 	.lotngbes nutrloior.eIs. data 

de vPodada, .'lêMSdada 00 p0d,tO, n'do registro no $IF 

Iii 5,11W coe' peno a ,eede ..u..'..c de TIO diss e 

de de'. 01 entrega 

Cose a sobracose 0s frango congelado se..' t.rnp.ro . SEM 

PORÇÃO DORSAL. embliadoe V.dl,,duaimenle ou .T 

batde1a. di 14 . eCondic.on.doa 54.' cais., de p.çaiao 

lacredes e intactas co.' IS kg tom .d.nu11c.çSo do 
produto. prOC.Olinc.a .trnaçko nuvtc.oeai Por POr~ 

ole. dela da fibelcaçio 	tae.ertws da e.tocageam. 

arn,azaeamento e consan.çao. prezo de reidade 
numa. o 	do 	registro 	no 	de'llstaflo 	da 

crio. Quarta e 

Agncuiluvs/SIFiD1POA a carsivbo de Inspeção do SI' 
onze essa. dO.sn'd selcerto. 

2 Ko 12240 AURORA 
P.rcantual 	da 	sgua 	infarto, 	ou 	Igu.i 	a 	501 	sede 

Rui I4 .e.s.nta (cinco 
ceasvoe 

114142 (1341 e trinta e três eal 

a quarenta. sete 
deecongalartlanto t.pac'llcegbas wispvessea na pitp.ia 

.mbalegam 	Ca,sol.natio.e gerais -  o produto devera 
centavo. 

.pe..s'itar cci' e odor ca..ctarisUcos, a.., aInt de 

t.rn.entaçSo 	psjtrld. 	ou 	pwt.s 	eavatdesdas 	wAo 

DEVERA CONTER PaOSMUSA OUTRA PARTE QUE e.Ao 

SEJA UCLUSNAM(MTE COXA E SOWCOs.A, COMIA  

PARTE DA COSTELA. ETC Prezo ps'a coau-o  

de ID dai)  mates na data da entrega 

VALOR TOTAL 00 LOTE OS: R$S1 1(40,20 

trenfilhes e dazesa'. .iul, novecentos e noventa asIa vta eat.voe 

'i' 	PiO'NA 	. 

tOfll-COTA E)CLUSIVA ME OCEPIP  

n'li  WCIE 1 	MARCA DCSCRÇAO V L$dtT Y. IflTW tI TOTAL tI TOTAL tIl 

Peito de Frango £M FILÉ congelado, com adição da agua 

de no niàxlmo 6%, aspecto propno. nio amolecido e na..' 

ngaøeO. cor ptõptla san ,  mancha. a.verdesdea, cheiro 
e sabor pFÕpno.. 00m euaanc.a d 	.ujldades, psra.rtass 
iwvse Entelageni da poheuiw'o trsnsp...rsta. Mouco, ttinta mii, 
iil.vpo filho violado real.tant.. que geraste • .ntegrtdads quatorze rasei novecentos e 

Icg 21110 AURORA do produto eta o i,.r,e,to do cofeunlo. conte-do peso R51413 trinta e Via 11(30(4531 qua..nta e cinco 

1 .1. 140 de lkq 	acond.00',edoe enl cedas sac'ad centavoa ria., e trinta e uni 

crlOig 	Derera creta' na ~.".m dados - centavo. 

MentiIloaçSo. procedencua 'nforn.açõea nu trio. case, date 
de validade quant.dad. do produto, o' do ragisiro no Sir. 

Bit ou SIM, cc.,, prelo de saldada minin,o da 150 disse 

parte da data da enttags 

Cosa e sobr.co.a da frr.gocoaga.aoo...' tae'ero. SEM 

PORÇÃO COR MIL, a',beladoe .,d*.ak.ento ou ' 
bande5as da 111. acosd'c,oeadoa a.' csaae de papelão 

incradal e intactaa com II kg cos'. id.nfjRcaçlo da 

produto, procedência. inlornsaçao nuvicsonai por porção. 

iota, data de fso.tcaçko, tenipetetura de 	eatoc*gIdTi. 
em,.z.nan,e,to e oonaarv~ prazo de validade e 

numero 	do 	'.g.at.o 	no 	Mini.ta,io 	da 
04505 e 	i vinte e cinco nus, 

2 Kg 2 160 AURORA (r4C 	t?OPOA evb
paçaoo 

1141155 seaeantaaoinco 11525 170,65 
rt,,tlte 

deacongela',l.ato tspecifcaçõee w,spr.seae na progne ur',  centavOs 

..naaiagaa 	Cerectar'.bcaa gere 	o p'oeuto devei 
açee.a..tar cor e odor csracterietic,os. se., 54n1 da 

fern.'entaçko 	puida 	o'. 	peles 	asverdesdee 	NÃO 

DEVERA CONTER NENHUMA OUTRA PARTI QUE nÃo 
SEJA ECLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA. COMO 
PARTE DA COSTELA, ETC Prazo pare oonaumo n,uni.no 

de 10 (dez) 11W ..... data de enb'ega 

VALOR TOTAL DOEOTEOS: 11544.111,52 

taquet e sais — 

LOTE 7.A.MPLACOSCORREJcIA 

tiit MI UNiU 1 Q10  1 MAIRCA IO5SCRIÇAO 	 1 	V. VSIIT 	1 tI. UNFTE1CT. 1 	V. TOTAL 	1 v TOTALUT. 

ti 





né 
S& •an.do cade 	...tWaq.., pr.,sWe »ea.no 

C À  
,0 

tfsflepsrente 	,e.Mia., t.. 	.tõeco. 	MtWetas.ta X5g.,em 
PecPisdO 	por 	t.rn'oasoideqw.. 	com 	.6.atA¼açJø 	do 

PÇ; 21W ALTEZA 
prtdutoe do isbncaat.. reglstto no 3.110 contpstanta. , ,, — 'eu e tu.. 

4$ ~M^. — "Se 
data de ea.bslsgssi spesao de validade a pelo 1.1.4. da dois • kg, acondcionado, ei'i fardos lacrado. com  30 ag  
I..nto 	ds 	ln.pur.zes 	(.p.ciftcaçôes 	1 	fls 

p,Õpits anibsiegen. 

Tmçsro condimentado comøato ceatiro liquido SEM 

PIMEMIA. 	oon..etsni. 	•mbSegen' 	prImaria 	garlel. 

piastic. ccnl.ndo 500 ml com .d.ntMcsçao do produto • quinás eM, 
do concerte. n do registro ao Orgão oos.,patsnta, data sela rss'i e saisoantos e 

4 O' 2400 •€OINA O. enibs.g. 	• p'sso de saudade, scondiccriadoa sai $5663 c.'quer.taatrIs R$1I.slS.4? •elsailaevãsrnis 

cascae p.a.t$o tecrada e ..tacte contendo 12 unidades contava. e quarenta e acta 
Isento dc Co~ esttsios. substancel 	nooivs. 	1 centavoe 

Que'sqwer OsVOS 0*05 de Impureza. Prazo minha da 

ra'dsde øei leses da data Os enVag. 

