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RD COMÉRCIO LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ 
PREGÃO PRESENCIAL N° 14.01012011 

	
a 

Razão Social: RO COMÉRCIO LTDA 

Endereço: Rua: Prefeito Almir Outra, no 250 - Centro - MaracanawCE 

CNPJ: 02.215.25810001-30 	CGF: 06.263.958-7 

CEP: 61900-1 60 

Fone/Fax: (085) 3371 2236 

Banco: Brasil 	Agência N°0481-2 	Conta Corrente N° 19.428-X 

E-MAIL: rdcomercio@hotmail.com  

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

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

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

LOTE 01 
ITEM E5PECIFICAÇÁO MARCA UNO QUANT. 1 V UNrT (R$) V TOTAL 

1 Açúcar granulado 1' qualidade - embalagem primaria em pacotes liajubá Kg 10000 R$ 	3.51 R$ 	3510000 

de 1kg, livre de impurezas, insetos ou microorganismos que 
possam 	torna-lo 	improprio 	para 	o 	consumo 	humano 	ou 
comprometer o armazenamento. Validade minima de 120 dias da 
data de entrega do produto.  

2 Arroz branco polido, longo, fino tipo 1 	embalagem primaria em ltaguary Kg 17000 R$ 	1,79 R$ 	30.430,00 

pacotes de 1k9 inviolados. Produto caractenstico da upificação sem 
a presença de insetos ou 	impurezas que comprometam o 
armazenamento ou o consumo humano. Registro no ministerio da 
agricultura validade minirna de 120 dias da data de entrega do 
produto.  

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

embalagem com 2509. Rendimento igual ou superior a 7 litros. 

Apresentar selo de pureza da ASIC. Validade mínima de 120 dias 

oON da data de entrega do produto.  
4 Sal refinado iodado - embalagem primaila, pacote de 1k9 sem Nota lO Kg 700 P5 	0.68 R$ 	476.00 

impurezas 	Registro no rninisterio da saude e constituido com 

decreto 75.697/75-MS. Validade rninima de 120 dias da data de 

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

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

OTF (12 

TEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUANT. V UNIT (R$) V TOTAL 
1 Feijão carioca deV qualidade- embalagem primaria em pacotes de ltaiubá Kg 12,000 P3 	. 3.95 P3 	43680.00 

1kg, invioladosa e livres de impurezas. Validade minima de 120 
dias da data de entrega do produto.  

2 Feijão preto de 1' qualidade- embalagem primaria em pacotes de Tio Márcio Kg 4.000 P5 	3,25 R$ 	13.000,00 

1k9. invioladosa e livres de impurezas. Validade minima de 120 

dias da data de entrega do produto.  
3 Feijão branco de 1' qualidade- embalagem primaria em pacotes de K,caldo Kg 3.000 P5 	3.51 R$ 	10530,00 

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

dias da data de entrega do produto.  

R. Prefeito Almir Outra n 250- centro - MaracanaúlCE - CEP:61900-160 - FonelPax:(085) 3371 2236 

E-mail:rdcomorcio@hotmail.com  - CNPJ:02.21 5.25810001-30 - CGF:06.263.958-7 
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Pregoeira da Prefeitura Municipal de Ho.tzont&C.. 
PREGÃO ELrRÕMC0 N 2018.12.08.1 

Objeto: Seleção da melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de género alimentícios destinados 
aos aiunos assjstdos colo Programa de Pkn'entação Escolar do municJ.o de F4cnzor'te/CE 

LOTE 11 AMPLA CONCORRCNCIA 

DES9CJO 	 J_ 
Sardinhas em óleo co.nndvel. ar 	• 

MARCA  J UNJUANT 	VRUNFT VR.7AL 	j 

qu.mcos. pronta para o 	wmo.entsgem lata tipo 
abre-fácil, com pesoliquido de 	125g'e peso liquido 
drenado 	de 	84g' A 	.mbalar" 	deverá 	conter 
externamente os dados da identifcação e procedência. 

ROBINSON? 
número de lote, dali de fatdcaçào, data de validade. 

CRUSUE 
LATA 	IBOCO 	RI 	4.88 RI 	878400C 

quantidade do Drodit. irdomação nitoonai p& pavio. 
número do registo no Mràsténo da AQflcUtura SIr/DIPO, / 

e atender as especitcações técnicas O, produto deverá 
acresertar vatidade miSna de 6 meses a part ,  da datl di 
erteça  

LOR TOTAL 00 LOTE 11 RI 	$7.840,00 

oitenta o sala mil. oitocentos e quarenta reais 

LOTE 12- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP  

ITEM DESCRIÇÃO - - MARCA UN1D QUANT} 	VR.UNITVit TOTAL. 

Sardinhas 	em 	óleo 	cornotivel 	sem 	co,servsntes 
químicos. pronta para o ccrsumo embalagem lata tpo 
abre-fácil 	com peso liquido øe 	1259 e peso liqadc 
drerado 	de 	849 	A 	embalagem 	deverá 	conte, 
externamente os dados de cen19cação e procedénola. 

ROBINISON 
número de le, data de ftnc.açio data øe vaidade 

CRUSUE 
LATA 630 	RI 	468 RI 	29.280.00 

quantidade do produto. informação nutricional por porção, 
ntrnero do regisVo no Ministéro da Agricultura SlF/OIPOA 
e atender as esoecAcaçóes tócilCas O pro&1O Devera 
apresentar validade minima de 6 meses a parti da data de 
entrega 

- VALOR TOTAL DO LOTE 12 R$ 	29.2BOjj 

vinte e nove mii, duzentos e otonta real 

MDII 	 DESCRIÇÃO 	 j - MARCA 	j UMD  j QUANTI VR.UNIT 1 VR. TOTAL 

Arroz branco longo fino tipo 1 embalagem pnmâna 
poSetieno transparente. resistente, atóxio 
hermeticamente fechado por termo-soldagem, com pari 
liquido de 1 kg . ccntendo dentrFcaçáo do poOito norte 
endereço do empacotado', número de registo do prodii 
no Cigio competente e procedência, informaçL 
nufriciOnai por  porção data de embalagem e pra 
vaidade, em fardos lacrados de 30k9 (espeatcaçõi 
impressas na prõçina embalagem). Isento de mofo, odore 
estanhos. parasitas, substâncias nocivas e qualsou. 
outro tipo de imNiniza. Prazo minirno de validade de 
meses da data da entrega. 

ITAGUARY 1(0 2925 R$ 448 RI 13.10400 

S4 

Li 





PAL,INA 

Margarina vegetal com sal —55 a 75% de lipidios. à base 
de óleos vegetais líquidos e kite,ntertflcado, e sem 
gorduras traria 	embalagem pnmàna pote p4ástico de 
5009 contendo identificação do produto e fabr cante. 

2 inforrnaçSo njtnoonal por porção. data dt einbala9em ADORITA UNI> 3480 RS 	5.12 RS 	1761760 
is/ou prazo de validade, S.I.F. acondicionados em caixa 
de papelão lacradas e tnW~ Prazo ninirn de vaidade 
de 4 meses da data da ent'ega Espec.¼açCes impressas 
na própna embalagem. Entrega mensal 

1  VALOR TOTAL DO LOTE 31 R$ 	44.217601 
quarenta e quatro mil, duzentos o dezassete 

reais e sessenta centavo, 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 	 1 	 2.312.7$1201 	 -. 

milhões, trezentos e doze mil, setecentos e noventa e um reais e vinte centavos 

Prazo de entrega: Má,cmo lo das a conta' do recamenlo da oroem de compra 
Validade: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos, para todos os fins de direito que nos preços ofertados estão lnchjldas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referente e tnbutos. encargos sooais e demais ônus atinentes á execução do oteto desta liotação 

Deciararnos, para todos os uns de ditado que asnpnmos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta esta em 
conformidade oorn as exigônoas do instrumento convocatório (edital) 

Fortaleza. 28 de dezembro de 2018. 
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- vR.TOTAL 

(TEM DESCRIÇÃO MARCA U NIO QUANT. 
VALOR VR. UNI!. POR 

VALOR TOTAL POR 
uNiT. (M) EXTENSO 

EXTENSO 

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade, in natura, CEASA KG 90 10,50 cinquenta 945,00 e quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração ceivos e cinco 
uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres reais 

- dc sujidades, parasitas, larvas. 

cento e 
onze mil. 

cinco reais e 
novecentos 

2 
Banana 	prata 	tamanho médio (iOOg), 	de 

CEASA KG 18750 5,97 
noventa e 

11.937.50 e trinta e 
primeira 	qualidade, lo natura, em pencas sete 

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

cinqüenta 
polpa 	firme 	e 	intacta, devendo 	ser 	bem 

desenvolvida, sem danos físicos e mec3nlcos 
centavos 

oriundos do manuseio e transporte.  

Laranja peta tamanho médio, de primeira três reais e 
e sessenta

um mil, 

qualidade, 	
frutos 	com 	grau 	máximo 	de 

CEASA KG 16500 3.75 
setenta e 

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

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 XC 225 10,47 
quarenta e 

2.355,75 
e cinco 

Maçã 	nacional, 	de 	primeira 	qualidade, 	in sete rratse 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem centavos setenta e 

machucados, sem larvas, parasitas e outras cinco 

Impurezas, pures, 	acondicionada 	em 	caixas 	de centavos 

— papelão.  

vinte e 

oito mil, 
Mamão formosa de primeira qualidade, com dois reais e 
110% 	de 	maturação, 	frutos 	de 	tamanho cinquenta e 

seiscentos 
CEASA KG 11250 2,55 2a687,so e oitenta e 

uniforme, no grau máximo de evolução no cinco 
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem centavos 

1 	reais e 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
cinqüenta 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
centavos 

machucados. 

1 

— 
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L.ICÍtANTC 11 

PROPOSTA DE PREÇO 

A()) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IIORIZONTE-CE 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.12.061-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 

ATC 1 - AMPI & rnftirnontkirls 
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LOTE 11-AMPLA CONCORRÉNOA 

VR. TOTAL 
UM DESC*IÇAO MARCA IJNIO QUANT. 

VALOR VR. UNIT. POR 
VALOR TOTAL POR 

UNIT. (R$) EXTENSO 
EXTENSO 

Sardinhas 	em 	óleo 	comestível, 	sem 

conservantes 	qulmicos, 	pronta 	para 	o 
consumo, embalagem lAla tipo abre-fácil, com 
peso HquI90 de 125g/e. peso líquido drenado três reais e sessenta e 
de 	84g. 	A 	embalagem 	deverá 	conter oitenta e nove mil e 
externamente os dados de Identificação e PALMEIRA LATA 18000 3,85 

cinco 
69,300.00 

trezentos 
procedência, 	númeru 	de 	lote, 	data 	de centavos reais 
fabricação, data de validade, quantidade do 
produto. Informação nutriclonal por porção, 

número 	do 	reg%stro 	no 	Ministéno 	da 
Agricultura 	SlP/Dll'OA' 	e 	atender 	as 
especificações 	técnicas. 	O 	produto deverá 

apresentar validade mlniyw de 6 'Çneses a 
- partir da data de entrega.  

VALOR TOTAL DO LOTE R$:  69.300,00 

sessenta e nove mil e trezentos reais 

LOTE 12-COTA EXCLUSIVA ME OU (P1' 

TEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT, 
VALOR VR. UNIT. POR 

VALOR TOTAL 
VR. TOTAL 

POR 
UNFT.(RS) EXTENSO 

EXTENSO 

Sardinhas 	em 	óleo 	comestível, 	sem 
conservantes 	químicos, 	pronta 	para 	o 
consumo, embalagem lata tipo abre-fácil, com 
peso liquido de 125g e peso liquido drenado três reais e 
de 	84g. 	A 	embalagem 	deverá 	conter oitenta e 

vinte e 

externamente os dados de Identificação e PALMEIRA LATA 6000 3.85 
cinco 

23.100.00 três mil e 

procedência, 	número 	de 	lote, 	data 	de centavos 
cem reais 

fabricação, data de validade, quantidade do 
produto, informação nutricional por porção, 
número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura 	SIF/DlI'OA 	e 	atender 	as 
especificações 	técnicas. 	O 	produto 	deverá 

apresentar validade mínima de 6 meses a 
- partir da data de entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 23.100,00 

vinte e três mil e cem reais 

1 
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Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias 

DECLARAÇÃO 

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

1ornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais Ónus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a 
tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. 

Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em 
conformidade com as exigência do instrumento convocatório (edital). 

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

PREGÃO EI,ETRÕNICO N 2018.12.06.1-SRP 

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

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

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

LOTE 1 AMPLA CONCORRÉNCIA 

'iR. TOTAL  

ITEM UNIO DESCRIÇÃO MARCA QUANT. 
VALOR VR. UNIT. POR 

VALOR TOTAL POR 
UNIT. (RS) EXTENSO 

- EXTENSO 

dez reais e 

KG 
Abacate 	de 	primeira 	qualidade, 	i n 	natura. 

produtor 90 10,20 vinte 918.00 
novecentos 

tamanho médio, tamanho e coloração uniformes e dezoito 
centavos 

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

parasitas, larvas, 

cento e 

dezessete 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de primeira 
5ej5 reais e mil, cento e 

2 XC qualidade, 	In 	natura, 	em 	pencas 	íntegras, 
produtor 18750 6.25 vinte e cinco 117.187.50 oitenta e 

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

e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem 
cinqüenta 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 
centavos 

e transporte.  

sessenta e 
três reais e 

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

3 KG produtor 16500 3,99 65.835,00 oitocentos 
qualidade, frutos com grau máximo de evolução nove 

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

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
cinco reais 

com brilho, sem machucados.  

dois mil, 

dez reais e 
trezentos e 

4 KG 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 

"42" 
ml, 

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

5 KG de maturação, frutos de tamanho uniforme, no produtor 11250 3,25 vinte e cinco 36.567,50 e sessenta 

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

sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, e cinquenta 

firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e centavos 

larvas, sem machucados. 

NkJ 
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LOTE 11-AMPLA coNcoRRÉNaA 
 

VR. TOTAL 
ITEM UNID DESCRIÇÃO MARCA QUANT. 

VALOR VR. UNIT. POR 
VALOR TOTAL POR 

UNIT. iR$) EXTENSO 
EXTENSO 

Sardinhas em óleo comestível, sem conservantes 

Químicos, pronta para o consumo, embalagem 

/ lata tipo abre-fácil, com peso liquido de 125g e três reais e 
sessenta e 

seis mil e 1: LATA peso liquido drenado de 84g. A embalagem 88 18000 3.70 setenta 66600,00 
seiscentos 

deverá 	conter 	externamente 	os 	dados 	de centavos 

ídentificaço e procedência, número de lote, data 
reais 

de fabricação, data de validade, quantidade do 

produto, 	informação 	nutricional 	por 	porção, 

número do registro no Ministério da Agricultura 

SIF/OIPOA e atender as especificaçôes técnicas, O 

produto devera apresentar validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega.  

VALOR TOTAL DO LOTE R$:     66.600,00 

sessenta e seis mil e seiscentos reais 

LOTE 13- AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM UNIO DESCRIÇÃO MARCA QUANT. 
UNIT. (It$) 

VR.UNIL POR 
EXTENSO 

VALOR TOTAL 
VR. TOTAL 

POR 
EXTENSO 

Arroz 	branco longo fino tipo 	1, 	embalagem 

primária de poiietlieno transparente, resistente, 

atóxico, 	hermeticamente fechado 	por termo- onze mil e 

soldagem, com peso liquido de 1 kg, contendo: três reais e oitenta e 

identificação do produto, nome e endereço do se,enta e CflCO reais 
1 KG disafra 2925 379 11.08575 

empacotador, numero de registro do produto no nove e setenta e 

Órgão competente e procedência, Informação centavos cinco 

nutricional por porção, 	data de embalagem e centavos 

prazo de Validade, em fardos lacrados de 30kg 

(especificações 	impressas 	na 	própria 

embalagem). isento de mofo, odores estranhos, 

parasitas, substâncias nocivas e quaisquer outro 

tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 

meses da data da entrega. 

