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PROPOSTA DE PREÇOS 	 (.Y 

y$ PGINA , 

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

LOTE 5-AMPLA CONCORRÉNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 1 MARCA 
MARCA 	

UND QTD 
VALOR 

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, cliflo e Sabor própóos. com  ausência de 
supdades. 	parasitas 	e 	larvas. 	Embalagem 	de R$ 156.672.00 
pohebleno transparente, atóco. limpo, não violado, R$ 12,80 	(cento e cinquenta e 
resistente, que garanta a integridade do produto até o 	DUDICO 	1(0 12240 (doze reais e 	seis mil, seiscentos 
momento do consumo, contendo peso líquido de 1kg, oitenta 	e setenta e dois 
acondicionados em caixas lacradas com 10k9. Deverá centavos) 	reais) 
constar 	na 	embalagem 	dedos 	de 	idenbficação, 
procedência, 	informações 	nutridonais, 	data 	de 
validade, quantidade do produto, no 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 nutricional por porção, lote, 
data 	de 	fabricação, 	temperatura 	de 	estocagem, 
armazenamento e conservação, prazo de validade e R$ 8,20 

R$ 100.368,00 
número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 	Agricultura (oito reais e 

(com mil trezentos e 
2 /SIF/DIPQA e carimbo SIF, Percentual de água inferior DUDICO 1(0 12.240 vinte 

sessenta 00 o 
ou igual a 10% após descongelamento. Especificações centavos) 

 reais)  
impressas 	na 	própria 	embalagem. 	Características 
gerais: 	o 	produto deverá 	apresentar cor 	e 	odor 
caracterisócos. Sem sinais de fermentação pútrida ou 
partes 	esverdeadas. 	NÃO 	DEVERÁ 	CONTER 
NENHUMA 	OUTRA 	PTEOUE 	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 LOTE 5: 257.040,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e quarenta reais)  

LOTE 6-COTA EXCLUSIVA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO! MARCA  
MARCA 

UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

PEITO DE FRANGO FILE congelado, com adição de 
água 	de 	rio 	máximo 	6%. 	Aspecto 	próprio, 	não 
amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem mandas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de R$ 27.648,00 
sujidades. 	parasitas 	e 	larvas. 	Embalagem 	de 

(doze reais a 
(vinte e sete mil, 

poliebleno transparente, atóxico, limpo, não violado, 
DUDICO 1(0 2.160 oitenta 

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

centavos) 
quarenta e oito 

momento do consumo, contendo peso liquido de 1kg, reais) 
acondicionados em caixas lacradas com 10kg. Deverá 
constar 	na 	embalagem 	dados 	de 	identificação. 
proced~ 	informações 	nutridona1s, 	data 	de 

_____ validade, quantidade do produto. n° do registro no SIF,  





SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de 
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 la kg com idenbficação do produto. 
procedência. informação nutricio4lal por porção, lote, 
data de fabricação, temperatura de estocagern. 
armazenamento e conservação, prazo de validade e 
número do registro no Ministério da Agricultura 
/SIF/OIPOA e carimbo 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 DEVERA CONTER 
NENHUMA OUTRA PARTEQUE NÃO SEJA 
EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA, COMO 
PARTE DA COSTELA, ETC. Prazo para consumo 
mínimo de 10 (dez) meses na data da entreQa. 

DUDICO 

R$ 8,20 	1 	
RS 17712,00 

(oito reais e 	
(dezessete mil 

KG 	2.160 	vinte 	
setecentos e doze 

centavos) 	
reais) 

trezentos e sessenta 

ESPECIFICAÇÃO! MARCA 
Corte congelado de bovino em cubos de primeira 
(patinho, coxio mole),proveniente de machos sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária emanipulados em 
condições higiênicas satisfatórias. sem pele e sem 
gorduraaparente; aspecto: próprio 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 eatóxico, limpo, não 
violado, que garanta a integridade do produto até 
omomento do consumo, acondicionado em caixas 
lacradas. A embalagemdeverá conter externamente os 
dados de identificação, procedenôa,informação 
nutricional por porção, número de lote, data de 
validade, pesado produto, temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação.Núrnero do registro no 
Ministério da A9ricultura/SIF/DIPOA e carimbo 
deinspeção do SIF Prazo para consumo mínimo de 10 

MARCA 

DUBOt 

/ 
go 

/ 

VALOR TOTAL 

RS 25,20 
(vinte e cinco 	R$ 107.100,00 

4.250 	reais e vinte 	(cento e sete mil e 
centavos) 	cem reais) 

Carne bovina moída congelada, obtida a partir da 
moagem de massasmusculares de carcaças de 
bovinos sadios, abatidos sob inspeção veterinária 
e manipulados em condições higiénicas satisfatórias. 
seguido de imedialocongelamenlo. Isento de tecidos 
inferiores como ossos, cartllagens,gordura parcial, 
aponevroses, 	tendões, 	coágulos 	e 	nodos 
linfãticos.Adibvos 	e 	coadjuvantes 	de 
tecnologia/elaboração 	não 	serão 
perrnitidos.Embalagem pnmMa de polietileno 
transparente, resistente e atóxico, limpo, não violado, 
fechamento à vácuo, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo, contendo 1 kg, 
acondicionados em caixas depapelão lacradas e 
intactas com 10 kg A embalagem deverá 
conterexternamente os dados de identificação, 
procedência, inforrnaçãonutncional por porção, número 
de lote, data de validade, oeso do produto,temperatura 

/ 

	

/ 	 R$ 17,20 
(dezessete 

DUBOI 	KG 	11,050 	reais e vinte 
centavos) 

R$ 190.060,00 
(cento e noventa mil 

e sessenta reais) 

La 





de estocagem, armazenamento e conservação, 
número doregisbo no Ministério da 
Agncultura/SIFÍDIPOA e carimbo de inspeçãodo SIF. 
Caracleristicas gerais: o produto devera apresentar cor 
vermelhobuilhante e odor característico, sem sinais de 
fermentação pútrida ou partes esverdeadas Prazo 
para consumo minimo de 10 (dez) meses na data 

ir 
P%GPtA 	

' 

LOTES—COTA 

MARCA 	UNO 
	 uiAi'o j VALOR TOTAL 

Corte congelado de bovino em cubos de primeira 
(patinho, coxão mole),proveniente de machos sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária ernanipulados em 
condições higiénicas; satisfatórias, sem pele e sem 
gorduraaparente; aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa; convermelho brilhante e 
uniforme, sem manchas esverdeadas ou 
pardacantas;odor: prôprio. Embalado em filme de 
poliebleno resistente, transparente eatóxico, limpo, não 
violado. que garanta a integridade do produto ate 
omornento do consumo, acondicionado em caixas 
lacradas. A embalagemdeverá conter externamente os 
dados de idenúficação, procedõnda.informação 
nutricional por porção, número de lote, data de 
validade, pesodo produto, temperatura de estocageni, 
armazenamento e conservação.Número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIFJDIPOA e carimbo 
deinspeção do SIF Prazo para consumo mínimo de 10 

DUBOI 1(0 750 

R$ 25,20 
(vinte o cinco 	R$ 18.900,00 
reais e vinte 	(dezoito mil e 
centavos) 	novecentos reais) 

LI 
Carne bovina molda congelada, obtida a partir da 
moagem 	de 	massasmusculares 	de 	carcaças 	de 
bovinos sadios, abatidos sob inspeção veterinária 
e manipulados em condições higiénicas satisfatórias, 
seguido de imediatocongelamento. Isento de tecidos 
inferiores 	como 	ossos. 	cartilagens,gordura 	parcial, 
aponevroses, 	tendões, 	coágulos 	e 	nodos 
hnfaticos.Adibvos 	e 	coadjuvantes 	de 
tecno4ogia/elaboração 	não 	serão i R$ 17,20 R$ 33.54000 
permitidos.Embalaçem 	primária 	de 	po4iebleno (dezessete (trinta e três mil. 

2 transparente, resistente e atóxico, limpo.2. não violado. 	DUBOI KG 1.950 reais e vinte quinhentos e 
fechamento a vácuo, que garanta a integridade do centavos) quarenta reais) 
produto ate o momento do consumo, contendo 1 kg, 
acondicionados 	em caixas depapeião 	lacradas e 
intactas 	com 	10 	kg. 	A 	embalagem 	deverá 
conterextemamente 	os 	dados 	de 	dentificação. 
procedência, infoanaçãonutrlcional por porção, número 
de lote, data de validade, peso do produto,temperatura 
de 	estocagem, 	armazenamento 	e 	conservação, - 

"9 número 	doregistro 	no 	Ministério 	da \ 

Aoricultura!SIFJDIPOA e carimbo de insoecão  

LOTE 9—AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO! MARCA 	 MARCA 
UND CITO 

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Carne bovina salgada, airada e seca (charque) sem R$ 163.717,50 
adição de n~e nitrato, capa de gordura inferior a R$ 26,30 

(cento e sessenta e  
30% 	Aspecto do produto 	seco: cor:man'om dato, (vinte e seis três mil, setecentos  

1 caracteristico de catres salgadas e secas, 	sem 	DUBOI KG 6.225 reais e trinta 
e dezessete reais e 

presença decoloração rósea característica de produtos centavos) 
cinquenta centavos) 

curados (nitrito e nitrato): odorpróprio. Embalado à 
vácuo em pacote plástico de 5009 ou 1kg,  





acondicionados em caixas de papelão lacradas e C' 
- 

intactas com 10kg. comidentificação do produto e do ! 	ç5 
fabricante, informação nutricional por porção,número PAGINA 
do 	lote, 	data 	de 	fabricação, 	condições 	de \ 
armazenamento e prazopara consumo minimo de 90 
dias 	na 	data 	da 	entrega, 	número 	do 	registro 
noMinistêrio da Agricultura !SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF.  

VALOR TOTAL LOTE 9: R$ 163.117,50 (cento e sessenta e três mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos) 

LOTE 10— AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO! MARCA MARCA 
 UND 	QTD 

VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR TOTAL 

Carne bovina salgada, airada e seca (charque) sem 
adição de nitrtto e nItrato, capa de gordura inferior a 
30%. Aspecto do produto 	seco; oor:rnarrorn claro, 
caracteristico 	de 	carnes 	salgadas 	e 	secas, 	sem 
presença decoloração rósea característica de produtos R$ 54.572,50 
airados (nibito e nitrato); odorpróprio. Embalado à R$ 2630 

(vinte e « (cinquenta e quatro 
vácuo em pacote plástico de 5009 ou 1kg. mIl,qulnhentose 
acondicionados em coxas de papelão lacradas e 	DUBOI KG 2.075 reais etrinta setenta e dois reais  
intactas com 10k9, comidentificação do produto e do centavos) 

e cInquenta 
fabricante, informação nubicionai por perção,núrnero 1 

centavos) 
do 	lote, 	data 	de 	fabricação, 	condições 	de 
armazenamento e prazopara consumo minimo de 90 
dias 	na 	data 	da 	entrega, 	número 	do 	registro 
noMinistério da Agricultura !SIF/QIPOA e carimbo de 1 
inspeção do SIF.  

VALOR TOTALLOTE 10: R$ 5072,50 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta *dois reais e cinquenta centavos) 

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: atêlO (dez) disse contar da data do recebimento de Compra/Fornecimento, rio local definido pelo órgão solicitante. 

Declaração de que nos preços ofertados estão iricluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a ljibutos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, 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 uns de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade 
com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Declaramos á 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. 3 0 . § 4 da lei Complementar N° 123/06. 

20 de Dezembro de 2018. 





L%CI¼ 4 'T 	Z 
PROPOSTA DE PRECOS  

Á 	 t 	PAGGA 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/CE. 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°2018.12.06.1 - SRP 	 $2' 

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 domunicf pio de Horizonte/CE. 

LOTE 05—AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM 1 UND 	 ESPECIFICAÇÃO 	 MARCA 1 Q 	V flLUfl

TDE uNrrÁRio 	VALOR TOTAL 

Peito de Frango EM FILE congelado, com 	 1 
adição de água de no máximo 6%. aspecto 	 1 
próprio, não amolecido, e nem pegajoso. 	 1 
cor própria sem manchas esverdeadas, 	 1 
cheiro e sabor próprios, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem 	 R$ 161.568,00 
de 	polietileno 	transparente, 	atÓxico, 	 R$ 13,20 	(cento e sessenta 
limponão violado, resistente, que garanta a 	 (treze 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 
acondicionados 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 minimo de 180 
dias a partir da data de entrega. ________  
Coxa e sobrecoxa de franQo congelado 
sem tempero, SEM PORÇAO  DORSAL, 
embalados 	individualmente 	ou 	em 
bandejas 	de 	1kg, 	acondicionados 	em 
caixas de papelão lacradas e intactas com 
16 	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 R$ 8,50 
daAgricultura / S1F / DIPOA e carimbo de (oito reais R$ 104.040,00 

2 KG 	
inspeção do 5W. 	Percentual de 	água 	DUDICO 12.240 (conto equatro 
inferior 	ou 	igual 	a 	10% 	após cinquenta mil e quarenta 
descongelamento. 	Especificações centavos) reais) 
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 

\/l/ mínimo de 10 (dez) meses na data da 
entrega. 





SABOR 
DO 

SERTÃO 
4.250 

R$ 25,50 
(vinte e 
cinco 
reais e 

cinquenta 
centavos) 

R$ 108.375,00 
(cento e oito mil 

trezentos e setenta 
e cinco reais) 

SABOR 
DO 

SERTÃO 
11.050 

R$ 18,00 
(dezoito 

reais) 

R$ 198.900,00 
(cento e noventa e 

oito mil e 
novecentos reais) 

ITEM 

1 

øfl 

LOTE 07—AMPLA 

UND 	 ESPECIFICAÇÃO 

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 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 

KG 

	

	integridade do produto até o momento do 
consumo, acondicionado em caixas 

/ lacradas. A embalagem deverá conter 
/ externamente os dados de identificação, 

procedência, informação nutiicional por 
porção, número de lote, data de validade, 
peso do produto, temperatura de 
estocagem, armazenamento e 
conservação, número do registro no 
Ministério da AgricuIturalSiF/D1POA e 
carimbo de inspeção do SIF Prazo para 
consumo mínimo de 10 (DEZ) meses na 

MARCA 1 QTDE 1 vn'_'Jn

UNITÁRIO 	
VALOR TOTAL 

?' 

(if _5.5.9  

I1 

KG 

Carne bovina moída congelada, obtida a 
partir da moagem de massasmusculares de 
carcaças de bovinos sadios, abatidos sob 
inspeção veterináriae manipulados em 
condições higiênicas satisfatórias, seguido 
de imediatocongelamento. Isento de 
tecidos inferiores como ossos, 
cartilagens, gordura parcial, aponeuroses, 
tendões, coágulos e nodos 
linfãticos.Aditivos e coadjuvantes de 
tecnologia/elaboração não serão 
permitidos. Embalagem 	primaria 	de 
polietileno transparente, resistente e 
atóxico, limpo, não violado, fechamento à 
vácuo, que garanta a integridade do 
produto ate momento do consumo. 
contendo 1 kg acondicionados em caixas 
depapelão lacradas e intactas com 10 kg. A 
embalagem deverá conterexternamente os 
dados de identificação, procedência, 
informaçãonutricionai por porção, número 
de lote, data de validade, peso do produto, 
temperatura de estocagem. 
armazenamento e conservação, número do 
registro no Ministério da 
Agricuitura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeçãodo SIF. Características gerais: o 
produto deverá apresentar cor 
verrnelhobrilhante e odor caracterlstico, 
sem sinais de fermentação pútrida ou 
partesesverdeadas. Prazo para consumo 
mínimo de 10 (dez) meses na data 





ITEM 1 UNO 
	

ESPECIFICAÇÃO 
	

MARCA 1 QTDE 
	

VALOR TOTAL 

KG 

VALOR tOTAL DO 

Carne bovina salgada, curada e seca 
(charque) sem adição de 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 
5009 ou 1kg, acondicionados em caixas de 
papelão lacradas e intactas com 10kg, 
coniidentificação do produto e do 
fabricante, informação nutricional 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 noMinistêrio da 
AgriculturaiSlF/D1POA e carimbo de 
insoecão do SIF 

SABOR 
DO 

SERTÃO 
6.225 

e trezentos 

R$ 28,00 
(vinte e 

oito reais) 

1.> lj_sçs 

R$ 174.300100 
(cento e setenta e 

quatro mil  
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. 

ION 

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 nossa Carta Proposta esta em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório (edital) 

20 de dezembro de 2018. 
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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 

\ b 

t: 

LOTE 07- AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM EPECIFICAÇÃO 	 UNID 	QTD 	VR. UNIT 	VIR. TOT 

1 corte congelado de bovino em cubos • de primeira 	kg // 	4.250 
/ / 

19,99 	84.957,50 

(patinho, coxão mole) 

proveniente de machos sadios, abatidos sob inspeção veterinária e manipulados 

em condições higiênicas satisfatórias, sem pele e sem gordura aparente; aspecto proprio 

da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor vermelho brilhante e uniforme, sem man - 

chas esverdeadas ou pardacentas; odor próprio. Embalado em filme de polietileno resis 

tente, transparente e atóxico, limpo, não violado, que garanta a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas. A embalagem deverá com 

ter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional por por 

ção, número do lote , data de validade, peso do produto, temperatura de estocagem , ar 

mazenamento e conservção, número do registro no ministério da agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do 5W. Prazo para consumo mínimo de 10(dez) meses na data da 

entrega 

valor unitario: dezenove reais e noventa e nove centavos 

valor total: oitent 	e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos 

marca  
2 carne bovina molda congelada, obtida a partir da 	kg 	/ 	11.050 / / 	11,00 	121.550,00 

moagem de massas musculares de carcaças de bovinos sadioí, abatidos sob inspeção vete 

rinária e manipulados em condições higiênicos satisfatórias seguido do imediato congela 

mento. Isento de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses 

tendões, coágulos e nodos linfáticos. Aditivos e coadjuvantes de tecnologia/elaboração 

não serão permitidos. Embalagem primária de polietileno transparente ,resistente e ató 

xico, limpo, não violado, fechamento a vácuo, que garanta a integridade do produto até 

o momento do consumo, contendo 01 kg. Acondicionado em caixas de papelão lacradas e 

intactas com 10 kgs. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência , informação nutricional por porção,número do lote, data de validade, peso 

do produto, temperatura de estocagem , armazenamento e conservação, número do re- 

gistro o ministério da agricultura/SIF/Dipoa e carimbo de inspeção do SIF. 