Vinagre de MCCCI ac'deZ 'Cfl 4%. .e*eíagea p'imane 
ger! 55 psâauca contendo 500 ml cos 	'dont.t.caÇ&. do 

produto . da fabricante. '.g'ao ao Otgao compe~ 
do,. lIS, duZl%tde 

e OrE 2.430 LORO data da e.'bW.gani . prezo de validsde. ecoedLcLonados ft$6,l0 
oo tesa 	dez 

R$12 244.50 
• 	'flta5 auaut 

em Colo. de papelão 1~. • intacta contendo 12 
centavo. 

 
rea nonnte 

unudad.e Livre da impur.xas Prazo mmmc de ..lidad. 
centavos 

. de data da .mtreg. 

VALOR TOTAL DO LOTE 3O: 014 ,4 511.13 

quarenta. qua&o ml, quinhentos e *Manta e um r.sis e quer.nI. e rãs centavos 

— — 	 LOTE 31-EXCLUSIVO p4 pur»  
Tfl •UNIO 1 QTO€ 1 	MARCA O€$CR5ÇAO V UNIT V,UNrTEXT. V.TOTAL V.TOTALEt'T, 

Os.o de 50,1 refredo 0*01 es, garrafa - co., contatado 

de _ 	ml co. 	.d.nt#ícaç$o do produto a t.bricsate, 

..formação r.uV.C.oaal por porçio. n •  do regatro noarfle em........mil. 

cosnoetanta data de .ntetegri • prazo de vdede. 
5e55 rseis 5 

cento. vta e doía 
G, 1.000 SOTA 

acos.d.coaadoe 	tema. de ppeeao lacrada, a sitactal 
RIS 53 cquew.a e trai 0$26 12246 

'eiS e quarenta 

centando 20 unidades 	rormo O. odores .eVsoe 
—o. 

CívICO CantaVO• 

substblclSenocveee qussauer atava bço de 5r,.ez. 
Prato O. vSid~ murumo dei masca de data da entrega 

Mwgrs.e vegetal co., sal- iS a 73% de Ipru.., a b,ee 

de Õieoe vegetaM liquido. . interesterlrscedos e aro- 

gordura. trans. ea.bel.ge .n primaria pote plastico as nntseomncomml. 

tOOg contendo .dentíEcsção do poduw e fabricante. qulnheinto. 

2 Unia 34M PRIMOR unfo.n..çlo nutilcuonsi por porção, data de embalagem $1735 
teta rolara.   trata 

It$25.5i7,36 s.esenta e sete 

ejeta piejo da validade e 3sf.. soonducionados ..Calo. 
..i ...... 

reais a trinta a 

da pemeuso lacrada, e Intactas. Prazo nunimo da veid.de cinco centavos 
de 4 meses de data da envags. £speclfhcsçÕe. lmprssese 

as prÕØ.'i. entelege" Bivege: mensal 

VALOR TOTAL 00 LOTE 31: R$51 01419,110 

ce.qusn'a a um nu seiscentos s oriente e nove reós e odenta Oentavoe 

VMDR QLOSAI. DOS LOTWI -- - nssine .54 
6' meda. o.tocerfa. e CZe — EStI'(O4 e r.osrta a u tesa cone q-a ..L - 

	

PRAZO 04 IJITUGA 	 1 0 (ou) ORAS 

	

PRAZOOS VALIOAOS DAOAXTA PNCOITA 	 40 SESSEMTAI DIAS 

DecIlranlos. par, todos os ans da dlrelio, que rio. preçoor afanados setio Inchada. toda. a. de.pesas incidente, sobre o Forneomento referentss a tíIbuloe. encargos sociais a 

dei,.. baus aumentas a eseouçao do objeto deste ulcitaçio. 

Decsssn,oe pera todos os nas de direito, que cumpnmos plenamente os raquisitos de Isabluitaçlo e que roces Carta Proposta seta elvI oonfrnnnldsde com se esgêncise do 

,isst'unseato convocstono (sdtst) 

FORTALEZACt) lide OEZEMSRO de 201$ 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE  
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2018.12.06.1 - SRP  

.c 	•'- 

preços visando futurfl e everiwaisaquislçôes de gên' T4ailmenticios destinados aos aiunoká ' 	PC 
' -asronte/cE.  

LOTE 5. - AMPLA CONCORAtNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO 
— 
UMD 

— 
MARCA V. UN:T Y. UNIr EXT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Abacate de primeira qualidade, Ia natura, tamanho nove reais e 
oitocentos e 

médio, tamanho e cobrado uniformes e sem defeitos. Xg 9) :.iu:iii'or R$9,StI R$855,00 cinquenta e cinco 

polpa firme, iivres de sujidades, parasitas, larvas, 
cinquenta centavos 

reais 

Banana prata tamanha médio (lOOg), de primeira 
qualidade, in natura, em pencas Integras, tamanho e cento e três mil, 

2 coloração uniforme. com  pai" firma, e intacta, Kg 18.750 produtor R5S.SO 
Qais e r 	re 

R1iO3.i25.00 cento e vinte e 

devendo ser bem desenvoivida, sem danos fisicos e 
cinquenta centavos cinco reais 

n,ecênlcos oriundos do manuseio e transporte. 
— — 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, cento e vinte e 
f rutos com grau rnhimo de "~no tamanho. Kg 16.500 produtor R$7.40 

sete reais e 
R5122.100.00 dois .1 e cem 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sim, fe.lment*s Quarenta centavos reais 
ou defeitos, firmes e com briiho, sem machucados. 

Maça nacional, de primeira qualidade, ia natura, 
— — 

dois mil, 

tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem 
Kg 225 produtor R$12.20 

doze reais e vinte 
R$2.745,O0 

setecentos e 
ia'vas, parasitas e outras impurezas, acondicionada centavos quarenta e cinco 

em caixas de papeiõo reais 

Maa4o formosa de prw,*r. qualidade, com 80% de 
maturaçio, frutos de tamanho uniforme, no grau 

maximo de evoluçio no tamanho, aroma e sabor da três reais e trinta  
trinta e sete mii, 

5 espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com Kg i.) produtor R$3j0 01537.125.00 cento e vinte e 

brilho livre de sujidades, parasitas e lamas, sem 
centavos 

cinco reais 
machucados. 

