
À. 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO N'2018.12.05.1 

Ob$Io: Seleção da melhor proposta para rego de preços insando Muras e eventuais aquisições de gênero alirnenticios destinados 
aos alunos assistidos pelo Programa de Piimentaçáo Escolar do município de Honzønt&CE. 

IITEMI. 	_nacacÃo 	1 	MARCA 	1 UNJO 1 QIJANT  1 VR.LINIT 1 VIR. TOTAL 1 

Sardinhas em óleo conestivel se" 	se 
químicos, pronta para o consumo. emoalagem laia 1 
abre.Mdl, com peso liquido de 1259 e peso Ilqu 
drenado de 84g. A embSgsm deverá cor 
externamente os dados de identificação e procedéni 
número de lote data de tabøaçio, data de valida 
quantidade do produto, informação nLitflOonal por porç 
número do registre no Ministéno da Agricultura SIF/DIP 
e atender as eeceakações táalicas O pcodut 0ev 
apresentar validade mlnima de 6 meses a partir da data 

 LATA 13Q00 	 R$ 87.840.0 
ROBINSON 
CRUSUE 

VALOR TOTAL DO LOTE li 1 R$ 	87.840,C 

oitenta e sito mil, oitocentos e qu4rent.a reais 

LOTE 12-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

ITEM - 	 DESCRIÇÃO .  MARCA UNIDQUANTI VRUNIT VR. TOTAL 

Sardinhas em óleo 	comestivei 	ser,' 	conservantes 
químicos, 	pronta paro o consumo, embalagem lata tipo 
abre-fácil, cor" peso liqido de 1259 e peso liquido 
drenado 	de 	849. 	A 	embalagem 	deverá 	conter 
externamente os dados de identiftcaçio e procedência. 

ROBINSON 
número de lote, data de labncaç$o. data de validade. 

CRUSUE 
6000 R$ 	488 R$ 	29.280,00 

quantidade do produto. Informação nutnaonal por porção. 
numero do registro no Pâriistfro da Agncdtura SIFIDIPOA 
e atender as especi¼açóee teorlicas. O produto deverá 
apresentas validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega 

- VALOR TOTAL 00 LOTE 
jj R} —  2$LM.M 

vinte. nove mil, duzentas 	Senti intaltit  

LOTE 13-AMPLA CONCORRÉNCIA  

DESCRIÇÃO 	 - 	 MARCA 	UNJO QUANT 	VR.UNIT 	VR. TOTAL 

r 
longo fino tipo 1, embalagem primária de 
flnsp.rente, 	resistente, 	atóxico. 

te Matado por termo-soldagem, com peso 
. contendo identl¼açào do produto. nomee 

empacotador, númde registro do produto 
noógào 	competente 	e 	procedência. 	informação 

ITAGUARV KG 2925 R$ 	4,48 RS 	13,104,00 ' 
nut'tonal por porção, data de embalagem e prazo de 
vaidade, em fardos lacrados de 30k9 ifrepeCif~15 
impressas na própria embalagem). isento de moto, odores 
.strastos, parsstas 	$tts*'oas nocivas e Quaisque 
otite tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 
meses da data da entrega. 





-. 

!'A('INA 

ir 

Fofo de corda tipo 1, ornbalagem primária poketiteno 
transparente resistente atóxico. hermeecamerite fedado 
por 	te.rnc-saQem 	CO'" 	4eiV8cação 	do 	voduto. 
contendo, nome endereço e regato do empacotador, 
numero de registro do produto rio órgão competente, 

T18R5 2 
informação ntfllclonal por porção ,  data de embalagem e FORJA XC 3000 RI 15.54000 
prazo de validade e peso líquido de 1 kg (especificações 
impressas na própria embage4n) em fardos lacrados de 
30 kg. Grãos secos e limpos, sendo permibdo o limito de 
2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo a 
portana 181 de 2410711987 - MA prazo minora de 
vaidade de 6 neles da data da entrega 

VALOR TOTAL  OOLOTE IS 1 RI 62M2.00 
cinquenta 'dois mil, seiscentos e sesasnta e 

dois rçale 

'.W,.5EXCLUVVDME OU EPP 	 - 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT VR.UNrT VR TOTAL 

Açúcar Cristal, puro e natural de 1 8  qualidade. de safra 
corrente, embalagem p4isnlra øe pcõetiLrio Darispasente 
resistente 	atoncio. herrnetcwnen'.e fechado por termo- 
soldagem, 	contendo, 	nome 	endereço e registro do 
empacotador, número de registro do produto no órgão 
erpetente e procedenoi informação nutricional cior 

KG ¶8DOC s 	3 5C RI 	63 000 X 
porção cata de embalagem 	e prazo de validade e pesa 
liquido 	de 	1kg 	(especificações 	impressas 	na própria 
embalagem). em fardos lados de 30k9 'Isento de moto, 
odores 	estanhos 	parasitas 	substâncias 	nocivas 	e 
qualque' outro tipo de impureza Prazo m'nirnO de validade 
de 6 meses da data ca entrega 	/ 

Café ton'afio a moldo embalado * vácuo peso liQuido 
de 2SOVNÀO TFWqSGÊNICO com selo de pureza, 
embalagem primAria metalizada com 	identificação do 
produto e fabricante informação nutnoonal por porção. J 

2 data de ernbalagen e/OU prazo de validade n do resto a FAZ E'C uN0 	3200-' RI 	7.98 R$ 	fl 536 OD 
no órg*o competente 	acondicionados em caixa de 
papelão lacradas e intactas contendo 20 embalagens. 
Prazo mlrvmo de validade de 8 meses na data da entrega. 
Espeokaçõesinlpressasna propina en'balagem 

' 
- VALOR TOTAL DO LOTE4G - RI 	88.536j0j 

oitenta a oito mil, quinhentos e trinta e seis mais 

-_LQTESt.-EXCUJSIVO 

Farinha de Mandioca classe branca. seca e fina, do tipo 

JCA 

ME OU EPP  

UNIDIQUAP4TÍ VR,tJtilT 

1 embalagem primária polietleno transparente, resistente 
ata,oco 	hermeticamente fechado por terrno.soldagern 
com peso liquido de 1 	kg, contando 	identificação do 
produto, nome e endereço do empacotador, número de 
registo do produto no órgão competente e procedérca. 