çv t,  
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Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 	 - 

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

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 ónus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Cana Proposta está 

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

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

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

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

com as exigência do instrumento convocatório (edital). 

OIN 

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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TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO QNT UNT TOTAL 

Abacate de primeira qualidade. in natura, tamanho médio, tamanho e 
coloração uniformes e saiu defeitos, polpa firme, livres de sujidades, CEASA XC 90 14.00 1.260.00 

1 parasitas, Larvas  
quatorze reais 

mil duzentos e sessenta reais - 
Banana prata tamanho médio (1009). de pomera qualidade, in natura, em 
pencas integras, tamanho e coloração uniforme, com polpa Dano e intacta. CEASA 1(C) 18 150 4.99 93 562.50 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos flsicos e mecânicos onundos do 

2 manuseio e transporte  

quatro reais e noventa a nove centavos 
noventa e trás mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos  

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, frutos com grau F 	T 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espõcie, uniformes, CEASA XC) 16.500 4.99 	82 335.00 
sem ferimentos ou defeitos. fumes e com brilho, sem machucados 

quatro reais e noventa e nove centavos 	- 
oitenta e dois mil, trezentos e Pinta e _ cinco reais - 

Maçã nacionat. de pnrne.ra qualidade. mnatura, tamanho e cor uniformes. 
sem machucados, sem larvas, parasitas e outras Impurezas acondicionada CEASA XC 225 1 	 697 7 11.99 	2 	. 	5 

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

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

4 Mamão formosa de prlmefl qualidade. com  80% de maturação. frutos de 
tamanho uniforme, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor CEASA 1  XC 11.260 299 33.637,50 
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho &vre de 

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

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

6 Melancia graúda. de primeira qualidade, casca integra, livre do sujidades, CEASA XC 	18.000 8.99 161 820,00 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa h~e intacta. sem machucados ____  

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

M 	de primara qualdade. tamanho médio, sem machucados, 
coloração e tamanho uniformes, com grau de maturação adequado. Isento CEASA 1(0 150 2.99 44850 
de substâncias terrosas sujidades 	 J 

dois reais e noventa e nove centavos 	- 
quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE ICE 
PREGÃO ELETRÔNICO N°2018 12.06.1 - SRP 

Se*ç&o de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de géneros alN'nenticios destinados aos akinos assistidos pelo Programa de 
Alimentação Escolar do municiplo de Horizonte/CE. (com ampla participação e cotas 
exclusivas á ME e EPP). conforme especifica~ contidas no Termo de Referência 

ABERTURA CARTA PROPOSTA: 28112/2018 AS 10:00 14$ 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 28/1212018 As 11:00 14$ 

PROPOSTA 0€ PREÇOS 
LOTE 1 'AMPLA CONCORRÊNCIA 

LOTE 2- COTA EXCLUSIVA MEOUEPP 

1 ITEM  1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA  1 UNO  1 QNT  1 UPa  1 	TOTAL 





ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO ONT UNi' TOTAL 
Carne bovina salgada. curada e seta (charque) sem adição de nitilto e 
nitrato, capa de gordura Inferior a 30%. Aspecto do produto' seco: cor 
marrom claro, caracteristico de carnes salgadas e secas. sem presença de 
coloração rt.sea característica de produtos curados (nitrilo e nitrato): odor: 
próprio, Embalado á vácuo em pacote pastico de 5009 ou 1kg, 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas com 10k9. com  KG 2.075 32.20 66.815.00 
identificação do produto e do fabricante. informação nutrlcional por porção. 
numero do lote data de fabricação. condições de arrnazenamento e prazo 
para consumo minirno de 90 dias na data da entrega, número do registro no 
Ministério da Agrlcultur&SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 

FRIBOt 1 	1 
flwa e dois rss* e vinte centavos 

sessenta e seis mil. oltooentos e quinze reais 
JVALOR GLOBAL DO LOTE 	 r 	1 	1 	1 1 	66.115,00 

sessenta e seis mil, oitocentos e quinze reais 

LOTE 11- AMPLA CONCORRÉNCLA 

1> 	A 

PAGiNA 

' ; i  -, Carne bovina moida congelada. obtida a parti 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 
atóxico, lImpo, não violado, fechamento á vácuo, que garanta a integridade 
do produto até o momento do consumo, contendo ¶ kg. acondicionados em 

2 
caixas de papelão lacradas e mtactas com 10 kg A embaagem devera 'ano KG 1 950 640 1635000 conter externamente os dados de identificação. procedência. informação 
nulricional por porção, número de lote. dela de validado, peso do produto, 
temperatura de estocagem. armazenamento e conservação, número do 
registro no Ministério da AgrIculturalSIFrDlPOA e canrnbo de inspeção do 
SIF 	Caractensticas geras o produto deverá apresentar cor vermeilio 
~ante e odor caracteristico, sem sinais de fermentação putrida Ou panes 
esverdeadas. Prazo para consumo mínimo de 10 (dez) meses na datada 
entrega 

oito reaIs e quarenta centavos  
dezesseis mil, trezentos e oitenta reais 

1 VALOR GLOBAL 00 LOTE 	 1 	39.375,00 
tinta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais 

LOTE 9-AMPLA CONCORRÊNCIA 
ITEN ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO 0111' UNI TOTAL 

Carne boflia salgada, curada e seca (charque) sem adição de ntlto e 
nitrato, capa de gordura inferior a 30%. Aspecto do produto seco: cor. 
marrom claro, caracterlsbco de carnes salgadas e secas. sem presença de 
coloração rõsea característica de produtos curados (rwtslto e nitrato): odor 
prõpno Embalado á vamo e." pacote plástico de SOOg ou 1kg, 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas com 101,9, com 

FRIBOI KG 0.225 3220 200 44500 
identificação do produto e do fabricante, informação nutricional por porção, 
numero do lote, data de fabricação. condições de arrnazenamento e prazo 
para consumo minimo de 90 dias na data da entrega, numero do registro no 
Ministério da Aqncukura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF 

Inata e dois reais e vinte centavos 

digas is, qL.auctilos e quarenta e ca'co reais 
VALOR GLOBAL. DO LOTE 	 1 	1 	1 	 1 	200.445,00 

duzentos mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais 

LOTE lO - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO QNT UNT TOTAL 
Sardinhas em óleo comestivel. sem conservantes químicos, pronta 9Øra o - 
consumo, embalagem 14a tipo abre-fácil. com  peso liquido de 1259 e peso 
liquido drenado de 64g A embalagem deverá conter extemarnente os 

/ 
dados de identificação e procedència, número de lote, data de fabricação, / 1 
data de validade, quantidade do produto, informação nutdclonal por porção. Li' 18.000 3,02 64.360.00 
número do registro no Ministério da Agncuitura SIF/OIPOA e atenderas 
especificações técnicas O produto devera apresentas vandade mima de 6 
meses a partir da data de entrega 

98X1í 
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PAGINA 	
' 1 

fls reais e dois centavos 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	
q 	e g 	mil, trezentos e sessenta reais 	

1 	543604t 
cnquenla e quatro mil, trezentos e sessenta reais 

LOTE 12 - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO 1 	QNT UNT TOTAL 

Sardnhas em óleo comestível. sem conservantes qulmicos. pronta pata o 
consumo. embalagem lota tipo abre-fácil, com peso liquido de 1259 e peso 
liquido drenado de 849. A embalagem deverá conter externamente OS 

dados de Identificação • procedência, número de bte. dali de fabricação. 
data de vaidade. quantidade do produto. informação nutncional por porção, •saen LT 6000 3.02 13,120,00 
número do registro no Ministério da Agricultura SIF/OIPOA e atender as 
especificações técnicas. O produto deverá apresentar validade minlma de6 
meses a partir da data de entrega 

três reais e dois centavos 	 - 
dezoito mil, cento e vinte reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	 14.120,00 
dezoito mil, cento e vinte reais 

LOTE 13 -AMPLA CONCORRÊNCIA 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND 1 	QNT UNI TOTAL 

Arroz branco longo fino tipo 1, embalagem primária de polietileno 
transparente, resistente, atóxico, hermeticamente fechado por 
termosoldagem, com peso liquido de 1 kg. contendo: identificação do 
produto, nome e endereço do empacotador, numero de registro do produto 
no orgão competente e procedência, informação nuulcional por porção, 
data de embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados de 30k9 PflOS KG 2.925 3.22 9.416.50 
(especificações impressas na própria embalagem). Isento de mofo, odores 
estranhos, parasitas, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza Prazo minimo de vaidade de 6 meses da data da entrega 

três reais e ~te e dois centavos 	- 
nove mil, quatrocentos e dezoito reais e or uenta centavos  

Arroz Parboilizado longo fino tipo 1, embalagem prvnária de pollebleno 
transparente, resistente, atóxico, hermeticamente fechado por 
termosoldagem com peso tiqudo de 1 kg, contando identificação do 
produto, nome e endereço do empacotador, número de registro do produto 
no órgão competente e procedência, informação nutllcional por porção, data 

2 de embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados de 30k9 PA?t,AÇ0 KG 24150 3.16 78210.00 
(especificações impressas na própria embalagem) Isento de mofo, odores 
estranhos parasitas, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
Impureza. Prazo de validado mlnlmo de 8 meses da data da entrega, 

três reais e dezesseis centavos 	- 
setenta e oito mil, duzentos e dez reais 

1 VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	 87.82450 
oitenta e sele mil, assentos e vinte e oito reais e cilquenta centavos 

LOTE 14-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO QNT UNI TOTAL 

Arroz branco bago fino tipo 1, embalagem pri'nbta de poãebleno  
transparente, resistente, atóxico. hermeticamente fechado por 
terrnosoldagem, com peso liquido de 1 kg, contendo: identificação do 
produto, nome e endereço do empacotador, número de registro do produto 
no órgão competente e procedência. Informação nub'icional por porção, 
data de embalagem e prezo de validade, em fardos lacrados de 30kg •MLCnIA KG 975 3.22 3.139.50 
(especificações Impressas na própria embalagem) Isento de moio, odores 
estranhos, parasitas, substjnclas nocivas e quaisquer outro tpø de 
impureza. Prazo mlnflo de vaidade de 6 meses da data da entrega 

três reais e vinte e dois centavos  
bâs es, erilo e flua e nove reais e crquenta centavos 





f_tit 
PAUrNft 

quatro mil. oitocentos e setenta e dois reais 
VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	 23.352,00 

vinte e Vês mil. troaste e Squsrita e dois reais 
1 VALOR GLOBAL GERAL 	 1 3.321. 80 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 
entrega conforme ordem de compras 
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluldas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes á execução do objeto desta kcitação 

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 
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couissAo DE LICITAÇÀO. PREFEITURA MUNICIPAL 0€ HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO ir 2018 '2 05 1.$RP 

DATA E HORA DA LICITAÇAO: 2812120I8 AS 1000 HS 

DADOS BANCARIOS . ~000  BRASIL AGENCIA I702•7 "C'C 122531.6 

O&ETO Seção O. meo. P~M pe. .igino O. p.,ço, .ewdo Mns e «veniais aqoinçÕe. de Øoero. SIMOOS ancnbios aos aUnz. 	Doo 

peoQenae. snsvaç*o Escola, do amldplo de HauonIeCe 

nWo'-a.t* CONcORASNC&* 

ITENSE Oro 	UNO 	MARCA 	 ESPECIFICACÃO 00$ PRODUTOS 

À, 	
Sjwdrh. li, óleo con. . som  Co'sorvrccs q 'woo., roma 
tal. o ocastro e'rc.I.grm tia lico afre.lãc.I. com  peso i,QumS 

	

/ 	de 1259 e peso Qudo d'onado a. 84p A eTøaifl.rr d.e,ã 
C0rI( eSS'TWTeflt. os oado. de d.nica ~o e O'OC.Ø*nCI* 

	

IS XV toa 9m.ron 	 RS 
do — tie•çjØ 	ç( 	'tflc 

PIO PraIaS o. Agiam,. S*'ODCA  e a?qn'e'SI 

.w.omc.oO.e Iao*a. awoo..o wa .ose,riaq .aI,d.a. 

UNTr 
E 	 __ .i1x=1 

/ 
5.00 1 $N0ME? IAS UNOME? 

~98~  la 15111 Os MIA <A *011 5t 

VALOR DO LOTE 11 R$: 90.000.00 (NOVENTA MIL REAIS) 

PRAZO X ENTREGA CX ACORDO COM E0(TAL 

ION VALIDADI, DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS 
ci r--- 

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

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 





PROPOSTA 

Número do Pregão: 	 2018.12.06.1 -SRP 

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

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

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

Lote: 	 LOTE 11 AMPLA CONCORRÊNCIA 

Especificação do Objeto: 

Sardinhas em óleo comestível, sem conservantes químicos, pronta para o consumo, embalagem 
lata tipo abre-fácil, com peso liquido de 125g e peso 

liquido drenado de 84g. A embalagem deverá conter externamente os dados de Identificação e 
procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto, 

informação numcional por porção, número do registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e 
atender as 

especificações técnicas. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega 

Marca: 

1 	 881 

Quantidade: 

l 	1 	180001 

Valor unitário de cada lote (em R$) 

3.511 

Valor Total do Lote(em R$) 63.180.00 sessenta e três mil, cento e oitenta reais 

Prazo de Entrega: 	 Conforme Edital 

Prazo de Validade da Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 	 0 (sesst'uila) dias 
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Declaramos que, nos preços ofertados estão Incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornec'1nhtoI--
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 rins 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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A Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Horizonte/CE 
Ser rolaria Munícipe? de F4ucaçido 
Pregôo Eletrónko no 2018.12.06.1 - SRP 
Abertura das Cartaz Propostas: dia 28 de Dezembro de 20i8 às iohoomin (Horário de Brasília) 

Sessão de Disputa de Lances: dia 28 de Dezembro de wi8 às i thoomin (Horário de Brasília) 

Objeto: Seleção de melhor proposta paro registro de preços vtscndo futuros e eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinados aos 
alunos assistidos pelo h'ugruma de Alimentação Escolar do município de Horizonte/CE.  

Proposta de Preço 

LOTE n -AMPLA (.)NCORRLVCIA 

_r "T 	'..' 
!FwlqJjIIIL 

Sardinhas em óleo comeslluel, sem 
ronservanlcs qulinlcos, pronta para o 
consumo, embalagem lata tipo abre. 
'ácil com peso liquido de z259 1e peso 
liquido drenado de Reo. À embalagem 	 / 
deverá conte' ejternarnenz, os dados 	 / 
de identificação • procedência, número rã reais. 
de lote, data de fabricação, dota de 	88 	Id000 	Lota 1 	R$ anquenea. c'no 	RI 	63900.00 	wu,,"tg e fles m,l 

validade, 	quantidade 	do 	produto. eentoLos 	 e novecentos reli, 

infonnação nutricionul por porção, 
número do registro no Ministério da 
Agrioalrum SIF/DIPOS e atender as 

ec4coções 	técnicas. 	O 	produzo 
deterá apresentar validade rninzma de 
6 meses a partir da dato de entrego 

Valor r  do Lote tt: RI 	63.900.00 

sessenta e três mile novecentos reais 

YtnSTr 

LOTE 52- COTA KXCLUSWA ME DV EPP 

- I!1! r. Íjj'°' 

Sardinhas em óleo comnzivel. sem 
conserwntn qulmicos. petsita pan, o 
consumo. embalagem lota tipo abre. 
fácil, cooi peso liquido de iaq o peso 
líquido drenado de 84g. A embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de idenlj/icaçdo e procedência, número três rio's. 

z de lote, data de fabricação. data de 88 ó000 Lota l cinqvtniorcí',cn RI 	21.300,00 
vinteewflm,l. 

validade, 	quantidade 	do 	produto, cri ',,,,, t'ne,,tos itOIs 

itfonnoçdo nutriõonat por porção. 
nLmem do registro no M:nsstino da 
Agncutnira SIF/OIFOA e atender as 
espec1kaçsSes 	técnicas. 	O 	produto 
deverá apresentar valIdade ,nlni,no de 

- 

6 meses cm partir do data de entrego. 