Melancia graúda, de primeira Qualidade, casca integra, 

6 
"m de sujidades, parasitas e lanas, tamanho e 

Kg 18.000 produtor R$2.50 
dois reais e 

R545.000,00 
quarenta e cinco 

colocação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e cinquenta centavos mil reais 

madura, com polpa firme e intacta, sei, machucados 

Mello japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, quinhentos e 
sem machucados coloraçôo e tamanho uniformes, 

Kg 111 produtor 
traz reais e setenta 

R5555,00 cinquenta e cinco 
com grau de maturação adequado, isento de centavos 

reais 
sthnas ierrosos, sujidades. sub 	cl — —. . 	 v*tOAtt 

— 
AI, DO 

— 
LoTt. 

e onze n'ti, qunhantos e cinco reais - 	 . = 	trezentos 

LOTE 2 - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

TÍM IU '.( i<tÇbO 
— 
L)NID 

— 
2L ria.LARCA V. UNIT V. UNIT EXT. V. TOTAL V.TOTAL eia. 

Abacate oe primeira qual.00de, in natura, tamanho nove reais e duzentos e oitenta 
médio, tamanho e coloração uniformes e sem defeitos, Kg 30 produtor 111$9150 cnquenta centavos R$285,00 e cinco reais 

poipa firme, irvres de sujidades, petasJtas, latias. 
— 

Banana prata tamanho médio (10409, de primeira tonta e quaao mii, 
qualidade, in natura, em pencas integras, tamanho e cinco reais e trezentos e 

2 coioração uniforme, com polpa firme e intacta, Kg udo produtor R115,50 
cinquenta centavos 

R$34,37 5,00 
setenta e cinco 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos; e refeitt 
mecônicos oriundos do manuseio e transporte. 

— 

Laranja pera tamanho médio, de parreira qualidade, 

— 

rrutos com grau rnaximo de evolução no tamanho. 
Kg produtor sAo sete reais e 

Rs40,700,oO 
quarenta ~I e 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem 	mentos fen entavos quarenta c setecentos reais 
ou defeitos, firmes e com brilho, sem machucados. 

Maça nacional, de primeira qualidade, In viatura, 
tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem 

K9 IS produtor 11512.20 
doze reais a vinte 

R$9 15,00 
novecentos e 

lerias, parasitas e outrasimpurezas,,purelas, centavos quinze reais 

— — 
em caixas de paçelio  

Mamão formosa de primeira aualidade, com 80% de 
maturaçào, frutos de tamanho uniforme, no grau soce ma, trezentol 

máximo de evoiuç&o no tamanho, aroma e sabor da Kg 3/50 produtor R$3,3o três reais e trinta R$12,375,00 cinco e setenta 	 cinco 
espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes. com  centavos reais 
brilho livre de sujidades, parasitas e iorvsi, sem 

machucados. 

Melancia graúda, de primeira Qualidade, casca integra, 

6 
livre m  sujidades, parasitas e larvas, tamanho e K 6.000 Produtor R52.50 

dois reais e 
R$1S.000.00 quinze mil 

coioraçao uniforme,, devendo ser bem desenvolvido e cinquenta cent avas 
madura, com polpa firme e intacta, sem machucados. Ii 
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o 

- 
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LOTE 5 - AMPLA CONCORRÊNCIA — 
(1H10 

— 
ÂME MARCA V. UNI'! V. UNIT 	XT. V. TOTAL 

Peito de Frango em filé Coegetado, co." adição de água 
de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e 
nem pegajoso, cor própria tem manchas esverdeada, 
cheiro o sabor próprios, com ausência de sujidades. 

parasitas e larvas. Embalagem de polietlleno 
transparente, atóxico, limpo. nê o violado, resistente, Conto O 	venta e 

mo Que garanta. integridade do produto até o 	mento 
ki 12.24 &sic/1  R$16OO dezesseis reais R5t95.843,OO 

cinco mil, 
do consumo, contendo peso liquido de 1kg. oitocentos e 

acondicionados 
 

em caixas lacradas conhlOkgt-Oeverá Quarenta reais 
constar na embalagem dados de identi¼a(ho. 
procedência, inrormaçóes nutricionals, data de 

validade, quantidade do produto, n° do registro no SIr, 
SIE ou SIM, com prazo de validade minimo de jeo dias 

— 
a partir da data de entrega. 

Coxa e  sobrecoxa de frango congelado sem tempero. 
SEM PORÇÃO DORSAt, embalados individualmente ou 

em bandejas de 1kg, acondicionados e." CaaM de 
papeilo lacradas e intactas com 18 kg com 

identificação do produto, procedência, intonnaçlo 
nutricionai por porção, lote, data de fabricação. 
temperatura de estoc.gem, amiazenamento e 

conservação, prazo de validade e número do registro 7 
no Ministério da Agncuitura/Slr/DIPOA e carimbo de / 

cento e noventa e 

2 inspeção do SIF. Percentual de égua inferior ou iguale Kg 12.240 dudlco 1  R$2&O0 dezesseis reais RS195.840.00 
cinco mil. 

10% após øescongelamer4o. Especificações impressas oitocentos e 

na própria embalagem. caracterfwcas gerais o Quarenta reais 

Produto deverá apresentar cor e odor caracterlsticos, 
sem sinais de fermentação pútrida ou partes 

esverdeadas. NÃO DEVERÁ CONTER NENHUMA OUTRA 
PARTE QUE NÃO SUA EXCLUSIVAMENTE COXA E 

SOBRECOXA. COMO PARTE DA COSTELA, ETC. Prazo 
para consumo mMro de 10 (dez) fneses na data da 

a a 	 fla. 
— 

VALOR TO AL DO LOTE   	tt5391.680,00  

-- -. r 4ueflovent3e um nt 1Sit 	satuwa reais 

Wfl 6 . rÃ EXQ.USIVA MI OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UMI2 fl MARCA V. UNIT V. UNI'! EXT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Peito de Frango em Filé congelado, cole adição de água 
de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e 
nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, 

cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem de poiietlieno 

transparente, atóxico, Impo, não violado. resistente, 
trinta e quatro mil, 

Que garanta a integridade do produto até o momento 
KQ 2.160 dudico R$16,OO dezesseis reais R$34.560,00 Quinhentos e 

do consumo, contendo peso licuiso de 1kg, 
sessenta reais acondidOaados em caixas lacrada, com101cg. Devei 

constar na embalagem dados de identificação, 
proced4ncla, informações nutricionais, data de 

.,,t.dade, quantidade do produto, no do registro no SIF, 
It ou SIM, com prazo de validade mínimo de 160 aias 

a partir da data de entrega. 