Características gerais: o produto deverá apresentar cor vermelho brilhante e odor caracte 

risticos, sem sinais de fermentação pútrida ou partes esverdeadas. Prazo para consumo 

mínimo de 10(dez) meses na data da entrega. 

valor unitario: onze reais 

valor total: centq e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta reais 

marca : dubojj! 

206.507,50/ 

vi 





t;€  

valor global do lote: R$ 206.507,5O(duzentos e seis mil, quinhentos e sete reais, e 	

1  ( 

 

centavos)
' PAGINA 	' 

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

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

ônus 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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÀO ELETRÕNICO N° 2018.12.06.1 - SRP 

OBJETO Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de génetos Jn.u4Uus 
destinados aos aLjnos assistidos pelo Programa de Airnentação Escolar do municipio de Horizonte-CE. (com aNSa paaç$o 
e cotas exclusivas á ME e EPP), conforme especicaçi5es contidas no Termo de Referência 

LOTE i-AMPLA CONCORRÉNCIA  

ITEM Especificação do Objeto UNO Quant. Marca 
VUNIT 

VTOTAL 

Corte congelado de bovino em cubos de primeira (patinho. coxão - 
mole), proveniente de machos sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária e manipulados em condições higiénicas satisfatõrias, 
sem p&e e sem gordura aparente. aspecto: próprio da es~ 
não amolecida nem pegajosa. cor: vermelho brilhante e uniforme, 
sem manchas esverdeadas ou pardacentas: odor 	propno 
Embalado em filme de poliebleno resistente. transparente e 
atõxico. limpo, não violado, que garanta a integridade do produto 
até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. 
A embalagem 	deverá conter externamente 	os dados de 
iden tificação.  procedência, informação nutricional por porção KG 4.250 Duboi RS 2625 RS 	111 562,50 

número de lote, data de validado, peso do produto, temperatura 
de eslocagem, armazenamento e conservação, número do 
registro no Ministério da Agricuftura/SIF/OIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF 	Prazo para consumo minimo de 10 (DEZ) 
meses na data da entrega 

1' 

Carne bovina molda congelada, obtida a parbr da moagem de  
massas musculares de carcaças de bovinos sadios, abatidos sob 
inspeção veterinária e manipulados em condições higiénicas 
satisfatórias, 	seguido 	de 	imediato congelamento. 	Isento de 
tecidos 	inferiores 	corno 	ossos. 	cartitagens, 	gordura 	parcial, 
aponevroses, tendões, coágulos e nodos linfáticos. Aditivos e 
coadjuvantes de tecnologia"elaboração não serão permitidos. 
Embalagem primária de polie6eno transparente, resistente e 
atóxico, limpo não volado. fechamento á vácuo, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo, contendo 1 

kg, acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas 
com 10 kg A embalagem deverá conter externamente os dados 

2 de idenbflcação, procedência, informação nutricional por porção. KG 11.050 oo R$ 16,50 R$ 182.325,00 
número de lote, data de validade, peso do produto, temperatura 
de estocagem, armazenamento e conservação, número do 
registro no Ministério da Agricultura'SIFDIPOA e carimbo de 
inspeção 	do SIF. 	Características gerais: o 	produto deverá 
apresentar cor vermelho brilhante e odor caraclerlsco, sem 
sinais de fermentação pútrida ou partes esverdeadas. Prazo para 
consumo minimo de 10 (dez) meses na data da entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 7 	- R$ 293.887.50 

Valor do lote 7 R$: 293.887,50 (Duzentos e noventa e três mil oitocentos e oitenta e sete reais cinquenta centavos). 

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 

PÁGINA a 

lowN 

n 





Nesta oportunidade, temos a dedarw, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta 
lotação, que não possuimos nenhum fato impeditivo pai paiticipação deste certame e que nos submetemos a todas as 
cláusulas e condições previstas neste eddS. 

Declaramos que, nos preços oferecidos, estão inclusos todas as despesas incidentes sobre a execução do bnecineato 
referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, vsidade, garanba, transporte e entrega do objeto e demais 
despesas que possam incidir sobro fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Declaramos que, temos pleno conhecimento, aceitação e cunipirernos 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 convocatono(edilal). 

28 de Dezembro de 2016 

(5_ç63f 
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PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.12.06.ISRP 

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 CONCORRÊNCIA 

VR. TOTAL 

TEM DESCRIÇÃO MARCA UNIE) QUANT. 
VALOR VR, uNIT. POR 

VALOR TOTAl POR 
UNIT, (M) EXTENSO - EXTENSO 

dez rem., t• novecentos 
Abacate de primeira qualidade, In natura, CEASA KG 90 10,50 cinqüenta 915,00 e quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco  
uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres reais  

- de sujidades, parasitas, larvas, 

A cento e 
onze mil. 

cinco realçe 
novecentos 

2 
Banana prata tamanho médio (lOOg). de 

CEASA KG 18750 5.97 
noventa L' 

111.937,50 e trinta e 
primeira qualidade. in natura, em pencas sete 

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

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

oriundos do manuseio e transporte.  - 

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

qualidade, 	
frutos 	com 	grau 	máximo 	de CEÀSA MC 16500 3,75 

setenta e 
61.875,00 oitocentos 

evolução no tamanho, aroma e sabor da C1OCO 

espécie, 	uniformes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos 
e setenta e 

defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
cinco reais  

- 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 

machucados, sem larvas, parasitas e outras 
cinco 

impurezas, 	acondicionada 	em 	caixas 	de 
centavos 

- papelão.  

\/1'/ 
vinte e 

OdO mi. 
Mamão formosa de primeira qualidade, com dois reais e 
80% 	de 	maturação, 	frutos 	de 	tamanho cinqüenta e 

seiscentos 

CEASA KG 11250 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, Armes e com brilho 
cinqüenta 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
centavos 

- machucados.  
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LOlt 7- MINA CONCORRÉNCIA 

TEM DESCRIÇÃO MARCA UNIO QUANT. 
VALOR 

UNITjR$) 

VR.uNrT.POR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 

POR 

EXTENSO 

Corte congelado de bovino em cubos de 
primeira (patinho, coxáo mole), proveniente 
de machos sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária 	e 	manipulados 	em 	condições 

higiénicas 	satisfatórias, 	sem 	pele 	e 	sem 
gordura 	aparente; 	aspecto: 	próprio 	da 
espécie. não amolecida nem pegajosa: cor: cento e 
vermelho brilhante e uniforme, sem manchas trinta e 
esverdeadas ou pardacentas: odor próprio, trinta e dois seis mli. 
Embalado em (lime de polietileno resistente, DLJBOI 	- KG 4250 32.20 reais evinte 136.850,00 oitocentos 
transparente e atóxico, limpo, não violado, centavos e 
que garanta a Integridade do produto até o cinqüenta 
momento do consumo, acondicionado em reais 
caixas lacradas. A embalagem deverá conter 

externamente 	os 	dados 	de 	Identificação, 
procedência, 	informação 	nutrlclonal 	por 
porção, número de lote, data de validade, peso 
do 	produto, 	temperatura 	de 	estocagem. 
armazenamento e conservação, número do 
registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura/SiF/DIPOA 	e 	carimbo 	de 
inspeção do SIF. Prazo para consumo mínimo 

- de 10 (DEZ) meses na data da entrega.  ___________ _________ 
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a 

Carne bovina moída congelada, obtida a partir 

da 	moagem 	de 	massas 	musculares 	de 

carcaças 	de 	bovinos 	sadios, 	abatidos sob 

inspeção 	veterinária 	e 	manipulados 	em 

condições higiénicas satisfatórias, seguido de 

imediato 	congelamento. 	isento 	de 	tecidos 

inferiores como ossos. cartilagens, gordura 
parcial, 	aponevroses, 	tendões, 	coágulos 	e 

nodos linfáticos. Aditivos e coadjuvantes de duzentos e 
tecnologia/elaboração não serão permitidos. noventac 
Embalagem 	primária 	de 	polietileno vinte e seis quatro rui!, 
transparente, resistente e atóxico, limpo, não reais e quatroceni 
violado, fechamento à vácuo, que garanta a DIJROI MC 11050 26.65 sessenta e 294.482,50 os e 
Integridade do produto até o momento do c$nL-o oitenta e 
consumo, contendo 1 kg, acondicionados em / / centavos dois reais e 
caixas de papelão lacradas e Intactas com 10 cinqüenta 
kg. A embalagem deverá conter externamente / centavos 
os 	dados 	de 	identificação, 	procedéncia. 

informação nutriclonal por porção, número 

de lote, data de validade, peso do produto, 
temperatura de estocagem, armazenamento e 

conservação, 	número 	do 	registro 	no 

Ministério 	da 	Agrlcultura/SIF/D1POA 	e 
carimbo de Inspeção do SIE. Características 

gerais; 	o 	produto 	deverá 	apresentar 	cor 

vermelho brilhante e odor característico, sem 
sinais 	de 	fermentação 	pútrlda 	ou 	partes 

esverdeadas. Prazo para consumo mínimo de 

- 10 (dei) meses na datada entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 431.332,50 

quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos 

/ 

-7-, 





Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 

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

DECLARAÇÃO 

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

,miiiifornecimento 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. 

1 N1 

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) 

'26 DE DEZEMBRO DE 2018 	
1 
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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: Seleçào 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 CONCORRÊNCIA 

VR.TOTAL 

TEM UNIO otscsiçÃo MARCA QUAI4T. 
vmm VtuHfl.PO* 

VALOR TOTAL POR 
UNI!. (M) EXTENSO 

EXTENSO 

dez reais e 

KG 
Abacate 	de 	primeira 	qualidade, 	in 	natura, produtor 90 10,20 vinte 918,00 

novecentos 

tamanho médio, tamanho e coloraçio uniformes e dezoito 
centavos 

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

parasitas, larvas.  

cento e 

dezessete 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de primeira 
seis 'cais e mil, Cento e 

2 KG 
qualidade, 	in 	natura, 	em 	pencas 	Integras, 

produtor 18750 6,25 vinte e cinco 217.287,50 oitenta e 

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

e Intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem 
clnqienta 

danos físicos e mecãnicos oriundos do manuseio 
centavos 

e transporte.  

três reais e 
sessenta 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 evoluçio nove 

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

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
cnCo reais 

com brilho, sem machucados.  

dois mil, 

trezentos e 
 dez reais e 

1(6 Maçã nacional, de primeira qualidade, in natura, produtor 225 10.25 vinte e cinco 2.306.25 
seis reais e 

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

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

-_ 
trinta e seis 

ml. 

Mamio 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 evoluçio 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,  





4- 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem 

tempero, SEM PORÇÃO DORSAL embalados 

individualmente 	ou 	em 	bandejas 	de 	11g. 

acondicionados em caixas de papelão lacradas e 

intactas com 18 kg com identificação do produto, 

procedência, informação nutricional por porção, cento e 

lote, 	data 	de 	fabricação, 	temperatura 	de quatorze setenta e 

2 KG 
estocagem, 	armazenamento 	e 	conservação, 

bonasa 32240 14.35 
reais e trinta 

175.644,00  
cinco mil, 

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

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

inspeção do SIF. Percentual de água inferior ou quatro reais 

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 panes 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) meses 

na data da entrega.  

VALOR TOTAL DOLO 'E R5: 413.100,00 

quatrocentos e treze mil e cem reais 

LOTE 7-AMPLA CONCORRÉNCIA 

ITEM UNiD DISCRIÇÃO MARCA QuAWT. 
VALOR 

UNIT, IRSI 
Vfi. uNIT. POR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 
POR 

EXTENSO 

Corte congelado de bovino em cubos de primeira 

(patinho, caixão 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 

KG sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: duboi 4250 31,90 
-cais e 

135 575,00 
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 nutricioisai por porção, 

número de lote, data de validade, 	peso do 
produto, 	temperatura 	de 	estocagem, 

armazenamento 	e 	conservação, 	número 	do 

registro no Ministério da Agricultura/SIFIDIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. Prazo para consumo . 

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

- 

7 
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Carne bovina molda congelada, obtida a partir da 

moagem de massas musculares de caraças de 

bovinos sadios, abatidos sob inspeção veterinária 

e 	manipulados 	em 	condições 	higiênicas 

satisfatórias, seguido de imediato congelamento. 

Isento 	de 	tecidos 	inferiores 	como 	ossos, 

cartilagens, 	gordura 	parcial, 	aponevroses, 

tendões, coágulos e nodos linfáticos. Aditivos e 

coadjuvantes de tecnologia/elaboração não serão / 
duzentos e 

permitidos 	Embalagem primária de polietileno / / vinte e seis noventa e 

2 KG transparente, 	resistente e atóxico, 	limpo, 	não duboi 11050 26,50 
ita5 e 

292.825.00 
dois mil, 

violado, fechamento á vácuo, que garanta a cinqüenta oitocentos 

integridade do 	produto até o momento do centavos e vinte e 

consumo, contendo 1 kg, acondicionados em cinco reais 

caixas de papelão lacradas e intactas com 10 kg. A 

embalagem 	deverá 	conter 	externamente 	os 

dados de identificação, procedência, Informação 

nutricional por porção, número de lote, data de 

validade, 	peso 	do 	produto, 	temperatura 	de 

estocagem, 	armazenamento 	e 	conservação, 

número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 

Agricuttura/SIF/DIPOA e carimbo de Inspeção do 

SIF. 	Características 	gerais: 	o 	produto 	deverá 

apresentar 	cor 	vermelho 	brilhante 	e 	odor 1 característico, sem sinais de fermentação pútrido - 

ou 	partes 	esverdeadas. 	Prazo 	para 	consumo 

mínimo de 10 (dez meses na data da entrega.  

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 428.400.00' 

quatrocentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais 

LOTE 9 -AMPLA CONCORRÉNCIA 

vR. TOTAL 
TEM NID DESCRIÇÃO MARCA QUANT. 

VR.uNrL POR 
VALOR TOTAL POR 

UIR) EXTENSO 
EXTENSO 

Carne bovina salgada, curada e seca (charque) 

sem adição de nitnto e nitrato, capa de gordura 

inferior a 30%. Aspecto do produto: seco; cor: 

marrom claro, característico de carnes salgadas e cento e 
secas, 	sem 	presença 	de 	coloração 	rósea noventa e 
característica 	de 	produtos 	curados 	(nitrito 	e trinta e um dois mil, 

KG . 	 . 
nitrato); odor: próprio. Embalado à vácuo em 

duboi 6225 31.00 
reais 

192.975,00 
novecentos 

pacote plástico de SOOg ou 111:g. acondicionados e setenta e 
em caixas de papelão lacradas e intactas com cinto reais 
10kg, 	com 	identificação 	do 	produto 	e 	do - 

fabricante, Informação nutricional por porção, 

numero do lote, data de fabricação, condições de 

armazenamento e prazo para consumo mínimo 

de 90 dias na data da entrega, número do registro 

no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 

de inspeção do SIE.  