- 	 Valor ~ doLote li: RI 	11.300,00 
inte e um mile ""ri(. reais 

- 1 
£w&tdka(S_odoPtoauI 	 Mato 	(Maria, 	U~0 Visor UoêUílo 

Valor Uohi4mlo4pov 	 TI 	
Valor total (por 

okl(nM)) 	 tXtCfl%O) 

vv 

l'á;simn 1.1v £2 





1' g ; 
PAGNA 

Leite em pó integral de? qualidade, 
com no mínimo 6.79 & proteína por 
porção de góg e rendimento nitnlmo de 
38 porções por —. E.nbalagvn 
primária metalizada e peso liquido de 
no rntnimo i kg, acondicionados em 
brdw lacrados e Inta~ com to kg. .4 
embalagem 	deverá 	conter 
externamente 	os 	dadm 	de 
identificação, 	procuMncia, vinte e sete reais. oteenta e iun mil, 

infonnações nutrkionois, 	, 
letônia 3000 kg R$ 	nas tini; e rrds R$ 	87.690.00 seiscentos e 

lote, 	peso 	do 	produto, 	data 	de 
centavos natento reais 

fobncoçiio 	e 	prazo 	de 	validade, 
número do registro no Miniulrio da 
Agncultura/SlF/DIFOA e carimbo de 
inspeção do SIP. fungo de m, 
odores estranhos, substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. 
Especificações Impressas na própria 
0. 

- 	 Voto, Ghbal do Lotesg: RS 	Si4po.00 
oitenta e um, mil, seiscentos e nooento reais 

Valor Global daProposta: 	 Ris i.36.Sn0o 1 
um milhão,trnenros e ~ta e quaz' mil oitocentos e trinta e nove reais 

Nesta oportunidade, ternos a declarar, sob as penas da lei, que assumimos inteira responsabih4ade pela entrega dos produtos, e que serão 
executados confonne exigência editalicia e controtua4 e que entregará os produtos licitados/contratados no prazo máximo de io (dez) dias, 
contados do recebimento da ordem de compro, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as especificações 
contidas no contrato, no terno de referência, nos antros e disposições constantes de sua proposta de preços. 

Nesta oportunidade, Declaramos, poro todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ánus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos as fins de direito, que cwnprirnos plenamente os nrquisiros de habilitação e que nossa Carta Proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocat6rlo (edital). 

Validade do Proposto: Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias conneuHvos da sessõo 10 ab.rhua desta Ild ração, confrnne 
artigo e da tal n °. 10.580/30o111. 

2711e dezembro de soiS. 

n 

Páguia ia de ia 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE IJORIZONI E 	 PAGINA' 

Pregio Ektrõnlco N' 2QItI2.%.I-SRP  
Data. Horário da Disputa: 28 de Dae,mbro de 2018, ia ll:OObn (Ilorárki de Briaailia ) 

 

AçecnIanos nossa plopo dc jaços rtuue àbSaoi modalidade PRIGÃO ELETRONICO te 2018, 12.06.1-5», que 'tua sobre o SULEÇÃO DE 
MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS  VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÉNEROS ALIMFKIICIOS DESTINADOS 
AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE HORFZON1tICE (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E 

COTAS EXCLUSIVAS À ME E RI?), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 

Infomianios nicas submissao ás cláusulas e condições exauleates no Edicol cicia anexos como tanibta aos dicame, da I2.s e Decerto, que rvgcni este pcoccdin.aclo 

Ice ilatõlio 

PROPOST.k DE PREÇO ELE IRÔNICA. 

LOTt 5-AMPL4CONCOflLNCIA 

Eandc.e.D.aW usar. J Q.at Vaiar letal Liaa Usa 	talas, a. rarai 
(LiIIM: 

Pai. Se F-aec EM Nt! .nga4.Se 	em sJ.çlo de usa. de r. 	nua,eno 6%. aspa,u 

Ir.no. ajo amalecído. e riam pegejoso Coe Pedrom sem. ràhei<iiai ea.e.edeadaa. cheiio e 

limbo. p.âr.o. 'um cuidar.. da w;.d.da. p.,a.co. e ken, •ateajea de ol.e,Iq.o 

tpa.. Mótico. hao. nao viSão. 'n'sinta. qa g.mnia.mtewóade do piedoso 

aH o momemo do consumo, sorteado peso iiqu4o de lkg. ac,sndsc,ondoa em mesas Kg 	Dudaco 12250 RI 	I7.40 RI 	2t4010.os tanaata. 	d.se 

Iaeadau .1 04 On* ocaso. na aMó.a5e 	4e. de 4euka.1, pno~ 

aI~ ou.tsc.una.s. dai. dt .I.dade qusnisdade de pesdulo, t do 'estico no SI? 

555 ou SIM. coes. pesou de aI,daje 'n'cimo de 	13 dites paa.a da data de eotregs 

Cem, e iob,no.s de Coato c.,s.eehado lesse icmp.lo SEM PORÇÃO DORSAl. embskdoe 

SrndesIaaens. ou es, besidaja. de lia5, .cce4,c,on.dos em castas de papaste lace.das 

ians som a 54 ao,. 	 do pesd.J, peoc.SM.- .. .-4nçlo tK,(tal po. 

porØo Iate. data de hb,io.çao iemenlea dc aioaj.e. eim.aesmenio e coosonssçl, 

P. de validade e numere do vigiava nu Miniuleno da Agtscuitve.IIPDIPOA e webe 

de Si9Çk de Si? PwCen 44 1fk5 	t5Çl 	5151 	''"°"'° 
top a uficaçe.. mnpnssau tu laopr.a emtssiqas. Cncuetaticu 	o pioduto inala 

X,a 	Dedico 12210 Ri 	11.60 RI 	141 O84.CO 
Oflfl 15514 

s..ueatt 
,auenra censeas sem.. 

ipinemM sol e odsa ctmçuerhecre ias. litua da fn.a.cIõ pAcida e-a pa. 

'AO DIflSA (ONTEM. NtNItMA O'sJTPÁ PARTE OUS NÃO SUA 

EXc1.l;SIVAME$lt rOXA it SODRKCOXA (0W) PARi!! DA CO3~ IITC 

Praia ç.n cosessao meniano de lOrdesI 'isco na dn da nu 

V~ ?MAL  

Irae.tae e cSquStiIiínSis • quais e nsla 

- 	 WTE6-ÇOT 	 AJEÓCEPP. 

Pelo de F'snjo SM flLE çoaaado. c 	Itaa 	,aa 	 6% 
 

flO *40 sa's.4ec,do a tem 	so atv ,e% . ar- - .& -rase n'adiadas. citara ei 

1 seabot c°°'°• som ausência de seisdades pe ua,uasc ia'.. Emr.abgem de p&,eus,oI 

Iranapaseenls. olóaseco hrspa. selonuobda. eniumq. que peas * -nlegtdeaie do ç'c*Soa 

ata, noa, & o>-aA conoo peso L0.& de Ikj scn,écaaasadoa es caiaM1
didre stms 	

Xg budica 3140 RI 17.00 RI 	36 72000 

cor.s~a,

1 dezeseale lese 1 detestara 'eisa 

Hmda 	g De-es 	ur na embalagem 	de .deniificsçlo. preo.4dmeiiI 	1 	 1 
•nfonnaci*s nuce.çeuaa,, cora de v&.dad.. .p.sns.daJe do geoduso. t do rflUo tu SWa 
iSIEov%SM.coeaç.ttode t.4sSe.iurna.da1i3&aepen.i 4detaeooaa 	 1 	 1 
'Coa e whi~A de fris go voageiu sem mm,cro, S( PoRÇÃO 1K)RSAI 	 1 
1 ,aán-i4t. em tu.e4qa, de L4. accskc.ca.adcs aee mau de ciç waeks ei 	1 	 ucç - 
saem. coa. IS kj cana sdensficeØo do peodulo. proceddmja. unfiussncde, ,o,tnc,onai POI 
poeçio. 

"`&à" 

 

4,4 

 b-naaçlo. tampentuei ia utacapm. .JW.a,JflCto e tonun,.44.. 	1 

h . aS4ada e 1,m, do ~11.v 	nar m, M,... da M, 	Ajno.eitur.NI? DIPI)A ec.u,mbol 

mopeçio do %I} Pe,cenr.aII da agita início. ou gejal a 0% pa. deuçongei.meno 
2 	

oAc.aÕes - n.penst. 'a ,r -* 	t 	tant 	 , 	
Kj D~2140 ti 11.40 RI 	2505400 	nes 

uIes 
Leseac- ,w cor e odoe taracir. ri' 3'. leis, lvi.. de famenaçio pnid. eu Mn- 

	

i 	
cealevaa 

	

NA.) DEVERA CQNr).R NI*.HUMA OUTRA PARTE QUE NÃO SUA 	1 
EXCLUWVARtHTE COXA E SOBREÇOXA. COMO PARTE DA COSTELA &M 

p.asie tI0Ide2) mnnM até Ohrefl 





" •1 
/.c •  

e 

LOTE IO-COflflCLLSIVAMEOVLfl 	 - --- 	_ _- 

(aio. bem,.,.. ..Ipd. caiada e ws. 'imalgasi te.,, id,3e di n,;'o,n,i,,ie. 1e 	e 
soldei. m(ocoi a 30% Aal.urom d,dat ,.c* coe Malim ei.,,,. ç.i.Ciou,S:iCO de 
anua .aipâu e seca,. teto intato de coiaiaç&o note. ca,.e-l.rnitaa do piodigot 
cajmdoo loulimIe • li,uolo). edo, piopin Embalagem a vucumi mi, pucoie pi.,t-co de 5C04 Ou 	 VÍ • doce 

o'- e ee luas 
lk, soond,v,onados wt au de p.p•ita lscndsu e .ncIa, coem 1., como ca,r.fic.eIu Kg Paretuo 2075 RI 33.64 *3 	73 $O. 	mo.ss saca 	

« 
66 produto e da tabncaatt umfofm.çÔ ..*wso,si por poet4c s..uo da au. duo 4. 	 cu1v 

ftbnc.S od.Øs. deae 	 syaa n oou.o aias. *) 443 O dtto 

se aeep 06 de iata a. hSsó'to a Açmcasll?-DOOA. cairibo dc 

de 1 

- 	 — L 
tutdø.e teceu 

— e ide ri e Minta iS 

-I 	 u4i. Hf t 1 Ç4' 
t,nco 	r5tua. 	Ftcbaô 	ptt t . 	rolo pflo 	4.33 6, 1 	4. 
car._e.ôo ,oa-,r.açs, sem r056w. toeco--al. 	i .ceecoodc.. tabelo O, ?egmVo 
do pra&o no omglo ompeucntt o pmnccIfr.. 	rdco,,.flonuv,c.oM mas pei$o, dela de 

WS 

qualmonsuias qito liam,. 

cmhatsgriu.piaro de ,si,d.dc cmi limOu, ateado, di JOkj (apuesimeaçôs impediu au 	
,Ç 	1w~ *3 	4.56 11$ 	ii 331,00 dmnqu.nla etc,, CInqIusalu • seio 

pior. nrnbaluten%l luculo do roto, odeia .utnhét, p.rn,w, ,,ub,Sncmt aue,st s 

quareque' outro i.io .1. ..rp.ow 

 

P. 	M. iM aal.dsd. dt 6 meses 4. ti. do 

c.01iavot WnI,Gt 

Musa Pau'-'°ado àtgc 	iço 7, nM 	pa* de ru.''lua. n.aça,c. 

o s1. seno. Icaact.c.s. 	tqcSde se. es seldegmn cci a6 Iu..4a de 

itt 	de d'.f..$o  do pt'odmno. mica • aSu.ç, do uuup.rondua. muÚunuuo dei 	- 	 1 
,sÇo do uedu'o rue oio competente e puoceõinoaa. inttuotacIo mmuti<wrmai "I K 	

quIlo. laia. 	qut* haste 

- pocçio. detu d. embalara o pIei.. ml. ,ubd.du. 	t Cardei is. udo, de 3(0481 8 
	24750 *3 	4.56 RI 	112 560,00 Cmnquenua e teia 	OIMuOltt e teta 

tnpociflemuç 6.s 'apruMa as piôpmm. mn.uhgem) atole do raio  udaet nasaahÕo.I 	1 	 C~ 

• pia.'u. uub,ulacan aix. ia . qu.taqueu natio III,.. dc mpw.n Prezo ou toldado1 	1 
msnamo 4.0 meses ml. duma da .00csa 	 1 

ia- 	-- 





oiasI IS.. ,mba~ pr'nw.. sem ... t. pleil;,. ç0ft0C4) 50 mi 	 - 	-- 
• 'doe 	lo do poodizo. do 4~ tflit'O 00 6.110 'Ornp,ICr,ic. d&i, do 
alSfl".,'.is. do , ,.,d.dt .ccnd,cion.d,e si,, cai.. 6, intel. t..,,,;t.,,,,iscia 0,4 	M,,a,. 	14$ 	11 10 14$ 

1 	I,,n Li',, de spuezat titio ntrl,s., .iet,s.?o Is 	n.e.c. 4J 1  
1 dois reais itt 
1 

CenUses 

- 	 iti. e qiatie a, elIteenloço ,iaq.e.ta • .ltu n.M 

Marca 
	

VaIar t.S L ~LU 

• elo» 'o ., ,,Ii.to .rc 1. em 9e,f, pci c,.r onqae4o à 500 Sota 
p543,s (sInSanie, inicflitacac n,it',c,oaii es' poeçi.. a• da lapsos a Coa; 
''rdfld.baIaiC.PnSidds. 	 aasd.paç.ticl  

Sere . 	'
—e-se 

-'ida, . aaaa caac 	) alada, bo ds odans 	t sabsdao,ai iscrat' .6401001 	

`zonfim- 

.1 - 	• 75S de •'r''» •seus, ds Mano va(ns.s I.qssdce. 

	

w,n,i.sSo, o soe. 1sSs'ss i,.a r"b. na, (cumóna — pMstsco 4, S(05 	
Cinco esaiis 	€0140 11.111 a. Sei,' 	4, 	 e br,cae ,,4,r 	venaiS 	POItIO. doa d. Unid 

1.1 	14$O IR$ 	3,4$ RI 	9070,40 q,ru . oi 	szeaw talo 

	

de., liGado o SI 1 ,coe, ,;.'n.;l,m a, sam. do pap.io la',sdos e 	
cuslavo. 	coasata 

1. • 	I;,,,].:-,rth Cc vi lido lo 4 me.,, . 	1151 ai -voto t',pocífica,.'. 
egem Entrep mitsui 

TOtAl, 	-- - 	 541 	4347DM 
q.art.ta o dato miii, qs,alrorsatj o i€nla "salso 4iYaa 

VALOR GI,ØlJAt. DA PRESCN'rELICTLSÇÂo 	 KS 4 44'50Z.4t 
quals,aMaa,quatrn,at.a t 5s,naat..s,to md, qmno.toi o d,,lo,a,stv.r..I.st,.s 

V .liii mdi .1, 1' ropc..Iia 60 1  insoitt  allis'. 
P,.,. .I, Entrega: de acordo com o Edital e seus presente. aBOSOL 

Ileclaramo, miada que tem',, o pleno conhecimento e ateadse.to is eoMczas de habilitado prevista, otite FdlraI (aflito 21. Sr. do Decrein o' 
3456'2005). 

Declaramo, que lemos plena aceltacio. por pari, da proponente. das condições stabeieddaa ente Edital e seu. %nt'so. e que atcedemo, todas as nigMc,a. 
eoatlda, 'este Edital. 

Declarado esprasa de que no, preço, cotados alio incluidoi soda, ia dcspca..s, tributos e encargo, de qualquer natureza incidentes sobre o objeto dt'ate 
preglo., nada moio sendo licito pkllnr a tese titulo. 

Declaramos, ainda, que escamo, enquadrado. no Regime de iribut.acio de Mieroempresa e Empresa de Pequeno Port,, conforme estabelece o artigo 3' d. 1  
(omplrmentar 123. de li itt dezembro de 2006 e lei Federal n° 11.4*13 de 15 de Junho de 2007. 