Cora e sobrecoxa de frango congelado sei" (empero, 
SEM PORÇÃO DORSAL embalados individualmente ou 

em bandejas de 1kg, acondicionados em caixas de 
Papelão lacradas a intactas com 18 kg Com 

identificação do produto, procedênc.a, Informação 
nutncional por porção, lote, data de fabricação, 
temperatura de esiocagem, armazenamento e 

conservação, prazo de .aldade e número do registro 
no M,nist*'io da AgricuiturajSlf/DIPOA  e cai'.mbo de trinta e Quatro mil, 

inspeção do SEr. Percentual de água inferior ou igual a Kg 2.160 C1C1CO R5 16.00 dezesseIs 'ea s Rs34.560,00 Quinhentos e 
10% após descongeiamento. Especificações impressas sessenta reais 

na prõpna embalagem. Caracterisucas gerais: o 
produto deverá apresentar cor e odor caract.risticos, 

sem sinais de fermentação pútnda ou pastes 
esverdeadas. NÃO DEVERA CONTER NENHUMA OUTRA - 

PARTE QUE NÃO SEJA EXCLUSIVAMENTE COXA E 
SOBRECOXA. COMO PARTE DA COSTELA. ETC. Pvo 
pare consumo mínimo de 10 Cdez) meses na data da \ 

nntrega. 

VALOR TOTAL O LU? !" R$O9.12U00  
sessenta e nove md, conto o vinte reais 

RE 





nyr i - Fyri iiçrufl MF 111' FPP 

DESCRIÇZt) UNtO lUtA V. U'ili V. UNifEXI. V. TOTAL 	\ 

!eo Cr t0a ret'ado t p0 t. em Qarra'a pel COO' 

Cnttúdo de 900 mi Com identr.caç&O 00 D'Oduto e 
fabscante, informação nutrlclonel por porçio, fl 0  4-0 

registro no 6rgo Competente, data de embalagem e V~ o oito no 
prazo de validade, acondicionados em caixas de (rt 40 1 J A!], scOr rra] R$2$.000100 

ritais 
papelão lacradas e Intactas contendo 20 unidades. 
sento de odores estranhos, substênoas nocivas e 
uaisoutr outro tipo de impureza. Prazo de validade 

mln,mø de 6 meses da data da entrega. 

— 

MargarIna vegetal com sal - 55 a 75% de lipdoo., à 

-- 

base de óleos vegetais liquldos e interestenricado, e 
gorduras trans, embalagem Primária pote plástico 
de SOOg contendo identificação do produto e vinte e sete mil, 

!abncanie, informação nutriclonal por porçio, data de 
Unid 3.460 delicia RU.00 to reais R$27.840,00 oitocentos e 

embalagem e/ou prazo de validade e S.f.f., 
Quarenta reais 

acondicionados em caia de pepelbo lacradas e 
rtactas. Prazo n%nimo de validade de 4 meses da data 

la entrega. Especiflc.açõss impressas na prôpr a 
embalagem. Entrega: mensal. 

VALOR TOTr&LOTE R$55.840,00  
cinquenta e cinco unI, Oitocentos C ouarenta reais 

(jng 
- 

VALOR GLOeAL P34.017.073,88 
qsao rnllhb.s • d.za nat. mil  e .atant. e Uk reais a oitenta. oito centavos 	 . - 

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

Declaremos, para todo4 nas de dn4to, Que nos praças ofertados está* incluldas toøas as despesas inc9entes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos 
social e demais ônus atinentes à execuçio do objeto desta lidt.ç&o. 

Declaramos, para todos os mis de direito, que cumprimos plenamente 04 raqulsitos de habilitação e que nossa Carta Proposta estáem conformidade com as 
exigências do Instrumento convocatõr.o (editei).  

FØRTAU lA Ci:.. 26 de Dezembro cc 20 8 





LOTE TZUTÇÍZCLUSIVA ME eX EPP  

ITIM 	 .:LEDf4CIlIÇÂO 	 LICD qrsw 	MARCA 	VALOR u'rr 
VALOR VNIT 	VALOR 	VALOR TOTAL 

TOtAL 	 LXI'. 
- 	Aba.ie de p~ qualidade. o soou., inala. media, 	- 

05 	tanóa e cciceaçle mal~e neo, defcu,n, polpi finoe 	k 	0 	Is Soluto 	R19.30 I<52'Q,OO 
c.oc co', e nota 	 durencu. o solenla e 

deiaiodidescc.uess.lar,.,  
ceuta, o, 	 au, e 	ei:t 

Danar,. 'tais tanato .nõd,uI lOOgI. de peunen qualidade. 

a. em 	sa in 0Db leal, O nave ~6. e penclegas». lamanho e colot%Ç10 suutoltne. COTO 	
6,250 	Ia Nazuzs 	*15.20 	 *5125000') 	

ttua c 'Se,s o, 

poIsa. fim,.. e u,IiçIa. devendo o.' brim dcsenvolnds, sem dano, 	 venia'oa 	 qwnbcnto' rena, 

fiat..00 e mecânicos on~ do nwno.e.o. traisapone 

- Laja pai tnrèo modio de prima. qualidade, fritos cea - 

g.0 nnuaia. de evoluçk no urcurto rcua e ,akw da CCCK. 	
Z. \ol,, 	RS--M 	 *110 15000 	

qusaita md. cento 

iniforo.c,. oco, 

 

~te.ou dcfe,tos. Sane, e coo. bolbo tens 	 .c,eaos 	 e caqa ews 

MaçA nacional de primeira qualidade. ia natura. tnniar&io e cor 

04 	uni)tTues, seria machucodoa. se.,, l~ praitia.. outras 	l(g 	7$ 	lo Nanim 	1(1 13.00 	treze 	j1 	I1$913.00 
0000conte'. e 

de inç,zcra,. acondicionidi em cinaz 	papelão 
Icieflia e cinco feito 

- 	.Ia.rnk &',arn.a de pnu. as3id.de . cou *0% de r.seonflo.  

buco, de tans,hs ruionsw, no gr. inno de enlaçio o» 	 doze ..J. VflefliN 
OS 	esmalto. anoni e .abot da e.pcvie, teto ferimento. ou deificas, 	RI 	375v 	[o Sanar. 	*13.30 	

trio 	
11$11 I'5.00 	e 'escota e cio 

re 	e trota 

firme. e coiri bolbo Ole de .aijidodcs. praçilsa e lar,... sem 	 reto. 
ceu.cao, 

Mclan,a ,croúda. de rslmeta qaalid.dc. casca imn. liwo de 

iwidodes . ~tu~tuana ianw,ho e coioe.,Ao wabs 	
<4 	® 	 o.. 	RS2,75 	 951(1'00.00 

e l 	 dois 'caia e onera. 	 derroto. mal e 

de'. anda ter bar, dem.ol,ids e malga. 	po2. Sai. 	 e digo ceonvo, 	 qutb.oto, reais 

atuea, ..h.~ 

Melão lapoiCo. de pnmeu. qiaandade. carnal.,nwd,o. soto 	 Irdi num e 	 cento e 'acota e 
07,,ucl,uc,odos. colrc.ção e tinoasls, suufoniwa, 000' gr ou de 	jKj 11. Nono.. 	*53.45 	qual.,.', e cinco 	KS 5 ?2.SO 	do,. iate 

n.atitsão adequado. ias.,,, .Jc.nl', inciso temo,... oopdsdes 	 ,eiiI000v 	 cinquenta cc.mcaou, 

VALOR D - 	 O 	 R5l0295l$ 
(0. dota —& 	.otus._ tCNf — fluo e cb'qvasa cwM01t 

n 

fl 

'.4." 
5. 