FIBRA KG 45;c RI 	3 78 RI 	17.010,00 inumação nuticionai por porção cata de ernbalager ,  e 
prazo 	de 	val'cade 	em 	fardos 	lacrados 	de 	30k9 
(espeaficações impressas na própria embalagem). Isento 
de 	mofo, 	odores 	estranhos, 	parasitas 	substâncias 
noons e quaisquer outro too de mpu'eza Prazo de 
validade minimo de 6 meses da data da entrega 





1 w 

l ,  
PAIGINA 

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% de hpøos 5 boi 
de óleos vegetais llquldos e Intersaterificados e seu 
gordura* traria. embalagem pnmóna pote pI&sbcc di 
503g ~CO idenbfcaçio do proøiso e fabncante 
informação nuoonal por porção data de e.nbalagert 
e/ou prazo de vaidade e $15.. acondicionados em caLxi 
de papelão lacradas e intactas. Prazo mlnro de validadi 
de 4 meses da data da enasga Espec'fcações Impressal 
na própria emnbalagem Entrega rrrsal 

ADORITA 1 UNO 1 34U 1 RS 5.121 R$ 	1791760 

quarenta e quatro 

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

Prazo de entrega: Máximo 10 dias a conter do recebwnento da ordem de Compra 
Validade: 60 (sessenta) dias 

Declaramos, para todos os fins øe i.te.to Que nos. preços oSertados estão induidas as despesa rodentes sobre o torneamento 
referecte a 1butcs encargos $0054 e demais frios atinentes à execução do objeto desta licitação 

Dedararros para todos os fins de direito. Que cumprimos plenamente os regtàsilos de flabiktação e Que flOSSI Carta Proposta está em 
r,0'rn4ade cor,, as eiogàncias do instrumento convocalóro (edital) 

Fortaleza 28 de dezembro de 20t8 

1 
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PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÃO ELETRÔNICO ND  2018.12.06.1-SRP 

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

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

LOTEI -AMPLA CONCORRÊNCIA 

- VR.TOIAL 

rEM DESCRIÇÃO MARCA UNIO QUANT. 
VALOR VR. 0NET. POR 

VALOR TOTAL POR 
UNIT 	(R$) EXTENSO 

EXTENSO 

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade, in natura. CEASA KG 90 10,50 cinqüenta 9 ,11,00 e quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco 
uniformes e sem defeitos, polpa Arme, livres reais 

- de sujidades, parasitas, larvas.  

cento e 

onze mil, 
onco reais e 

novecentos 

2 
Banana 	prata tamanho médio (lOOg), de 

CEASA KG 18750 597 
noventa e 

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

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

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

centavos 

oriundos do manuseio e transporte.  

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

um mil, 
qualidade, 	frutos 	com 	grau 	máximo 	de CEASA KG 16500 375 

setenta e 
61.875.00 oitocentos 

evolução no tamanho, aroma e sabor da cinco 
e setenta e 

espécie, 	uniformes. 	sem 	ferimentos 	ou centavos 
cinco reais 

defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 

machucados.  

dois mil, 

trezentos e 

dez reais e cinqüenta 

4 CEASA KG 225 10,47 
quarenta e 

2.355,75 
e cinco 

Maçã 	nacional, 	de 	primeira 	qualidade. In 
sete reais e 

natura, 	tamanho 	t- 	cor 	uniformes, 	sem 
centavos setenta e 

machucados, sem larvas, parasitas e outras 
cinco 

impurezas, 	acondicionada 	cm 	caixas 	de 
centavos 

- papelão. 

vinte e 
oito mil, 

Mamão formosa de primeira qualidade, com dois reais e 

90% 	de 	maturaçao, 	frutos 	de 	tamanho cinqüenta e 
seiscentos 

CEASA KG 11250 2.55 28.687.50 e oitenta e 
uniforme, no grau mãdmo de evolução no cinco 
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem centavos 

sete reais e 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
cinqüenta 

livre de sujidades, 	parasitas e larvas, sem 
rentavos 

- machucados. 1  1  1  1  





LOTE 16- EXCLUSIVO ME OU EPP 

VRUIOT. POR 
VR TOTAL 

ITEM DISCRIÇÃO MARCA UNID QUAMT. 
UNrT(R$) EXTENSO 

VALOR TOTAL POR 

EXTENSO 

Açúcar Cristal, puro e natural, de 1' 

qualidade, de safra corrente, embalagem 

primária de polietileno transparente, 
resistente, atóxico, hermeticamente fechado 
por termo-soldagem, contendo: nome, 

endereço e registro do empacotador, número (101$ reais e quarenta,-  

dt' registro do produto no órgio competente e 
M "  aA! 18000/ / 

 sessenta e sete mil 1 
KG 2,65 47.700.00 

irocedência, Informação nurridonal por cinco setecentos 

porção, data de embalagem e prato de centavos 

validade e peso líquido de lkg{especiflcaçøes 
Impressas na Próp/ia embalagem), em fardos 

lacrados de 30kg. isento de mofo, odores 
estranhos, parasitas, substóncias nocivas e 

qualquer outro tipo de Impureza Prazo 

mínimo de validade de 6 meses da data da 

entrega.  

Café torrado e moldo embalado à vácuo, peso 

liquido de 250g. NÃO TRÀNSGÉNICO. com  
selo de pureza, embalagem primária 

metalizada com identificação do produto e cinco reais e 
dezoito 

fabricante. Informação nub'idonal por porção, 
-' oitenta e 

mil, 

2 data de embalagem e/ou prazo de validade, CAFÉ PURO UNIU 3200 5,85 18.720.00 setecentoç 

nu do registro no órgão competente, 
cinco 

e vinte 

acondicionados em caixa de papelão Lacradas 
centavos 

reais 

e intactas contendo 20 embalagens. Prazo 

mínimo de validade de 8 meseina data da 
entrega Especificações impressas na própria 
embalagem 	 / 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 66.420,00 

sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais 

ton 17 - txcwsivo Mc OU EPP 	 - 

TEM DESCRIÇÃO MARCA UNIO QUAIIT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VR. IJNIT POR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 

POR 

EXTENSO 

Farinha de Mandioca classe branca, seca e 
fina, do tipo 1, embalagem primária - 
polletileno 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 dois reais e 
registro do produto no órgão competente e sessenta e 

doze mil e 

procedência. informação nutricional por AMARESCO KC 4500 2.67 
noto 

12.015,00 quinze 

porção, data de embalagem e prazo de centavos 
reais 

validade, em fardos lacrados de 39kg 
(especiilcaçes impressas na própria 
embalagem). Isento de mofo, odores 
estranhos, parasitas, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses da data da 

- entrega.  

NA 





,j 1-()Ç- 

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 estio incluídas todas as despesas incidentes sobre o 
,lrnecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

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

Declaração de que nos preços ofertados estio 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 convocatôrio (edital) 

DE DEZEMBRO DE 2018 
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CARTA PROPOSTA 
PREGÃO ELETRONICO N'2018.12 06.I'SPP 

A pregoera da PrVemjra MuncS de Ho.to,te'CE 

Otteto Regisiro de preço pera seleçáo de nietior proposta ardo Mures e ruenluse aqusiçô.s Go géne'os elrrenucioi deilinados aos alunos ssssbdos pelo Progrn 

de Al~ Escolar do rronIøçio de I4olzont&CE 

LOTE IS- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP  

ITEM DESCRIÇÃO MARCAI UNID 	1 QTD! V.UNIT UNIT EXTENSO V.TOTAL TOTAL EXTENSO 

Acar Cristal, puro. nmfl dei queeds. deSpi 
00,-.nle 	erTtelegscl 	pcVrtle 	de  
Iren.perenla 	resislenl., 	atóxico. 	bsnistcrientS / 
fechado 	por 	tsn»sddegsm. 	contrdo: 	'mmc, / 	7 DOIS REAIS E CU'IOUENTA MIL E 
tidsr.Ço e regmto do . 	ecdador, nút,wo de ee.s Kg 18.000 RI 	2.80 OITENTA RI 	50.400.00 QUATROCENTOS 
ifegiflo do Voduto n° ~ ) CENTAVOS REAIS 
proc.dénca ntomaçio nutccispapa$o.dflde 
entalagen' e prno de valide e peso liquido de Ik 
(especiricações impiessas na pctpda embaJegefl), ri 

tarjo, lacrados de 30k9 	isento ise Indo 	oe, 
eswwhoe parasita, eub.tk,cias nocnsa e quafle 
Gi3O CO de rçursz. Prazo n*iro de vaIdade de 6 
rrws.s de dM1 da aflige 