Ci licitante declara que. nua .slorc, apresentado, acima, estio incluso, todos o, tributo,. encargo, trabalhista,, prnidot.ciiflo,, r,,e.0 e comercial,. tais,. 

frete., tegurni, tlt,docamcntoa de pessoal, custe,,. demais despesa, que lnnaav incidir sobre o fon,ecimento licitado. inclusive • margem de lucro. 

O licitante declara que, responde por todo, os prejairo.. perdae e danos que seisbam a ocorrer referentes ao transporte e forteàmenco do, produto.. caso 
itnlia a ler contratado. 

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquascio do, prodatos, e que serio eteevisdos cuaforee eogênda edilalicia e co.tratuai, 

que 'trio iniciado, a partir da data de recebimento da Ordrm de compra, e ainda, que nos preços apresentado. acima, estio inclusos todos o, trib.tos, 
encargos trabalb,sias. prciideaeiár$os, risean e comerciais, tais,, frete,, seguro,. dealoeamentos de pessoaL cuilo, demais despesas Que possam incidir sobre 
o fornc,eeato licitado, inchas,, a ...rpeaa de lucro. 

~aramo,, ,ob ai penas da Lei, que tomamos pleno conbsclment,, doa produtos objeto dato licitado: que na', possuímos nenhum fato impeditivo para 
pafl.cip.çio de.tr esmorecer que nos submc'tetno, a todas.. cliusnla, e condlçissa prrvtstta, neste edital. 

Declaram,,, •tuc cumpre plenamente os requisitos de habiliteças, e que sua proposta alA em conformidade com ti csiginclas do instrumento convocatório. 
(amigo 21. § 2", do Doerei,, Municipal n°0382016). 

Para fazer sair,- o direito de prioridade de desempate, a licitante declara, .0b as penas da lei, para s',dass on tini de direito q que se poma prestar. 
e.pecialmente para fazer prova no processo licitatórlo que tem condlçais do regia.. de: 

1 SIEfEPP,  sara efeito do dispositivo na LC 123i2006. 
1 COOPERATIVA, para eleito do dispositivo .a Lei Federal ."l 1.4813 de IS de lunho de 2007. 

Declararmos de que a,sumsmo, liteira responsabilidade pela entrega dos produto., e que serio necatado, conforme rssgéaela editalicia e coutratasl, e que  
seno iniciado. • p.rtsr da date de recebimento da Ordem de compre. 

Forialen (e' 	De t)enad,eo de 2018. 

M_O 	
WN 
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Prefeitura Municipal de HORIZONTE/CE 
Secretaria Municipal de Educação 

Pregão Eletrônico N° 2016.12.06.1-SRP 
Data de Abertura: 2611212016 

Horário: lOh:OOmin. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N° 
6.666193, bem como às cláusulas e condições do presente Edital. 

Declaramos que nossos preços já estão inclusas todos os tributos, impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais 
despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro, e demais ônus 
diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. 

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

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de 
gêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de 
Horizonte/CE, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no 
Termo de Referência. 

1 ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 IJNID QTD 1 MARCA VR. uNIT. 
vR. IJNIT. 
EXTENSO 	 EXTENSO 1 VR. TOTAL VR. TOTAL 

PEITO DE FRANGO EM FILÉ CONGELADO. COM  ADIÇÃO 
DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6% ASPECTO PRÉPRIO. NÃO 
AMOLECIDO, E NEM PEGAJO5O, 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 00 PRODUTO ATÉ O 
MOMENTO DO CONSUMO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 
1 KG. ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS COM 
10KG. DEVERA CONTAR NA EMBALAGEM DADOS DE 
INDENTIFICAÇÂO. PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS, DATA DE vAL.AIDADE. QUANTIDADE DO 
PRODUTO, N DO REGISTRO NO SIF OU SIM. COM  
PRAZO DE VALIDADE, MINIMO DE 180 DIAS A PARTIR DA 

• DATA DE ENTREGA. 

1(0 	12.240 1 FRIATO R$ 17.09 

dezessete 
reais e 
nove 

centavos 

duzentos e 
nove mil, 
cento e 

R$ 209.181.60 oitenta e um 
reais e 

sessenta 
centavos 





-- 

CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA, OBTIDA A PARTIR 
DA MOAGEM DE MASSAS MUSCULATES DE CARCAÇAS 
DE BOVINOS SADIOS. ABATIDOS $OB INPEÇÃO 
VETERINÁRIA E MANIPULADOS EM CONDIÇÕES 
HIGIÉNICAS SATISFATORIAS. SEGUIDO DE IMEDIATO 
CONGELAMENTO. ISENTO DE TECIDOS INFERIORES 
COMO OSSOS. CARTILAGENS, GORDURA PARCIAL. 
APONEVROSES. TENDÕES, COÁNGULOS E MODOS 
LINFÁTICOS. ADITIVOS E COADJUVANTES DE 
TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO NÃO SERÃO PERMITIDOS. 
EMBALAGEM PRIMARIA DE POLIETILENO 

2 TRANSPARENTE. RESISTENTE E ATÓXICO, LIMPO. NÃO KG 11.050 
VIOLADO. FECHAMENTO A VÁCUO. QUE GARANTIA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTOATE O MOMENTO DO 
CONSUMO, CONTENDO 1 1(0. ACONDICIONADOS EM 
CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS E INTACTAS COM 10 
1(0. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE 
OS DADOS 0€ IDENTIFICAÇÀO, PROCED€NCIA, 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO, NUMERO DE 
LOTE. DATA DE VALIDADE. PESO DO PRODUTO. 
TEMPERATURA DE ESTOCAGEM. ARMAZENAJÍIENTO E 
CONSERVAÇÃO, NUMERO DO REGISTRO NO 

dezesseis 

OUBOI 	
reais e 

RS 16.041 	 RI 
1 quatro 
1 centavos 

cento e 
1 setenta e 
1 sete mil 

177 242.00 1 
duzentos e 
quarenta e 
dois real 

. nonna. 

rTEM 1 	 DESCRIÇÃO 
-. VR. UNIT. 

UNID QTD 	MARCA VR. UNIT.I EXTENSO 
1 VR. TOTAl. 

VIL TOTAL 1 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 
COLORAÇÃO RÕSEA CARACTERISTICA DE PRODUTOS 
CURADOS (NITR(TO E NITRATO): ODOR PRÓPRIO 
EMBALADO Á VÁCUO EM PACOTE PLÁSTICO DE 5000 
OU 1KG. ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO 	KG 6.225 
LACRADAS E INTACTAS COM 10KG. COM  
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE. 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAI. POR PORÇÃO, NUMERO DO 
LOTE. DATA DE FABRICAÇÃO. CONDIÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO E PRAZO PARA CONSUMO MINIMO 
DE 90 DIAS NA DATA DA ENTREGA. NÚMERO DO 
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA ISIFIDIPOA 

eIN E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. 

S OIWflta 

cento e 
setenta e 

quatro m 
vinte e Cito 

novecentos 
r 	e JAÓ 	RI 2811 RI 	174 984 75 	e 	enta e Menta 
onze 

quatro reais 
centavos 

e setenta e 
cjnco 

centavos 

li_ ___ 
_______ __ 	R$ 174.984.71 
e setenta e cInco centavos 

' ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNIO 	MARCA VR. 	
VR. 

UNIT. VRTOTAL UNIT. 	 VR.TOTAI. 
. 

EXTENSO 	 EXTENSO 





1 dez mil, 1 

	

três realsi 	 trezeNose 1 

	

uentSi 	 Il XC 	2 925 REALEZA RI 353 
CiflQ 	 RI 10.325.25 vIfiteecInco 

Iras 1 ria e vinte 1 

KG 24750 REALEZA 

três reais j 
RI 353 

cinquenta e 
RI 

três 
centavos 

oitenta e 
sete mil. 

trezentos e 
87.357.50 sessenta e 

sete reais e 
cinquenta 
centavos 

SARDINHAS EM ÓLEO COMESTIVEL. SEM 
CONSERVANTES QUIMCOS. PRONTA PARA O 
CONSUMO. EMBALAGEM LATA TIPO ABREFACIL. COM  
PESO LIQUIDO DE 1250 E PESO LIQUIDO DRENADO DE 
84G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE 
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, 
NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÀO, DATA DE 
VALIDADE. QUANTIDADE DO PRODUTO. INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL POR PORÇÃO. NÚMERO DO REGISTRO 
NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SIFIDIPOA E ATENDE 
AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. O PRODUTO DEVERÁ 
APRESENTAR VALIDADE MIN JMA DE O MESES A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA,,-  

LATA 

ÍI.O0itPALMEIRA 

três eSse 
3,15 qukize RI 5t700.00 

cent.vos 

óiaSa e 
seis mie 

ruIa 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTD 	MARCA 1 VIR. UNIt VIL 
UNIT. 	 1 a TOTAL. 1 

EXTENSO 1 a TOTAL. 1 EXTENSO 1 

ARROZ BRACO LONGO FINO TIPO 1. EMBALAGEM 
PRIMARIA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, 
RESISTENTE, ATóXICO. HERMETICAMENTE FECHADO 
POR TERMO-SOLDAGEM. COM  PESO LIQUIDO DE 1 KG. 
CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. NOME E 
ENDEREÇO DO EMPACOTADOR. NÚMERO DE REGISTRO 
DO PRODUTO NO ORGÃO COMPETENTE E 
PROCEDÉNCI.A. NUTRICIONAI. POR PORÇAO. DATA DE 
EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE. EM FARDOS 
LACRADOS DE 30 KG (ESPECIFICAÇÕES IMPRESAS NA 
PRÓPRIA EMBALAGEM). ISENTO DE MOFO, ODORES 
ESTRANHOS, PARASITAS. SUBSTANCIAS NOCIVAS E 
QUAISQUER OUTRO TIPO DE IMPUREZA, PRAZO MINIMO 
DE VALIDADE DE e MESES DA DATA DA ENTREGA. 

ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1, EMBLAGEM 
PRIMARIA DE POLIETILENO TRANSPARENTE. 
RESISTENTE. ATÓXICO. HERMETICAMENTE FECHADO 
POR TERMO-SOLDAGEM, COM PESO LIQUIDO 0€ 1 KG. 
CONTENDO INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NOME E 
ENDEREÇO DO EMPACOTADOR. NÚMERO DE REGISTRO 
DO PRODUTONO ÕRGÃO COMPETENTE E 

2 PROCEDÉNCIA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR 

fl PORÇÃO. DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE, 
EM FARDOS LACRADOS DE 30 KG( ESPECIFICAÇÕES 
IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBALAGEM). ISENTO DE 
MOFO, ODORES ESTRANHOS, PARASITAS. 
SUBSTANCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE 
IMPUREZA. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 8 MESES 
DA DATA DA ENTREGA. 

boto 1111 

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID. 0W 1 MARCA 1 VIL UNIT» VR. UNIt 
EXTENSO 

VR. TOTAL 1 VR. TOTAL 1 
EXTENSO 





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

27 DE DEZEMBRO DE 201$ 
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ti 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 2018.12.06.1 - SRI» 
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 QTDE 	MARCA 
VALOR

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL - 

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

kg 90 CEASA uniformes e sem defeitos, 	polpa firme, 7.50 	 675,00 
livres de sujidades, parasitas, larvas. 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de 
primeira qualidade, in natura, cru pencas 
integras, tamanho e coloração uniforme. 

2 	com polpa firme e intacta, devendo ser kg 16.750 CEASA 
bem desenvolvida, sem danos fisicos e 2.89 	5.4.18750 

mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transporte. 

Laranja para tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor da R$ R$ 
espécie, 	uniformes, 	sem ferimentos ou kg 16.500 CEASA 

4,20 69.300,00 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados. 

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

4 	machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e kg 225 CEASA 
outras 	impurezas, 	acondicionada 	em 799 1.797,75 

caixas de papelão. 

Mamão formosa de primeira qualidade, 
com 80'/e de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

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

JA 
34.875,00  

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. R$ 
devendo ser bem desenvolvida e madura, kg 	18.000 CEASA 

2.60 46.800.00 
com 	polpa 	firme 	e 	intacta, 	sem 

1 machucados. 





WLI 

Carne bovina salgada, curada e seca 
(charque) sem adição de nitrlto 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 (nitrlto e nitrato); odor: próprio. 
Embalado ã vácuo em pacote plástico de 
5009 ou 1kg, acondicionados em caixas de 
papelão lacradas e intactas com 10k9. 
com  identificação do produto e do 
fabricante, informação nutricional por 
porção. numero do lote, data de 
fabricação, conduções de armazenamento 
e prazo para consumo minimo de 90 dias 
na data da entrega, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. 

kg 1 6.225 1 DA FAZENDA 	
30 

-J Pqfj  

PAUINA 

190.485.00 

VALOR TOTAL DO LOTEI 
190.485.00 

LOTE 10- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
VALOR 1 ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 	

UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 

Carne bovina salgada, curada e seca 	 \J1/ 
(charque) sem adição de nitrito e 

1 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 (nitrlto e nitrato); odor: próprio. 
Embalado à vácuo em pacote plástico de 
5009 ou 1k 	 R Sg. acondicionados em caixas de kg 2.075 DA FAZENDA 	

30 	 63.495,00 papelão lacradas e intactas com 10k9. 
com identificação do produto e do 
fabricante, informação nutzicional por 
porção, numero do lote, data de 
fabricação, condições de amiazenamento 
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 SIF. 

VALOR TOTAL DO LOTE 	R$  
63.495 00 

.- AMPLA CONCORRÊNCIA 4! w. 1. 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 É UNID 1  QTDE 	MARCA 	VALOR 
UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL 

ION 





Sardinhas em óleo comestível, sem 
conservantes químicos. pronta para o 
consumo, embalagem lata pco abre-fácil, 
com peso líquido 4. 125g e peso liquido 
drenado de 849{ A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedõncia, número de 
lote, data de fabricação, data de validade, 
quantidade do produto, informação 
nutricional por porção, número do registro 
no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e 
atender as especificações técnicas. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

IA E IRA 3.70 

PAGINA • 

R$ 
66.600.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE 12- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA utÃ90 	VALOR TOTAL 

Sardinhas 	em 	óleo 	comestível, 	sem 
conservantes químicos, 	pronta para o 
consumo, embalagem lata tipo abre-fáS, 
com peso liquido de 125g e peso liquido 
drenado de 849. A embalagem deverá 
conter 	externamente 	os 	dados 	de 
identificação e procedôncia, número de 

1 	lote, data de fabricação, data de validade, II 6.000 PALMEIRA RS Rt %.41 ,, 	, 
"1, 	1 quantidade 	do 	produto, 	informação 

nutricional por porção, número do registro 
no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e 
atender 	as 	especificações técnicas. 	O 
produto 	deverá 	apresentar 	validade 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

22.200,00 

LOTE 113 -  AMPLA coNcoRkÊNctAt-fl..Jf 

ITEM 	 - DESCRIÇÃO UNIU QTDE MARCA 	UNI VALOR TOTAL 





ÊL 

IN 

PAGINA 

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 gr 2.400 MARATÁ 

R$ 
de validade, acondicionados em caixa de 1,98 4.752,00 
papelão lacrada e intacta contendo 12 
unidades. 	Livre de impurezas. 	Prazo 
minimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
23.985,00 

LOTE 31- EXCLUSIVO ME OUEPP  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 	MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
 

VALOR TOTAL 

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

embalagem 	e 	prazo 	de 	validade, 
gr 4.000 SOVA 

acondicionados 	em 	caixas 	de 	papelão 5,20 20.800,00  
lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substâncias 
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 Iipldios. á base de óleos vegetais 
líquidos 	e 	intereaterificados 	e 	sem 
gorduras trans, embalagem primária pote 
plástico de SOOg contendo identificação do 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

R$ 	 RS 2 nutricional por porção, data de embalagem 	un 3.480 PURO SABOR 
dou 	prazo 	de 	validade 	e 	8.15., 3,50 	12.180.00 

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

VALOR TOTAL DO LOTE 
32
R$

.980,00 

Geral: 

Declaro para lodos 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 cm conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 

Pacajus - Ce, 27 de Dezembro de 2018 
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LOTE E. COTA EXCLUSIVA ME OU £fl 