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 192.975,00 

cento e noventa e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais 

1 





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 estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

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

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

as 

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) 

27 DE DEZEMBRO DE 2018 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 1 C 
PREGÃO ELETRÔNICO N°2013.12.06.1 - SRP 

Seleção de m~ proposta para registro de p..ços visando Muras e eventuais 
aquisições de géneros aWnentica destinados aos akinos assstidos pelo Programa de 
Aumentação Escolar do muricipio de Horizonte/CE. (com ampla participação e cotas 
exclusivas à ME e EPP), conforme espocikaçõst contidas no Termo de Referenda 

ABERTURA CARTA PROPOSTA 2811212016 ÁS 1000 H5 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 25112/2018 ÀS 11:00 HS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 - AMPLA CONCORReNCIA  

ITEM 	 ESPECIFICAÇÕES 	 MARCA UNO 	QNT 	UNT 	TOTAL 

Abacate de primeira qualidade. In natura, tamanho médio, tamanho o 
coloração uniformes e sem deleitos. polpa Arme, kvres de sujidades. 	CEASA 	KG 	90 	14.00 	1.260.00 

1 	parasitas, larvas.  
quatorze reais  

mil duzentos e sessenta reais 	- 

Banana prata tamanho médio (tOOg). de primeira qualidade. in natura, em 
pencas Integras, tamanho e coloração uniforme. com  polpa fume e intacta. 	OUSA KG 	18750 	4.99 	93562.50 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecinicos onundos do 

2 	manuseio e transoorte 

I
Lafanja pera tamanno rnerlio. de primeira qualidade. Trutos com grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, 	CE,ASA 1  KG t 18 500 	4.99 	82.335.00 
sem ferimentos ou defeitos. Armes e com brilho, sem machucados 

Quatro reais e noventa e nove centavos 
oitenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais - 

Maçã nacional, de primeira qualidade. in natura, tamanho e cor uniformes. 
sem machucados, sem larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada CE.ASA 	KG 	225 	11.99 	2.697,75 

4 	em caixas de papelão   
onze reais e noventa e nove centavos 

6 

mão brnosa de pnmfla quaãdade, com 80% de maturação, frutos de 
nanho uniforme, no grau máximo de evolução rio tamanho, aroma e sal 
espécie, sem ferimentos ou defeitos. firmes e com bitio livre de 

e 

graúda, de primeira qualidade, casca integra, livre de sujidades. 
e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
vida e madura, com ooloa firme e intacta, sem machucados 

CEASA 1  KG 1  11.250 	2.99 	33,637.50 

ws 
:inquenta centavos 

CEASA 1 KG 1 18.000 	8,99 	181.820.00 

I ivirriao japonas. oe primeira quasoace, ramanno meDia san' macnucaoos, 
coloração e tamanho uniforme,, con grau de maturação adequado, isento 	CEASA XC 	150 	2.99 	448,50 
de substincias terrosas. suiidades. 





a 

a 

LOTE 7- A~ CONCORRÊNCIA 
ITEM - 	ESPECIFICAÇÕES MARCA 1 UND 1 	QNT UNT 1 	TOTAL 

Cone congelado de bovino em cubos de primeira (patinho. todo mole). 
p.'onnlente de machos sadios, abatidos sob inspeção veterviária e 
maniptÁados em condições higiénicas satisfatõnas sem pele e sem gordura 
aparente, aspecto: próprio da especie, 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 tacsadas. A embalagem 

FRIBOI KG 4,250 3068 130305,00 
deverá conter externamente os dados de identificação. procedáncia. 
Informação nutrlclonal por porção, número de lote, data de vfldide. peso do 
produto, temperatura de estocagem. armazenamento e conservação. 
número do registro no Ministério da AgslculturaJSlF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Prazo pata consumo mínimo de tO (DEZ) meses na data 
da entrega. 

tinta reais e sessenta e seis centavos 	- 
cento e trinta mil, trezentos e cinco reais - 

Carne bovina =ida congelada, obtida a partir de moagem de massas 
musculares de carcaças de bovinos sadios, abatidos sob inspeção 
veterinária e manipulados em condições higiônicas satisfatõrias, seguido de 
mediato congelamento. Isento o. tecidos Menores corno ossos. 
cartilagens, gordura parcâl, aponevroses, tendões coágulos e nodos 
linfáticos. Aditivos e coadjuvantes de tecriologia'elaboraçio não serão 
permitidos. Embalagem primária de pobetilero transparente, resistente e 
atóxico, rpo. não violado, fechamento * vácuo, que garanti a integridade 
do produto até o momento do consumo, contendo 1 kg. acondicionados em 

2 
caixas de papetão lacradas e intactas com 10k9, A embalagem deverá •iba KG 11050 600 6830000 
conter exlernamente os dados de identificação, procedénda. informação / nutricional por porção, número de lote, data de validade, peso do produto. / 
temperatura de estocagem. armazenamento e conservação, número do 
registro no Ministério da AgncutturaJSlFJDlPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. Características gerais: o produto deverá apresentar cor vermelho 
brilhante e odor caracterlstico, sem sinais de fermentação pútilda ou partes 
esverdeadas. Prazo para consumo minimo de ID (dez) meses na data da 
entrega 

seis mais 
sessenta e seis mil e trezentos reais 

IVALOP GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	 1 n 	198.805,00 
cento e noventa e seis mil, seiscentos e cinco reais 

LOTE 8 'COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
1. 	ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND 1 	QNT UNT TOTAL 

Corte congelado de bovwo em cubos de prwneua (patinho. coxão mola). 
proveniente de machos sadios, abatidos sob inspeção veterinária e 
manipulados em condições higiénicas sabsfatónas. sem pele e sem gordura 
aparente: aspecto: próprio da espécie não amolecida nem pegajosa: cor 
vermelho brilhante e uniforme, sem manches esverdeadas ou pardacentas; 
odor: próprio. Embalado em filme de polietileno resistente, transparente e 
atóxico, limpo, não violado, que garanta a titegridade do produto até o 
momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem 

1 	1 K 750 30.66 22.9%.00 deverá conter externamente os dados de Identificação. procedência. 
informação nutricional por porção, número de lote, data de validade, peso do 
produto, temperatura de estocageni. armazenamento e conservação, 
número do registro no Ministério da Agdcultur&SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Prazo para consumo mínimo de tO (DEZ) meses na data 
da entrega. 

trinta reais e sessenta e seis centavos 	- 
vinte e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais 

t 





Validade da proposta 60 (sessenta) d'as 
entrega conforme ordem de compras 
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estáo incluidas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais Onus atinentes â execução do objeto desta licitação 

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

FORTALEZA 26 DE DEZEMBRO DE 2018 
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Licii,itj" 	
a PÁ FNA 

PROPOSTA 	 - 

Numero do Pregão: 	 2018.12.06.1 'SRP 

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 

AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 
Objeto: 

MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE. (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS 
EXCLUSIVAS Á ME E EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 

DE REFERÊNCIA. 

Lote: 	 LOTE 7 . AMPLA CONCORRÊNCIA 

Especificação do Objeto: 

Corte congelado de bovino em cubos de primeira (patinho, coxão 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 pegajosa; cor: 

vermelho brilhante e uniforme, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio. 
Embalado em filme de polietileno resistente, transparente e 

at6xico. limpo, não violado, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. 
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

Identificação, procedência. Informação nutricional por porção, número de lote, data de validade, 
peso 

do produto, temperatura de estocagem, armazeriamento e conservação, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF Prazo para consumo mínimo de 10 (DEZ) meses na data da entrega. 

Carne bovina molda congelada, obtida a partir da moagem de massas musculares de carcaças de 
bovinos sadios, abatidos sob inspeção veterinária 

e manipulados cm condições higiênicas satisfatórias, seguido de imediato congelamento. Isento de 
tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos e 

nodos linfáticos. 
Aditivos e coadjuvantes de tecnologia/elaboração não serão permitidos. Embalagem primária de 

polietileno transparente, resistente e atóxico. Iimpo.nào violado, fechamento à vácuo, que garanta 
a integridade do produto até o momento do consumo, contendo 1 kg. acondicionados em caixas de 

papelão lacradas e intactas com lo kg. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedencia, informação nutricional por porção, 

número de lote, data de validade, peso do produto, 
temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, número do registro no Ministério da 

Agrlcultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do 5W. Características gerais: o produto deverá apresentar cor vermelho brilhante e odor 

característico, sem sinais de fermentação pútrida ou partes esverdeadas. Prazo para consumo 
mínimo de 10 (dez) meses na data da entrega. 

Marca: 

Mafripar 

2 	1 Laredo 

Quantidade: 

: 	 1 
Valor unitário de cada lote (em RS) 

19,80 

2 	 16.65 





.aJ 	pftj,flfl 	- 

Valor Total do Loie(emRS) 268132,50 	
duzentos e sessenta e oito mil, cento e 
trinta e dois reais e cinquenta centavos 

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, previdênclárlos, 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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À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
Papo Eletrônico M 201t12.06.I-SRP 

Data e Boflno da Disputa; lide Danbro de 2011, à, II Oobra (floflS de Brasilia) 

•i•r-$ MIII prupoade pe Sa á baçio as IMÓJ4I& PREGÃO ELETRONICO ?( 2018.12.0&t.SRP. que wn, sobre o SELKÇÀO DE 
MELHOR PROPOSTA PARA REO ISTRO DE PREÇOS VISANDO PLmJRAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕ€S DE O24EROS ALIMENT1CIOS DESTINADOS 
AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALD,eRAÇÀO ESCOlAR DO MUNICIP1O DE HORIZONTE/CE, (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E 

COTAS ExcLusivAs À ME E 11PP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO lflMO DE RE'ERÉNCIA 

irilqrn.,ms.'intciru submiulo á, cláusula, econdiçõci cxincntcs no Edital e teu, anexo, c~ tanI&m aos ditamos das Leu e Decretos que nan este reoccõma.$ 

I'citaiÓric. 

PROPOSTA 1* PREÇO ElFER&dCA. 

imi 5- AMP1AjpNçtjjç4  

tapedfkaçI&DnaIçI. 1 	Valer tõi.J Sitiei. Valo Este..,. telal 

l'.,io da Piengo LM rILÉ eonehdo. com  ad.câo 4 	Ipa. di no o,M,nw. tka. OliPtOii 

r.o,,,o. iii amolecido, e ocm pqsjo.o, co, poápo.. nem manitas aaeidad.i, cheire 
neltí poôpnce. com  *5*106 de soj~ perMutas e Umm ltmhalegem da pclustule.o 

tranipaoaiIo. alouro, hmpo. aio vicl.do nal,wote, que sarnam o •noegndsd. dc. media. 
sito moawalo do 	,swno. romeido po hq.adc de Ikj scor.d,cuonedcue eu. otuesi Ki 	Didio. 52240 RI 	1700 Ri 	201040.00 d.,aawc.oee.a d..e.ui. os,. 
lacesdi' romlQt4 DebIca COnO,. embaleat dadre de ud.mi.tc.çlo. pioo.dêucus. 

.nform.ç44. nvSttc.oaeus data de 	h3.dt 	nitdtdt do peoda*o. ut do inSIStO ro $17. 

til o. SIM. 0°iii 1Ya23 kiui,da6o m4r..mo 6. 1 l 	Sis £ pena - ai. de amoalil 

Cota a t*ico'a 4. fra, 	ossilado nam flt. Sf4 POICÀO DORSAL. ejetada 

,a*.,Ouo Sint, o.j e, bedça delia 	- 	 - aa 	ãpep.U. bastou 

'udos cm, t tj coe ,dat.Ececão da po 	- 	 aqie _..._l p 
rc.rflo. lota ata 	!.b.'a4& 	eçace.a 4. -..a$. 	 a eaaençio 

riso dc nl.àd. o ,crn,co 	.qno 00 Moamin de Ajv.cak.IW000A a cab 

di muçecao do SI? Po,cSiI.nl 4C Iça £SiCiOt a iiiii 	005 	 • 

° 	
00 tfllO Ri 	11A0 Ri 	141 	® 

tipeciRceço., ulnas na par.. .abelqea Csaotnsc.. aa o p'ado 4..sl  

apresimar cor 	odor car.cnri.iicoe. ia. Sonsa de V.easçee pueida w perla 

.,'edads 

 

NÃO DE%flA NTFR NV.Ht;MA CImA PASTE QUE NÃO SUA 
pXcl.U%IV&.AE?CTE COXA E SOBRECOXA. ('01,10 PARTI DA COSTELA. ETC 

Posto p.u. consumo mIasma da lo ídeml meu., na dela 4 uuw.la 

V.keTOtA'. --- :.. 	 •-.. ..... ...9== - 
- 	 at cLui..nts aS a nnennil , Qiaflo naà 

Ç- CUTA=CLUSIVA ME OU E??.  

- 	
Yfl.Tslat 	S,r..Ç.Io 	r,n,ea..T.eai Uími flae9. Qeua'il 

l'mtt 	r F'rt4o EM FILE cwitI.J,, 	.m. &,çl<, dc 5Ua da rio or*tImO 5% nar.uilc,  

rito sloc,3o. 	noctI peo:civ 	o popr 	tia. mincha avuodredas. rhuriou o 

e.".- 	r..;.,.c.. 	bom •oidncnt 6, ,v,4ej,t oe'..'I.l a lei... I'a*ew(m de po.r.sIe.'o 

.aro.',ata s2.ao. tapo. àt 	b;olo,4a .:r.,MasI. qo 	pisa. n ,odapuudade 3o p'od.to 

o , .,nae.Ic - osao. 00a0560 peso 5.qu.do 44 1kg, ecoa4,cnmedo. cm caIw l( Dudico 2140 Ri 17,00 RI 	16720,00 dine.rtr ice.. d'sistilo 'anis  

~XtDeve's 	a. -- a- á. ,ds.sr.c.çao. Pt.CS&OC.L 

Socc6n oaccaa dila de nsodsdi. q.o.ad. do pooduuç a' do oeg,a40 no 5SF. 
...,_ SEI o, SUL coa m 	4. iSdadi edema de ID teu. pemi doista da 	vo e 

('a, uctrecina da fnsçeo cona.Sa4-s sei. 10,91,0 SVAI PORÇÃO DORSAL 	. 

td, '. , l..a-wa O.. cm ba.ldita, de 	ts. .conJ.cucuaedca — a.... di papao hasta 
nacoal o,-,, 1151 com ,desrAca4ao & produo pcoc.óMc.a. aPia-neclo ara,cnaoei p 

por* lote. ti. de Petnca~o iaap.Ishii do eikxllan* sn.esouamo,,io . cCO..In,ÇiO. 

~~ . numero do 'eçitv no P.Lns.00nv .6. Açucal%n'IVtIPOA a eena.bo 

do 517 	P.a1sai 6. s 	'it,,, 	°° ,p,' 
K Dendico 2160 MII 60 RI 	290SO 

•4•••_ el—a Repeciiicacões fliprauai ai ptopn. oo.kuh1a t'.racwilutcau 	oriuu oprcdto doto.. 

•p.eeawas co, e odor os.'ucennaomco.. o—  sina., a r.ene,mcao panidi ou pertol 

avwddai iÀó DCVLRÀ CONTER NENHUMA OUTRA PAR Eh QUE NÃO SEJA 
EXCLUSIVAMENTE COXA k SOIIRECOXA. COMO PARTE DA ('OflISLA. ETC 

- Prazo peos consumo minumo de lO(doo) moas na dais daenuiap 

~ TOTAL  
moleta e sei aS oececsotae e sacia e iS riS 	r 

F4xi~ 

	

Li 

1 
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LOTE 1AMifÀÕfCORRÉNCTA______________  
[roer bp..siflaçiMbaerlfle 	 C,ii] Masca Qai Vaiar Total u'° Esoseso Vais E' be-eT,4al - 

Cone eon0eiade & bovino em cuboa de pcu'wcm Ipatinho. orsio mole>. provaraenle de 
rmchos s.d,o,. abaisdou sob 'nopeolo veterinÁria e naisipulados em condaçdes hipónicu 
aoti,taiÕne. sem pele e sem gerdem aparente. .apeCIO ptopno da espécie, ralo amolecida 

ecos Pt$5505L cor 	veosnelho bnihsnue e uns teime. serra manchas esverdeadas ou 
per&centas odor prõpne. Embalado em LIme de pul,eti!4110 reiasaenlc. K.AOpótele e 

po 	
Kg 

atósíco. lim. atio violado que 	arsnu • enormidade do produto até o momento do- 	Vela-e, do 
leceada,. A 	 devera conta exacroamenle os, 	sa~ 

	

consumo, acondicionado nncamaas 	 emb.laem 	 - •u RI 10000 RI 	£23.00000 cem relas 

dados de ,denlsltcaçlo. pruçadàncas. nlWrnaçlo ahiUtcsÕMI por porçlo. namoro de lote. 	/ 
data de validade. peso do predIze. tempetelura de .etoougem. armezenemento e 
ce.a.erveçlo. namoro do wusuo  no Mirooririo da AgriçultaevlW.DIPQA e carimbo de 
ansoeçio do hP Pos&' paro eonsusno mlnimo de lo IDP2)rncseo na date da entoe, 

Carne boaa moido conjead.. ebuda- • portar do mos5ws de n.aasa musaulosei de 

caeraça, de bavinco sadios. obstados sob asaspeçis aelersnàsia eu.napulados mncoadiçõea 7 
hupimucos aarun6tÕruas. oe1uudo de imediato congelasssaato. Isento de becidoe inFeriores 

come osso, çn*slagens. reEduca pescas1. apesiewese, itidõca, cúpulas e nodos 

linlilacce 	Adsluvos e coadjuvantes de tecnolopeeabcaçio aio armão pamilados. 
Emb.l4eso prinsórie de polaebltr.o Irerasparuale. reeislm'e. e .Sóoice. limpo. ralo anulado. 
fechamento a vactao que salina  a inegzidade do produlo sai o momento do conaume. 