L,C,Í4Te ) 
4 
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A tREPEI WL4 Mt•YIC/PAL I)Fi HORRQSfl TE 
p*€c.Áo EWTRÓNICON°2OI$ 1206 1 • SRP 

OBJETO: Selcç' de nI 	OU* . lept de OÇ viio hni eevcioio oqsiç4es de soo 	 sc A...

PORTALEZA/CE. 27 DL DEZIMBRO DE 201$ 

a.ouddo. - Progronio de 

AJuncnb,ç&o Escolir do n'unocipio de HonzonlocE 

- 	 LOTII- AMPLA CONCORRtOC1A  
lTfll 	 DISCRIÇÃO 	 UNI» QTDC 	MARCA 	VALOR VN1T 	n'r 	ToTAL 	UT. 

VALOR LNTT 	VALOR 	VALOR TOTAL 

Abacate de pio'se',, quandiak. o 'si... tamozdxi médio. 
OU 	tamaito e coéoe.çlo osbane. e sem delé,io,. polpo à", 	Kg 	90 	lo Natura 	l<IV.'0 	 R5837.00 nove tem.. tranca 	R583-.00 	 o macio 

001,lobos 	 selo musbote, 3. ~. poriss*& Irias 

Baniraa praia laroaho med. 11009 X  dc pevnen quilsd*de. o 
02 	natuiL cio pct,ca mce,u, wrnnlno. coloaçio ws,ioone. com 	 CONe retal e 1.x "~1 $451 iate 

polpa firme e n'seio, devendo sei bem de,e.wol'ida. 'coo dono. 	K8 	1*750 	lo Natura 	RS5.0 	enuavos 	R597 500.00 	quinIteotos tema, 
finco. e otecSn,coa onwtdoa do n100uncio e tinspoite 

tarja pelo tainirto nd,o, de 	u.ocu. çabdadc, bulee ceso 
Çtu flltlb? de eoo4vçâo no tonwt, wc,na e ..dor do 	 , cipecie. 	 efe reate tooulo 1W 	In %uurs 	RSt3O 	 RIlIO 15000 	quacoccistos e 

refilo e note cisi. 

machucado, 
uniícn,rs. nem ~tos ou defeito.. Sentes e coto bolso. teto 	 cene.,ca ctaa mi,, 

Miei nacooiuil, de primeirti qualidade... na*wi, tamanho e co, 	 dcii mil. 
lis 	un,fo,nies. uni ,nacbucados. 'co. loroan. p.zss.Ias e matiz 	Kg 	225 	lo Naiu,o 	R$lLOO 	cicie tem. 	R$2 925.00 	novecenio, e viole 

Mo ironia de p.u. qualidade 1. &$, de mMwNio. 
6,ac, de cantais, .aiorrr,e no pa. n*alk' de e.olia.$o no 

wnaitj, aroma e taborda especil. sem (contentos o,. deSata. 	 Si mam o 0 0ia e tese mal, 
e coo trilho lavre de .ul,dale.. ~eu ei 	K 	1 250 	lo Nau. 	R$3.30 	 RI)' 115.00 	e 1~ 

niachaicad,,, cinco rc.ii 

- 	\leIarw,. grauda, de peno.m qualidade, casca alogia. liv,. de 	- 
soisdade, ws,nas e l~ inSto e ooicnçêj wif~ 	tC 	 dois ros. e naeuca 	quareilta C m.'.R149 500.00 4c. e.v,lo ter bem deserielv.do e .ni&ea. coo, polpa Sowe e cinco e~" e qualnemioe mao 

iotaCet — ir*Jtiacaõ3, 	- 
Melão Jajloiol. de primeira qualidade. tamudo, màdio. 'em 	 uda reais e qosinhesou. o 

0? 	machucado,. cclor.çào e iaiaanlso ,wlbnnes. com  grau de 	R& 	550 	NNatizrs 	<$145 	quarent, e cinco 	RIS 7.50 	deccucie tosta e 
mar.n,,Ia idrsaiado. 'sento iv aobelS.ias 'cito,.., ,uelade, 	 ceniovov 	 CcIIquei,Ia cenisvO' 

VALOR 	LOTE oiT   	RS)0*.S54.S0  
- 	areleaccu e 000 i& O0OCeJUWj(MO • iro noJo 	(bwO C'0V 	- 

LOTE 3-AMPLA CONCORRJN(1A 

ITEM 	 DC*CRIÇÃO 	 1 UNID (jI'DE 	MARCA 	VALOR VNIT 	
VALOR UPIIT 	VALOR 	VALOR TOTAL 

CXt 	TOTAL 	 rxT 
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7 .. 74.  - 

7 	e'. 

ítv 	\»,ery 
Inglees depeuTiewa qu.bd.de , ia nata ooeç..iae - Z /,pw e 

1 
ViTTll4 CtSC4 iSÇSC coa,çio 	 .'1 seo, 

4 USO la Xat1r RS6.90 
""" 	toscos 

R527.943.00 
DØa C 

aaine.a de 5i4.d.dcL pwt.. e IWVU acata.,!., a. 

i.co,deruktge.otrnmdos - - 
~os 

_______ 

qtaeea. cinco 

 eta 

flcIetnba de piuneu. qu.Jídask. seu, kJba, neta.. Mi.... 

02 
I,idbo, de (Moinho, medíeis. UIli(Onutes. tini frnnwnlo, 

Kg 2 475 Is Nafta. 1t35.50 Ril) 612.30 

,s. 'aaceUos 

•doxeeesse 
dereito,. terno, sem c.iIpo. ni ,.nhos ou ler. ade..Jas cuiqucal. centavo. 