Café torrado e pioldo embalado á vácuo, p..o 
hquido de 2509,44Ã0 TRANSOENICO com ia ise 
pisca 	erreaiegen 	pinne 

 ~~do P.Cd.0 e 'ao-rr,. ri~ QUATRO REAIS OUI4ZE MIL 
2 nuinciont por porçio. dma de errsepsn ato irazo Piso Unid 3.200' RI 	4,80 E O:TENTA R$ 	15.360.00 TREZENTOS E 

de 	validade, 	n 	do 	rogeb'o 	no 	oarçrsrite. CENTAVOS SESSENTA REAIS 
acondicionado, ri cmxa de 	iio W~ . 
hiade, w,Iendo Z0 Intaiag&%s Prezo it*'dyo de 
validade 	de 	8 	n.ea 	Na 	dis 	de 	ige 

SEIIENTAE 
CINCO MIL 

7 SETECENTOS E 

VALOR TOTAL DO LOTE IS RI 	55.7.000 SESSENTA REAIS 

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO - CONFORME OS TERMOS 
DO EOITAL 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 ( SESSENTA) DIAS 

Dockerernomi qu• nos preços oSr.Idos $ estóo nck.sida loisas a deepesa ncdriee sobe o forneersos 0,1$. e itutos, wagae soou, e deites anui anises e 
~em do allo  desta kão 

Dedararnos par, Iodos os fins de dveito que cunipdolds pienayiente oe fequifloa de hetilItaçSo e que nossa cma proposta está ri conlonnidsie oom si esigenclas do 
edital 

260. Dezantro de 208 





CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2018.12.06.1 - SRP 

À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 
OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e even 
destinados aos alunos assistidos nelo Proerama de Alimentacão Escolar do município 

H ii9+: 
PA ,  iw; 

ITESI DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA V.UNIT V.TOTAL 

Açucar Cristal, puro e natural, de 1 0  qualidade, de safra comente, 
embalagem 	primária 	de 	polietileno 	transparente 	resistente 
atóxico, hermeticamente fechado por tennosoldagem, com 
identificação do produto,contendo: identificação do produto, 
nome e endereço do empacotador, númeno de registro do produto / 
no órgão competente e procedencia, informação nutricional por 

K / g 18 000  OLHO, 
2,30 4 l 400 00 

porção, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido de D'AGUA 

1 	kg (especificações impressas na própria embalagem), em 
fardos lacrados de 30 kg. Isento de mofo, odores estranhos, 
parasilas, 	substâncias 	nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	do 
impureza. Prazo mínimo de validade  de 6 meses da (lata da 
entregra.  
Café torrado e moldo embslao á vácuo, peso liquido de 250g. 
NÃO TRANSOENICOV com selo de pureza, embalagem 
primária metalizada com identificação do produto e fabricante, 

2 
informação nutricional por porção, data de embalagem e/ou 

tJN11 3 200 
CAFÉ 

4,66 14 91' 00 
prazo de validade, n° do registro no órgão competente, 
acondicionados e caixa de papelão lacradas e intactas contendo 
20 embalagens. trazo mínimo de validade de 8 meses"na dat4a 
entrega. Especificações impressas na própria embalagem  

PURO . 	-. 

VALOR TOTAL DO LOTE 16 	 56.312,00M 74 

tOrdem 

tributos, 
custos e 

ie nossa 
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PREFEITURA MUNICIPAl. DE HORIZONTE ICE 
PREGÃO ELETRÔNICO 1f2015.12.08.1 SRP 

Seleção de metoc proposta para registro de ~ visando Muras e eventuais 
aquisições de gêneros alimenticlos destinado; aos alunos assistidos pelo Programa de 
Alimentação Escolar do municipio de HoflzontelCE. (com ampla participação e cotas 
exclusivas ti ME e EPP). conforme especificações contidas no Termo de Referencia 

ABERTURA CARTA PROPOSTA: 2511212018 AS 10:00 145 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 2811018 AS 11:00 HS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 - AMPLA CONCORRÉNCIA 

ITEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES MARCA 1 UNO 1 	QNT UNT 1 	TOTAL 

Abacate de primeira qualidade. m natura, tamanho médio, tamanho e 
coloração uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres de sujidades. CEASA 1  KG go 14.00 1 260.00 

1 parasitas. larvas  
quatoize reais 

mil duzentos e sessenta reais  

Banana prata tamanho médio (1009). de primeira qualidade. In natura, em 
penas Integras, tamanho e coloração undorme, com polpa fir me e intacta. CEASA KG 18.750 4.99 93 562.50 
devendo as bem desenvoMda. sem danos Ilsicos e mecánicos oriundos do 

2 manuseio e transporta 1 - 
quatro reais e noventa e nove centavos 

noventa e três mil, quinhentos e sessenta e dois mais ecfQ5flta centavos  
Laranja peta tamanho médio, de pnmeira qualidade, frutos com grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie. uniformes, casa 1 KG 16.500 4.99 82.335,00 
san, feqnentos ou defeits. frmes e com 	to, sem machucados 

quatro real e noventa e nove centavos  
odenta a dois mil. trezentos e trinta e -ico reais - r _ 

 de primeiraqualidade.Innatura, tamanho e cor uniformes. 
ucados, sem larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada CEASA 1(0 225 11.99 77 2.69 ,5 

4 de papelêo  - 
onze reais e noventa e nove centavos 

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

Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% de maturação, frutos de 
tamanho uniforme, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor CEAsA 1 	1(0 1 	11,250 299 33.837.50 
da espécie, sem ferimentos ou defedos. firmas e com bito livre de 

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

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

Melancia grauda, de primeira qualidade, casca integra, livre de sujidades, CEASA KG 18.000 8.99 161 820,00 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  
desenvolvida e madura. com  polpa 	me e intacta, sem machucados - 

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

Melão japonês, de Primeira qualidade, tamanho médio, sem machucados, 
coloração e tamanho uniformes, coo, grau de maturação adequado. isento CEASA 1 	1(6 150 2,99 	445,50 
de substincas terrosas, sujidades 

dois reais e noventa e nove centavos  4  quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos 
- 	VALOR GLOBAL DO LOTE 	 r 	í 	 1 	1 AS 375.711,25 

trezentos e setenta e anco mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos 

LOTE 2- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

1 TEM j 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA 1 UNDj QNT 1 UNT j 	TOTAL 





ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA 11i6 ONT UNT TOTAL 
Açúcar Cristal, puro e natural, de 1' qualidade, de safra corrente, 
embalagem primária de poiietlteno transparente, resistente, atóxico. 
hermeticamente fechado por termo-soldagem, contendo: nome, endereço e / 
registro do empacotador, número de registro do produto no órgão 

 
competente e procedência. informação nutilcionai por porção, data de 
embalagem e prazo de vaidade e peso liquido de 1kg (especltic,yçboa '"vo KG 18,000 2,43 44.640.00 
impressas na própria embalagem). em fardos lacrados de 30k9. Isento de 
mofo, odores estranhos, parasitas, substâncias nocivas e quaquer outro 
tipo de impureza. Prazo minimo de validado de 6 mosca da data da entrega. 

dois reais e quarenta e oito centavos 
quarenta e quatro Mil, seiscentos  a quarenta reais - 

Café torrado e moido embalado á vácuo, peso liquido de 2509, nÃo 
TRANSOÊNICO. com  selo de pureza, embalagem primária metalizada com Á' 	

" 

identificação do produto e fabticante, mforTnação nlMcJonal por porção, data / 7 
de embalagem e/ou prazo de validade, ri°  do registro no órgáo competente. 