KI  

o,auendo 1 ai. acondicionadas em causas de papelão lacradas e intactas com lo kg. A Debeisde 
11030 RI 100.00 i.i0.o,o.c. 	asoareasa cem latia 

eetabalaseen derai 	conter esteroemente 	os 	dados de 	.4.14~. 	pnoceddacu.. senSo 
 

unferniaçao r.aavicioeasl por porçio número de leio. dion de validade. peco do predisse. 
tempeistura de estragens. &rmolen&mesnse e contervaçio, número do repisiro no 

Manuotino da Asnçuitum.S1F0IP0A e carimbo de mapeçio do SIF 	Ca,.catabcao 

sa e peedune devesi apreaaMa' cor 	vermelho beulOeni,* e odor caredatalico, nem 
urino de terntotsçae pútrido ou penas .,.deu. Listo pira cosasumo min:rno de lO 
dm1 mesa no does 4s entrega 

Vetor TOTAL 	 RI l.530.000.00 
aos esilhi.. qaiobue.les corista esil rula 

LOTE 8—COTA EXCLUSIVA ME1WEFP 

iic.oI EopeellkeçiuDsan'ieie Ueid 	Merca Quoni vaior Inales j . Jaie.e. Veio Rico... a- 1 ueoE r  

(s-trre?.ges.s.le I,oauro asso cubai do primeira (peuoaluó. cosia n,cIcj 	po-. rorcutir c.0 

mornos sadios. .batidoe sub unaperio vetensoasua 1 rrinuiapoolsdoe mia cord,Øte oapu4uu asas 

sabatlaõn&0 seera pólen seeta gordura aparente: especlo próprio do epéca nie .moecida 
nem 	pegejosa: 	cor 	ermelho 	brilhante e tanstorerse 	tem casncbao 	esverdeadas 	ema 
pardaceorsa. odor. próprio Embalado ara 1lmc de põlset,laao rrsissenle. rrsuuaçuientr 
atóxico, limpo. raio violados que prase a intejndide do prodsaio ali o r.ccaento dc Deliria do 

750 RI 100.00 RI 	73 003.00 ccci Fosso crm lesas 
oonses,no. eoond,coonsdo em castos Isoladas A eoabatagem deaerà conter ocierrauneote uso terias 

dados de idencflriçio, procedência& in(ormsçio nuu,c,onal por porç*o, número de lote, 
data de validade, pese do produzo5 c.açentsors de miragem. armazecaurenxo e 
0000erve4io. numenal do mogno ato Manintio da Agriculrora'SIl' ,IOIPOA e carimbo & 
unepeciodo 5W Prazo pais consumo manimode 10(13M.) alicia trajeto da entreis 

Carne boa,. moida çungiada. ckcu& e passur 4e floosgasa de tossias nsaaaeclaaee & 
mereces de bovinos udio.. stel udo, sob 'nsp.çio velernuuãrua e ama pulados es.. conduções 
bigoinices ,oeiofatoenss, seriado de imediato congelamusolo. L.eesto de tecidos ooleeioees 
come oaaos, ceotilqerus. perdasa parcial. aponer~ Co~ coápuos e rodo. 
lunftrucue 	Adourtos e coadjuveoste de cecnolog&elaboraçso neo sento peamibdeo. 
Embelegenu priasênue de polcialeno ustftspeneste. rtoiooalxe e atótoice. limpo. nio moledo 
rechamento á vaeso. que prsao n untqtudade do produuo ata o momonro do consumo 

2 
contendo 1 k, 	oficiemos. em caixas de pap.11o loendes e surtas CO. lO li,A 

K  
Delucus do 

RI 	10000 RI 	1050)100 coem essa cem rama 
ashalagtis devon 	conter ..C. os dedos de 	deoctflcoçio, prosed&coa. senSo 
unl'ormaçlo ns.lnucucaail pon pençio. nomeio de lota. dais do validade pesca do pardo.. 

temperatura de eotomem. armszenssnectlo e eonaeavaçlo. núnlero do repususo no 
Marsiotiemoda Agincul~MMA e carambo da uns,tçio do 5W 	Carae*trislcsn 
gerais 	o pendias destro epresarnar cor vermelho brilhante e odor caracete(adce. sem 
sumo mie raniessuaçio putsude Ou penes eaverdeedaa Prazo pira coteunto mInaria de 112 'a 
(des) meses ruo dom  do no .N. 

1(5  

dersauru,, e' .eS,nta miii rasas  

LOTE 9.AMIkLtCONCORRÊNCIA  

1L T.  VeM 	Merca Qeasni Jl%° ~Terei tala 	tsteoeov Teeij 

Carne bovuna salgada. ctamda e seca (o>aarqaae) sem editas de sibilo e ristrale. capa de 
gordura urmterues a 30% 	Aspecro do produto seco, cor Imairrom claro. caracacriociro de 
carnes mIgadas e nec.,. ia,. pramice de c&oraçlo ralice elz.etesmaiaca de produtos 
casados (morri o e niulto). odor próprio Embalado, sarno ato picote pILoro., de 5CQ 	ou coisa e Cinco 

cama e tanto na,e 
'hp aconda:eonados era oasxaa de papelto lacradas e Curem,cem 10b& com udentulicaçio Ke 	Pacato f2 cl 	35.60 RI 	fl 1620.00 	latia e ensaia 
do produto r do tabeucenie. informaçio nuonciocael por porçio. nomeio do Saie, date de 

awoes.Ia casava, 
cantava. 

fabnc.çlo. condições de enresenamean e peasso lassa taie usamos mitismo de 90 dais na date 
M cracraga. 'mero de recutoore 	(,n,aIérc. On Âgtsc.Jtuuaa:SIF:r)lPe)A e 	ar,ualaas dc 

",3N5s co Sal' 

Valer TOTAL. - - 	
dissenteo, "i.,. . Cr silo, se a atolou, mi arroja 





1- / Li 
fA/i .o 

2AÇ,I1IA 

rai 

PN 

115 de alco&. 'cide' .eâtI 4%. .mSlajan 	p1..'. Ø..t.sa co,taido - 
.dcntifcafln do rodqto e a, faw'ant. rfl,ta ro &O CCÇflata Lii. 14 

e ç,.zo de ..htd.. .cc.,d,c,eaadt, - .... 	,,- l.,,,h. ,,i.e C4 W ,.s. 1 :4w RI 	O 
rido 2 un'dada Ln,, de ."purnai P',ee ,,r-., fr..F-,t. 0. - -.,-  

s,ica 1 
1 

d- t 
a- 

-- 	 - - iMitnntn.i.aeSqaStsSSfl.aS 

~utt 1~1 uni. 1 	VS.rT.tS 

Ld,. l0id..nS.dos.I.n4.pfl.a.nfltait0SJflfr1  
wta 6kn 	os~ ....~ pue pfl& a' 4. mossa - 

—.444s — "r • 	— la .aàa. 	—• - a.w de p.p.11o °° 	RI 	440 RI 	 4d(.Cv • 
51(5 mli e 
ses.rn 

- 
" '7 senas e 	 4o So 	aas ka a a&... fla.. sabsSr.c,a. r,,c,.-as 

asa... neo upo 4. 	n ema. Is sasa 	la e e.... 4, dei. La 
CfltS5O4 

es— rà. s 	'" pasa p."  pi.Mae. e ''a 
tssSa .d.kaçao Øa _. tl.,at ._,M __,.,_.I - pe.çis dMa 6$ 

CISCO lesse C 

*.taesta.,nzo6enwaaaslr - 	 .so.ssrrsa'ee 
1..4 Pomo, 	HaO 	RI 	1.15 	RI 	19('?CftO qua,ant.50iIo q,aMeti.efl 

 outono a tu 
 

TOTAL 	 -- 	 RI 	45ML41 
q,,srnts e eis.. ..4I. q,..te,.resia. esusais 

%'AL.ÜRCLOaALDAPIIgSDÇILLICITAÇÃO 	 RI 1.441.5I12,I9 	 - 
Çair. ovi4n. qse4u,rtslas 5 alias , .,,,. e isa. 	, qi..à.nl i.'sad',ls r.s0.tq,.r reta 	 e- ----- - - 

Validade da Proposta: 6-0 t,n.e,tal dia.. 

Prazo de Entreis: de acordo como Edital, seus presentes anes,, 

Declaramos ainda que lemos o pleno conhecimento e atendinseni,, M e.ie,.cias d, habitiliaçais previstas unte' Edlii,l (i,rtigo li. S2'. do Decreto n' 
5.4541-2005). 

Declaramo, que temo, plena aceitado, por p.rlr da proponente, das eondiçdn eitalselecl,Ia, tieste Edll.l e sei,, Anuo, e que ,tenden.o, todas as c..ncias 
contido, acate EditaL 

Declariçio espressa de que nos preços cotados estilo incluída, toda, a, desprias, irits,slo, e encara. ,, de qualquer niaturels incidentes sobre o objeto deite 
pregão. nada mais sendo licito pleitear a esse titulo. 

Declaramos, ainda, que alamos enquadrados no Regime de tributaçio de Midrem,lnes. e Fnsprr.a ele Pequeno l'o,ie, conf.,,sue estabelece o artigo 3* da lei 

Complementar 127, de 14 de dezembro de 2006 e l..l Federal o' 11.4* ele IS dc .iunho ele 2007. 

O licitante declara que,, nos sabres apresentados acima. estio Inclino, iodo. o. Iribulo,. encargos trabalhista,, pres idenciarlo,, fiscal. e coluercii,i, taxa,, 

fretes. seguros. desiocanuento. de pessoal. custos, demais despesas que possam incidir sobre o fnrnn,nu'ntn licitado, inclusive a margem de lucro. 

O licitante declara que, responde por todo, o, prtjutze% perdas e dano, que venham a ocorrer referentes ao lr.nsporte e fornecimento dos produto., caso 
venha a ser c.,etr,tado. 

Declaramos alada que assumimos inteira responsabilidade pela aquiaicio do. produtos, e que seran etecutadot conf,,rnse esige'isc.. edoatiesa e contrateal. e 
que serão iniciados a punir .1* data de recebimento da Ordem de compra, e sinais, que as., preços sprnent.doi acima. estio Inclusas todot os trlb.toa, 
encargos tr,battsiatat. previdenciârio,, fiscais e comerciais, talas, fretes. segur,,,. de,l,scarnento, de pessoaL e•stos. demais despeaa, quepe.,. a, ,ne,d,r ,obre 
o fornecimento licitado, inclusive* margem de lucro. 

Declaramos, sob as pena, do lei, que comamos pleno conhecimento do, produto. objeto desta antado; que A. possuimo, nenhum tato impmi,t..o para 
participado deste certame e que aos subroetemo, a toda, as cláusulas e condiç.es presotas neste edital. 

Declaramos que cumpre plenamente o, requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade cata a, eug.cia. do Instrumento cossocatono. 
(artigo 21. * 2'. do Decreto Municipal n' 031/2016). 

Para fazer valer o direito de prioridade de desempate, a licitante declara. sob a, pesa, da te., para todos os fins de direito q q.e ar possa prestar, 
especialmente para fazer prova no processe tick tório que tem coadlclo do regime de: 

t s ) MEJEPP, para efeito do dispositivo as LC 123/2006. 
( ) COOPERATIVA, par, efeito do dispositivo na Lei Federal 01 1.488 de IS de jt.abo de 2'. 

Declararmos de que sasamimos inteira responsabilidade pela entrega dos prod.t^ e que nrlo executados conferes,' elsnsia nblalc.a e çonlrataal. e que 
,crio iniciados a p.nir da data de recebimento da Ordem de compra. 	 -  - 

Fortalna(e - 24 De Dezembro de 201€. 
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Or  
Ao Pregoeiro(a) da 
	 r PA,QW4A 

Prefeitura Municipal de HORIZONTE/CE 
Secretaria Municipal de Educação 

Pregão Eletrônico N° 2018.12.06.1-SRP 
Data de Abertura: 2811212018 

Horário. lOh: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. 

Qeclaramos 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. 

zpfltrrtiM( X'N 

ETEM 	 DESCRIÇÃO 	 uNIDI 

PEITO DE FRANGO EM FILÉ CONGELADO, COM ADIÇÃO 
DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6% ASPECTO PRÊPRIO 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. NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE 
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O 
MOMENTO DO CONSUMO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE XC 
II  KG. ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS cos.i 
10KG DEVERA CONTAR NA EMBALAGEM DADOS DE 
INDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS.DATA DE VALAIDADE. QUANTIDADE DO 
PRODUTO, N' DO REGISTRO NO SIF OU SIM, COM 
PRAZO DE VALIDADE. MINIMO DE 180 DIAS A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA.  

QTO 	MARCA 1 VFLUNIT.1 vR. UNIT. 
1 	 1 VR. TOTAL 

VR. TOTAL 

	

EXTENSO 	 EXTENSO 
— ft 

12240 1 FRIATO 

4 

R$ 17.09 

nsme' 

1 R$ 

n'osi 

duzentos e 
nove ml, 
CURO e 

04ter*e e ir 
mSs e 

nvo$ 

: 1 

 Li 
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COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO SEM 
TEMPERO. SEM PORÇÃO DORSAL. EMBALADOS 
INDIVIDUALMENTE OU EM BANDEJAS DE 1 KG. 
ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS 
E INTACTAS COM 18 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO. PROCEDENCLA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
POR PORÇÃO. LOTE, DATA DE FABRICAÇAO, 
TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. ARMAZENAMENTO E 1 
CONSERVAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DO 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURNSIFIDIPOA 

2 JE CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. PERCENTUAI. DE 	1(6 
ÁGUA INFERIOR OU IGUAl. A 10% APÓS 
DESCONGELAMENTO. ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA 1 
PRÓPRIA EMBALAGEM. CARACTERISTICAS GERAIS: O 
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR COR E ODOR 
ICCTERI5flC0S. SEM SINAIS DE FERMENTAÇÃO 
PUTRIDA CX) PARTES ESVERDEADAS. NÃO DEVERA 
CONTER NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO SEJA 
EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA. COMO PARTE 
DA COSTELA. ETC. PRAZO PARA CONSUMO MINIMO DE 

1 10(DEZ MESES NA DATA DA ENTREGA. 

treze reais 

12.240 	FRIATO R$ 1349 	quarenta 1 
e nove 

Centavos 1 

cento e 
sessenta  
Cinco mil. 
cento e 

¶65.117.60 dezessete 

reais e 
sessenta 
centavos 

e wssna e quatro Mil, øiasnwee venta. nova reais e vInte centavos 

tVRUNIT 
11EM 1 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTD 	MARCA VR. UNIt( ElENSO VR.TOTAL 

PRIMEIRA (PATINHO. COXÂO MOLE). PROVENIENTE DE 
VCOS 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 POUETILENO RESISTENTE. 
TRANSPARENTE. E ATÓXICO. LIMPO. NÃO VIOLADO. 
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O 	1(6 
MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADO EM CAIXAS 
LACRADAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 
PROCEDCNCIA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR 

., 	PORÇÃO. NOMERO DE LOTE. DATA DE VALIDADE. PESO 
DO PRODUTO, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. 	$ 
ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO. NÚMERO DO 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA /SIF,DIPOAI 
E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. PRAZO PARA 
CONSUMO MINIMO DE 10 0€Z) MESES NA DATA DA 

4.250 É Fmsoi 1 R$ 2836 

*lt tolo 
reles 

RI liMa e seis 
na 

mil 
120.530M0 quinhentos 1 

e trinta reais 

V10% 





11.050 

Cento e 
selema e 
sete mil. 

duzentos e 
quarenta e 
dois reais 

177.242,00 

dezesseis 
1  R$ 16.04 	

reais e 

1 
 quatro 

Centavos 

(j&* 
tt.  P4GINA 	'! 

DA MOAGEM DE MASSAS MUSCULATES DE CARCAÇAS 
DE BOVINOS SADIOS. ABATIDOS SOB INPEÇÂO 
VETERINÁRIA E MANIPULADOS EM CONDIÇÕES 
HIGIÉNICAS SATISFATORIAS, SEGUIDO DE IMEDIATO 
CONGELAMENTO. ISENTO DE TECIDOS INFERIORES 
COMO 08$05, CARTILAGENS. GORDURA PARCIAL. 
APONEVROSES. TENDÕES, COÁNGULOS E MODOS 
LINFÁTICOS, ADITIVOS E COADJUVANTES DE 
TECNOLOGIA!ELABOMÇÃO NÃO SERÃO PERMITIDOS. 
EMBALAGEM PRIMARIA DE POLIEnLENO 

2 TRANSPARENTE. RESISTENTE E ATÓXICO. LIMPO. NÃO 1(0 
V)OL.ADO, FECHAMENTO A VÁCUO, QUE GARANTIA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTOATÉ O MOMENTO DO 
CONSUMO. CONTENDO 1 KG. ACONDICIONADOS EM 
CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS E INTACTAS COM 10 
1(0, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE 1 OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDENCIA. 
INFORMAÇAO NUTRICIONAI. POR PORÇÃO. NUMERO DE 
LOTE, DATA DE VALIDADE. PESO DO PRODUTO. 
TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E 
CONSERVACÃO. NUMERO DO REGISTRO NO 

e set. 

0 

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID 	QTD i  MARCA 	VIL UNIT. 
EXTENSO 

VR. TOTAL 
EXTENSO 

CARNE BOVINA SALGADA, CURADA E SECA (CHARQUE) 
SEM ADIÇÃO DE NITRITO E NITRATO. CAPA DE 
GORDURA INFERIOR A 30%. ASPECTO DO PRODUTO: 
SECO: COR: MARROM CLARO. CARACTERISTICO DE 
CARNES SALGADAS E SECAS, SEM PRESENÇA DE centos 
COLORAÇÃO RÕSEA CARACTERISTICA DE PRODUTOS 1 1 setenta e 
CURADOS (NITRITO E NITRATO); ODOR PRÓPRIO - qualro ml. 
EMBALADO Á VÁCUO EM PACOTE PLÁSTICO DE 500G 1 	ORO novecentos 
OU 1KG. ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO KG 	6.225 .JAÓ R$ 28.11 

reais e 
R$ 	174.904,75 	e oitenta e 

LACRADAS E INTACTAS COM 10KG, COM 1 onze quatro reais 

IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. '' 	- e setenta e 

1 INFORMAÇÃO NUTRICIONAI. POR PCRÇAO. NUMERO DO Cinco 
LOTE. DATA DE FABRICAÇÃO, CONDIÇÕES DE centavos 	1 

1 ARMAZENAMENTO E PRAZO PARA CONSUMO MINIMO 
DE 90 DIAS NA DATA DA ENTREGA, NÚMERO DO 
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA ISIFIDIPOA 1 E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO 5fF. 