.upeiflc.e. .cni,dicwnda, em saco, de poheldeno fresl.dot 
cinquenta caitavos 

- Cebaa beanca de Irmen qualidade, não brojada, tem Mao; 
 e dois nül, 

6~ -. rnednsos, tanwto medat .snken.. sem 
otto rei" e o, e doce 

03 knao. ou de(eiii cm e em tn 	suasses, frn,. bem Kg 613 In Satura KS&SO RS22 312. 50 

de,anolvtdaa. ..ond,cmn.das an ~5 depol.ndaio 
em~ temI. 

besiado. - - 
(alourada piinwun c1ualídade. ,.e., Ibibis. piimea eainmho . D~ e um mil. 

04 
mcdo.suf'onne, umn (etnnento; ou defrilos. (tinI, San Lo.POS 

Kg ¶ ''0 In Nanun 
CInCO trine 

R531.63500 sen 	nl ccrno., 	i. 
cstnrJn, ou tintos adenda é,uper&,e evita... IScfl ae scqenha centavos 

6rn,e,, acond,acmadas ai, ,&os de políetirno britados 
cinco reis; 

- Tom.ec crmeR,o. de pann. q.abdadc. ireapo.. St.n. - - 

os U~.rJ,c médio. com, .çtonn.dwxe,tc t3%  Se ínt*io. esso G. '. R53.10 
OO leis, 4  dei oo P524 X-0.00 

vaie 	° mal ' 
(e,uTwrItoa Ou dileto.. leui. san mancha. cosa cotse.çio ~o,  VnSo. itt 

w,ilinmeebnlho -  - 
— Alho ai fatiga de p110i,n qualidade. sem .test... cabeça, de 

í,,,. 	deten.olv,das 	iilo twn.&,o wu(Omie, ínis.Iaa, í 	es e bem 	 lie 
K Na= R$25,50 

veilo e cinco real 

e cinquenta R545.000.00 
quarent. e cinco md 

de <dores esiratdxn, sol..íkncias nonaa e qua)que bula tipo e nov..l0, leal, 

de i'wtn __ _________ 
- 	 VALOR DOCW T R116 ,os. 

C. 	 e aao nut ,e,ac 	e e 	nSi 

LOTE T COTA XZ'LUSIVA Ml. OU EP?  

ITLM DISCRIÇÃO (JNID QTIJL MARCA VALOR IJNIT 
VALOR CNIT 

flT. 

VALOR 

TOTAL. 

VALOR TOTAL 

ENT. 
Uai.la ln.lesa. de IHVTtulU qualidade. mi n,lu,t c'wracla e - 

Dl 
Gane. asca tn,Ieça e coloiaçãoe tamanho tanlolineu. colo 

1S. 1 	tI) la Natura RS6.90 
seu 'saís e nioenia 

R5O.3 1300 
nor mil. uenailod 

avijixa de sujidade.. 	in 	e l 	 ,,, 
e quitisin temi 

de  0krntnt.So. - 
Belenata de pnsr.im q.altdade. seio tolhes. sasegeu e &irc.. quain, ceei. 

01 
bsdbos de amanho, medica. nsu%nms. sais kun,enera ais 

Kg 513 (ti Saca, RSS.S0 
cinco eta,, e 

4 17.30 
qi.bnuot e ata. - 

dctito,, terno, lan ~s;esnnl,o. ou leres estendeu cunqueMa centavos Sete MUI  

auperflcie. aconJscíoi.adns em ancas do polsetileno &ntado,i, cinquenta ceneavo. 

- Cebola banca ide 1.oxrum qualidade, elo b.oea.ja, sem dareis - 
sue traI, 

Banlopros j*, omeckncaa, timaúso,Sd,o. uauin.n. iem 

01 knn..noe ou detesto. tem e cem ~.'Maia,. fra.,, e bem Kg '3 Ir Sanas R59.50 
0110 reSíi e 

R$'7_437.S0 
qua,'oceatos e 

cmquce.L. cenfl'o. nica e sete Teia e 
de,ei,ul'.4at .ccad,c,ceadai em sacos de pdweileao 

cw'qiamla Cativos 

Costura, de de pnn..its qualidade. san IbIha, ptinw.ra, tajnm,ho 
Sex tini. qinnhenos 

04 
mediu.unil'o,nsc, teu, fetimenlos ix' dc(ciioa. lenils. San uupus 

1C8 ISSO lo Sumia RS3.70 P510 345.00 e quarenta e cmco 
eswaDJ aos ou lento, adenda é superfície c.i.a... intc$r$i e iclenha 1c0011 ,09 

rei', 
Ganes. acoi.d.ç,o..adas em sacos de poIseWet 	Miados 

- temai. .en,wlho de pnnns qualidade itnços e Ganes. - 
twr7 nào cai, .ç.otsdsnct 7 1% Se rrartnçio. seio (4 __ 

1 -. la ?.bsi RiS. lO 
o.Oinas e dez 

P58 103.00 oito trai e eia. te.'. 
(enawotas ou de(eiln, terra, seio nwxha. com  wloe.çk 

- unjçsnecbnlbo - 
Alho ID Mitra de c, nieda qoalidade......  cétus,  cabeça,  de - - 

ta,,.,j.ho unil'omíe, fiadas, Ganes e bem desotivolvidas Isento 

de odeies ennsth,n, subetàsic.as nativas e quaiquet nuno bpo 
I< (.01) lo Nauta P52550 

visite e caco sai, 

e cinqise,ta R$I 531XJ(J0 
quinze tinI e 

uezeados tais 

dc impureza 

- 

cenho-ri 

VALOR DOÍ 	ios.  RSSS-235.00 

e viaJei  

OQN 

WA 

= 	 Lftfl. $COWncL - 

ITCM D8SCRIÇÀO UNIU QSE 	MAR('A 	VALOR UNIT 
%A 	1-41T VALOR VALOR TOTAL 

nr, TOTAL EXT. 
'eito do Fringo i\I FILÉ cott#elado. cem adíc&. de agu. dc o,, 

6% asto 	não 	Iecado. e mio 
ci çw'aç'n. san manhas er.a'de.Sa,. dito e sabre piopou,. 
senti ausência dc aujidsde,. panidase 1w',,. lntsiagais de 

polueríleno eran.pwtre.. .iõnico. leiço. 	violado. reniteise. cento e Oitenta e 

o • ineqindade do pro&so até o racianee,to do 
Ej 	2.240 	Regrta 	P51480 

q..ni teMi e 
Rui 15.1 00 .1 caeoe 

consigno, contruiclo peso liquido de 1kg. acood,c,onndc,a em o,tau.a crnta'od chaquenue 5.0, 
casas lacisdas couuløleg. De.en eoaular na «italigem dados reas, 

de idee.iaúca4o. put'cedêe,ca. mfo,niaçde, ,,ulneioná, data de 

sabdade guanuidade do p.oduio. n' do 'epwo no SIF. SIE ou 
S(M.ccenrsasz.de  ,&,dadede hlOd.aaapndadate 

de rnuep _ lu 





r-.. \ 

(1 kni 

IN 

— Co,. e ,oFncos de fro tmpcisdo sem ten;rev. SI '1 — Qj 3V'7 
PORÇÃO DORSAL e.thdo. rônasai,rest j em T — 