/ 2 acondicionados em caixa de papelão lacradas e intactas contendo 20 ~TA UNO 3.200 385 12.320.00 
embalagens Prazo minimo de validade de 6 meses na data da entrega. 
Especificações impressas na própria embalagem 

três reais e oitenta e cinco centavos  
doze iS, trezentos e vkits reais 

- 	VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	58.960,00 

11/211  
yJ/ 

'a 

Arroz Parboilizado longo fino tipo 1, embalagem pilm&ia de polietileno - 
transparente, resistente, atóxico, hermeticamente fechado por 
termosoldagem. com  peso liquido de 1 kg. contendo: identificação do 
produto, nome e endereço do empacotador, número de registro do produto 
no órflo competente e p.vcedétia, informação nuticlonal por porção. data 

2 de embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados de 30k9 ~LAÇO (O 8.250 3.16 26.070.00 

(especificações impressas na própria embalagem) Isento de mofo, odores 
estranhos, parasitas substAncial noavas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo do validado mínimo de 6 meses da data da entrega 

- três reais e dezesseis centavos 

vila e 14 mo 	setenta reais 
VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	29209j0 

vinte e nove mil, duzentos e nove reais e cinquenta centavos 

LOTE 15-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

ff EM ESPECIFICAÇÕES MARCA 'UND ONT UNT TOTAL 

Feflo cafloquinha tipo 1. embalagem primária pobetileno transparente, 
resistente, atóxico. hermeticamente fechado por termo-soldagem. com  
identificação do produto, contendo nome endereço e registro do 
empacotador, numero de registro do produto no órgão competente. 
Informação nutriclonal por porção, data de embalagem e prazo de validade e 
peso liquido de 1 kg (especificações impressas na própria embalagem), em FIBRA iÇO 6.900 438 30.222,00 
fardos lacrados de 30 kg. Grãos secos e limpos, isento de mofo, odores 
estranhos,parasitas. substártas noavas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo de validade mínimo de 6 meses da data da entrega 

quatro reais e trinta e oito centavos  
trinta mi. duzentos e vinte e dois reais - 

Feijão de corda tipo 1, embalagem primária polietileno transparente, 
resistente, *tóxico. hermeticamente fechado por termo-soldagem, com 
identificação do Produto. contendo nome endereço e registro do 
empacotador, numero de registro do produto no órgáo competente. 
informação nutricional por porção, data de embalagem e prazo de validade e 

2 peso liquido de 1 kg (especificações h'npressas na própria embalagem), em p'°° KG 3.000 3.54 10.620.00 

fardos lacrados de 30 kg. Grãos secos e limpos, sendo permitido o limite de 
2% de Impurezas e mataria estranhos, obedecendo a portaria 161 de 
24107/1987 - M.A. prazo minimo de validade de 6 meses da data da entrega 

três reais e cinquenta e quatro centavos 	- 
dez mi. seiscentos e vinte reais 

1 VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	40.842,00 
quarenta mi, oitocentos e quarenta e dois reais 

a 
LOTE IS - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 





PÂtIN 

quato mil, oitocentos e setenta edo* reais 
1 VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	23.352,00 

vinte e três ml. trezentos e cinquenta e dois reais 
1 VALOR GLOBAL GERAL 	 T 	1 	 3.321.72380 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 
entrega: conforme ordem de compras 
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 ønus atinentes á execução do objeto desta licitação 

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 

E 
n 

1 

e 

'4 





\JthJJewt4!) 	

4?:t 

ck Á)cL rC4" 

GAITA ACPQVA 

IIIICJTL.IA NJ4lI ãI c.UOVIbCI 
cci&Aoo. jcr,sc 
-I 1_ 	•. i.c 	a 1: IS 
ia 	Il/U/JClã £3 IO HI lã4Mlfl ti It*IIIÂAJ 

ri fl,,lmu Às jz Ia.. .aáao ti 

Ç &Ilr,A)Ol Yt.KI - YC11 ,qIit III mcc, IIÇCI IflMCC' 'P511 IWITIS i.Itçt4itt rtI%ii cd ,IIII .scF3sãi 11)1 1. ACIMU' 1) 11.' '1 IIMI .1 	 l,3 (S)L 	: - .,r, 	.l, .tc. r,. .. 
•I;jc ,cc.r.Il%cur..M.,,I:Ivs:r.Jcs.c li 31 	•Tfr:c..CMI.: fls.o:r 

5 	7*4 	-. 1. 118S511 5 	•flft .181•a. __IZM.uils:c&flã.tÀlI_ L't snnpmssrnn. :1w 	 5 

IAIA%I P.'i tiaI*' 1tcic rO Cl **S4IIA ClntáCi Pã I*A Ii. ec4 1111J1M 

1 ¶1181<1 	CM 	CW 	'(%M IS 4 I'C11ti451)EIS$©tuwlaCi IS '0 CLIII 	1 	II?» RI 	3J* 	It...*tsi.i. II 	11(44(1 

4(5 'SSJ.0 ia 	Cl .s aa 	"fl c,v ISa 
1 t**< lACe 4 55)1 (pytit 	tsI(4 IS IIMUW'I Ci w,r,, n.., 1 	flI (O CCIII 1 	' ffi..a..,..s. II 	02,1* ..is 	..n.s 

— 040 	3C0(M  1 	Ri 	4JIIt( 5 515 'iSWI C31 LIflt(4 IS 	i&tCI — 
ku  '4 	•—1 	0— •4sIe 

*u.2cC%PC4sc UI0(0SØftAO 1 
,CP.04 CÇaI .c- t1C1 ccv 5% '4 lIIlajC .ItJICi 11.O )*C.i 

R'tI E CS a.o J.'I  31 

 

14CÇI  

• Ã. S&4304 tIL%IO'O II*SiA0)i.*( SIcI II IrIa Iod,ohIgw?)(a. 00043(4 40 CCIII 11311 II 	tN I*4i.c.d II 	41.111* 044fl •a 

- 
StlIC%l 	Il.flh ti 	A aan 	calti 535aM 57.5 J W*IIS P*ktl& 	asA 

• 1*18101 ELCS*4S7 (P41X1(CI CCVIN,) IOOPIVCOISIU.n' O MAG IRI OCi VP*1l 40 CCIII 141*3 5 	104 11.i.1 II 	(1(15* s.*k 
— WTIIS giortc 

£E anil 31 	R1 ,aca ' 	(0) RI C4aCI ca*S) 1 
1IS 

CVC.AJ II 	rft;IlcflçlIlOI%wTpY t.W&içyI 0'olIi II)0Xt ________ ______ 
• 

• 1 	- -- 	
- 

1. 

cm. 	. 