ARCA ocsc.sçto V. USdIT V UNTT flT V TOTAL V.TOTAL (XI, 

Abatei, de esliseo ?. - SI, temesSe seedo. rido' reta. 
d,aeatoe e ementa 

5(9 10 CEASA tamanho e tolareçio yflqtS a sais 4.4.4... po *15.15 uW,S Silo.. 552*1,53 
e um tese e 

une Svree de eujlddea, p.re.*a larva.. tantavo. 
amorna e Une 

Banana 	prata 	tamanho 	MIO.. 	(10091. 	de 	pninewi &inta e — aIS 
qnalId*d•, ia astuta. em peno.. integra., tanlanho e ORO ento. e ornaria 

2. K 6230 CEASA coloreçSo undonn., coa, polpa fim. e Intacta, devendo «$6,10 
cinco 'saia cOei 

5451.587,75 e seta cale e 
Ror ben, d..anvolvida, sem da~ nla e.. e Imecénecos 

c entavos 
setenta e sele 

oriundo. do menu, e ltal%eponte oe.iavos 

Levenja E.'.  tSMaNbo "4010, Oe p.ir.ai.. qusl.dade, que..nt.snsi, 

k 5 500 ÇEMA 
,los cr. nu na,mod. .vyçêo no taa'O.4.o, wo , ,. . seta real s trv,ta 

5$40 soeis quSVocSntbe e Otto 
dato, da espec.. ~no.. e... fe.'.eMa. ou dafetol. 5 C'CO cantaste real., doze..... 
Mn,e.e coa, bniho se., machucado. Crtavde 

Idaçi retire, de prime'. qualidade. 'ri ials,r. tamanho noi.ecenloe e rIs 
4 K 75 CLASA e cor unifo.niee, sem n,echuosdoe, sem taros., ps.aeltaa 55120 1 

do tesa'.. 
«$90308 'eisa e e,al 

e out,ee Impurezas. econdlc.onad sem cais.. de p.pello 
quatro cantava 

centavel 

Man,eo io'maa de pi'.maire queiidadi, com 50% de 
maturaçio O ruia, de tan.anPsO u&forwsa no flu nsesw,o doze mil, dutentoe 

5 Kg $ 110 CEASA de erouço no ts'sert.o a'o'ma e 5.10, de espIae. e•m 5$T t'is 	ovile essa 
5$12 244.90 

5 	i.tanta e Quatio 

fe.iasenioe ou Oetetto, 	.-R. e c,bflho lrs'r 	de 
a seta cantava real. e nover.1e 

e..dede.. parasitas e  Iene.. se., mecdsucedoe 01a, sana 

Metanas grauda, 0• prime.,. queiided.. escoe tltagr., 
quauone -. 

hora 	de 	sujldeoee. 	parasitas 	clamas, 	t.ms,l,o 
dosa reta e ee.aoeatoe e 

e Kg soou CEASA 
ooloieçao uniformes. devendo ter bem desenvols.ds e 

5*245 Quarenta e cinco 5314 59354 noventa cites tecia 

nsedure, com polpa «rifle e "tecla. .e.nvnaci,uoedce. 
centavo, e oitenta 10110 

centavo. 

Meiho )apo,ie 	de p.'ilnea'a queiidade 	tamanho medio. Cento e oitenta e 
es, nseossucadoe coio'sç3o e taa,ensro unifo,n,ea cem 

 
três 'asic e 

voarem.e 7 5(9 50 CEASA y 	de is%aka'eç*o adauado. isento de •utaianclaa 
5$35? eeeentae sete R$1a3,67 

.eeeeatae sete 
Iefldeae. esqdad cantavoe 

Centeio. 

VALOS TOTAL 00 LOTE 07 R$ DO '03 De 

.Reenrá. eieoeni,e e USe reais e De. c~". 

ION 

LicnAAfre O 

ÃPREFEITURAMUHICIPAL0CIIORIZONTEÍCÉ 	 ' 	PAGINA 
:•R(GAO ELETRÔNICO N.' 2018.12 081 ISP 	 \\ ). 4f%_qf• 

cento saIeçao de n,ea.ce proposta pre regapo oe preço. visando Mii'.. e ev.,Wse .quiaiçõeo de gêner .afl.enbcioe desUnedoe *Õe 

O. AJ.meMaÇao (.coie,  do mi,.-ciØo de Honzont.CE 

CARTA ~POSTA 

LOlE 1. AMItA C0$CORRENCIA  

ITEM t6 1 OTDE 1 	MARCA ptSCRÇAO V UNiT V 	$iff p1. li TOTAL V TOTAL til 

ornocentoe e 
Ab.cst. de pnn'alre quelídede, In ~VIR. iaananho nédio, nove realce 

attu't1 • 
Kg 90 tema no . toloieçéo uniformes a têm defeito., polpa 559,39 ~Voenove 5*544,90 

reli.. no,nia CEM- 
lume, Piores de supdadfl. painitaa. Ieevfl. centavos cêniavo. 

~ona 	prata 	In..nho 	mõdio 	1009), 	de 	prinicire noventa a cInco 

Quebdade. ir, 	'Mura 	an,  pancle integre., tamanho e 
o.nco 	e  tese 	dez 

mcl. aelacantoee 

20'i"A Ç1A,$A coitsç*o ,,s'iiiotr.sØ coi, polpa frn.e . Macia, devendo 5*5 lO RIM *027 teetentaett$e 

w D.ic genennarmu, se,  da iS.COs a r.sêCMiCOe re.. vinte e sata 

ore.aoo. - me,uae.o e t'ê$eporte OS'tSrOe 

o.'to. nt.. unI 
La.'enje pelets.*rino nidio. O. p.im.lta qualdade m,I duzntae 

3 Ky I I 500 CEASA 
fruto. crI grtu .1.asImod..voiuçãd no tamanho aromas seta tese e cliMa 

5*121 22449 viate 	quatro '11a 
,é~ da ~Role,..nifo'm.s. e.m terin,.nto. ou defeito., e cinco cantavoe • quarenta e nos. 
«.mee• com brilho, sem machucado. 

ocr, ia, os 

dois mil, 
Maçi naoIon.i, 	. p.Im.vs Qualidade. la nehuro. tamanho 

d ole.. ai.ê sstecanloe e no,. 
CEMA • co. ia,Jonrses. sem r,schucacos sem serves. pe,saft 5*1204 

quatro centavo. 
112 70915 

reais e 05:0.10 • ouclai mØotsiae tco,Oorada em casaca de pap.iIo 
cantava. 

Me'So formo.. 1 	primefa qudd.. coa,,  *04, d 
n'aturaçio lrutoe da ta,sanho uniforme ao 91sw rné.j,o 

volta. 5•fl 'O 

ci. svoluçio no tanw,ho. aromas 5a4°f da espIas, se.t tal. rase a 	it. 
.raCrtOa 5 V,tS 

5 Kg 11250 CEASA RI) 37 RIM 754,$I e quato e... 
«mie. fe.lmrioa ou d.i.,toa. 	 . co., trilho INra da . sela centavoo seasanta a no',. 

p..ssit.0 • latosa. acm maol'tic.dõ. 
oca tav os 

Metanol. gr.uda. cio pn.',ieire qualldsd.. ca.c.Pr.taçra quarenta • quisto 
livre 	de 	•.daae. 	p.rsanaa 	. 	ansa 	tan, er, "o 	5 

dois rasas 
asile oitenta e um 

5000 CEASA 
coioosçao ...nhfornie.. deveaoo sai bem detanvouvOs a 

5.' 4', quarenta a tina. 5$44 041.53 
VMe1 ..ss.nta. 

mao.,,. ooa,  poipa Sri.,.. .scscta se 	mlOhvCahDl 
caliavos 

Use 014,1.00. 

Meio 	0n8e. da prmavs quadada ,r.no ,'..ø,c Qw.nhrto.e 
•Sa,5 macnucedoe colo'çio . tamanho ur#on'es. cc" 

na 51.se 
c't4u.Ma t on' E CEASA 5551 61 sa..søtal ..t. «$851 03 

grau de mali' eçio adeQuado, ...'lo de sr*stincise 
t.rro.e., suildadI.. 

c.atavoí 
'etCs do.. 
Centavo. 

VALOR TOTAL 00 LOTE 01. R$30 1 ,809,1$ 

V.zento. . MII si', .ltoc.n4oe e nove real. e deloitotentavo. 
Jy 





OIN 

Cai,. boy,e n.o.ds cOng.I.de 	oDtda a 	peru' 	da 
mosgr. 0. Rasas vtluscusis do cwc.ça. da bOvw%ot 

OSSdol $00 nlp$o v,4atwi$fl 	e 	psi.00. 
*., 	oono.ç&s 	h.g.êac.. 	•.tidfatOJt.e 	..pdo 	dl 
.viflalo c0dr4anui.to  santo ao taCJdOs inI•t%orit CotvsC 
05$05. 	cartlaqnt 	9o'do'e 	p*'c.*i 	•poWWo.a. 
taridôsa. 	coõgoios 	. 	nodo. 	larloto, 	Ad.o. 	. 
ooadjw..'ta. 	6s 	t.ct'o'og.atabo'.çao 	'Ao 	ss'ão 
psn.*doa. 	Embalagsn 	pnd'iafla 	ds 	pol,.W.ao 
r.nspwmnta. 'ta*tanhi . .Laa,co. l.rc 	não violado - 
t.cPw,.nto a vetijo. W. geraM. • int.grId.d. do 

• 	i ousei 
produto ata O inømelto 00 oorta.nio, ..UM. 1 q. 

8120.4t quarrts•vn. RIu 	754.51 .,onMa.c,"co 
acondicionado, sai gaita. da p.p.Ião lacradas a 

551 
00(11 10 kg A *mbSãgsm davare 04.115. a,t.'nnnti 0* 

centavo, 
dedos 	da 	idsntMcaçào. 	p.Oced*ncla. 	lntonnaçSo 
nutrloion.i par por~ num.ro da los., daiUma de validada, 
fio 	do 	produto. 	wap•ratura 	da 	•slocag•m 
•rvnazanamsnto • coniirvaçlo. nu,,s,o do regl.lzo no 
Ministério 	de 	AgiloulturaiI1001P0A 	e 	carimbo 	de 
mnspeçIo do 361`. Csvaolsrlsticaa ger~ o produto devsró 
•prsnntsr cor vermelho b'llh.nI. . odor t.I.cItIetlto, 
sem 	sinais 	da 	tarmsat.ção 	púlside 	ou 	panas 
esvardeades. Pnio pera consumo mininio Os lo (dazi 
mInena dsla di •ntisg. 

VALORTOTAL 00 L01( 0$. RK$ 14692 

•,a.enta 	0110 nl .elac.nto. . quereM.. omnoo reliaS nonnta . dois csnlavos 

- - 
	 LO(*.ASdPL.AC0alCOSR(SC*A  

ITEM VaMO• OTDE MARCA 0€$CRÇÂO ti USIT ti. i$4U EXT ti TOTAL ti TOTAL OCT 

Carne lona s.g.da. 11'4i . laca iciidrquel lia 
seção da .idnlo a ris ata ca de Ø.'d'n flf5flO( a 30%. 
Asp.cto 	do 	produto 	Saco. 	CO'  
cs.sctsnstco ds CansA sg.d..a .eces Iam  
da coloração 'O... Car.ctarI.SJc. da p'odu(oS ourados 
(nlVltG' fluIam). 044. 	pgÕçno Embalado à vãao 

curaMos 15415 ru 

p.tcla p155000 dl $009 ou 11e. acond.c.aaido. •fli 
UV.ta a Itt rieM oom#r.oss 

tu 6 225 REALEZA 
Gaas. de papelão Iacnda. . suadas Cri 10~g. com  

8133.35 e wwda . Meco 55207 344.55 odata. quatro 

id*n000açbo do p.  00040 a do l.brics,ls 	suloirnação 
ws• sala,t.a 

 
t 

nutrlc.onel 	por 	porção. 	ruem.. 	do 	104. 	data 	da 
cInta-nos 

 
riov. 

labncaç&o, oondiçbaí da ennI•n.n,anto 0 p1110 Para 
consumo niln.mo da 90 dias na data da .nt'ag. nuntaro 
do regiebo no Ministério da Agrloultura/SIFIDIPOA a 
oarlmbod• inspaçio do 5SF. 

VALOR TOTAL DO 1.011 011:1 $05207 534.60 

duantos •1*1a 111., quInhentos a otanta . gu.tio raeii assoantes nova osMavo. 

jf 

LOTE lOCaIA EXCLUSIVA ME OU £PP 
'II ..¼0 1 	QTDE MARCA DESCRICA.O V.UNIT V.UNITIXT. V '0141 ti IOIAL LXT 

Cama ~n. 1149*41. envida a 	soa (ohsqua) nai 
adção u 	da niwno. nitrato, casa da gordo'. b*nor a *0% 
Aaoacto 	do 	produto 	lato, 	cor 	in,a.mOnl 	cia's, 
c.lsctarlstco dl carne. 	a49ediae 'ad... Ipann prinriça 
da 	orsç$o ,ossa caiictaniocs da produtos Curado. 
(malho a nitrato). odor 	5.0..* Lluibal.óO a SItUO 141$ 

Cds ~w* di 50g ou 1 ag. acondlc.Qn.do, 5. 
lzv.a a vês 'sal. n.lI osato. 

no 2.075 RCALEZA 
caMas eI paarao ladrada. • 'MacIas CO.,  16*4, 	. 

5133.34 e trata a CInCO RISI.154.S0 nonata W~  

dinlAt ação do p'Oduto a do tabescarta, mornn.ça. 
0'tavos 'salsa novadita 

mjtnc.o'iaJ 	po' 	porção. 	Susto 	de do 
55v 

~cação. .~ da armaz.nsmInto a prszo pari 
toneulrio .-uno da $0 dia. na  data da antiga. l'iuluiln 
do r.gi.tro no Ma.~ 	AgncuIttlralSiFlOtPOA 1 
ceflnibo da 1.~M do 5W 

VALOS TOTAL 00 LOTE 10. 8*49194,90 
Intenta. nova mil, canto a noventa a go. ro rasle e novanta oantãvoa 

1.01111 .AMnÀCONCõRENCiÃ 
I TEM MARÇA o($ÇRCAO ti U 4 IF V.UPIITIXT. V. TOTAL V.TOTAtIXT. 

Sandun4a. 	am 	Õao 	con'M.IIvaI, 	iam 	connrrant.. 
quimlcoa, pronta para o consumo, •mbalsg•mn lala tupo 
sbra'fãcd, cri pato liquido da 1259 a P"0 Iquido 
drenado 	d. 	*tg 	A 	anibaiagam 	davara 	conta 

GOMES DA 
 os dado, da -a.-".," a protadancia, clno.,.au.a cento .dolsmil, 

LS1i '30)0 
COS IA 

ni nusmo 0• lota data de tabrloaqso. date Os vaIdade 815,57 saaasniaa ata 85102.122,45 C.ntofllata.dolt 

quar.bdads 	do 	produto 	S,forniaç$o 	niut,lølonaiP., ,asiaa qua'ita a 

porção, ..I. do registro no MlnI.là,lo dl Ag'tout,ra cinco cantavo. 

SIFiOIPOA a atender 	as •spaciScaçøa. técnicas. O 
produto devera ep'fl.Ma' validada mlnin. dai massa a 
parte da esta di anus9. 