)sar4ejas de 1 k. w^~ eu, c 	de PIPIIO lacradas 

e meat$S com II kg co... ,Je.In6C.Ç1O do prod.ao, rtoeeuWca 

m(on.çks mn,00nal p.w poesia. Iate. dai, 4, rahac.Io. 

teniç.r.nn dc e4lsXa)tnhI atn,a,rnasnctilo e ;onsaiaçia. peno 
de ,rstidsde e nunwni di, registro no Mm,sttno da 

AgIILUITUI*SIF DIIX IA e 4rlmbo de mapeçio do SIE 01100 e qtk&SOl1ta e 

eI l'c,ceana! de arua uníenre co ~a 0% após KIS 11240 Resma K%I 2.00 doze eS. R5146.880.00 ICIS ISISI. olIocentol 

J..cenewncno Lapa,ãc.çôc. eursaaa na pstçn. e ostenta reais 

etn&I.etn (na tens.. pan o paOdISÕ deita ceaense 

coe e odor casacterrnueos. Nt ~ de frnueataçk p~ a. 

partes esverdeada. NÃO DEVERÁ CONTER NENHUMA 

OUTRA rAitit QUE NÃO SElA EXCLUSIVAMENTE 

COXA E SOBRI'.COXA. COMO PARTE DA COSTELA. 

II e' Prazo para cotsatswi mlnuno de lO (dez) meteu na 4.1.4. 

e, ir e 

— 	 VALOR DO EV1W V  R$1215 02,0G 

e 000 i.i e fr000 t £n, flSJ 

wTtó.cOi* LXCI,IISIVAME Ot Ifl  

rmm DXSCRIÇÂO UNIU QTDE MARCA VALOR tNIT 
VALOR UMT VALOR VALORWTAL 

I'eut,sde Frango t:l 1111 congelado. oom adução 'Ir s1suss mie no 

n'somei 6%, sJpoao pu.prk, não asmlec,do, e twirt pepjo.o. 

:c 	lvc'peu sem n,snJs.. e.,add... c1,eua e sak'r ptopno.. 

cri., suMaca dc opdsks p.ttian e latia, In*.s1eu de 

po4uctdeno 71A19e.Id.. .ttuco. ls,o. não ,sak ,  rntaZefla. 

que pnns. awtsgndade do pe'odtgo .5. o n,uran&n da 
 1t111410 

tsaAxn tua e 
R13 1 %S. 

-. 	., 	. 
.ostco.e 

cornumo, cuntc.,ds, pe." liquido de 1kg. .csmdsc,on.Jn, ei,n ates, cenhos 

caiass sendas ceien)IMg Dciai Canon na nusbalagem dada. 
...... 	e , 	.. 

de IdenobcEIn. peocedtncu.. inforn.aç&a fltdJK'tuali. data de 

,a)udade quaztdade dopandiso. rÇdo reviva no ME. SIFosi 

SIM ca peno & iaI4.de nwumo de 10 d'ai • p 	4. data 

de testga 

Cone toturecoza de frango oceugelado sem tureiçeto. SIM 

PORÇÃO DORSAL, embalados Srr.ôalrre*e sus em 

bandejas de lg. acouducuonado, em cana, de papelão lacradas 

e n.eun em,. IS kg com ideetifleaçio do peoduttu, peoetdinciu, 

unroosaçio suulnouonsl por porçio. lese. data de (abnc.çio. 

kETÇ.ef.nfl de eslocflem. naltgnIfl e 	s,wrv.fló,  Isno 

de'Adadee ntrvu do rcØswo no %(masvno 4. 

fl:N) & e ern*.c de wi.peçio do SIE «ter e talco fluI. 

Perca ad.. ia unfcneçc'u nada 0% iço, IrÁ egxns RSl200 doar.., RSISQIO.C10 ro.aesgoserune 

dc.o,oelameit, E.pecr5ca.5.s tztyic.Mt ris (ur'ÇflS resc 

cn*.Iagem C'a,.eieulatça, lttll, o p:cniL4n .len. .pencte_e 
cor. odo. ewaCIIílMIro.. 'e, sinais de dem,ennaio pütnda ou. 

panes esverdeada. SÀO DEVERÁ CONTER NEXIIUMA 

OtflRA PARTE QUE NÃO SEJA EXCI.I:SIVAMEN'TE 

COXA E SOBRECOXA. COMO PARTE DA COSTELA 

ESC Prazo pan e 	 ' 	de CO (da) me.am na dai, da 

— 	 VALCRDOIZTW r- IsSS+$s$.00 

anqb.flta7e usai nitdceAws t 015(010V voo fldt.l 

LOTEI - AMPLA CONCORMRNCIA  

ULM oaCjçÂo UNW QtDr MARCA 	VALOR LNIT VALOR 
UNIT -. 	VALOR VALOR TOTAL 

Cç.re ..ré eLaS) dc bov.ao em co~ de p'.nn 	~ 
cotão u.lcl prn'ncg. de  ncia saõos. atuatdo, sob 

u,speçio vctennana e nwupol.doa em conSçdea bgt..a, 

nii,f.Iõn.a. uent pele e sem gordwa apatenie. ..peclo psoyn.. 

da espõcie. não .uuuolectda uan peg.joM. cor ieenwUio bnlha,ue 

ujn,fon,,c. lei,, mancha esve~ ou pard.eern.s. odor 

prnpna 1 mbal.do e,,. filme de potselsleno re.,neore. olmo e sessolitie 

n'spa,enie e .ioocn ieiço, não sialado qmn ~a 
L 4 :50 ManIn;'as 	gs:'vm 	trinta e noie ca 5116' 	5O,OO cinco isul. 

r.seç,4.Jc do per.41So sie e aa,Knc' 4. 'cri.sT. seteceedo. e 

aconducioçiada em canal lacradas A ent4.gen, deita conte.. cnqusa'ta 'til 

eiIe.rtisiIiCIule ou dados de udeno6caçio. pr,xedênu. 

iitíofliiçiu'uis,s hill sal pof porção, flijiluSlO de lote, data Se 

validade. peso do pioduslo. Iemp.raluis de eshoc.gem. 

snnatenasi,enio e ÇtMUeIi'SÇIÕ TiuiT*TO di' registu,' o Mmsst cmiii 

da Asnsss)tssa'tlF'flIN)Ae  canato de onpecio dii 511` Prazo 

pn.oel,s,Toiw.n,dclOsDFJ.lnieac,n.datad.ate5a 





g9ic  

li gs-,u\ 
1! __ 
\ 

ft 

Coluqifico cm pó,  compoito pia (caiu anqucudo com (aio. 