____ 

- 	a 1* 	lisa atias si5flII18 '411511 rJJiIa3l 0 11b4I 	SIMI) 53(315(5431 CXusJC • 

4185 1531 	laiaS, IflC »fl ri 54411'? C1j4L*( IS sflAi S IttM 143130a 

2 

	

~co~ 	ccvlvtP• 0 14w (525:04 r.00IC I 	lei :cIoi(u'c' IS lo (O& 	*05 41 	LII tI*s I 

aiAs 4(5 II*Y1050001 P5514 ià(J010C flIlrIl CC. CAIO 15100€ OCILÇIOFII — 
E p.c. qwc4 	rc..s la 1 55,wC. Ci '4ffiC* 	C1 1 CC. 	r IS COlI 	e 5 	IS 18 	. 5 	15,11 *55. — — 

31 	18 .a.C'c€ Issi ,5l 35.104 CO3IÇnL RI sicwXAcaai - 

UrsA Sr11 E QeA 	.52M AC » 5 GA10 ti 'es-Ao — 
'4Øfl (4AX CC."% '4 Si IIIIOÇk ,,r, 31 'ss.-o w..c 	p.c  

1 1 	v&I»O 00 4'#CI1.M $0 1411*C41CRi O V. 1' 11130 $14 (S.4$P0I a? (W' 00 te _ • 5 

4 I(cJslAc.4.c4 04*55.1 G.5¼1w01 C14IS'IS *1.1(01 RICiCIS '18$15 1 CMOS 
1 •iMiJliO O 00(35001.51 :147<0 Ml IS xswa.a O ICI.? CC •0(ft5 	1 •4 5_ALI 	1 	— 5 	usa ..l. 

4 





1 	-- 	 - 
100001t10 	1144 	'0 	104$ 

- -- 
•Cfli 

? 

:7 

'ti»: C.atfli*.. 	ro ii 1W flW*4A FWt 	TiMtMO,14 	IIIIWI *tGC 
i4,cAqII.It ø(CiflCCI 	l4c no.i:i 	4rnilo Ø 4i,tQ CCU104DC .c 

r.Cc0 E ø*0r 	'0 EflCIk 	mLnAt* M$W DC 	,7Q 'C 	AO C0 tiri 

MC.I.ÇA, iUCtflL P 	PUQAS D'lAtI! 0fl4.flILS E 4Mb 04 t*fl' 	£ 400 LCUOO 04 40 	W*4 	 4*)) 	I 	 i 	•t. s.ç.nt. It2'tDI lIs. - .4 .*. ...tt.. 

IDO JWÇC..CAÇCC, SflISDI *4 	iti 4s¼MiM4M rixa JCSbCC* 04 04 40 

•0 	E LS 	0 DC 	0 	II E.1AA.a 'ACM P.a*4 4004*1 E 

,rwtc.,øçnz 4M200E AJDM4 — - 
'ti») Ci COSM 	* ,0 41 49 I*NPAI* 	CoETi 	t.mW*qw WIs'tin 	stac 

fl .itc,.e. 1 4C*ICC D 5o iCwa04 xi, rTc,4*O DC P 0 C0fl 

r4040Ç04 44011100) 4IPCI 	ÍWaDC 41041110 D3 PIQ%10 40 00010 COIÇTVfl 

IIICAIM,7A0 NJT4C0M .co roçlo MIA Dl OIs&*OtVI 4Mb 04 i*LtA* E fio 	4I0O 04 *0 	 41 	 1*)) 	Iii 	,* ,s.odW*n.a.. fl 	Ifl$ eM 

'0 £,tCilCftCCU ltIA*I 4A .ci iAas 	'ixCi .CC4 04 M 'O aia 

04004' .APQ* tco .IMitC C 	1(1 aCCpá8IzME 

1 	-'E2----- - 	 - 

IIVtS CE I4'AO'XA :*t W'*4A tC& 4 fli) 'ri 	1454J4w '1 
%i*flSlI srih 	'IGC itaflCAWt.,t fi40) 'CO tNVC,5OtDAaW «4' 04E 

1 
aSCO Ci 5 4 0 COIE,'0 PC4WIIII)4$0 co fficøflo 40 COSO C0.nn 5 flDCflSCt' 

."Csiøie fr*3Ol 04 04 .awt<vt 4 444141 *4 	1i4 EitAtOI 04*'C Ci 
•o 'leu 	 . 	ti 	. _._.. 	.-...- 	.. ' 	 _.. -. 

to 	l !*aea Piflel&l êJ4CiflAI 403*10 E OtiMut 0)1040 TIfO CC  WlJiCV 

T41004 A04 eCispt Di 004 0' a1sa — - - --— 
FIleM e! 04u3 4OC&' 	(bREI*tC5)* 	'EI.) E *000 4GJ00 	*0 504 til 

It*..0CW Ci 	$L . 04 5UETUI) t*A's..mrr 4D00CC 	0CA0A0 CC sCo.'tO 1 

tca,T s.rt*sA: 5.lJ'54C135& .00 'VÇEAC*T* DA E4LACCV r 4l10 04 S*JMt4 E 

3 tfliDOCCta 040 CEICtIOC$O5FM)OI tADaOOlCCU 040 	tu 	CFC4C&.I1M3 40 IV0WC 1941 	4$ 	• 04 - 	.fle.1Is. 5 	S esitifl 	.aa.s 

1» !uSj 	MtC o! IdO 	CWI £0IwA*M i4,,aI4 4001*4 4 	iS 

04 a*1l, ..AX 04*4.) 0! 'Ajolal Xii 04,0 I03  4014*5045*1  5054 
rsÍSt*.tbO%. 0C4* 0* ÊMTISIØ - 

E 

EM 





ei 

1 ID '*flTQ £ 	V**ÇÂ Mjflm. flE FÇA no 	1m 

C4TA t 41LI 	E PI#Lt cl VMt 	C@CÕ 	t 	CIn lOtk '1" 15 ....w .. . 	1 
E 	ttàI coeflOo li SOM E'C M 	1 Wa t*' 	 E 

1 	Iis.aaa .t¼ 	i 	IS 1 1 	NV I'tV 	A 141 0€ %Ifl 4€CW IflattS 1 1 
Ii,r..nia000 O liii 000RE IipAI (MEMn 	IElV5P 'Sf1 'turc o  E U oitMc 
. IE%VCAflO cOEECOrc (0qc1T I*3IIEO lIJTCS(t 	0000 OIÇA" IJsa45M cas 1 .. • • 	 .g 	..a.., 
E Ct W) 	.itflCIi E A3PCIflflII W CO) 21 'flAO,CI4 E ktSI3 "a 1 

4 •EJ2*t 21 A*I 14 .iT. It iii€A wla'c.çtn 	NA1 El 

oo,n. 	It 1 _________________ __________________________________ 

[ ,— 	•0•• - 	- 	1 

T,rrrrnnnnTn,.,. r,,-7-r- 

0EAZGOE mmm* 4C(Z0€A4 A 74ThJ 04 C*'ttÇIC C*O.X.C( 0C'ØR& 	IT4- 

•jV 21 	% 0511 CEI lc e 1" EaatAe a. 