Valor do I.ote 1 R$ 	174.964.781 
cento e setenta e quatro mii, novecentos e ensina e quatro reais e setenta e cinco centavos 

_____-  

ITEM 1 	DESCRIÇÃO 	 1 UNID i 07v 1 MARCA VR. UNTT. 1 VR.  LINIT. VR. TOTAL VR. TOTAL 1 
EXTENSO 

94,1 

a 





alcrGlob.ldaProçosta: 	 _ 1.765.311.461 
uni milhão, setecentos e sessenta o cinco mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos 

Validado da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Procedência dos Produtos: Nacional. 
Prazo do Entrega: lO (dez) dias, a partir do recebimento da Ordem de Compra. 

27 DE DEZEMBRO DE 2018 
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CARTA PROPOSTA 

	 (LtaLi 

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

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 

LOTE 1-AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID 
1 

QTDE 1 MARCA VALOR VALOR TOTAL UNITÁRIO  

Abacate de primeira qualidade, in natura, 1 
tamanho 	médio, tamanho e coloração 1 CEASA uniformes e sem defeitos, 	polpa firme, 1 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 2,89 54.187,50 bem desenvolvida, sem danos fisicos e 
mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 1 
transporte. 

Laranja para tamanho médio, de primeira 1 
qualidade, frutos com grau máximo de 1 
evolução no tamanho, aroma e sabor da 1 

1 	kg 16.500 CEASA R$ 
espécie, 	uniformes, sem ferimentos ou 420 69.300,00 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 1 
machucados, 

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

R$ R$ 4 machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e kg 225 CEASA 1.797.75 outras 	impurezas, 	acondicionada 	em 
caixas de papelão. 

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

5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem kg 11.250 CEASA 3,10 34.875,00 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
machucados. 

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

6 e larvas, tamanho e coloração uniformes. kg 18.000 CEASA R$ 
devendo ser bem desenvolvida e madura, 2,60 46.800.00 
com 	polpa 	firme 	e 	Intacta, 	sem 
machucados. 





Coxa e sobrecoxa de frango congelado 
tempero. SEM PORÇÃO DORSAL, $ sem 

1 -.-_1Q......... 
't 1212 

embalados 	individualmente 	ou 	em 
bandejas 	de 	1k9. 	acondicionados 	em ''O) 
caixas de papelão lacradas e intactas com 
18 	kg 	corri 	identificação 	do 	produto. 
procedência, 	informação 	nutricional 	por 
porção, 	lote, 	date 	de 	fabricação, 
temperatura 	de 	estocagem, 
armazenamento e conservação, prazo de 
validade e número do registro no Ministério 
da Agflcultura/SIEIDIPOA e carimbo de 

2 	
Inspeção do SIF. 	Percentual de 	água 

kg 
2' 

REGINA 
R$ R$ 

inferior 	ou 	igual 	a 	10% 	após 12.30 28.568,00 
descongelamento. 	Especificações 
impressas 	na 	própria 	embalagem. 
Caracteristicas gerais: o produto deverá 
apresentar cor e odor característicos. sem 
sinais de fermentação pútrida ou partes 

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

VALOR TOTAL DO LOTE 
63.72000 

4OTE 74l4i$$*Nc4. 
ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 	1 UNITÁRIO 1 	VALOR TOTAL 

ti 
e 

Ii 





fl 

Coiti congelado de bovino em cubos 
de primeira (patinho, coxão 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 
pegajosa. cor: vermelho brilhante e 
uniforme, sem manchas esverdeadas ou 
pardacentas: odor: próprio. Embalado em 
filme de polietileno resistente, transparente 
• atóxico, limpo, não violado, que garanta 
• integridade do produto até o momento do 
consumo, acondicionado em caixas 
lacradas. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informação nutricional por 
porção, número de lote, data de validade. 
peso do produto, temperatura de 
estocagem, armazenamento e 
conservação, número do registro no 
Ministério da Agricuftura/SIFJDIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. Prazo para 
consumo mlnimo de 10 (DEZ) meses na 
data da entrega 

kg 4.250 ATACADÂO 

,/Çt;€ 't• ; \  

t P4cJIPA 

N1110 

 

R$ 
29,30 	124.525,00 

VIM 





a 

Carne bovina molda congelada, obtida 
pedir da moagem de massas musculares 
de carcaças de bovinos sadios, abatidos 
sob inspeção veterinária e manipulados 
em condições higiénicas satisfatórias. 
seguido de imediato congelamento. isento 
de tecidos Inferiores como ossos, 
cartilagens, gordura parcial, 
aponevroses, tendões, coágulos e 
nodos linfáticos. Aditivos e coadjuvantes 
de tecnologia/elaboração não serão 
permitidos. Embalagem primária de 
polietileno transparente, resistente e 
atôxico. limpo, não violado, fechamento á 
vácuo, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo. 
contendo 1 kg, acondicionados em caixas 
de papelão lacradas e intactas com 10 kg. 
A embalagem deverá conter exiemamente 
os dados de identificação, procedência. 
informação nutricional por porção, número 
de lote, data de validade, peso do produto, 
temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação, número 
do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Características gerais: o 
produto deverá apresentar cor vermelho 
brilhante e odor característico, sem sinais 
de fermentação pútrida ou panes 
esverdeadas. Prazo para consumo mínimo 
de 10 (dez) meses na data da entrega. 

<tE 

kg 11.0501 GOSTOSINHA 
23.30 / / 

257.468,00 

fl 

SUB TOTAL 

- 	- 	LOTES-COTÂtXCLUSIVAMEOUEPP'ZLJt' 
11 

TEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 1  MARCA 	VALOR  
UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL 

Jv 

o 





fl 

S3 

Vinagre 	de 	álcool, 	acidez 	volátil 	4%, 
embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 
contendo 500 ml com identificação do 
produto e do fabricante, registro no órgão 
competente, data de embalagem e prazo 2.400 MARATÃ 
de validade, acondicionados em caixa de 1,98 4.752,00 
papelão lacrada e intacta contendo 12 
unidades. 	Uvre 	de 	impurezas. 	Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE 3I- EXCLUSIVO ME OU EPP  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA uÃo 	VALOR TOTAL 

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

embalagem 	
e 	prazo 	de 	validade. 

r 4.000 SOVA R$ R$ 
acondicionados em 	caixas de 	papelão 5,20 20.800.00 
lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substâncias 
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 Iipidios, a base de óleos vegetais 
líquidos 	e 	interesterificados 	e 	sem 
gorduras traria, embalagem primária pote 1 
plástico de 5009 contendo identificação do 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

R R 
2 	nutricionat por porção, data de embalagem 	un 3.480 PURO SABOR 'a' 50 12 18000 

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

VALOR TOTAL DOLOTE8O 
00 

Total Geral: 	 1 R$ 	3.266.696,00 

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

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

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

convocatório. 

L1 ME 
Pacajus - Ce, 27 de Dezembro de 2018 





0 ui 
'Li 
'O 

<0 
00= 

o. 

z tu 

u. 
0 

a 
.d 

5.4 
(no' 
0< 

W  

w -J  
o 
OQ 

Ar co 

1- 
o) 
o 

4h 
oS0o 
- =4 

UJ 

o w 

z  

o 
19 w 
w Z3 to 

-1 

Q. 00 

4 1- O) o o. o 
o. 

/.VE 9Qj7. 

- 
$ $ 8 

o g 

> 
co' — 

8 
cn' 
4 4' 

e'.! 
8 & 8 

Z 

4 4 
Lii 

< 
W 

4 
W 

4 

4 
1 O O O O 1) O O 

1- 
00 

§ 
(O - 

§ CO — a 

z 6 a & 

. 
tu 

1 n 
O o € 2fl 

o) 

2 E '2 
-J 
uá CL  fi 4 1- 
O 

-j 
E 
o 

g 
.0 aI 2 

fl 

a 

P1 
tu 1- 

il 

EQ H  -J 

o 
.4 
o' 

$fl 9 i 
2 

:q 
o 4) 

cia 
'Li o 

1 H1 

fl 
.gE 

P 
o' o 

E' 
OY)t  

as fi 8 2E 

fl I '2 C o 
a 	a lo 

-J 

1 W ('.4 e") CO N- 
-j 

tu 





a' 

8 
g § b co 

e) e) 
4 
W) 

Z 4 
8. 
o z 

o 
- 
1) c5 

Lii 
4 

a 
CI o 

d 
E 

á 
E 

1•• 

° 	2 
a 	- 

- 	-D o, 	<t 

A1 c 	o 

.2 
2t zw 

flttiIh 
ECv 6cv 

.2 	o 	z 
3Oo 

O CO o O 

vi Ea -€•°ia 
4, fl Lii 

E 

cv O 

ja-U
wz  8 

o 	, cv 

i%u4 
o flo2 

£8ie 

-n b 

O Iii C%J Lii 





8. g 

1- — o 
s 

8 
a 

te  > 

o) có 

e.. 
'é 8 

—: o 
a 

o 	 4 o 
Ia 

Ø 	
EQCOO4OøN 

o ooC 

bI - = 
..çOfl 

fliC.Ç 230 
fl!r 0 

o 
comg 

Ia cogj 	928 

— .- 
E. 

c cco3o w. " o 

I»s 	EEc 
-j  

o 

Es 	
_C4) 

.4 
o. 

a -c 
82  , 	a2 

UCWE 	O OlO 

o P flUIU a • 	_ o v w 
'U 

cQ 
i!FIflhi 

cW SeE 2sHh 	o&b 
- a = 	-c 2 	E 

§P 	
COCCOCC9 

• e' 	 a 5 t Etp 

afl-€t gsflsçdtft g 
1- o 

- 
2 LU 

KÁI 

LWJ 

poal 

n 

!_bJÁ6 
t PAGPNA ;s 





O 	o 
4 

.42 
g 

wco o  

o•4z- 

v tu tu 4O 
05 0°,  
tu 0  o 

-'o tU 
C oo  
cd, 	e 
d)W — —1 
<oo 0.9 

 
og± 

z 
0'tw4 
'—-co 

> w - c -J z 
(Ø°,WO 
o 
OZwO co 

tu 
tu z 
is- 	tu 

(na 
Otu 

ti) 	Q) 

z t000 
wowz 
a coe aO 
-4 - OoO 

www< 

'-J0 0 0 

Oo w 

o 0  
0u)o W ti) O 

oo0 
1- tu I•- O 
4ts-<w 

0.0 
LU o 

o 

tu 
o 
o 
x 

1- 

4 
o 
4 

o 
4 
o 

7 tP: 

I8III4 8 I 

co 	II 
II 
II 

1 
1 
1 

lo 
1 h' 

ii iii ck 

8 

tu 	 4 	 -w 
a) 	 o 

8 	 z 	 E 

r-. e-, a 
O 

2 

E 

LLJ 

o 

1111111 	a Iflilil (e 
O 

o 
o 

c SE  

2 

0 
E

w 	 c 

I1iIii- ll Ehi 
o 

ui o 





t PA'ip4 

Mw  

OSJETO: Seleção da molhos propo.ta para r.gletro de preço. ylaendo Mina.. eventuais squle.çôo. de (JAnerQe tlln'.ntic os deebn.doe ao. alunos .astidos pato Progrante 

da Alirnentaçao Escolar do micipio de HorlzonteiCI. 

CANTA PROOUTA 

LOTE $ . AMPLA COICORRENCIA  

fffl MARCA DESCRIÇÃO V. UNff V IPUT LXI. V. TOTAL Y.TQTAI. LXI 

Abacate de p.r.v. queedaee. 	nessa.. 1et5* 51*00. Nove essa 
oaocenitose 

1(9 90 CIMA ta,..siho e oaloraçtd uq,jorm.a, e sai,, deteltoe. polpa RILIS tilinta enove 1p$1144.9O 
quersnta e quatro 

flrn,e, livras de sujidades. praaitaa, I.rvea os.tSvOs 
reais e noventa 

o-a-- 

tasnane 	prata 	tamsul,o 	n,adio 	IlOogi. 	de 	primava noventa e cinco 

quasdade. 	nsl,rs 	es, P.flC.S a,tegrat, tamanho a 
cinoo raate 5 dez 

mil, .e..aentaee 

2 kg 15 7W CIMA cotoreçbo undoras. com  polp. iVrir. e Intacta. davendi NIStO R196.SIT.7? aeaeenlaettle 
as. bem desenvolvida. sem danos Micos e Ineolnicos 

caritavos 
reaIs • vInte • sele 

onundoa do manuseios transporta. ces,tavoe 

LaraWI,a pS! 	I.,..10 	,vtedsO. 	de prwvle.re quaJ.d.oe 
ante a vinte a um 

frvwa coa,, gras masimo de evolução no tamanho, aroma' asia sais e trinta 
mil. dusentoes 

3 K, 16 SCO CIMA 
sabor da eIpêola, unIformes aem fa'lmsi,ioe ou dadeltoe, 

RI7.35 
e cinco centavos 

14121 224.19 rInite quatro reaja 

Ornes ... bem., tem machuoedot, 
quarsflta a 

 
e 	 nove 

dota mil. 

k9 27t CIMA 

Meça aDons, de primeira quandade. ir, r~,..tamanho 

aro, unIfom,.., tear, macl,ucedos, tem larvas p.rea.1., R$l2,o4 
dote reste 

R$2 IN iv 
ieleoaelloa e nove 

• outras Imputasse, soondiolonada em calcas de papal" 
quatro cenlavoe real. s d.^ 

 
c.ntavoe 

Mansão fø,m,oaa o. pvNen 	' 5 . 0ai 	*0% de 
matsifaçlo. $rvtoe de tensas.. ,MIQn'*. te oat. fnMaiM 

trinta e sela mii 

de evolução no tamanho, aroma a ~r da aspecto, sem Ir ê,ree.eevinta 
seleoentoa a tinIa 

1(9 11250 CIMA R$3.2T 1136. ria 69 e quatro reais. 
ferimentos ou defailce. N.. a com brilho 11~ da 

sujidades, parasita. a larvas, cem machucados 
casta centavo. 

sessenta a nova 

Msanc 	gravo.. de primeasa qualidade, casca aliagra. quarenta equat'o 
livre 	da 	aujidad.e, 	pareeltas 	a 	larvas, 	tamanho 	e 

do. estais. 
mhlaoatenta.urn 6 16 W0 CLASA 

ooioraçio ~~devendo es,  bem deeemvoavida e 
R.46 quarenlaec.nco H$44 DII 

rase e casaria a 
madura, coe. Polpa fima, e intacta, cem maohvjcadoe 

cenia,Oa 
t'I.e c,entavoe 

saeibo japonis. se praTeira qa.aaioeds. tamanho mêdio, qu.nhantoae 
telis machucados, coloração e tamanho unIformes. com  

Ires leais 
cinquenta e um Kj ''0 CIASA 

grau da maturação adequado, Isento da aubetincias 
R$3.I7 aaelent.s,tte RSS6T 07 

reais a do 
lances.. aujldsde. 

can ias os 
centavos 

VA6OR TOTAL OOt.OTSOi. $11301 629,11 

Ue2an1oa e um nua, oliocea,toa e nova 'saIs e dazoto oesitavoa 

04.110* 

V. UNIT — V. UNIT 	'T. V. TOTAL V.TOTAL LXI, 

duzentos a oltanta 
o, 

RU.39 
nove case 

tirita. 
a um rese e 

c•nlaste 
eee,esasta e IrIa 

5 bintasum mii. 
e 

cinco rase e dez 
OItocentos e ~~ 

lo 	RÇS.10 RI$l.IS?.?s acate rasa e 
ventavoe 

astenias asia 

centavos 

e, quarenta mil. 
e 	

R7 36 
seta rsaie a n'la 

RIdO £61,15 
quaeocentoe e oito 

a. 'cinco oaa,lavoe reais e dezea.a.e 
a esta voe 

doze sala e 
novecenteeetrilo 

la 	R112.0a RI903.0I tascaS 
m — 

ia 
doze 151, duzeatoe 

'o 
RITZ? 

esta raaaae vaita 
5*12.244.19 

e 	.nt. e qvat 

'e 
a sete csisvce raia e noventa 

quatorze mil, 
a. 

doie rasa e eeoe.'t.e e 
512.45 quarenta e oe.co CIII 113,11 noveataeveet.a 

centaroe a oItenta e cato 

o, 
Cl 5 ea. a e 

cento a oitenta e 

5113 t' eeeasntaa seta AtilSi? eseereaee 
is aaaat. e seta 

oentavoa 

VALOR TOTAL 00 LOTE 02:1 R$I00,803,08 

i,sasaI,,c Sntavoe 

Lei 

r41 





tat PGINA 

ïsJ 

a 

Paito da é rango EM 'LI congelado. co,r adiçio da igua 
da no ,'.á,ano 6%. aso.cto proprio. não .n.oi.oldo, a nal.' 

papai.... Cor Detçra sare -~AIaJVa,SSda.. cheiro 

• sabor prtçeioa. coun au.*ncia da supdadae. parasIta.. 

larvas 	Embalagam da poltabtano tr.nsparante. alb.,loo. cantoa setenta. 

limpo, nAo vlado, r..iataate. qu. garanta • Integndad• quatO.za r,R.sa olrtoo mil. Irazento. 

g 12240 AURORA do produto ali o momento do conauly, contando pato R$14.$3 tnntaet,*s R5173.356.73 •clnquaalaaaei. 

liquido da 1k,, acondicionados em os.sa laoradsa canlavo. raaisaaatantaa 

cor'nlOkg. Deverá conalar ns embalagen, dados da Iria centavos 

id.ntlflcaçio, procedancla. Intormaçõaa nulrlcionsla, data 

da validida. quantidade do produto, n do ragialio no SIr. 

filE ou SIM, oonl prazo da validada rnjnsno da 100 duas 
parte da data da anvega. 