VALOS TOTAL 00 LOTE II. 85102 ,22,45 
casta a — —. cardo i vanti e do. raia a qw..a a assoo eadi_ais 

t 





a 

Sal riánado soado. i.itSag.s p.*'ana pol.e4Jteno 

bw.eoa...tL 	,•iSIai 	aló.ioo 	~~mente 
dois "dl. 

ch.do por 	tieoeaigi 	co.. 	.d.irbiic içio 	do 

3 Kg 2 ¶0 
nduto e 000_b$.CrIi regaDo 'o 0V910 compet..'t.. 

R$122 
11111 	 ial evinlei 

R$2 57' 43 siI.atn um r•Sii 
dita do entaSigel. i piazo di riiidide 	pito I.,~ de do.. c.rtRv 

. qu..iMa iI,$i 
1 4, 	 ... Isdos ac.do. co.. 30 kg 

anIMo. 
*io 	de 	.ieeii. 	tsp.çdlC.çôei 	••9'iI 	5 

pedra  

T~ o.,dls.alado co..0o ciaileo l.ni...do SEU 
PIMENTA. coni,itanta 	~~ penam. flrt.l. 

plsbci contando 600 - com id.nlinç.çS, do produto o Q%.ezi nol. 

do libiloant.. n do rfl$I,o no 6g3o comp.t.nI. dali IPS 14.1. •.I.c.i.  Rei 1i 

4 Cl 2 400 REGINA de en,beiigem e prazo de valIdada 	•condioionado. ili R16.53 cwiq,..inta. trêi RI IS $7341 ..Iantai tece tese 

calsi de pipeilo lazr.d. . ruida contando 12 unid.d.. centavo. . quevinte e 4.14 

tinto 	de 	odor 	i ntos 	.ut.lJ nci 	nooNiu 	i OintavOi 

quaisquer outros lipo. de impu..... 	Prelo niini,, o do  

v.iio.de  doS ilesas de dita di anti.9. 

Vin.gr. di álcool. --da.volátil 4%, embal.g.n, pfln'àrli 

genro. ~LI. coMendo 500 ml com ld.ntlflcaç$o do 

piodvjtoe do fablloant.. 'iglstro no Orgão oon'p.t.nta, 
do:. mii distintos 

04 2400 10.1) dita do imbilagem 5 prato de vilidadi. .condiclon.doi F115.10 F115.10 
cinco riem i Sa 

R$12.244.iO 
• qualerita e quatro 

•n, calai de piio i.cr.da e miada contando 12 
oimtasoe 

unididia 	n'e o. .mpurnaa Prazo 'isinio de 	Mididi 

de $ n.ene di data da intriga 

VALORTOTAL 00 LOTE 30; R$44b7I.47 
- - - 
	 qr 	• q.aid.e iM q.nhs.to.. seta-la e um Ie • 	..at* cr$4 ciitivos  

LOTE SI. EXCLUSIVO st OU Efl  

t;;g 1 •tvr 1 	MARCA DESCRIÇÃO V. IflT VI UNTEM vr TOTAL V.TOTAL EXT. 

Oiio o. i0a r&lqi.40 tpo 1 — g..taf 5 p.t co 	crtiido 
de 900 si cc.. .o.ntAtc.ção do piodvito  

inton...c46 nutricdl  por pofç&o - do tigi.lro no 0930 

0, 4000 SOVA 
competeM. data de is*atagens e pMe de viididi 

RiS 53 
tei'-.i e 

cequsta. is flfl i22 45 ce'toi *'t4i 40.4 
..d.'.~ is cais.. do p.p.lIo iici.d.. i .1t.ct quMit4 i 
contendo 20 unudadie 	isento de odo,ii nlr.&noi. c..co cantara. 

MetAnc. nociva. qu.lsqw outro lipo de invpuriza 
Pr azo de validade ,mnin,o di imites de data di intriga. 

Maigar.na vegetal Oco, i& - $5 a 76% de i,pidloe. à bisi 
de Óleo. vegitai. Ilquídos a Mte.eiti.iRosdo. e •im 
gorduras trina, imbalagin, p.Ímafla gole pleatico de ..nia . cinco mii 
SOOg contendo id.ntfficiçlo do produto e Fabeicenle, quinhpoto,e 

34M PRIMOR inton'iaç$o nutnclonil por porgio. data de embalagem R$735 
M. r..iseii 

54$13 	A 	i. .ittinta • ali 
abu prazo de raindadi . SI.' . •oondioionadoi •m ceita 

i cinco Olnhavo 
ii... trinta. 

di pipilio tecida.. Intactai. Prelo nrmnir.,o do validade caco cantaro. 
dei san da dita do enh,eji. E.pecifloeçõee impristai 
na propn. imbalagem Intriga: missal 

VALOR TOTAL DO LOTE II: R$51 649.60 

oqu 	i um mui. s..aoe.,Se . oR 	s nova reaso i dante canIMoe 

	

VAI.oa aom DOS LOTaI 	 - - UMAIZAMIrIM 

	

PRAZO DE ENTREGA 	 lOtOU) QiA5 

	

PZO DI VAI_JOADE DA CARTA PROOiT& 	 lo (iESSENTAI DIAS 

Oeci.rirnoe pera tooas oi Ins de direito que noe paçoi oti,IedOi alão ,ncbjida toda is daptele inc.dil,tae iObie O Iomidla,s,Io Celerii. i Imbuias. incargo. iOO i 
dimana Sani. itininta á itecuçio do obi.to diii. idilaçio 

	

OioIitin.oe, piri todos oe fia, de direito, qua Ou..lpflmo. pimnai.ente 00 requigi loa de habilitação e que nOeai Carta P'o,eita cata 	im  coalomIlidade c 	se es.g•naee do 
instumenlo co.,vocetôfio (idial). 

FORTALEZAICE). 21 de DEZEMBRO di 2018. 
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ÃPREÇ(TUM MUNICiPAL O( HORIzonE/aT 	
- 	 - £ 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 201842.06.2 - SRP 

1'reit tytatult, aguisições de géneros alimenticlos deginados a-
W*ffiiSSO de Hortzonte/CE. 

1 flTP 5 - hasta 
— 

ITEM DESCRIÇÃO 
— 

UNID 
— 

.2L MARCA V. UNIT V. UNIT EXT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

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

médio, tamanho e coioraçôo uniformes e sem de'e'tos, KQi'.nodutor R$9,50 
cinquenta centavos 

R5855,00 cinquenta e cinco 

polpa firme, livres de sujidades, parasitas, larvas, reais 

Bana,,a prata tamanho médio (lOOg), de primeira 
Qualidade, lo natura, em pancas integras, tamanho e teto. três mii, 

coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Kg 18/50 produtor R$5.SO 
Cinco rea s e 

Rs103.125,00 cento e vinte 
devendo se. bem desenvolvida, sem danos físicos e 

Onquenta centajos cinco reais 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

— — 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, cento e vinte e 
fnjtos c~ grau méxin,o de evoluçho no tamanho, 1(9 16.500 produtor R17.40 

sete reais e 
R3122.100.00 dois mmi e cem 

,'o m.ae sabor da espécie, uniformes. sem fenmentos quarenta centavos 
deleitas. firmes e com brilho, sem machucados. 

— — 

reais 

;.S -cionai. de primeira quandade, ir, natura, dois mil, 
:a-a'o e cor uniformes, sem machucados, sem 

1(9 225 produtor Kg 
 

R122,20 
doze reais e vinte 

R$2.745,0O 
setecentos. 

iarvas, parasitas e outras Supurezas, acondicionada quarenta e cinco 
em caixas de papelão reais 

Mamio formosa de primeira qualidade, com 80% de 
maturaçae. frutos de tamanho uniforme, no grau 

máximo de evoluçio no tamanho, aroma e sabor da 
três reais e trinta 

trinta e sete mii. 
5 espécie. sem ferimentos ou defeitos, firmes e com K; 11,25) produtor 1113,30 Rs37.125,o0 cento e vinte e 

brilho iivre de sujidades parasitas e larvas, Sem 
centavos 

Cinco reais 
mad.ucados. 

— — 

'rioncio graúda, de primeira qualidade, casca integra, 

6 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

Kg 16.000 produtor R$2.50 
dois reais e 

R$45.000.00 
Quarenta e cinco 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e cinquenta centavos mli reais 
madura, com polpa firme e intacta, Sem machucados 

— — 

Meijo japonês, de primeira Qualidade, tamanho médio, 
sem machucados, cobrad o e tamanho uniformes. três real e setenta 

quinhentos e 

com grau de maturaçao adequado, isento de 
1(9 150 produtor 1153,70 

centavos 
115555.00 cinquenta e cinco 

substâncias terrosas, sujidades. reais 

VALOR TC AI. O0.tOTE--=t:  

— — 

LOTE 2 'COTA (XQJVA Nt OU EW 
— 

TE» 
— 

DtsiCÃO 
— 

UHID 
— 

— 

, MARCA V. UN IT V. UNIT EXT. V. TOTAL AL V.TOT 	(XL 

&bacate de pfl'ne.a quaadade, ir, fina. tamanho 
nove reais e duzentos e oitenta io méd, tamanho e C~ uniformes e sem da(sltos, 1(9 30 produtor 1139.50 R$285,O0 

— 

polpa firme, o~ de pflidades, parasitas,  lenas. 
— — 

cinquenta centavos e cimo reais 

Banana prata tamanho Médio 11009), de pnmeira 
qualidade, in natura, em peritas Integras, tamanho e trinta e quatro mil, 

7 coloração uniforme, com polpa firma e intacta, KQ €.2S0 produtor 1155,50 
cinco mais e 

11534 .3 75,00 
trezentos e 

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

mecânicos orlundos do manuseio e transporte. reais 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, 
frutos com grau máximo de evoluçio no tamanho, sete reais e quarenta mil e 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem farinhentos entos 
. 55)0 produtor 1157,40 

quarenta centavos 
11540.700,00 

setecentos reais 
ou defeitos, flrmes e com brilho, sem machucados. 

Maçã nacional, de primeira qualidade, In natura. 
tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem 

1(9 75 prc&tc' Rs:2.2 doze reais e vinte 
111915.00 

novecentos e 
larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada centavos quinze reais 

— 
em caixas de papelao 

— — 

mamão formosa de prImeira qualidade, cor,. 10% de 
~ração. frutos de tamanho uniforme, no grau 

mâx,mo de evoauçlo no tamanho. aroma e sabor a três reais e trinta doze mil, trezentos;  

espécie, sem fennienios ou defeitos. firmes e cem 
3.750 R$3.30 

centavo. 11512.37500 e setenta e cinco 

Ø.4°o livre de sujidades parasitas e arras, sem reais 

machucados.  

Melancia graúda, de primeira Qualidade, casca integra, 

6 
iivre de sujidades. parasitas e larvas, tamanho e dois reais e 

coloraçlo uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
Kg 6.000 produtor 1152,50 

cinquenta centavos 
11515.00000 Quinze mil reais 

madura, com polpa firme e intacta, sem machucados. 

bVIA 
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Carne boina moda crgeTada, obtida a partir da :' 
moagem de massas musculares de carcaças de 

. 

bovinos sadjos, abatidos sob in,peç5c veterinária e PAGrN,. 	- 	 - 

n'anipulados em condições higiénicas satisfatória,, 
seguido de imediato congelamento.]sento de tecidos 
inferiores corno osso,, cartilagens, gordura parcial,  
aponevroses, tendões, colgulos e rodo, l , n'aticos.  

Aditivos e coadjuvantes Cc tecnOiOgla!eiabora-Ç3O trilo 
serk permtldos. Embalagem primaria de polietieno 
tranjoarente, resistente e atóxico, limpo, não violado. 

fechamento à vácuo, que garanta a integndade do Quarenta e dois 

2 
rodutO até o momento do consumo, contendo à k9 

k9 1.950 dubol R$22.00 vinte e dois reais R$42.900,00 mil e novecentos 
acondicionados em c~ de papelão larada, e reais 
intactas com 10 lcg. A embalagem deverá corte, 

externamente os dados de .dentcaçIo, proced+nc., 
infonnaçic nutricional cor porção. número de lote. 
data de validade, peso do produto. temperatura de 

estoc.agem, ar?nszen.mento e conservação. número 50 

registro no Ministério da AqriCuitura/SIFIOIPOA e 
tarimbo de  inspeção do SIr. Caracttrfsticas geras 
produto deverá apresentar cor vernwho articulei e 

Doo ,  caratie-r-c: se- si-as de fe"mentatâo Pútrida 
ou parte, 	'. i''r'T't  

- 	 VALOR TOTAL ToLOTE 	 -. R172.900,OO 

setenta e dos mil e novecentos reais 

LOTE 9 - AMPLA CONCOMLNCIA 

DESCRIÇÃO rD fl MAi 1. NIT V. UNIT EXT. V. TOTAL VJOTAL EXT. 

Carne bovina salgada, curada e seca (tranque) semi ,  
adição de nrtrlto e nitrato, capa de gordura inferior a 
31 Aspecto do produto: seco; cor: marrom claro, 

caractensbco de carnes salgadas e secas, sem 
presença de coloração rósea caracteristica de produtos 
curado, (nit'ito e nitrato); odor: próprio. Embalado á duzentos e 

vácuo em pacote plástico de Soog ou 1k9. dezessete mil, 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e Kg 6.h . , iii "S I -,,00 trinta e cinco reais 11152 117.875,00 oitocentos e 

intactas  com 10k9, com identificação do produto e do setenta e cinco 
fabricante, informação nutn-cional por porção, numero reais 

do lote, data de fabricação, condições de 
armazenamento e prazo para consumo mnimo de 90 

dias na data da entrega, número do registro no 
Ministério da Agricuitura/SlF/D)POA e carimbo de 

inspeção do 5W. 

VALoATÓrAL DO TVr' 	-- 	 --- - 	 -n-v- 	R$', 

. 	 duzentos edezes,ete mil, OitOcWitGS a setenta e cinco  

LOTE 10 - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO G7D aiaia  fl MARCA 	V. uNIT V. UNIT EXT. 1. TOTAL 'd.TOTAL EXT. 

Carne bovina salgada, curada e seca charque) 5eri 
adição de nitrlto e nitrato, capa de gordura inferior a 
30%. Aspecto do produto: seco; cor: marrom Claro, 

característico de cames salgadas e secas. Sem 
presença de coloração rósea característica de produtos 
curados 	nit,it0 e nitrato); odor: próprio. Embalado á 

vácuo em pacote  plástico de 5009 ou 'kg, setenta e dois mil, 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e Kg 2.C75 	dubo' 	Rs3S,C0 trinta e cinco reais R$72 625,00 seiscentos e vinte 

intactas com 10k9. com  identificação do produto e do e cinco reais 
fabricante, informação flutricional por porção, numero 

do lote, data de fabricação, condições de 
armazenamento e Prazo para consumo mínimo de OC 

dias na data da entrega, nimeo do registro no 
Ministério da Agncuitur&SIF/OIPOA e corimbo de 

inspeção do 5W. 

VALOR TOTAL DO LOTE  
setenta e dois ff14. Seiscentos e vinte e Cinco li 	- 

—'-'- 
jITEPi 	 D(SOIÇÂO 	 ILietiol QTDE 1 MARCA 1 	V. UNI' 	1 	V. UNIr EXT. 	1 	V. TOTAL 	1 V.TOTAL (XI. 1aio aliiiiiiiiiiiiia 





7,. 	 •.1 

1t 

Sardinhas em óleo comestível, sem conservantes 
químicos. 	~a o consumo. eSagem 	a tipo 

mie-fácil, com peso 	 de 1259 e peso lido 
drenado de Sdg. A embalagem deverá coMer 

externamente os dados de identificaçio • proced4nda, gemes da Cinto e oito mil 
número de lote, data de fabncaç$o, data de validade. 	teta 	18.000 	 RUMO seis reais R$lOt000,OO 

Costa 
quantidade do produto, informaçáo nutricional pos 

reais 

porç&o, número do registro no Ministério da Agricultura 
SIF/DIPOA e atender as espeancações técnicas. O 
Produto deverá apresentar validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega. 

1 

	

VALOR T 	LOTE  1 
• 

teoiton. 11reais 

1011 12 'COTA EXO.ÂISIVA ME OU EPP — 
ITEM DESCRIÇÃO 

— a 
LJNID 	 MARCA 	V. UNIT V. lINIT EXT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Sardinhas em óleo comestível,Sem CO4%servantes 
Químicos, pronta para o conwmo, embalagem lata tipo 

ab-fácil, re 	com peso  liquido de 1259 e peso liquido 
drenado de 849. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de Identificado e procedência, 
QOITI.,S 	la trinta e seis mil 

1 número de lote, data de tabrlcaçáo, data de validade, Lata 	óCIO 	 R56.00 seis reais R.$36.000,0O 
quantidade do produto, inrormaçio nutriclonal por 

COSIA reais 

porçáo, número do registro no Ministério da Agricultura 
$IF/DIPOA e atender as especificações técnicas. O 
Produto deverá apresentar validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega. 