04cli 'W ,€.antø  0€ £5500 ai *31 5ÍÇ0* Cf(tICC.,IUCAICLUCAS ICCUM o(s'iuIs.ccEi'I.oa'ço.c.AÉC*nI.'e wa0001 A !SNO'0tVCMl tesE* COMSS&LI Ii1t.ei Antk00osAtoxrhIn.çM 

MCJPJ 'Afl 10€ 1h21 cn'o ai c*iewct 'WUSI M0En Ci *taflCAot -- RCW EOCCi 31 .;:sçr. is ».C'CI 8$ i5AACCTtt© fl%CC8!3C .trp 

21 	 521 c5R2s!Ifl à lEte 311 0€ ,rrO. 21WCS 0*1 EeIcnçøEi E ooc%fll CWI KiS 

OKiMNI,, 05II4AI •0T oococl*ciiccAics 'IlIlAMOtIl 104*. 1 *A*MUOA 

l0€t.LZACL r0€ FIflItEO DI 05' 

e, 

mult 





e 

0 

10  

is- 

PROPOSTA 	 - 
Numero do Pregão: 	 2018.12.06.1 -SRP 

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

Objeto: ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE 
HORIZONTE/CE. (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS EXCLUSIVAS Á ME E EPP). 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Lote: 	 LOTE 16 EXCLUSIVO ME OU EP? 

Especificação do Objeto: 

Açúcar Cristal, puro e natural, de 1 qualidade, de safra corrente, embalagem primária de 

/ polietileno transparente, resistente, atóxico. hermeticamente fechado por termo-soldagem. 

/ contendo: nome, endereço e registro do empacotador, número de registro do produto no órgão 
1 competente e procedência, informação nutricional por porção, data de embalagem e prazo de 

validade e péso liquido dej.kgj6peciricaçôes Impressas na pØpria embalagem), em fardos lacrados 
de 30kg.'Isento de mofo, odores estranhos, parasitas. subs$ncias nocivas e qualquer outro tipo de 

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

Café torrado e moldo embalado à vácuo, peso liquido de 250g, NÃO TRANGENICO, com selo de 
pureza, embalagem primária metalizada com iiiiUfRião15J7bduto  e fabricante, informação 

2 nutricionai por porção, data de embalagem e/ou prazo de validade, n do registro no órgão 
competente. acondicionados em caixa de papelão lacradas e intactas contendo 20ímbalagens. Prazo 
mínimo de validade de 8'meses na data da entrega. Especificações impressas na própria embalagem. 

Marca: 

1 	IHarieily 

2 	lPuro/ 

Quantidade: 	 / 
1 	 18000 

2 	 3200 

Valor unitário de cada lote (em R$) 

1 	 2,71 

2 	 4,95 

tal do lote(em RS) 64.620,00 
sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte 

reais 





1 )10 

Prazo de Entrega: 	 Conforme Edilai 

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

Declaramos que, nos preços  ofertados estão incluldas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdênclários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros. 

deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, Inclusive a 
margem do lucro 

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

Crateús, 27 de Dezembro de 2018 
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APregoeirada 
Prefeitura Municipal de Hortzonte/CE 
Secretaria Municipal de Educação 
Pregão Ektrt5nico 710  2028.22.06.2 - SRI' 
Abertura das Canas Propostas. dia 28 de Dezembro de 2oj8 às sohooniin (Horário de Brasilia) 
Sessão de Disputa de Lances: dia 28 de Dezembro de 2028 às ishoomin (Horário de ~lia) 

Objeto: Seleção de melhor proposta paro registro de preços visando fizturus e eventuais aquisiçôcs de gêneros alimentícias destinados aos 
alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de Horizonte/CE. 

Proposta de Preço 

LOTE si - AMPLA CONCORRÊNCIA 

1h' 

T 

Sardinhas em 	óleo co,,,estfvel.si'in 
conservantes qislntioos, pronta paro o 
consumo, embalagem lato tipo abre- 
fácit com peso liquido de 7259 e peso 
liquido drenado de 849. A embalagem 
deverá conter rjtenamente a dados 
de i encificaçao e proeSincio, ncàmero mármu. 
de lote, data de fiibrkação. dato de 	88 	iS000 	Lato 	R$ 	345 c(nqvoilo ecincI) 	R$ 	63.900,00

sasento ttitnj 

validade, 	quantidade 	do 	produto centavo, 	 e floLflll os FIO 

informação nutriõ000l por porção, 
número do registro no Ministério do 
jgricuttum SIF/D1POA e atender os 
especificações 	técúcas. 	O produto 
deverá apresentar validade mlnuno de 
6 meses a partir da dato de entrego. 

- Valor Global do lote II: 1$ 	63.900.00 
sessenta e três ind. not'ccnto% reais 

LL 

IÁYI'Eza - COTA EXCLUSIVA ME OUEPP 

.uj.. 
'gng_j_.n'(jsiInnac. 

1 

Sardinhas em 6Jeo cumesdvel, sem 
comerntntn qzdmkos. pronta para o 
consumo, embalagem lato tipo obre- 
fácil. mm peso líquido de 1259 	peso 

do liquido drenado de 849. A embalagem 
deverá conter nttrnanwnt, a dados 
de ideneiflcaçdo  e procedência, número três 'vaus 

s 	de lote, dato de fabricação, data de 	88 6000 Lata R$ 	3, ~fascina, 	R$ 	22300,00 
vou. 5 um mil. 

validade. 	quantidade 	do 	produto, entravas tise'tto. 'tal, 

infonnoçôo nvtrioonol por porção, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA e atender as 
eweciflcaciões 	téo.kos. 	O produto 
deverá apresentar validade mlnima de 
6 meses o ponirdo doto de entrego. 

-'A, 
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Arroz 	branco 	longo fino 	tipo 	s, 
embalagem prlmõria de polietilena 
transparente, 	~ente, 	atóxico, 
h,rnnicotnentr frehado por termo. 
soldagem. wni peso líquido de i kg. 
contendo: idenrtjicaçdo do produto. 
nome e endereço do empacotador, 
número de registro do produto na 

tit reais e 
trt ind. w4sca,ra 

ósvao 	competente 	e 	procedência. 
Ki Gostow 92S Kg Rir setenta e cinco P9 	3.656.35 

e cinquenta e nu 
infrnnaçdr. 	nutricional por porção, centavos 

nau e vinte e cinco 
dolo 	de embalagem 	£ prazo 	de centavos 

L.olidade, em fardo, lacrados de 30kg 
(apeciflaiçóes impressas na prôpna 
embalagem) !,ento de mofo. odorn 
estranhos, 	pcirusltas. 	subvan~ 
nocwas e qIiulsquer outra 	tipo de 
imporem. &iu.i niíninio de vatulaik 
de 6 meses dii d.itcs do entrego. 

Arroz Parboihzodo longo fino tipo:. 
embalagem primário de polietileno 
trnnsparente. 	resistente, 	atóxico. 
hermetkamc,itr fechado por termo' 
soldagem, com peso líquido de i kg, 
nintendo. 	sden:ficoØo do produto, 
r.ome e endereço de, empacotado,. 
,úmero de rrqistro do produto no trnto mi), 

' 
órgãa 
	

competente competente 	°''t'° 
Ki Gostoso 8250 Kg IS 	3,75 

wtsrnue 
setenta e cinco lis nocnenros e trinta 

i,tfbrmoçao nutrlcionol por parçdo. e sete reais e 
dato 	de 	embalagem 	e prazo de cinquenta Ceuta voe 
validade. em fbrdos lacrados de 30kg 
(especlica*s Impressos na próprio 
embalagem). Isento de mofo, odores 
estranho.. 	p~ 	sut.stánoas 
nocwds e quaisquer outro tipo de 
im~ tusso de validade mínimo 
de6rn eses da dato do entrega. 