Cosa..obr.co.a da tinge congeLado sem lampavo SEM 

PoRçÃo DORSAL. ambaladoa .,div.dualn.enta ou e'.' 
banda$. de 1kg. econdacionadoe ave c.a da paparno 

Iacr.daa • intactaa ar' 18 tg ar' 4a'tmcaçao do 
produto, pvocedanc, ai(wa.açao nulrconai por porçio. 
104.. data da tatncaçáo 	ta.Ip.r.tvts de eatocagea' 
afli'ázaaaffento a coasnaçio, peno Ia vasdade a 
nua...o 	do 	r.glro 	no 	Uniaterlo 	da 

cer.tOeQuwanl.e 

• '2240 AURORA 
Poroontua, da agua 	2t,??'°Z. RilvSS ea..ataec.aco R1142 533.47 

daacongedamsnço tapacdicaçôae aIasae na própria 
centavo. e qus'antaa Sele 

eire.ia5ani 	Carsct.nstcat paras 	o produto dav.'i 
car,tavoa 

W~ Cor 5 odor cactaaistioos, San. sinais da 

levw.eatsçáo 	put.da 	ou partas 	evardaadss. 	NÃO 

DEVERA CONTER NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO 

SEJA EXCLUSIVAMENTE COLA E SOIRECOXA, COMO 

PARTE DA COSTELA. ETC, Pra2o Para COflIUO minImo 

SIO (deI mflaa na date da antraga 

VALOR TOTAL 00 LOTE OS: RI3I7.990.20 

lvazantoa a dazaaasta mil, novecentos 	novanla 'saie a viela oentavoa 

LOTE 6.COTA UCLUSIVAME OUEPP 

11CM UNIO OTDE MARCA DESCRIÇÃO V.UNIT V.UNITEXT. V. TOTAL V.TOTALEXT, 

PeIto da Prango EM FILE congelado, ar ,  adido de água 
dano miaMio 6%, ..pacto próprio. nio amoleCido, a nem 
pegajoso. 00t P'09"a Iam manches a*va.'deadaa, oho 
a .abo, p.Opr.oa, co., auaancia de aujldadea, parafla.' 
Iam,.. Entalagam da poleolano ttan.pemta, altec.. ltw.ta es, 
limpo aio vIolado raa..tanta q4 garanta e ietag.ldede quatoiza 'saie a nOveoeat.a a 

1(9 2 150 AURORA do produto ata o n.o.'nanto do conadiato. Contando poar 5114,31 Irma4a.u4a 01$90 945.31 qua.etaacà,co 
Sqv.do di 	1119 	acondcon.adoa ai, calcas 	Isc,ada. •a'tn'oa re 	a lewe a ci.'. 
comlokg 	Datava consta' na aaibaiagen, dadoa te oanlavoa 
.d.atfloaçao pvocadáaaa .nfovn.açôee n,jtncon, data 

da vai,data s,..ntdaoa do p'Od,jtO. rI' do rflIIFo no Si!. 
Iii 0v  SiM, co..' p'azo da nadada ,,..n.n,o da 180 d,aa a 
ps'be da data da a't'ags 

Cosa a sOoeacosa da trar.9s congelado San. tempero, SEM 

PORÇÃO DORSAL, ambsadoe iediyiduaimaata ou a.' 
banda1aa da 1kg acondic.onadoa am caitaa da papaiat 

lacradas a intaotaa com IS kg coe, ldanuhoaçac do 
produto, pvooadánc.e, Intonnaçao nutncional por POrØO, 

lota, data da Iabnoaçao. temperatura do eatooagem, 

arrnaaanamanlo a consarvaçio, prazo do validada a 
fumar O 	do 	registro 	no 	Miniat*,io 	de vInte a calco es, 

2 Kg 2160 AURORA 
da inspeÇÃo do 3W. ::;t': RUIU aeaaantaac.nco 

Tt 	 Igual 	a 	10% 	pó, 
H$2S 170,51 

 
deacongelamanto. Eap.c.fioapbas lmpraasaa na própria 

ten.. 
um centavo. 

ambalagam. Caractarlatioaa geral.: o produto deverá 
apenanlae cor a odor oaeaclaqiaticoa, SanI sInal, de 
farn.enlaçao 	p(,tiida 	ou 	parias 	asvardaadaa. 	NÃO 
DEVERA CONTER NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO 

SEJA EXCLUSIVAMENTE COLA E SOBRECOXA. C0MC - 
PARTE DA COSTELA ETC Preo para 000aumo aMnia.c 

da 10 (daal maaaa na data da anwaga 

VALOR TOTAL 00 LOTE a RIetI 1612 

omq..asa a seis md. cinto a gte... reata e novra.a a doa. can,avaa 

LOTE? 'AMPLA CO,CÔPRCP.c.A 

ITtai4 UNCI 01011 MARCA IOISCRIÇAQ 	 1,1 	1 '. LIai,'la' 1 	V TOTAl. 	1 V.TOflLaT. 

.4 

a 





Corta congelado de bono em cubos de prime.a 
Wstis,o, coxa. mole), prov.ni.nt. de machos sadio., 
abatidos sob inepeçio veterinária e vnanipstsdoe em 
condições ~loa. aaUelsIÕql*a, som pela e sem 
gordura aparente; asoecto: próprio da espécie, na. 
amolecida nem pegejosa. cof; vernwi'o bnmante 
uniforme. sem mancha esverdeadas ou pardac.nt.s; 
odor: 	prõprio. 	Embalado 	em 	numa 	de 	poilauleno 
resistais, tt.nsparenté e atóxico, limpo, fio violado, que trinta * oito reais canto 	.ta e 

Kg 4250 DUBQi garanta • integrIdade do produto ate o momento do RiSOtO a ,a.sonta RSI64.O5O.00 quatro nu e 
consumo, 	acondicionado 	em, 	..c .Iscradae. 	A centavo. 
embalagem deverá conter ntemamsnls o. dado, de 
idantibcaçio. pvocedsnois, intõrmaflo nutncionai por 
porçio, número de lota, data de validado. peso 60 
produto, temperatura de estocagam, armazenamanto a 
conaervsgao, 	numero do 	registro no Míniatano da 
AgnculturalSlFIOlPOA e car,mbo de napeçio do S1F. 
Prazo pare consumo mlnemo da 10 (DEZ) maces na data 
da entrega. 

Carne bovina molda congelada, obtida a partir da 
moegasi, de malaca muaoutarae de calcaças de bov,noa 
saoe, ababdoe sob inspeçio veterInárIa e man.pulados 
em 	cond.çbaa 	higlenicaa 	aabefatbrlss, 	segisdo 	de 
imedIato congelamento. Isento de tacldos lntarloras como 
oeeoa, 	carblagen., 	gordura 	parcial 	aponevroses, 
tendões. 	coágulos 	e 	nodos 	linfáticos. 	Aditivos 	a 
coadjuvantes 	de 	tecnoiogsa/elaboraç$o 	nito 	seria 
pef'rniUdos. 	Embalagem 	primária 	te 	polietlleno 
transparente. reslatanta a atotico, limpo. neo violado, 
fechamento à vácuo. que garanta a intagrldade do duzentos e vinte e 

produto até o momento do coneumo. contando 1 ag. 
tinta rea,s a cinco mil 

2 tu 1 	050 DUSOI 
acondicionados em caixas de papelio lacradas a intactas 

R$20.41 quarenta e um R$22bbIO,2D quinhentos e der 

com ID kg, A embat.g.m deverá conter externamente os 
cantam reais e Wlth 

dedo, 	de 	ldentlsceç&o, 	procedemola, 	infornsaçio centavos 

nutrlcicesal por porção, nssero de lota, data da validade, 
pelo 	do 	produto. 	tamperibira 	da 	eatocagern, 
artnaianamento e conservagio, número do regIstro no 
Minesténo 	da 	AgrlculturwsW?OPOA 	e 	carimbo 	de 
inspeçio do iii. Caraotar6atloaa gara: a produto deverá 
apresentar ocr vermelho br,Ihenta e odor ca,act.rlsuco, 
sem 	sInais 	de 	f.rsmentagio 	púb'sda 	ou 	parta 
esverdeadas. Prazo para consumo m.nlmo de ID (dez) 
meses na datada entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 07: RSTaa 56020 

trezentos e oitenta e neve mil, quinhentos e sessenta ras4s a vknttcontsvos 

LOTE a - DOTA E)CCLUSIVA MC OU CPP 
0EV UNtO 0005 "ARCA DESCRIÇÀO V. UNIT V. tlNfl W. V. TOTAL V TOTAL EXT 

Corta congelado de bovino em cubos 	da primeira 
Ipatirffio, coxito mola). proveniente de machos •adios, 
sbabdoa aob inapçio vatz.Inària a manipulados aI, 
condições 	Isigiinicas 	satisfatôria,, 	som 	pela 	e 	San, 
gordura aparenta: saçacto: prtio da aspàoit, não 
amolecida nem 	pegados.: cor: vonna'sso 	brilhante a 
unlforrrse. s~ msnchaa eavardaadas ou pardaoanias; 
odor, 	~rio. 	Embalado 	em 	time 	da 	pohttilano 
residente, b'eneparente e atóxico, limpo, rs5o violado. que tnnts e oitoraais vinte solto 11W 

Kg 000 DUBO1 garanta a integridade do produto até o momento do RI38.80 e sessenta 1n128 W.00 novecentoee 
consumo, 	acondicionado 	em 	caixas 	scrsdxe. 	A centavos cinquenta reais 
embalagem deverá contar externamente os dados de 
identflcaçio, proo.dênoia, .nformaçõo nutricional por 
porçio, número de lote 	data de validada. peao do 
produto, temperatura de esto csgorn, am.azenaManto e 
cos,aerveç&o, 	número 	do 	registro 	no 	Ministêilo 	da 
AgrlculturarSlFlOiPOA e carImbo de inspeçio do 81F. 
Prezo pare consumo mínimo de ID IOEZJ mesa na data 
da entrega. 

-.. 	 >, 





(tI2s '1 
Sal refinado iodado. embalarei' 	pnmiárla 	pOiietJienO  
transparente. 	"Estante. 	atóxico, 	Piermeecamenta - 	- 

	

doien,ii. 	- 
tachado por terrflOa.oldagem, 	com identflcaçôo do 

quinhentos 
3. 1(9 2.100 ALTEZA 

produto edo fabricante. regist'o no 6,11eoompetanta, 
R$1 22 

um real e vinte e 
11$2.5 71  .43 setenta a um saie 

data de embalagem e prazo de validade e peso liquido de dois centavos e quarenta, usa 
1 Iog. acondicionados em fardos lacrados com 30 iig. centae 
Isento 	de Impursa. 	Especlflceçbea 	impressa. 	na 
propria an,basag.m. 

Tempero condimentado compito cesalro liquido SEM 
PIMENTA, 	consietenta, 	embalagem 	pnméria 	gariSa 
pilados contendo 600 me com idenbfloaçêo do produto e quinze mil, 
do fabrIcante, n' do registro no ánglo competente, data seis raal.e seiscentos e 

4. 04 2.400 MOINA de embalagem e prezo de validade. acondicionados em R$5,53 cinquenta e três R$16.673,47 estante e Ira, real, 
caIxa de papeilo lacrada e intacta contendo 12 unidade,- centavo, e quarenta e ate 
Isento de odores 	estrsrdioe, eul,etinc.a, 	nocivas 	e centavos 
quaisquer outros bpoe de imputei... Prazo n'mImo de 
validade de 6 meees de data da entrega. 

Vinagne de álcool, acidez volátil 4%, embalagem pvin'iMia 
owrata plásuca contendo 500 ml com ldenbfioaçso do 

doze mli, duzento* 
produto e do rabmcanta. registro no õrflo compatante, 

cinco reais e dez 5 quarenta, quatro 
6. Cri 2.400 LORO data de embalagem e prezo de validade acondicionados R$6,ID R$12.244,90 

ema caIxa de papeilo lacrada e intacta cantando 12 
centavos reais e noventa 

unidades. Livre de impureza,. Prazo minino da validade centavos 

de 6 mesa, da data da entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 30: R$44.611,43 

quarenta. quatro mil, qiar,flentoa e aatentae um real. e quarenta e três oentsvoe 

LOTE 3' . EXCLUSIVO ME OU EPP  
ITEN •un 5?F MARCA DESCRIÇÃO Y.IJNIT V,UNrTEfl, V. TOTAL V.TOTALflT. 

Óleo de eoJe refinado Upo 1, em garrafa pot com conteúdo 
da 900 ml com identificeçio do produto • fabncanta, 
informação nutricionaipor porçeo, ai  do registro no 6.'ga0 

seis 'cais e vinte e seis mli. 

Cfl 4.000 SOVA 
cornpatante. data da embalagem e prazo de validade, 

R$6.63 clnquentaetr. P52812245 
c.er.toevsntaedols 

acondicionados em caixas da papelão lacradas e intaotae reais e querentaa 
contando 20 unidades. laen-to de odores estranhos, 

oentavoe 
cinco centavo, 

tt*.tlnc.,ss nocivas e Qusieque' outro 0po de inipureza. 
Prezo de validade amimo de 6 meses da data da entrega. 

Margarina vegetal com sal -55 a 75% de lipidios, à bate 
de olaoe vagatala liquido, a intareewlllcadoa e cem 
gorduras Vens, embalagem prlmàrla pote plástIco de vinte e calco mil, 
8009 contando ldenhiflcaçlo do produto e fabrIcante, qumbentos e 

2. Un.d 3.480 PRIMOR informeçio nuticlonel por porçao, data de embalagem 111115 seta reais e trinta 
P52556735 sessenta e seta 

atou prezo da valIdade a 5.l,F., acondicIonados em caixa .,.....trevos   
reais e tinta e 

de papelao lacradae e Intactas. Prszo minlmo de validada cinco centavos 
da 4 mesas da data de entrega. Especificações lmpraasaa 
na prbpria entalagem. Entrega: mensal. 

VALOR TOTAl. DO LOTE SI: R$6I.489.B0 
cinquenta, um mil, seIscentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos 

	

PRAZO DE VflREQA: 	 IOIDEZ) DIAS 

	

PRAZO DE VALIDADE DA OARTA PROØSTk 	 80 (SESSENTAI DIAS 

Declarámos, pare todos os fina de direito, que nos preços ofertados eetáo Incluídas todas as despesas Incidentes sobre o fornecImento rerarentee a tributos, encargos social e 
demais bnus atinentes é exeouçêo do ~to desta licitação. 

Declaremos, pera todos os ano de dure4to. que cumprimos planamente ca requisites de hablitaçio e que note. Carta Proposta estA em conformidade com es exlflnoiaa do 
Instrumento convocatóno teditel). 

FORTALEZACCEI. lide DEZEMBRO d. 2011, 

1 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE HoRIzoNTE/a  
PREGÃO ELETRÔNICO 14.° 1018.17.06.1 51W  

OBJETO: Seleção de melhor proposto  para registro de preços visaitiu futuros e eventtias aquisições de gêneros alimentícios destinados ao  
Programe de AiIrnen:oç.o totar do ,iiuoicipto de Horizonte/CE. 	 -«-'• 

- 

OTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO IJNII) DI MARCA V. UNIT V. UNIT EXT. V. TOTAL V.TOTAI. EXT. 

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

médio, tamanho e coloração uniformes e sem defeitos. 1<9 90 produtor R$9.50 R$855.00 tOquenta e Cinco 
polpa Arme, livres de sujidades, parasitas, lamas. 

cinquenta centavos reais 

Banana prata tamanho médio (1009), de primeira 
Qualidade. in natura, em penca; integras, tamanho e cento e três mil, 

2 coioraçôo uniforme, cOm polpa firme e intacta, 1(9 18.750 produtor PSS.SÇ 
coco reais e 

R$103.125,00 cento e vinte e 
devendo ser bem deservoivlde, sem donos fisicos e 

:I'Quenta centavos cinco reais 
mecãnicos oriundos do manuseio, transporte. 

Laranja pra tamanho médio, de primeira qualidade, cento e vinte e 
frutos comgrau máximo de evolução 	o tamanho, 

1(9 16.500 produtor R57,C 
sete reais e 

R$122.100,00 dois mil e cem 
aroma e saor da esoéoe, uniformes, sem ferimentos quarenta centavos 

— 

Ou defeitos , ri,~ e con brilho, sem machucados. 

— — 

reais 

Maçã nacional, de pqt,e.ra Qualidade, in natural, dois mil, 

tamanho e co, uniforme,, 5*0, macucados, se.!, 
k9 225 P(OdUtO( R$12.20 

doze reais e vinte 
R$2 7450O ., 

setecentos e 
santas, patinas e outras mpurezas, acoaictonaa centavos Quarenta e cinco 

— 

a' caixas de papelão 
— — 

reais 

Mamão formosa de primeira qua*dade. Com 50% de 
maturação, frutos de tamaniso uniforme, no grau 

máximo de evobçlo no tamanho, aroma e sabor da três reais e trinta 
trinta e sete mil, 

espécie, sem ferimentos ou defeitos, fkme, e com Kg 11.250 orutor 5$3,30 R$37.125,00 cento e vinte e 

— 

brilho Ivre da sujidades, parasitas e larvas, sem 
madwnados. 