-- 	 IWR TOTAL DO LOTE - 	.. 
- 	- 	 - 	:trinta e 11411, mil reais  

LOTE 13 - AMPLA CONCORRbQA 

ITEM DESCRIÇÃO ro fl MARCA .. u'trr V. INIIT EXT. V. TOTAL VJOTAI. EXT. 

Arroz branco longo fino tiø 2, embalagem primária de 
polietileno transparente, resistente, atóxico, 

flermeticamente fechado por lermosoldagem, com 
peso líquido de 1 kg, contendo: identiflcaçáo do 

Produto. nome e endereço do empacotador, número de treze mil, 
registro do produto no órgao competente e setecentos e 

procedência, informaçio nutnclonal por porçáo, data Kg 2.925 rampinely R$4,70 
quatro reais e 

R$13.7475O quarenta e sete 
de embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados setenta centavos 

reais e cinquenta 
de 30k9 respeciÀcaçbes Impressas na própria centavos 

embalagem). Isento de moio. odores estranhos, 
parasitas. substõnclas nocivas e quaisquer outro tipo 

de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses da 
data da entrega. 

— — 

Arroz Partoilizado longo tino tipo 1, embalagem 
primaria de polietileno transoarente, resistente, 

atóxico, herrneticamente fechado por termosoldagem, 
com peso liquido de L kg, contendo: Identificaçáo do 

Produto, nome e endereço do empacotador, número de 
registro do produto no órgao competente e cento e dezesseis 

procedência, ln(ormaç&o nutricionol por pontão, data 1(9 24.750 rampinely R$4.70 tc e  R511$.325,OO mil, trezentos e 
de embatagem e prazo de validade, em fardos lacrados setenta 	 5 

vinte e cinco reais 
de 30k9 (especificações impressas 	a própria 

embalagem). Isento de moro, odores estranhos, 
Parasitas, substánclas nocivas e quaisquer outro tipo 

de impureza. Prazo de validade mínimo de 6 meses da 
data da entrega. 

VALORU 	AI. DO LOTE 	 R$130.072,50 
~to e trinta mil e setenta e dais reecZnquenta avos 

LOTE 14 - COTA EXCLUSIVA MI OU IPP 

1 LTEMI 	 DESCRIÇÃO 11111101 QTDE 1 MARCA 1 V. ($111 1 	v. l$IIT IXT. 	1 V. TOTAL 1 	V.TOTAI. EXY. 	1 

é. PAGINA—  
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OESCAIÇAO 1*410 i V. TOTAIS  — 
óleo de soja refinado tipo 1, emgarTala pei com 

.-... 	
- 	.: 

conteúdo de 900 ml com identiflcaçio do produto e 
fabricante, info ,maÇão nutrlCl001l por porçlo. n o  do 
registro no órgão competente, data de embalagem e ~te e ou mio 

prazo de validade, acondicio.sados em caixas di Gr? 4.300 abc 	111 1.00 -• 	 -: 	 -. 111$26•000,00 
papelão lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, subitincias nocivas e 

qualsuer outro bpo de impureza. Prazo de validade 
minimo de 6 meses da dato da entiroa. 

Margarina vegetal com sal - 55 a 	de ipclos. 
base de ólets vegetais líQuidos e interesterincados e 

sem gorduras trans, embalagem Primária pote plistico 
de 5009 contendo identificação do produto e -Me e sete mil, 

fabricante, 	
fo.maçlo nutricional por po.-çlo. data CC 

3.480 delico 	Rlili D40 leais R$27.6400: oitocentos e 
embalagem e/ou prazo de validade e S.I.V. Quarenta reais 

acondiciOnados em caixa de papelão lacradas e 
'tactas. Prazo mínimo de validade de 4 meses da data 

da entrega. Especificações impressas ne própna 
embalagem. Entrega: mensal. 

— — - 	VALOR TOTAL DC LOTE 	 - 	RI 55640,00  

cinquenta e Cnco mil, oitocentos e 400renta reais 

VALOR GLOBAL R$4.017.07 3,88 
iøJh6ea. dezassete mil a setenta e três mais a oitenta a oito centavo. 

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

- 5 ofertados eitddaiiadis as despejas incidentes sobre o fomaCSato referentes a tnbvtos, en(ótgQs 
- 	 e demais nu astn1.jo do ot)eto desta Iicitaçôo. 

te 	 - - pMnam.nte os rexpilv= de habiHaç5o 	-.Carta Proç-" cri cotrmdade com a$ 
(ed______ 

FORTALEZA(), 26 de Dezembro de 2018. 
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PÁGINA 

PREGÃO aETRÓN)co N • 201* 12% 1 . 5*? 
FORTALEZA/CE. 27 DE, DCZLMURO DE 2919 

e)flJF.tO: Seleçda de ,nelltoi peopais pari 'filho de ~ namdo fi-o evennssia aqsiasiçÕn 4* $beeas aba~ de.dco . .J.aas. assut4o. - Ptoçait. de 

Alm,eniaflo E,çotai do ntwsi t ,su de lloeizoaeCE 

- 	 LOTEI. AMPLA CONCORRINCIA  
ITEM 	 DCSCRIÇAO 	 CNID QTDE 	MARCA 	VALOR IJMT 	EXTI 	TOTAL 	IXT. 

VAI.ORUMT 	VALOR 	%AIORTOTtL 

.bs.ie de prsnn. qiahsMsle. si  sela. Isenanho niedio. 
CI 	wnwd,o e cdonçlo unaloemeee seis. deresios. pc.tp . 6nne. 	4 	90 	Ii. Naisua 	K$Q.30  nove rtais e lisnis 

listra de sssjsSsdet. psessnas. larvas centavos 	 ICC se iii.i 

basa 	s Inabo mediu 1 OOgl & wwsn q,sabdade. si 
a. ca penas weçaa. i..bo e coke.çSe' sgufrenw vesti 	 cirso reais e nsic 	 noventa e sele mil e 02 	poja fle e ttacia &nno se. en. .santa scsi' 	 is ssusi 	RS.?0 	cernas.o. 	RS9 Sixiflo 	~~cem.. 
6iscos e nxcãe.coi onajos do nwcsn era pXte 

Laranja pai tsmait, ~ do pemwses qualidade. à'jtos com 
01 	"• 	dc e.oluØ.o Yl ianhgto, iton 	e satcc da tspecie• 	 i. Nahw. 	W.30 sct reais e 'vira cento e note rr.L 

R$120150.00 	q.atNeni,se un'rmek ices. ieTIn,er.los 'tu de(e,io. farte, e cotei bnllso. sem 
nachus.ask,. C*45*M5 reais 

- 	Maçi nacional, de ptsir.cuis qus]sdasle. ir. saiste. 5SmsrO e coo 	 dou eis!. 
04 	unif~ sem n,ssl,uisdos. sem sois.. pai..,itas e 01*555 	4 	215 	Is' Nano. 	RS '3.00 	nele relia 	482 925.00 	no,taiws e v.ae 

lmpweLss. aco.wt,ç,os.sd. çen çasxa. de papelão    	e cinco rosa 
- MamIo (osmose dc irmanes. qsand.de . com 0'4 de nra~ 

frisos de isinaniso un,f~ no oco máximo de evolsçào no 
os 	

timis e Ide risi. isiT.snj.o. nona e sabiv da esp&se seis íenmentisa oudcle,los.. 	 bt reais e tOnta 	417 124,0(1 	ç~c . 	e finita e ccvii bnllio liste de ssjss.dn. parasitas e lenas. san 	 centavos 
nsec Ias, idas culto reais 

Melancia pa.d& de 	ares q~ calca risep. liste &  
ss~ pana e lana tasr.ho o co~ xatmes. 	 does lesa, ~eu 	 quaieol. e nove nui 4 	II 	_' 	te Nassa. 	RS.'S 	 RS49 dna.do se, bem. descsscqv,d. ornadas. e. polpa firme e 	 e tirgo ceeta'0. 	 e q,unbcnios reaja 

ataR sei.. ertb.cadp,  
Melão jsçonés. de ptmwssa qualidade vamasho medio. ecos 	 oca reais e 	 qrisetr.os e 

0' 	machucados, coloaçlo o isnasi., ,,nitbnne;. com pai & 	4 	tio 	Is Natios 	RSY.45 	quarenta e caso 	14$' 1'. 	dczcsier ?eais e 
monitaçjo edequsdo. 'senti, de •,shoxinc,ga leitosas. iopidsdes 	 enta'.t 	 .n4urrta 	er.ta' , 

VALOR no LOTE oiT 	Rt309 534W  
Lrennleit e adio eis?, oiiocsriseiseecO.qiwtfl e guiaria evan e ClaQiilrdO co~ 

LOTE TTx)tÇLNLl:slVA ME ou v.pp 

rIM 	 DISCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 	VALOR UNR 1 VALtU.
OR ENIl 	VALOR 	VALOR TOTAL 

TOTAL 	 EXT. 

31 	tansariso e colotsiÀ.a wstornirs e seu, defeitos, polpa fintar. 	4 	'li 	\srura 	R$2,30 
nove reais e Oinls 	 duzentos e releas, e 

- 	 de n,',dades IWCS.iU. lsr.as   

 
bases 	

141270.0(1 
"lusos 	 'lese leais 

Banais prar. tambo irsodio l lOOgi. de wrrn qualidade. es 

'laia eospeeas .Ssgiss. t 	e 	
6250 	Ii, 'ara . 	1455 	 500.00  

cinco 	
14532 ,20 	

reais e asile 	 Dn.la e dois na' 
PM Star e acata. deso - baia detem oss ida. sem d, 	 ccnua.ot 	 queiheisto. reais 

ftsaoo. e mcc Laicos 	saido. do nan 'saci-o e etspau 

Lnnja pata tarnin),,, nardio, de pcvne.rs qualidade. frsec. coe,.  
grau insuflas de c'oIsçLs no iawlio. arocar e t da aflaa, 	

Rr') 	
"" 	

)( 	(É 	
qucea tril cento 

wufonncs. seio (ciu,iciits,a ou defeilos. fim,es e cem bno. sois 	 ,cflja,u. 	 e cu.quents riais 
- 	 n$çhucados  

MaçA nacional, de pi useira iu.Isd.de, a nessas, tamanho e cor 
04 	unsfoimes. seus inechucsdos. seus lenas, parasitas e ouias 	4 	75 	In Nassa 	1(513.00 	sete leais 	KS°75,00 

no'ecenlo. e 

in.plsre,as, ecoodic.o..sda em caixas de papelão selesea e cinco real, 

- 	Maiuião (o,,suosa de pinluei.. qualidade. cotei 80% de .nstw.çlo, 

frutos de tamanho sn,loiuc. no pais nihnnso de nolução ao 	 doze tal, b'ezentos 
 tiS 	uan.a.ba. aNuviar e  sitio' da eapóc,e. sais k]'in,entos ou dekilos, 	4 	3 730 	Is Nsiut, 	1455,30 	
e Insta

14% li 37500 	e setenta o cinco 
leda reate 

cai. SiSsa lia,e de sis,ida&'s part'siu e l.ri'&i. sem 	 reais 
cahtsvos 

'.!elws.'is traMa de vrwst. qualids&, casca cic57& liste dc 
,. - . Uajes parasita. e lenas 	wian e o4oi•ç4 sarjoeunes. 	 dois Teso e seteira 	 e 

4 	6000 	Is 'i101 	 RS1.5 	 1(516500.00 	
dezasc,s mi] 

deserde sei bem, d 	ss.'n1s e mad 	coem polpa ume e 	 e cinco celstsvos 	 quinhentos tossi 
is, scsi) mS hiscados 

leLlo açs.ist, 

 

de,... 	qssaiidade. Larnr},o narda,. sco, 	 rUa 'tais e 	 casio e setoisis e 
1" 	niachucajosssslisisc&i e iansnIas sn,G,r,nrç com 	rss te 	4 	'1' 	 Is Ssn.n 	1(53 45 	qsa'nsu e,,',, 	1481 	1,50 	dota reais e 

niatsxs4s, sdes1ua.Ss isento de sshsIãrciis 1C0045s. isisdades 	 .Cntas.'i 	 cesquesiti 

VALOR (X)Í1TOT 	 RS10295l,5o 
censo' dois si? nos'eieOhit.snqs,nki e ese reais e Ciflqwfltd Cenidvoi 

1.011:3 . A.S1p11t (ONCORRF.r'iCIA 

n'EM 	 DESCRIÇÃO 	 HrnI QTDE 	MARCA 	VALOR UNIT 	
VALOR LNJT 1 	VALOR 	VALORTOTAL 

EXT, 	1 	TOTAL 	 Lxi'. 

o 
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1 	PAuliqA 

Carne bovina salaada.  ainda e toca (,truque) sem adiçao de ' 

nitijio e nitisto, rapa de gordura inSones a 30%. Aspecto do  
Produto, soro; coe, maneio dato. casacterlsheo de cumes "— — 

salgadas e secas. sem presença de cokiraçlo rósea c.nczertsiica 
de produtos curados (rún'ilo e minto); odor próprio Embalado duzentos e 

coopacotepisiárico de SWBM É ks.a&jouua4os «" 
K 6.225 

Sabor do 
RS33,00 trinta e doido mas. KS217 175.00 

dOZflfl s'ul, 
caixas de papelSo lactailas e intactas com lOki  coto SenSo oitncelttrst e semita 

tdenis6ca.10 do produto e do Ubnoaiite. informação nuuicsonai e cijico reais 
por porção. nwrelo do loe. data de tabmicaçao. condições de 
anraasenaxnento e praro pata consumo minhoto 4.90 dias na 

data da eninga. ,iúsnerc, do registo no %linsuéno da 
A1nru1IusatS1E:DIPOA o cssunho de inspeção do 5W. 

VALOR oo LOTE 'or ________ 
cheirares e ckxsvete mil, oi(OctfliDr e setenW e cinto mos 

'iTir  LOTE 	COTA EXCLUSIVA ME 0(1 EPP  

ITEM DESCRIÇÃO UNI» QTDE MARCA VALORI'NIT 
VALOR UNI T VAIAR 'AtOR TOTAl. 

flT. 'FOTA 1 EXT. 

Cante boins salgada. curada e seca(chrque) sem adiçan de 

minto e aurato, capo de gordura jnke,or a 30%. Aspecto do 
produto: .eco cor ma000l claro, c.acierisxico de carnes 

salgadas e sotas, seco presença de eoloraçao rôse.cnaeterlsncn 
dc produtos condoa (Moroso nitsato); tido,' próprso. Embalado 

váeuoem pacote plasicco de 50C ou ik. acondicionados em Sabor iks 
setenta e dois mal, 

casas de papetSo lacradas e intactas coso 1%. com 
k 2 075 

Senso 
RS35.00 moia e cinco teus R%-- 2 625.00 ~nora e vinte e 

identiikaçao do produto edo fabricante, inrortnaçáo n,stnrionai 011,00 reais 

pos porção. numero do loto, data de fabncaçAo. coodaç&s de 

aunazenarnenlo e prazo para conswno u uso, de 90 das. na  
data da entrega, número do resisto  no Minist&,o da 

AgriculTuaraSlF:DIPOA e carimbo de inspeção do SIE 

- VALOR DO tTi! lr"    R572 62,C<J 
setenta e iki.s fl7Z'ttfÃt a 5!fl11, 	ifl(j'i'Ç 

LOTE II - AMPLA CONCORRÊNCIA  

n'EM DESCRIÇÃO UNI» QTDE MARCA VALOR UMT 
VALOR INIT VAIAR VAI.ORTOTAL 

EXI. TOTAL EXT. 