- 	 Valor Global do 1ote14: AS 	34.5t,75 
tnnta e quatro miL quinÀentos e noventa e três reais e setenta trinco centavos 	 - 

4 
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Açikor trigo!, puro e natural, de ia 
qualidade. 	de 	sofria 	corrente. 
embalagem primária * pobetileno 
trurtspanntc. 	resistente. 	atónco, 
hennettcan,ente fechado por termo- 
i&daqc,n, contendo: nome, endereço e 
registro do empacotador, número de 

 registro 	do) 	produto 	no 	ãrgdo / 
competente e procedência, i'tformaçdo / dois reais e cirqlsenttJ e dos, 

na: ri cional 	por 	porção, 	data 	de Sarno/co ' iB000/ Kg R$ 	2.93 noventa e doa 11$ 	52560.00 mi. quinhento, e 

embalagem e prazo de validade e peso centotus ~.to 

líquido 	de 	ikp ..4espect'ficaçõn 
imprnsas na própna embalo9ein). em 
fardos lacrados de jokg. Asento de 
mofo, 	odores 	estranhos, 	parasitas, 
,ubstáncia, noavsls e qualquer outro 
tipo de impureza. PPuw'ninimo de 
validade * 6 meses/da data da 
entrego. 

(Mfl torrado e moído embohytii i 
vácuo. peso liquido de 2509, NAU 
laAssatww, com selo de puma, 
embalagem pitnória metalizada com 
identificação do produto e

, 
fabricante. / 

r. ii,noçõn 	nutric,ônal pr porção, 
/ 7 / coco 	a e dczeiserr mi), 

2 
data de mMaq 	e,ou '' 

PWO 3 200.' L/nid J R$ 	5.,ç cinquenta temi' R$ 	J7,696,00 ,eisrentn, e 
volsdude. 	n 	do registro no árgão 

ctnzauoi 
comperritc, o'ondic:onado, em coisa 

noi'o,'a cita reais 

de 	papdõo 	lacradas 	e 	intactas 
contendo 	20 	embalagens. 	Praga 
,pií,,i,,,n de vaiidade de 8 meses na 
data 	do 	entrega. 	Espec(/icneçõn 
impressos na própria embalagem./ 

Vo$orGlobaidoj,,otrjó: R* 	70.256.00 	/ 	.7 

setenta mil. duzentos e cinquenta e iS reais 

LOTE .7 - EXCLUSIVO ME OU FF1' 

Farinha de Mandioca classe branco, 
seca e fino, do tipo 1. enibalagern 
pri 'nó ria 	poliezileno 	transparente, 
resistente. 

	

citótow, 	herfnetkamente 
chado por tcmooldagem. com  pen 

liquido de: kg. contendo: identificação 
do produto, nome e endereço do 
empacotador, número de registro do 
produto 	no 	órgdo 	competente 	e 

h~ 4500 Kg R$ 	2,72 
"°" e 

nts'ttC e dais Ri 	12240~ 
dose miL diaentoe 

procedência. infonnaçdo nutricional 
—ovas 

e quarenta recos 
por porção, dota de embalagem e 
prazo de validade, em fardos lacrados 
de 301c9 (especificações impressas na 
próprio embalagem). Isento de mofo. 
OdO,TS 	estranhos, 	parasitas, 
sobstónnas nocivas e quaisquer outro 
tipo de impweea. Prazo de validade *2  mitismo de 6 mesa do data da entrego. 
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Leite em pó inte1jrol de t 	qualidade, 
com no mínimo 6,79 de pmtelna por 
porção de 269 r rendimento mfnimo de 
38 fkrçtl,J por pacote. Kmbotaem 
primária niesalfrada e peso liquido de 
no mfnisn, j kg, acondicionados em 
a'dos lacradas e intactas com go kg. A 

embuhi9ein 	deverá 	conter 
e*ternamence 	os 	dados 	de tdntvc sele reais e oitenta e um mil, 
identificação. 	 procvd#ncia. fl erãn,o 3(",(, kq R$ 	27,23 i;nreetrrs P5 	8..Ogo,00 seSoentoie 
nfornsoçães nàtr,nonais, número de aniot.os noventa real,  

lote, 	peso 	do 	produto, 	doto 	de 
obncriçôo 	e 	prosa 	de 	validade. 

n'mero do registro no Ministério da 
Agr,culruro/YJF/DIPCJA e carimbo de 
itupeçdo do SIV 	Isento de mofo. 
odon, estranhos, suSãnciaj nncs 
e quaisquer outro tipo de impvrno. 
£.peciflcoçôes impressa na prtpna 
embatagem. 

- 	 Valor Global do Lote 29 25 	894g.o 

oitenta e um nu), snnnlos e noventa reaLt 

Vaio, Global da flp,atu: 	 25 ,S44fl.00 1 
um midião, trnntta e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e i* reais 

Nata oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que assumimos inteiro responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão 
executados corfrsnne exigência editalicia e contra tua!, e que entregarã os produtos licitados/contratados no prazo nuixitno de 10 (dez) dias, 

contados do recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as especificaçiões 
contidos no contrato, rio termo de rtferncia, nos ane,xos e disposições constantes de sua proposta de preços. 

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

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e que nossa Carta Proposto está em 
coq(or'nidade com as exiqincias do instrumento conuocatório (edital) 

Validade da Proposta: Carta Proposta não irtfrrlor  a 00 (sessenta) dtas eonsejcutl uns da sessão de abertura desta licituçôo. coqform. 
artigo 6' da Lei W. 10.52012002. 

27 de dezembro de soiS. 
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LICITA Arre 4é 

À PRLVEITI.IRA MUNICIPAL DE hORIZONTE 
Pr.io Ekut.Ko N 201L12.06J-SRP 	 'A 

Diu e Horário da Dàp.0.: 2$ de Daiabro de 2011. O II rütbn (Horário dc BruiJia) 8 

Aprescnwnos nona proposta de  preços rciacose £ beotaçio na modalidade PREGÃO ELETRONICO N 2018.1106.I-5RP, que win sobre o SELEÇÀO DE 
MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FIJTIJRAS E EVENI1JAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS 
AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALD.IENTAÇÃO ESCOtAR DO MUN)CIPIO DE aORlzONTEa. (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E 

COTAS EXCLUSIVAS À ME E D'P). COKWORI.0 ESPECifICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE R}7ERÊNCIA 

InIonnamo fieira ,ubtn.osáo ii cláusulas e condições nistenies no Edital e ,cw anexos coam tan*Õ,, aos dnames da Leis e Dectesos que regem este procedimento 
IiciLItOrk, 

PROPOS'I% i» PREÇO) Ei LTRÔ'(ICA. 