— — 

centavos 
cinco reais 

Melancia graúda, de primeira qualidade, casca integra, 

6 
livre de sujida de,. parasitas e  lama, tamanho e 

18.000 produtor P4240 
mais e 

P44500000 
quarenta e c.nco 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e onqjenta cens tavo mii reais 
madura, com polpa firme e intacta, sem machucados 

Melão japonês, de primeira civaildade, tamanho médio, 
sem machucados, coloração e tamanho uniformes, três reais e setenta 

Quinhentos e 

com grau de maturação adequado. sento de 
Kg 150 produtor R$3,70 

centavos R$555,00 cinquenta e ønco 

substinclas terrosas, sujidades. 
reas 

ITEM DESCRIÇÃO 1JPC2 oTrE MARCA V. UNIT V. uNrr EXT. V. TOTAL V.TQTAL VIT. 

Abacate de primeira qualidade, In natura, tamanho 
médio, tamanho e coloração uniformes e sem defeitos, '(9 3C produtor 111$9.50$g.SO 

'sove reais e 
111$285,00 

duzentos e oitenta 

— 

polpa filme, livres de sujidades, parasitas, lamas. 
— — 

cinquenta centavos e Cinco reaIs 

Bonena prata tamanho médio (tOOg), de primeira 
Qualidade, in natura, em penca; íntegras, tamanho e 

tanta e quatro mil, 

coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Kg 6.25C ,'udiu' R$5,50 cinco reais e 
R$34.375,ØØ trezentos e 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 
Cinquenta centavos setenta e cinco 

mechni(os oriundos do manuseio e transporte. 

laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, 
frutos com grau máximo de evolução no tamanho, iLc 'cais e quarenta mil e 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos 
1(9 5.500 ;i'ijdjlu' R$J4) 

iiita'entn Centavos 
R$40.700,00 

setecentos real' 
ou defeito,, firmes e com bniho, sem machucados. 

a — 

Maçã nacional, de primeira oualidade, In natura, 
— 

tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem .tis e viiite 
R$`115100 Ç 1/ novecentos e 

ian'as, parasitas e outras impurezas, acondicionada 
Kg '5 p'odjtc RS 

<riitôvo quinze reais 
em caixas de papelão 

Mamão formosa de primeira qualidade. coo' 80% de 
maturação, frutos de tamanho uniforme, no grau 

máxime, de evolução no tamanho, aroma e sabor da I 	c'trinta doze mil, trezento; 

espécie, sem ferimentos ou defeito,, filmes  e com 
1(g 3.750 produtor 5153,30 

riitevi» P41737500 e setenta e cinco 

brilhe, livre de sujidade,. parasitas e lamas, sem reais 

machucados. 

Meianc,a graüda. de pnrneira qualidade. casca Integra. 
i!vre de sujidade,, parasitas e larvas, tsnatsha e 

Kg 6.000 produtor P4230 
JU 5 reais 

R$1 5.00D 1 00 Quinze mil reais 
coloração unformes, devendo ser bem desenvolvida e cinquenta (enlevos 

— 

madura, com polpa Arme e intacta. sem madiucados, 
-- 

ia 





7c' 

flfl 7 • AMA -- 	- 
fl MARCA V.UNKT V.UNITEXI'. 

Cone congelado de bovino em cubos de primeira 'N,& 
(patinho. cozia mole), proveniente de machos sadios, - - 
abatidos sob inspeçio veterinina e manipulados em 
condições higiénicas satisfatônas, sem pele e sem 
gordura aparente; aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa; cor: vermelho brilhante e 

uniforme, tem manchas esverdeadas ou pardacentas; 
odor: próprio. Embalado em Alme de polietlieno 

resistente, transparente e atóxico, limpo, não violado, 
cento e setenta 

Que garanta a integridade do produto até o momento Kg 4,250 dubol R$40,00 quarenta reais R$170.000,00 mil reais 
do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 
idenllficaçio, procedência, Inlormaçio nutriclonai por 

porç5o, número dø lote, data de validade, peso do 
produto, temperatura de eslocogem, armazenamento e 

consarvaçio, número do registro no Ministério da 
Agncultura/Sll'/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Prazo para consumo m(nlmo de LO (DEZ) meses na 

data da entrega. 

Carne bovina moida congelada, obtida a partir da 
moagem de massas musculares de carcaças de 

bovinos sadios, abatidos sob inspeçio veterinária e 
manipulados em condições higiénicas satiVtónas. 

seguido de imediato congelamento. Isento de tecidos 
Interiores corro osso,. 	anilagens, gordura Parcial, 
aponevroses, tendões, coágulos e nodos linfáticos. 

Aditivos e  coadjuvantes de lecnologia/eiaboraçio fio 

W40 permitidos. Embalagem pnmárla de poiietiieno 
transparente, resistente e atóxico, limpo, não violado, 

fechamento á vácuo, Que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo, contendo 1 kg, 

2 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e 

K9 i:o.o diptol It$//,OO vinte e dois reais 1115243.100.00 quorenla e trC, 

intactas com 10 kg. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identlncaçio, procedéncia, 

inrorrnoçio nutricional por porçio, número de lote, 
data de validade, peso do produto, temperatura de 

estocagem, amiazenamanlo e conservaçio, número dc 
registro no Ministério da Agricultura /SIF/0IPOA e 

carimbo de Inspeçio do SIF. Caractedsticas gerais: o 
Produto deverá apresentar cor vermelho brilhante e 

odor caracterfstico, sem sinais de fermentado pútrida 
ou partes esverdeadas. Prazo pari consumo minimo de 

10 (dez) meses na data da entrega. 

— 	 — 
VALOR TOTMDO — — 

LOTE 	 - — . 	 k1413103,O3 
- – 	 - 	quatrocentos — e ne mac cem reaW -- - 

LOTE 8 - COTA EXO.USIVA ME ou EPP 

RIÇÃO UNID ZIDE MARCA V. UNIT V. UNIT EXT. V. TOTAl. V.TOITAI. EXT. 

Cole corgelado de bo.'no em cubos de p.ltnelra 
(patinho cosia  mole). proveniente de machos sa(ios, 
abatidos sob inspeção veterinária e manipulados em 
condições higiénicas satistatônas. sem pele e sem 
gordura aparente; aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem peg.)osa; cor: vermelho brilhante e 

uniforme, sem manchas esverdeadas Ou perdacentas, 
odor: próprio. Embalado em filme de polletiieno 

resistente, transparente e atóxico, limpo, não violado, 
que garanta a integridade do produto até o momento Kq /S!) :1!:::' RS-I 	:1- q;,-irenhi 'ti s R$30.000,00 trinta mil reais 

do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 
Identificação, procedéncie, lnlonneçio nutricional por 

porçio, número de lote, date de validade, peso ao 
Produto, temperatura de estocagem, armazenamento e 

conservaçio. número do registro no Mln.sténo da 
- 

Agricultura/SlF/ØIPOA e carimbo de Inspeçio do SIF, 
Prazo para consumo mínimo de lo (OU) mesas na 

data da_entrega.  

Si 

Mrsu 





01V 32 - EXClUSIVO ME OU EPP 

sctçÃo UNtO — fl MARCA V. IJN1T V. JNr EXT. V. TØflC'$i • vXt4. exr. 

Ôleo de loja refnado tipo 2, em garrata pet  com 

— 

conleõdo O, 900 mi com idtnti¼açio do produto e 
abnca'te, informação nutnciOnai por poeçio, no do 

regsstro no Õrgõo competente, data de embalagem e 
vinte e oito mil 

2 prazo de vai,dade, acondicionados em caixas de Grt 4.000 abc R$7,00 sete leais R$28.000,00 
reais 

papeijo lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substôncias nocivas e 

quaisquer outro tipo de impureza. Prazo de validade 
minimo de 6 meses da data da entrega. 

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% de lipídios. 6 
base de 6lsos vegetei, liquido, e interesterificados e 

Um gorduras trans, embalagem primária pote plástico 
de SOOg contendo identiflcaç&o do produto e 

2 
fabricante, informação nutrlcionai por porçio data de 

iJn4 3.460 c' 	' 55.00 oito reais RsV.640.00 
_______ 
4L.w,tOSe embalagem */ou prazo de validade e S.I.F., 

acondicionado, em caiu de papeibo iacrad.a, e 
Quarenta reais 

Intactas. Prazo mínimo de validade de 4 meses da data 
de entrega. (sç'ec'caçôes imp'essas na pró*na 

embalagem tntreia mensal 

- - - 	va,o* TOTAL o LOTE ' 	 Rs55.840,0aa  
cinquenta e cinco rui, oitocentos e quarenta reais 

VALOR GLOBAL R$4.017.073,86 
quatro mllhôee e - 	-1- mil a setenta e tris reais a oitenta e oito centavos 

PRAZO DE ENTREGA: 10(0(Z) DLAS 
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

Dclarômos, para todos os mi, de direito, que nos preços ofertados estão ,ncluidos 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 rino de direito, que cumprimos plenamente os requIsÀtøs de habilitaçio 'que nossa Carta Propostí está em confortwdade co" as 
txig4ncie, do ,nstrumento convocatório (edital). 

FORTALEZA(CE. 26 de Dezembro de 2018 

fl 
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1.- 6I25 
r Pk13R.lA ç 

A fllflflt'R4 .ULWrWAL 1)5 HORIZOMIM'E 
PREGÂo ELEIRÓMCON • 2011 11061. $RP 

FORTALEZA/M27 DE DEZEMflO DE 111$ 

OBJETO, Seleção de nieIioe peopcaa pa registo de preço. nisSo iinsuas e e'.embaa .qw.çde. de 4rierua .tio.' 	 - Ft..... da 

Alisnemajio Escotas do municipso da ilcrwsatcC E 

- LOTEI - AMPLA CONCORREtcCIA  

nEM øtstiuçÀo tiNi» QTOL MARCA VALOR LJN1T 
VALOR UNIT VALOR VALOR TOTAL 

LXt TOTAL M.  

Macait de pooseu* qualidade. si. naluis. ismasdio media. - 
01 lueTwtt»)o colomçt urist.sntiset e sais delbio,. Mm flm,e. K4 go lo Nas.. R59.30 

liOVi Cclii 0 M.I. 
RS5I t700 

oslocenlos e tinta e 

livres de ns&r4sdcs. painilas, ivn 
ccnlavoi sele 10,3$ 

Sanwi. pesa traSis medis lOOg de pmwn qualidade. o 

02 
n' peixas flewa$. tnnwdio 1 coknck unsfctine. 	n 

Ki 11150 lo %swa RSS.20 
cesgo reais o '-mole  

RV97 500.00  
W~1, e leio mii. 

ropa em,e e mtata de-sendo .. — deW.V0b14& 

tisicos e inecáruco. coados do osaeio e WinsçcCe 

lanoja pera tamait, media, de peeresu qtiaisdade. fr',xns cen ____ 
e sssic miL 

rsu mànmo de evolta.àsj no sanw*io. .sv.ra e sabor da 	pecc 
Kg  ló $00 lii 'tanga R57.)0 

ante ?e 	tWa 
KSl20450.00 .1 .s.,.s.e 

unhI'CCTZi. Ciii fonnaso lati dtl'Ciios limitei e cciii bnlbo sem Cena'ci 
rs 

machucado. 

Xaçê nacional, ele pnneus qualidade. o nssin Iasnsnito e coe dos mii. 

04 unifonnes, uni sie.hmzoaIos. sou. tarso. passailas o ouims ICj 225 lo Nalui. 1t5I3,00 na. rema R12 923.00 oonc.os e eteite 

àiwusnas. .mnsImcianada ciii 	altas do paoolào  • CISICO FtaiS - 
MsmAo knmnea dc x'snieua qualidade, cciii 90%,W unstinçlõ, 

frisos de isnwikmo sasilonne, rio Irasi mâssitri de esoluflo no Wiws e sele mal. 
lassianho. aroma e saba, da npecle. sem k,intemos ou deiioa. 

Ki 11.250 Ir. Nasuna RS3.30 
três resto. 'unia 

tEU. 125.00 cento o nnee o 
mz. e a,i briOso liste de .uisdsdes. W~e 	• cenlabos 

cinco reais 
ft*ciitKadOs 

- M.I.t.. gr.ú& de n.. qusSd.de. e. SIÇL b"5e de  

ut.d.deL pns.tai e lana,. sasnati e cokaido tvubn 
Kg 13000 Ia Nalim R-ÇZ75 

dois leais e KhC*a 
50$49 300.00 

q~e "0 'Til 

dcsai& ser bom de'. 	-Jt,dae rredsst t0e,' pat. frise e e cao Gasiatos e qcen.os reais 

MeJo5.poiscs. lo pari-ei'. qualidade. tamardio medi.,. san trégictuse qw~ e 

17 niachuca1as,oceasSi 	caiisanls'canjfrmiiei, :censude Ki 10 laNsa 1133.4$ quc.eaecwwo R$517.50 dezeuaerease 

mutação a.JCqU.ssJO. sons, sk s,,l,aiu,icia. reiTossu. sujidades cemaso, cr.quaia cenasos 

- 	 VALOR DO EÕT oi    R530$S$4,50  

retentor e oitomy. OUO?OISO5,jS?21!Í#ØJiJ. ÇIÍYJIFT) recta C C?nfIV5rtO C*ITMVOI 

LOfl.9T COTA WWhtSIVA SIE OU £PP  

IrEM DXSCRIçÀO 11Mb QTDE MARCA VALOR UNI'! 
VALOR UNI? VALOR VALOR TOfli. 

KNT. TOTAL flT. 
Abacate dc prime.'. qualidade, os natura. tasisanho mAdjo. - 

note mais 	tunis dtucntos e soçoisla 
01 tat,e coloração sauiorunes estai defeitos. poipi fie. IC6 3L) lo Natura R59,30 RS2'9.00 

livres de sermdad.s. paissitas. lamas  
cerna"ra nove reais 

Rrcs. presa rniar&s mocho' 100g\ de pnonen qtalsdsie. so 

eo paa 	eflJ, SSTWtO e cola.,,k ScafcnIX. Coen 
k a 230 la Nswl RS5.20 

diCO 1iN5 5 tiMe 
RS72 500.00 

tirmi e dois mil e 

polpa firme e niaclt Senado w wm 	osjt em qisbeeflos reais 

Latos e nwcàs.caa ornados do nw,sieio e Orflcce 

- Lisrao1a pera tainaiba atuo, de pernire qualidade. Õ'ato, oceti - - 

03 
n*xsn.) deo1u 	' 	0tht\ voou. e ,abn da 

4 $500 lo Nata tU'? X, 50$50 1*00 
uni*mnnn. seni lci,iiersIos ou dereirca. lume, e com 	,lbo. sem ceiaa'sos e ctrcecta reais 

Maçã nacional, sI. pnmelra qualidade. o natura, tamanho e cor 

04 wefomie,, 'etc. machucados. soro lana,. pcauras e oulras Kg 7$ lii Natas. 1t1313.00 'reze re.'s 
tO,.oeiuos e 

inrpsr.,n.. ac.nmdicsoiskia Cri coixs, do papelão  
leitora e cmc', reais 

- Mando (onisasa do primeira qualidade. com  80% 6. malusição, - - 
&jios de tsmanbn wul'rrsme, no tem móimo de evolução no doce mil. t'oienlo. 

05 ia,nanlii. aroma e ..1-. da tipecie. 1cm frnvrenio, ou defrilos. Kg 3.150 lo Hasta RS3.30 
Ii ss5 leais 	111014 

111512.373.00 e sete,", e cinco 

lunnes e cciii letib,' lisie de saudades, parasitas e 

 

lanas. sais 
cc ali irs 

reais 	cl 

Melancia grauda de 5ana qualidade, casca nega. Irsie de \41 
su3sdades. parasitas elas. oinwto e colaç&,  aforrncs dois ioais e mesta,mesta, dezossess mil e 

de,a.do nu bata ,joaa'vknda e vadia. 	- 	 . 
K, 6000 . NW R525 R  ua . $00,00 

si-.  e d uo ,. (hiatos qsienlos reais 

— na rsàscaõoi 

%iello ;.poa*s. de pemx'ie. qushdadc as-auto r,,eào, sem eM, reais e ec 	e seIa e 

07 n.acliucauss., coloração e raniaribo ,rsfceme,. cciii grau de K; 0 i.'anda RE) 45 qufleota a ssr.co RSlfl.50 àsr. 
unaataa,,ài, adequado. is.fll,,Ie,uh4l1cLaI teerosa,. sujidades cetl.'r,t Caqocos ce.voa 

— 	 VALOR ooWIt Rt10291i.50 

Cento' doa mI 	rioi.NdAiesv a .'mnquarnrel t isnu ti'iJif e COSÇWCflIO CCPl5Ui'Ol 

1.011.)- AMPLA CONCORRFçCJA 

11 Es, »r.sntiçÂo ejror MARCA VALOR (INIT' 
VAIAII( LNll 

1 	LX')', 
1 	tALOR 

1 	TOTAL 
1 %AWR TUIAL 1 
1 	LAT. 
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t't PtiINA e?» 

OON  

Coxa e ,okecoxa de frango conjelado sem laTçeto. SEM 

PORÇÃO (X)RSAL. anbelados undsvidu.lmewe ou au -- - 
bendejag de 1kg. ecoodscionadns au ceias de papelão lacradas 

e nadas caiu 111 kg com a3enii6c.ção do prO&Aa. procedésscia. 