Sardinbas elo *0 comrsllvel. seio e nser.anmes qu2nicoa. 
pronia para o consinro, embalagem lata ripo abre-ftcil. tona 

peso liquido de 125g e peso Itqiado drenado do Slg. A 
e',talagetn devera conta extenwneatc os dados de 

idenullca,ao e procedência, número de lote, data de 6bncaçao, 
Laia 18000 

Robson 
RS7 00 sete reais R5126 03000 

'°" 	C vinte e seis 
data de validade. quantidade do produto, m~ nunicional ' Crustio '' orei reais 

por porção. número das regateio no %imistá,io da Anculnsra 

SIF.'DIPOA e atendeu as especiflcaçks técnicas. O produto 
deverá apresentar salidade nilainis de 6 mosca a partir da data 

te onrioga 

-= VALOR DO LOTE i'iT""  
eira st r tifltC C Seis mil tens 

LOTE 'Ii -COTA EXCLUSIS'A ME OL KPP  

n'EM DLSCRJÇÀO (NU) QTDE MARCA VALOR LNIT 
VALOR UNI   VALOR VALOR TOTAL 

EXT. iGa'AL EXT. 

Sardinhas ego &co cuíi.c,t,vel. sem c's'ssena,'scs .paimi:os, 

pronta pus o corsiun». embalagem laia tipo abre'lkc,l, com 
peso liquido de 12510 e peso liquido drenado de 84g. A 

entalagemu ds,vet* conta extenwnente os dado, de 

ideitriticação e procedência, número de lote lala de 6bncaçao. Robson quarcllLi 	doí, sol 
data de validade, quantidade do produto. tnfocn,açao nuimictonal 

tos 6000 
Cssisoe 

RS7,oO sete reais 1(842.000,00 
reais 

p0. porção, número do registro no Ministõrio da Agricultura 
SIE/DIPOA e atende, as especificações técnicas O produto 

deverá aprrscnlar saudade mínima de 6 meses a partir da data 

4 cursor cl 

VALOR DO WW lF" 1(542000.00 
quarenta e doar iii? nois 

LOtE l3-AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM I DEsc.RIÇÂO 	 JLJYIDI QTDE 	MARCA H0MTI 
VAI.ORL'NIT 1 	VALOR 1 VALORTOTAL 1 

EXT, 1 	TOTAL EXT. 

'4, 





/i 
\ 

PA 'NA 
tfl) 

('oloeifico cm pó, carçoslo pa toM cuiqacddo 0W rue 

ic4 fnl.co e 'utçi4o escoa de amimei, SEM SAL () 

wod.d&' .4u dcn ~ quwtãdade stpii&na de poremas. 

ie,jrJgas TOe*t3, 	cctans sarmadas. sot&uru o, fibra 

ai rtnen e ,odao an pi(es p4aixacos de 100g ecen 

T&nfT*C.<IO dc pridutc efauKsaW n - d0 	 oegSO 
ccao K. RSI.35 

'  
RS12 150.00 t a 

* c*n.etente. laTi dc eiT%aahl e nzo de 'aiidait cao c—avo. -'- e_a 

çTrslssIouklot cru tordos lindos de 1k4 Prato de xai4.& 

influa, de 06 meses, pcir da data da «icela  do Fto.Mo 

O *pecifica<Ões flipeSMai na prtçn. embalqast lacaio dc 

mo(o. odeie, esaaho,. asibalhoctas ao'%I4 e qTaaalqlser Tino 

bpodcuçiiieta. - 
Sal refinado iodado. eot.Iigcm pnenáiia polaclsleno 

eemuspaeente. resugenle. atóxico. heenwtacaneote fechado por 

leeniossoklaaem. COSTa ideixtificaçâo do peodaio edo fatescanie. 
 nu 	e e dei, mal. sesiceifor 

rogisiso no biglo coneeeaie. lia M.tr 	o] RS •., 24 >512 604,00 

Ias, de einl,eIagem e peno de validade e peso liquido de 1 
*505 Foi; trairaM e qvauo lxiii 

acoudicacinados em Cardos UCTØ40S com 30 k1 1 nulo de 

.raspureias E,peciflcaçaea onpeessaa na ptõpni ensbala11euua 

1 impero coadin,entado coakto caseiro liquido SIAl 

l'IMENl A. corasaslare. embalagem pomina posto plíasica 

coniesado 0O ml com idearificaflo do peodoio e do toteicanle. 
$eta 1c0.30 mil. quinze 

e' do registo no deflo COSTÇIC*CIITC. data de eeiibalageus e p azo e - 400 
Ieasapesoda 

RS6,S' cmquce.lae ,elc RlaI 	705.01> aelscentnue 
de saladade. acoa.daaoea.dos eisa cai,.. de pa.elAo laciadae Casa - 
anota coaateado 12 unidade; 1 'caio de odscs estranhos, 

centasos .nsenlae oito Traia 

substdooaa. nØçn%3 e Qsasque citas tipos de aq,aarezaa haso 

flo.,* de sal4adc de 6 Iran da data da ntep 

de l~ atada solarsi 4",, critaiagein aTSia 

gania piasaça o*ro.do I'X ml 4cm sda,t&aiss 	.odisoe 

do Sbncarre. registo no 	Ia;cmrçcttaie data & cct.lajem 
Cávf 2 400 M~ *35.00 cao rss *312000.00 deste mil TWa 

e rwuo dc validade, a,otidtcs.ao.do , cm caixa dc paçclan 

li~., intacta coasseisdo 12 unidades 1 inc de uxwwnaa 

Pino nhlninlo de validade de 	rata da data da eauega 

VALCR DO rAM.10 	 -' RUi 109.00 É 
giarrsaio. !.iL' 5 recatos e sex - e 1n2, - 

LUTE YITiiLISIVOME_OtEPP 	 - 
ITEM DESCRIÇÃO tNID OfDI1 MARCA VALORL'NFT 

VA 1.0K UMT VALOR VAI.OR TOTAL 

LXT. TOTAl. flt 

Óleo de soja eelLaada, tipo 1. cio 	asrsI'a ice colo coíiseiido alt 

9I, ml com adeutiflc.çk' do peodsuto e Cabiicaato. aaiiortiçIo 

numc,c-q.al por potçào. ai do teslsbo  no  ótKio  cooapetenle. dala 

de embalagem e pato de validade. acoadíc,reaados em caixas de 
Gf 4 000 So. *36.20 

reli cosia e viole 
R324 

 
P324 1100.W 

e quarTo Tini e 
papelaa tacmdas e ir.lwas cesateisdo 20 saudasSes lamneo de - Coativos oilooealoi reais 

odneea esSTsmio, substbicias tirciais e qualquer oolto tipo de 

LZT4XCU Prazo de vabdadc macmao de 6 meses da dai. da 

n'eis 

- Mrn-axcgnalatosa.J-SSa'S'a&Iç.d.oa.ab.wde  

alces .tcsass bqujdos e atercnmócados e iam gnedns wwas, 

estalagem V. pou $sanco de SOOJ i;cna.iõa 

idee.tficaçao do prod.so • 6oaMe canajt, 041i4.otiaJ per vaie. e quatro mil. 

2 perçk. dita de attalazm 	peaw de validade e SI O. Un.d 7 4*0 Deite *51.15 
'ce 	e 

5$24 1*2.00 odoceesom e olteeta 
acoeizcionadcs coa elas de papelão lacradas e ais. -'., Praia, 

casta, na 
e dois rea 

mammo de saladade de 4 nwsms da data da nstiega 

E,çccifca.0e; impressas aia pinças entalqeem' 1-avap 

VAaD( £TA R$49.6*2,00  
ooenra e dos , 

'-alor Global dos Loies: 534001 209.OU (qiseto ituflaõeu e mil. duzcatoa e note e nove reais) 
Prazo de Validade da Propoasa: 60 lsc.atental dias 

Prazo d. Eatrea: lO (de,)daai. 

DeclaTamo,. para todos os fins de direito. que aos pieçima ,,tbrlaakts estão inclialdas kadas as despesas tncadeezes sesõte o tmnxeomniento eclreenleea obuses,. ncaos sociais e demais 

õaos atincates à execuçio do ol,)eio diria licmiaçi.s 

Declaramos, P. todos os fin, de tiniste, que cwumisa.tmoa pleaaititiiee o, teqututo. do habililaçio e que nor>. Carta l'iopoaea caiS em comml'utmtaidado com as exigências do itsstnuncrato 
con'voatôno ledealI. 

M 
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A Pre9Oer6 da pre%ira Munidpal de HCfl2w—

Secretaria municipal de EducaÇaO 
Horizonte - CE 

Pregão Eletrônico n° 2018.12.06.1 
Deeinbro de 2018 às 10h0njn (Horário de was1a} 
Dezembro de 2019 às lltOQm(n (Horário de Biislia) 

CRTMEZK 270€ DE2I4ORO Dii auLa 

Prezados Sertoces (as) apresentamos nossa Carta P'op05 
Objeto: Seteçio de mflor propoga para regigro de preços visando Muras e eventuaG aouisç&s de gêneros altnentklos &estnados aos a)unos assnvdos pelo Programa de 

'ntaçIo Escolar do munic(pio de HOIIZOnteJCE. 

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECAPa, SOB AS PENAS DA LS, QUE lt?WIQ$ PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE uio PossuUios 
NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS  CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL 

L"'~

nta para o ;:;;'

nado de 84g. A embalagemdesta coo'

il, com ieso u(0o de IZSQI7OI?CI

e os dedç de idenriflcaç5o e proceo&,na
lote data de ( data de vatrdade 18
de do produto 	maçjo nutflConal

L.RfL
to do 	

Mnsténo da Agncut,r
A e atender as e Jficaç&s técnicas. 

 E CJJ4(O 8,40  
O $TOSEOJTE,IT R14 

em 	

PRODuTO5 QUAF: 	M/ 
LOTE 12 - COTA EX PÇ UNTT 	

PC TotAt 	PÇ pront, pera o consuflo eInbabm lata tpo 	 rr P. 	Pç TO1 abreqØ 
tons peso ilcMOo de 1259 e peso liqu 

renado de N. 
A bnbai,, deverácne, eztet 	

d05 dado, de JdentIfraj e 

______________ 

antidade do Produtofr'fonaçi 
nLCic 

de lote, data de f 
Qu 	 abrnçi data de va4gja 	6 Co 

øorçao, número do registro  
SIF/DJpoA e 	

Mns0 

produ 	
Agrjrw 

atender as esPccfrKaçâes 

	

• ns 	floi,ve 
to deve, aPresentar vaI,dade tflinkna de 6 

a carpe da data de en&eo 

VAI OflT41 DO LQTflj 
vrn,'6 gr UM MJ7 No

E SESSENTA PR  QUA. 	
r, 'n 	

PÇ 	
PC 

AnC branco longo Ano Dpo 1, embajage, põm&fa LOTE 13. AMPLA CON  

	

poliefJleno 	
resls,, atdxico 

fecMdo por tenn0. soldagem com 
Peso l(Quido de 2 kg, contendo ldent1scaç10 do pro&. 

do produto flO dfg C0flipetefl e 
loformmo 

nome e endeqec, do enpat,, nCnwo de 

Por 	O, data de 	 ' 	2.925 	
RI 	$J n4 	 R$ 	

!J-S 	 - 	
Q 

Própria embalagem) 

prato de v 	
em fardos lacrado, de 3 

fr* à. isentode mofo odor.  
e~hos, 

ua 	
parasita; 

e QLaque, outro opo de '"Pireza Praz 
n1(n0 de validade de 6 meses da data da 

Anoj P6tboq 	
long0 Ano tipo 1, 	

entrega 

de POÔe(i$eno 

de 1 	

&attspafe,,tt resTçtent asico 
eso WqLJ.do 	

g, cOntendo. 
mente feCtb0 Por termo. SOiIiage,,.5 Com 

	

J) 
do Podut no 6'gk 
	 g, 

e 

nQrn* e entoe 	
enpact,,, número de rwg, 

por 	
de embalagem 	24.7s' 	

Ç RI 	3,81 RI 	
29s 

(PCC1fIcaC8es pres n p,dpna 
 

fra de vahna,j, ea05 Iaoaop, 
de Oto 	 im 

de mofo, odor esv'a,g,0, paras,,.,, sobst4,, 
nOc,as e QuaLSguer Outro tipo de m'pu, 	Pr 0 

	

dezImode6 	di data a. 

cenro á' CiNCO MI 
E 

UP4 -quis E Sfl4q-4 E C"', 



ts 

) 



Leite lo, pó Integral de  10 Qualidade, com no mk* 
6,79 de proc&na por porção de 269  retkne 

mà'*no de 38 poçes po ,  pacote, fribalagem prtm4 
metakzaoae peso hquCo de no mínimo 1 

aconoclonados em fardos lacrados e w*actos cow n 30 
A N'balagen, deverá corter etemwnente os dados 

ldenDflcac)o, procedévia, Wonnaçõe4 riuttona 
numero de lote, peso do produto, data de VSIcaçio 
pazo de validade, rrrero do registro no Ministério, 
AgnCitura/SIF/ØIPOA e cambo de "speçao do SI 

Isento de mofo, odores esnartos, sutsthnc,as nocivas 
Cultscver OAn tipo de rpinza. Espeofic.ç& 

In~ na Prõn Wibalaoen 

R$ 	2405 AS 	476. tfle MD ra.kJ -Nata e - 
•1 	 •a___ 

&ya 1 IVÇCflIy3 Ç 51TCNTA e seis NJ OiTO 
29 - 1711,1 *OO(ITO 	JAI4T. 	MARCOUNIO. 	 2. T, 	 PC TOTAi 

Ct'NTQ5 E C1N04/ENTA 
CQTA EXCLUSIVA 

PÇ UNIT P. 

REAIS 
M 01) €Pr 

PÇ TOl. P 

Leite em pó integral de It quaãdade, corri no mm 
6,79 de proteina por porção de 269 e raidinw,t, 

rnrimo de 38 porç6es por pacote. Embalagem pninánj 
metalizada e peso houldo de no mínimo 3 kg 

acord,Qon.dos en, fardos lacados e ntacs com 10 kg 
A ernixa~ deverá corte ,  externamente os dado. & 

3 den&caçlo, procs*,cta. Wonnações NfJKWiam 3.000 Betin Kp RI 	28,05 R$ 	84.250,00 

.t 
. ....Õ 

«a e-toe 
'úmero de lote, peso do produto, data de fablcaçk c  

prazo de validade, número do registro no Mlnrstérlo d 
AgrcukurafSlF/DIPOA e carimbo de insoeção do SIE 

Isento de mofo, Odores estranhas, substâncias nocivas 
Quaisquer outro opo de impureza. €spcc'fkaçõe' 

Ím,ressas na propna embalagem. 

	

VALOR TOTALOOLOT(29 RI 	 84.250,00 
OITENTA E QUA TRO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS 

	

VÁLOR Ô4 pR27iTÊ PROPOSTA - VALOR 2p7084L R$ 	2.406034,00 
UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SEIS MIL E OITENTA E QUA TRO REAIS 

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS - 
iNiCIO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS; CONFORME DEFINIDO NO EDITAl. DO Pregão Eletrônico n° 2018- 12-06-1 - 

SRP, Deverá entregar os produtos lic,tadosjcontratadOs no paro máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da ordem de compra, nos locais 

determinados pelo árgão solicitante, observando flgorosamente as especificações cootidas no contrato, no termo de rtte4ncla, nos anexos disposições 
constantes de sua proposta de Preços- 

VA

LI

DADE DA PROPOSTA: PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESS&UA) DIAS A PARTIR DA DATA 0€ SAIA APRESENTAÇÃO 

COMPOSIÇÃO 005 PRF ÇOS: Declaramos, para todos os tini de diretto, que nos preços oe.tados estão induidas todes as dpesas Incidentes sob.. o 

fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais 6nus atinentes à execução 
do objeto desta licitação. 

Declaramol, para t~ o s fins de direito, que cumprimos plenamente os requlsitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está cm conformidade 

com as exigências do lrtstna,eOtO co.wocatódio (edital). 

DECLARAÇÃO- ESTA EMPRESA DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE A APRESENTAÇÃO DA 
PRESENTE PROPOSTA IMPLICA NA PLENA ACEITAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDflAI. DO Pregão Eletrônico n° 2018,12.06.1 .S*P E SEUS ANEXOS. 

ma 

r21~ 