ácido token. iuipcn.ãa olans. de wuewn SEM SAI. e) 
prod'to fã.. de.. 	n,lc, 4uas.nd.dc pIw1PiI.aIsva dc p.oicmaa, 

.snd.sfl 1045.1, jtoedian ..nu.dat. g.,sdwn caiu,. cite. 

siuncnlar e sadio co, ptc. planc..u. Já '00K  com 

ideofl6c.çào do piodulu. e (abn.aue. n do 'eulio iu  (ulAn 
h.  0000 Kjm.mo R$I,35 

m' 	m.,L.0 
01$12.150,00 

do.. SI, oflo. 

cocTquclencc. data de coubsIlacin e pino de %~. cinco cent.os cmqiai.tS ruia 

•ornd,'sm.do. eco lwiSsg I.,.do. de 11, Pino de ualidadá 

ii. 06., ..... s pau, da daia da cnfl1a do coduilo 

oqucesas na piápu,. c,nbal.4em Iwt,io de 

cu.sfu odose, estrato. .ub.tánts.. no..uu.a e quia..quct nuca,. 

DIX) de mflstsa 

5.1 rc6n.du. iodada entalaicem tvur. pohsctilcno 

ItasuapweNeieu..IeNe. aiouo Iwn,wtxwwtde kchajo pw 

vvnkn...idatein 	vai ócns&,ho do p.odoso e do iatn.aMe. 

cerco.. no  otx. cuuwclnusc 2, 1 00  \Iaz e Sol 1(51.24 
4 	. 

R$2 604,W 
Joiu 1. 

data de enubal.lnesn e pena, dc uaI4.de e pneu Icucdo de 1 ks. 
„t,,, e qcrnuo te... 

.cednaonado. cai (lido, Is.,adoc een 	kg 1,ca1. de 

.nçwn&s F.peo6u.4c. puwu.a, na pwowua r.r&tqnn - 
Tcmp.cvo cced.nuc.issdo coepino csaeao h4,.40 SEM 

PIMP.1 & ,scnnta*1 atIac.n mura gnls lasixa 

..ansaido ¶0( iS .o.n .dnt¼.,Io ão pixóto edo f,1.,ca*c 

n a., iep.Ut' 	sty&u nostçcufle tia de ecr&ualaçen e mano Tttnpeto da 
leste.” e quuuuc una. 

de ,aloSaie ...n%.çc.do ccci casta dc paçclk acnd.e 
•1400 

('sai 
R$5 ~U e ice 8$ 	ôi(j actecento, 

sMat* ojecenS, 	1 .svd.de, 	Nado dc aden, estranho.. 

•Uk*tAnial nI'S, e 'J•114át cot tç.. de .uw,scaas 

 

P. 

ceuna.-os ccac,u,. eoiuiea.s 

cunha,, dc ,.Iid.de dás ri.... da data da «te1. 

%nagcc de siceol. .Me, colati 4%. anb.laem reccw.a 

prata pU,n'a c.nceudo 5® cd coa, 	rm5.k do peodiio e 

do 6hn...n i.gi*u nc ~~ente, data & ce~ 
0.f 2 400 Stna RIS 00 oco teso. 8$12 	*L13 dor, co,l 

c iw.n' de salcajade. .cond.c,caaôs. nu, ana de paçclao 

larad, e cic.aa cc.ucndo 2 eudMa Lace da n,.re,s, 

Pisa, namin, de ,alsd.dc da b nwua da data da ert.g. 

- 	 VALOP DO t3r ________ _________ __________ _________ ___________ 
= 	 IS! '±±Y" 	-_________ 	 __ 
- 	 LOTE SI - EXCLUSIVO ME OU EPP  

ITEM DESCRIÇÃO INID QTDL MARCA VALOR vxrr VAUJRUcIT VALOR VALOR TOTAL 

(liceu si. •u'ja rrónades tipo 1 	cci 	a.'.ía pci cornc ruiecuido de 

000 cd cnn' .denu,HcsaSa do pucJiRoc f.hncasnc m(.r,rsçiç 

numtuoo.I pu puaflo. n do rejpwu' rio orgão cooxlcnrc. lata 

de onibalageni e poro de 'sI'.Sade, acundjc,00ado; em cana, de 
NO So R50.10   

'Co. 1.2 t 
RS24 300 00 

uSC e uaaQ moi 

papem 	lacrada, c .nisti.s toiueemlo 10 unadado, liceu, de caataOt Ocai5os rasa 

odor., ,,u.od,u.. ,ub.11ncia, no......c qisasaqisár ç,jto tipo de 

uiipwen Pino de validado ninno de 6 nxics da data da 

«sueto. 

Mn5anna .egeial tiniu Ia) - 55 , 75% de kpid,cs, á bago de 

õIeot seieic.s liqwslo. e uaterniencicado. o san F.,xiwal ulsia. 

enduaIaeiu pn.nÃnn pote pli,I.co de 5008 contendo 

i.Ionufiaçio do p.oduie e thhntanie, u.fonueçAo nuaicuonal pai vos e q~ si. 

tinki. data de embalagem e:ou  pano de validade e SI F. Ln.d 3.480 Delate 857.1 
'Cc Mais - o&0000a .oÃsa 

s,.on.Jstiotisloi encana de p.peIio Iwadaa e intactas Prazo 
'cohl'oI ___ NS 

n'intuito & validade de 1 flwItd da data da cotes. 
Eq'ecifk.çae. .n.pnssai na proplia cntcclagem rrnga: 

VALOR DO LOTE 3I: R$496*2.00  
g..oraiw e nove iii!. .,eí,cv,k'a e oilenh.o o dou aval, 

t.k.r (ilobal doa I.oin: P54 1*11 .2 ?9.00 Nuatt. ca~ e n'cal, duremos e tirite e nove lestE 
Prás. de Validada d. Pr.pu.i.: 50 (çencnla) d'a 

P.... á. r.u. 1  Ideridias 

L).CIar.IW., pai. ind.,, o, Gu. de dseiio, que no, pnço, otas3os estio incloida, todss., desposas incides.., sobo. o fonso;umeneo iefiic,ttc, á tributos. encarta". caco.,., diaS. 

&t$ atlKflec a noçiaçio do objeto data Ig'ta4n 

lkclarwno. pai. todo, o, 6a,, de dreno. qi. cwnrunoa pinuarnes.e o, reqututoca & habililaçio e que nona (asia Proposta n'á encoonioo,,sdade com as euamen.mn  tIo uc.lnumneo 

e nuno. atrelo 1 edulall 

WN 
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