*t%otTaeção iviOtsT px pcwçio, lote. 4~ de 6M.caç& 

temwa.a. e ntocs4em. ninenaern 	e c-oeançlo. pr. 

de v.Iid.dc e mxiweo do reaiT, no %tn.asurio de 

Agneuliui&SIFDIPOA e cenmho de mspcção do 5W. ceane querem 	e 

02 I'erccntiial de que mlënoç ou igua) e 10% apo, Kg 12240 Regime R$11.00 dos, reais RS146 9*0.00 setaS. oitocentos 

descoeqrlameuo Espeçi61e00 imprensa na préprie e oitenta reel. 

entalqent Cs.ctaiacsa gana, o proto twa ffear 

core odor cerectensbcot. iam sast de íw~ p*t eu 
pene. esverdeada, NÃO DEVERA CONTER NENHUMA 

OUTRA PARTE QUE NÃO SUA EXCLUSIVAMENTE 

COXA E SOBRECOXA, COMO PARTE DA COSTELA. 
ETC Psaw pesa ocasmuo míiuiní- de lO (dcxl nxreea iv dais da 

kS2s032. 

Dnrui'oite e~ ~I# Vistas e dos sf3 

LOTE 7COTA EXCLUSIVA MC OU UP  

nEM DE5CRIÇÃO UNTO QTDC J MARCA VALOR UMlT 	
VALOR UNIT 

W.  
VALOR 

TOTAL  
VALOR TOTAL 

111u1 

Peco de Fungo EM FILE «suigeledo. can a& de agia de no 

I5vsira1 6%. aspecto prõpno. não .molecuda, 'ocas peaiOsO. 
cor própua acto mancha rewedeadas. cheiro e .abos próprios, 

com .u,ãmcee de sujidades. p.s.sium e lasvas Embalegeun dc 

poliailean uesspwrtxt. .iõuco. l~ não violado. ursuaterate. 

- v^ $ w~ do ~ ai ° 	odo 
Kg 2 160 Rasas R&1410 

V  
RS) 1 961,00 

unta cosi, ind 

noxtoenoor 
c. esanão peso h~ de 1kg. ..S.__t_ — - ri:.sos 

cessa. lacradas ccmI0k Oneua cI es a~ e 
' 	. rcss 

de sdcmu.flcaçlo. procodémesa. mksmeçdes uxuncwmnj,. data de 

x-elutaie. quanuidade do produto. te do xenui ,  no 5W. SIE ou 
SIM. com  pssiodcv.Ldedentsn'modc l&O dou epailvdadaua 

de ascega 

Cosa. acheecoxa de ínap, congelado san tcnçes. SEM 

PORÇÃO DORSAL. enibeledos Widividualsneale cai em 
bendeues de 1kg, eco'sdic ,otisdoa ao cessas elo papelão lsc,.da, 

Macias com 18kg osai idrnodc.çio do produto, prxed&ia, 

Sen.çjo u,jtricsor.l pai porção, lote, dais de Slsnceção. 
Watçcretuáa & etXOckgeiw .inossÔ e comatn,çiÕ. prato 

dc saudade e mxo do rq'o no Maelenc de 
Astnculusn,'SIF:DIPOA e cennto de ispoçio do SIF vWe e cco 5, 

2 Percenluat de Cpu. 'uslonor ousà e 0% .pds Kg 2 160 Regune Ril 2.00 doze teci' 	R525 920.00 	noscc.doa e vinte 
descoogelameoto EspeciAcações impressa. na prãp' rol,, 

errta)agais Canctai,lsca, tini,. o produto deveni .çre.eotar 
cor e odor caractenseso..um ,ais de fin.çio pànde ou 

peste. esverdeadas 'Ão DEVERA COWT1rI Nt*IU).t 
OUTRA PARTE QUE NÀO SEJA FJCCLLSIVAMEWTE 
COXA r SOBRECOXA. COMO PARTE DA COSTELA. 

ETC Piares pesa «sutumo minimode lO (deu meses na dais da 
eaustga. 

- VALOR 04) I'?Wi RSfl URDO 
csnqwnsa.sae flas',sx e 	;r-43 e .a,, tu.,, si 

l.Ón 7- AM?LACÓNCORRESCIA  

11CM DESCRIÇÃO UNID :QTDE MARCA VALOR CMI 
VAlOR flUI VAlOR 	VALOR TOTAl. 

Coa1 ocogededo de boso 	. de vinas ip~. 
cosia mole). prosawee de macbos s~ abesodoe sob 

sswpo*o vetenuxana e manipulado. ais crauaçor, lugiSce. 

sals,l'.ibnns, iam pele. sem pordin apee.ie. aspecto: peopeso 
da espécie, não amolecida nem popjosa coe veonelho bnlhani, 

e um fcxn,e. seus, osesscbaa esvetdeedaa ou petd.ceotsa, odor - 
peoçwso Ensbelado na 6Sme de pobeedeno uesaacae. cento e iteteusIs e 

flntçetttfl e aclaro. t.tço. não neles,,, que 	a  
Kg 4250 Manfrsçsar 1(130.00 ora e aw.e reasa R$165110.00 	

c~ '5. 
iusuegndade do peo4wo dó o ...M. do cavosno. .-.. 	e 

acondicionado teu Ceuta, Iaaadss. A estalagens descrá coatei Cu.a iaS 
eueoxan.otuue o, dados de udenuificeçio. puoccddacia. 

.uslsnnaçio nutw,oasai por potio. numwro de lote, dia de 
sebdade, peno do pttsduao, uevess.e de edocegans, 

ern.aznsaneizc e Canais .çao uso do repito no Mnueno 

da Agsiçsttxta-$IFyfllPt)Ae oar,i*o de rssptçio de 5W Prato 
pese consinTo imnans de 10(DE2)ssc,e. usa dama daate1a 





/ 

1 • 

Cenve bons. incida caseiada. obtida • pa àme.jan de 
nassai rsa.S.sts de cev.çn de bos,no, sadio.. abades sob 
owpeçio veletinéjia e nwápdsdoi a' c.wsdiçàe. bas1Sca. -- - 
aai6tànas. nr.psdo de .ata coeeIaiwno luso de 
tecido, tknoen co.nc oo 	era...... gata penaL 

.paiev~ ismdâes, coquios. nodo. mancos Adalivc., 
coadjuvantes de Ioenolopileisboi*çlo não iaM pcmniudoa 
Embalagem pnsntgi. da pokflJei 	nnpatude. reinara. 

.lÕuco. tsn, mio noi.Jo. kchauo 1 sacia que sa 
d sweotos e ~aba 

wiegndade 	1ad* . 	® 	 1 
Kg 11050 Dnboi R$22.00 inc e dois reais R$243. 100.00 e sei mil e can 

kg. acondicionados cm cais.s de p.pel*o lacadas e 'nicsas 
com ID k. A eíssbalagem deveS conter extetnaitc o. Jade. 

de 4er*6nSs, peocedinci. Sonçio nfl,cioS pce 
pecçio. rwto de lote, data de vae, pao do podito. 
Icnç,entw. de estucagem. itye.Meianwiutoe çoIsena$o. 

núnieto do tegisiro no Msni,Ikio da AwicuIIurWSlF/DIPOA. 
canmbo de ssqicção do SIP Csnaen.ocaá suar o prcdtso 

disca W~ cc. 'tflne9. S,Ih.t e odea cflnMxO. 

san .ina,a de kntaç&o ~da ou pn, cwvc,dead.s Pino 

I.conu eis 	,,sssinioslc lO, dc?) meses a lala da enorga 

VALOR DO CT! - R140 $SÕ0O 
giaflmcnslOiv «Saindo ?ocrn1s e cinqsenla real: 

- I,OTL1Tt'ÕiiEXCLUSIVA ME 011 flP  

RIM DISCRIÇÃO UNID QTDE MARCA VALOR UNIT 
VALOR utsrr VALOR VALOR TOTAL 

EXT, TOTAL EXt 

totie congelado de bovino cm cubos de poinena (patinho. 
cotão mole). p.osemo.Ie da macho, adio., abade, sob 

m.peçlo vtta.s.,is e waquledot a' condsçda hg,Ir.ca 
s.ss.6iasas. 

 

ente - e .ca gat.. apeis.. .apecto p.tçno 
da e.pec,e. não nkcida nem pfla~ cN vumeibo bnlhante 

e unsfonue, em nianolsas nyrdnda ou p.rd.ceistsa; cd.,. 
proçejo. Embid.do em Alaw iie pobetuw rsintetle. 

UlPVt1 SÇO.IWO. fiM i,olido que geras 
~ e 	n.L 

.~ do prods.o au o 	do .. 
Kg .0 Maftip.r RS9.O0 um.. e nove temo R$29 250.00 duwiios e 

acondicionado em caixa. lwm.dsu A emb.Jagan deveu coMer 
cinqtacnla mcii. 

extenssmes'le os dados de dutfic.çio. procedêncim 
mSn.çio nanc,00ai por pouçio. sito sie lote. data de 

.eúdade. peo do peodito. içc.tw. de .isOcqeot 

wmazcnalnano e «wnavsçio. ntso do repiDo no Minasieno 
da AgncuInsrVSIFl)IPOA e caumbo de in,peçio do SIF Poses, 

pes. coni*n mimas.> de ID (DEZ) iTim.. eó data da cctga 

('sina botina moida congelada, obtida a pane da muageon do 
assaajjan, de caccaçai si. bovinos swJ,sss. abeojdoa inth 

usapeçio vcee~ e innupul.ds.s ec conSv.3.s bipàiicaa 
~Iterei. ,cgundo de vned,aso cixgetnnio Iio da 
iecsdos inícoLmo, COlO> oitos. caflúasau.  1ordun pãtcni. 

aIxine.flvsc,. te,W.cs. co4ulos e nades, iutba,a Aditivos, 
coiuijuvnKcs de is 	ioØa,elabc.açào tão 5.11° penmtido, 
Fnb.agan pensa de pobcSeto nzsspiene. escamasses 

aons.w. )uno. não moolado. ScMnxoto. vai.. que suaM.. 

2 
r.iegnd.dc do pindulo até o .m'men*o do ..u's.saimn. comendo 1 

Kg 1950 Umubo, K$22.00 ~e e dois se.., 
R5429.00 

 
QiCiifl e doi tini 

kg, ocondkioiusisn em caixa. de p.pelio IsaSas e atEIa. 5 nonCOS lUa 

coo. 10kg A cataLisem desata uncer nlen.e cidade. 
de .derm5c.Øo. çnoceôiona. askcmraçio snnnonal por 

poeçio. n'neo de lote, data de saudade, peso do pooduso. 
tenmpemt,n de eslocagem. innasenamemao e cois.en.çio. 

mnero do registo no Màu.tinio d. AgnoianSIF/DWOÃ. 

de ,np,ção do 5W Cnaeewxa, patae o pcod.ao 
destã qteaetnur co. venoalho bnlh.r,ic e odos car.tensnco. 
sem suian de íennent.ção piside ou pane, c,vc,sicsdas Pi,,.. 

par. co~ ninimo de ID (de.) metei na dam. Li cmtovsi' 

- 	 VALOR DO LUM - RS72. 1 SD,OÕ 
itkW 1 dom m, cesso e ctisquenwnac, 

LOTE 9- AMPLA COM'ORRL'CIA 

uni DLSCRIÇÀO IUNWI 1 MARCA 1 VALOR VNI'Tj 
VALOR UNIT 

EXT. 
VALOR 
TOTAL 

1  VALOR TOTAL 
ItXt 

QTDL 

s 





'ii' 	f' 	1WA 

Coioq6co rua pó, coerçeslo 	. lisbi .imqurcido coo, rrrro e 
 

acido (Alie.., ..mpeaislo olsosti de answn. SEM SAL O 1 

produto M. dccc conler quanudcdc sígasficanete de pnwesnas. 

goedtza. ('ia. t sosdutia sabaudai 	c.dwss lis, ébn 

sdnnas e sodjo cm pouea ptssnos de  100 em 

,dcnciflca,it. di, Nodizo e bbr,canie. n do regue, no arfo 
PcI 9.000 Kim,mo RSl,35 

um teci e mola e 
K512.l5C.<l(i 

doze ruzi. 	cl,' 

COfl1C,tnic. date de ~.]teceu o vazo de v&,dsic, calco cenhcaos ctnqiucnu truta 

eeond,ciooauloa cm 	Iàodar tactndos de 1kg. Prazo de validade 

,ninirne ik 06 morosa a partir da data da c'tqa do produto 

Eapccitcaçact nçrca,aa na suma canbala5cm 1^ de 

mofo. odor,. cutriSb, 	subttMt.as nocivas e qia'sn Otto 

tIPO de VsxSrIa 

Sal reunas1,, iodado. embaisgein p,wnazia pol.ci.Irn.s 

lnnsparcnir. reauatenle. a56aico. he,n,eig.mcnsc Imh.du po. 

iennissoidascn.. com ,dcnt,flc.çio iSa produto edo Fabsicarge. 

rcguuo 	otLn csacctene. K# 2 100 Mw e Sol R$ 1.22,1 
iat tal e iWC C 

R$2.604.CiO 
doas r.L scscora 

data de cn*.aiara e prazo de ,.14a6. e prs lsqtado d€ 1 k5. 
4IiO CCS'os e quaLQ real. 

ac.ondac,onado, cai 6rdos icctados com 30 kg lact.io de 

uTÇtZt7SJl EqiecíficeçAca umpro,an na própria cutalagcm. 

Tempero cood,n,cn(zaJu, c.,irçleio canSo liquido SF51 

PIMENT& corsuscrtc mk41~ prnria garrat planes 

ceado m ml coo. .dat(icaçio do proõao e do Iabnc.nc. 

tido sento no argloccxtwc*eolc. óMade esTtaIa$eme Pflzo Tcaiçinoda 
leis tetas e quinze mil, 

de aal,dade, eenad,ciooadoa cai cana de papelio lacrada e 
Grf 2.400 

Casa 
R$&57 cinqucauae sete R$I5.6$,00 setecentos e 

mua contendo 12 nnidadea, temia de odores estanhos. d 
w=11.aaos tesíenta  e oito Traia 

auh,sãac,as nociva, e qua.5iuer oitos ispos da imputem 	Prazo 

minta,) de v.t,d.Je de 6 meiss di dita da eritet. 

Vunap, de álcool. .c.tz .,lanl 4% embalagem rema.!.. 

janadi plasne. «remetido 500 ml com .dcril,úo.çlo dc, jwoduio e 

do fabricantes. íe8uslro no oi$o conçelente. date de cu.alsgcni 

e preza de validade. acondicionados cai caixa de pcspe..ão 
OrE 1011 Mania RSCOÜ cu:co 'cai. les? XtOi ,ti late trai real, 

lacrada e mr.1a contendo 2 wudade. Livre de orçure/as 

Prazo flanco de mala4asjc de 6 sinet da data da es-cega 

= 	 VALOR DO LOTE 3r-     R543.80900  
Ia3ttflJe e iris .iiu/, oflotrn foz e nioby ?WJM 

LOTE 31- EXCLUSIVO ME_01, EPP  

rTEM MSCRICAO tJ?4W QTDI MASCA VALOR LIflT 
VALOR VNIT 

EM 

VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL 
EXT. 

OIc, dc 10)1 r,haad 	4» 1, em atraIa tct com cnnrmu.sjc' de. 
9(5) na] coo. adeeiiilucaçlo do pruduti. e Iabncaale. mltuanaeac' 

,iu,ncksoal p0. poaçifi'. 1i do regasuL. iva. "'gb 	cotnpctcnte. lata 

de ci,cbalagem e pulo dc validade. ncond,c,onados em cicia. de 
1(5620 . •Cil CfliS e salte 

1(524800.00 
'iate e quIto md 

papcl3o I.M. e .~contendo .11 ndadc. hesito de ' cflcxwOl Odocato. relas 
odores eivaa,hn .a.tuaac 'ai 	xcia, , paaa4.cr ,to ç..' de 

.nç.scn Pira, de validade rTtIns> de O cries da dar, da 

cDDta 

Óleo. segreda liquido. e irstrresteriflcadoa o sara gordvut,, os,,.. 

embalagem p,oi~ peca piaseico de 500$ contemiSa 

idat6caçlo do produto e tAncaute mto.n.Gk cut,cnorai Çste . nnir e quaro md. 

2 M00. dass de cmb.]8em c'oo pr_7o de validade .s ir Uead alto Delr.e W.15 
 

1(524.582.00 oimcss.e,,uos e oito,* 

.caad,r,onado, em caiu de pape4io lanadas e nactai ~m 
centavos .  

edo,, reais 
rninimo de validade de 4 meses da date da entrega 

Fapecílicaçõe, i,i.p,naaa na pt6çina e.,.balagnui. Filtre8. 

missal 
VALOR DO LOTE 31: R$49.62Z00  

4,  a'I. e aton aat serresuas a alicate e doer riais 

Saio, (nastia1 do, lora: 1(54001 299.00 QIaaUI, rslh?ces e mii. duzenlos e volte e s.uve tenta) 
Prazo de VaIkJadt da Propina: 00 (seneala) dia. 

Prazo de Falraga: II eden dias 

Dechaivues,. p.n iodos o. fis. de diego, que no, preços okas.dc., estIo nkadat iodae as Jc.peiac rrtadenes sete o foerxv.nirsta rrhrcowa a tilulos. aicwgc'a soolin e detrás 

6an crise, a esecaçio do ob,eto dessa licita;V 

Declaram,. paz. 'odre os fias de d,ze,io, que cunapiu,.... plctmniente os requms,tos de luabiiiiaçbo e que nona titia Proposta essã «ia coofomudacie com La eaagfrac.aa elo malrwaieia.o 

convoesideo ediS) 

, 50 
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