LOTE 5-AMPLA CONCORRÊNCIA '  

num i - - - 
	 LapeâllcsçM'D..alç*o 	 Masca Q..ai 

i'.n,.4. E'.,, ue EM 'lii congti.do. corri i4iQi<' di agui di no ,"âcini,, Ci', 

p,ópu,o riu n.n,oio'4o, e nem poso. ci weçw.i um mancha «voidrada. iha,,. c 

ah,', wor,oi cem .-a,inc,s de ,ujid.dn. pamh'ua . heis Pmh.i.pm  dc pol,tdq,,o 

t,.s.pa,.nit. .iari,co. i,er,po. no violado. íiMmCt. que fluo. . , r.i.iIi ,iÍ,d. da j'.oduio 

n'te n'u'nenic de ronnx,.0, ccc,Cr,do pao liquido de k;. •co,.d,c,on.4,,, •mc ana, E5 	Didico1.240 RI 

IM'.da, cor * Devm oonsm. n.ei*flsa- doAr. 6* .domi,no*çiu, p'ucudl.w,a, 

det, de validade. quastidadi Ao uoduio, n do r.1au nu SI!. 

$Di(oeernodnalnna&.rammod.ISOdai.p.n.i d.tiad..muup 

o anui .ctrtco.s ôc (rscjo o,'eadO 10, SS4 PORCAO DOPS*1 
b*a4oss &; k& 	- 	 eas dc p.p.lao  

.,,, $k cor, aielo dopr.ài peccaddaca rionn..So n-.t,xn te' 

eu)e~o itiiç 4.i de f,teaçdo, Wmçc*5 4. aga .r.sanm,a ,o. c.'-,flflcio 
dc ,i ,  4.4.. tumor) do risseo no Mitismo dc Aç'cuir.n SI! 1)170k, a.,rid'c 

de nspeçdç, do SI! Prcenr,à de a wíer,c. ov 'ga.'' ''ri .çd. J..cong,.w.ew 

•,wec , tkaçe,s me01saI ia prõpo.a w.Oa*gcm C.,.ci.,,stia, gim..' pnu1 dc -,tn 

•p'01intai co. e odor aactrtsor.. uni sitia di (cn.weucSo cii 	 .', 

ccri,,dmda, NÀO DEVERA CONTER NEIÇHVMA O('T*A PARTE QT 'iÁO SEJA 

CXCtUSVM.0Vd'T! COXA O SOBRECOX& COMO PARIV DA eosrun. ETC 

Prato pari conituno minunvodi IOO*i) miam na dita do inueu 

Vi... TOTAL 	 -  
lreaIaà i congunona 1 e flutua e quatro razia 

-, 

Valor TMII 	1 tii.o*ø t:•i 1 Lustiu. e. TaiS 

R$ 	20,080,00 1 deitam. mii 1 dtsaueit uma 

as  

Peito de Pi.o 0.4 rOl eoaphd, t'on, aduçia d. dgva de no mflmao 6%, .ap.orú 

F9liO. ,go ..nStc,0o, e 0*C pflIJCuO CCI peóçi,. um mM,C*aI av..deadn. cMi, 

aubor prôpoos. coe ataunfla * iaj.Sdet pnso.s . rna Falai.g., 4. p,list.ieulo 

ViP.SflSiaIII. &ÕxicO, lmco, úe"oado susinis qur gaI*nts , mu.pid.4t de p,ud,tu 
ci. o .nelo do coijirto coot,cô> .,o Iq.a& & *4 .onducur.ado. ie cliii) Xg Didico 21*0 R311.0) AS 	36 .720,00 dnana.. 'e.., 	.lcrntctc usa 

aidii co.r104 De.ti 506W nu nib.I.jsun dedri de ,c.ou,r.,açio. ptodMc.i. 

.afcewaçdc, u.o,ca.'( ta de 't4.de qu.aDd.d. de puô,t - d.''.prvo ri) SI?. 
SIEc.S&eoenzodea.i2a&aizao6e ISOSanp.n.dudotadee.t'ep 

~~1..u em bu.dc,as 4 Ika .oerõCmtaadas em a'w 'de )cpu lieni., ml 	1 	1 	i 
'meio.. coe' *4 com .dnccaçSo do peodiou. pcocedlrmo.a. mfoemacJe ,umc,ral p04 	1 	1 	1 	1 

zod.nhue.nua.odoeennaoiumnIM.a4aArSlTDiPOA.aumb 	' 	 1 	1 

coaa,notoeo.r'.ncccoeeado.emiepaeo.Sfl1PORCAoOotS*J,n.Sl.4oeI 	1 	 1 	1 

1  pceçio. Tola. dali de rubeucsoao. TaTiomazu.. de ioaga .rn.aanmen» i 

fl 	
1 	1 	1 

da ,nspeçlodoSlF P,rcenluald.ãsuamnt.ueououiguali lO%u.deiconjel.n,ento 
	 ,60 1511 	III 	2505t'' 	,....o. 	1 

Ienucurxaçu,o .enpena ou prøçra embulape flnankt.0 sf5 o produto drrici 	 1 flai. manos 

Icpreaenmir co, e uda caiaci*lMitót. lan umnami de (wmenmçio piado ou pera 	 1 	 cclira'c. 

Ic..-erdoadu, NÃO DEVERA CONTER Si'NHt;SgA OUTRA PARTE QUE NÃO SEI.4 	 1 	1 	1 
1 RXCIXSIVLMEN'TE COXA e SOBRECOXA ('DM0 PARW DA COSTELA. ETC 	 1 	1 
1  r's Pai COienmO mÍnimo dcli (dez) un•iel n'dai. da iSIiiifi 	 1 	1 

a ia. udLieiuuilo, e eden,. e nele role 

o 





ne* soOfloO.t.a.rfl 03 	f*toaa6. a....o da ,..n'o 03 ptodac o, fo 
coaçauc., .dce..çso oa. .o.s. pra poarda d. da r'*al.jau . p.ao óa nJ4.4. 

pai, I.qradc ia '14 aue.cJ.caçõa ..v...as a yns e,*abawi..  ah,t. acraS 

f ,  4 

do produto no 0t510 cotnp.1.u'lr • piocq.JJ.,cí., nfa.maçAo iwIt,csonal por poiso. 

rmb.l.g.n. e pn.o do uJ,dad,. o.. fvdo l,.da, da 3(daj lo.,.cdic.QA.a ,mprdlsl 

s- ccSauóc aonLfiC.ÇtO do piod4ø. somo * a*da*eo do w,çscor.do& oa.co 

	

-,pno do .oC.nr no flo ca.p 	a ptoo.dtsa*. afo.n.çLooa.c,ctll 

CL' o.,. da r.*e(qau' a po. 4. ,.1.td. — fardo, lacado, da 31 

o- e. ac&, ,rsa a. prOfail Sakoa..5 i...ao 4. n,co odceto avaS 

-t.,,ca, -o 	a qsa. 	avo apo da .,eaaa Prazo de ;.14 

aura oU , dr,ü rasa 

V~ T" 	Iaoan,. Uso 1 tutele'. Total au' 	 EpaoSflc.fl.D,ariçóu 	 L.d. Marc. Qosol 

Açucar Cruual r;i.nalws 1. ri. quatNkda ir rafa, c,trttUt. .3r.balsã.c. riu,'.. dc 

?ol;a$oao na,paavaaa. a,aÍauta siarço lwnup,ean.nt. (achado por ttrmo.I)ldapfl, 	7 
Icee,wndo nome. .od.a.ro a ,q,al.n do nrrç.coadc.. .wma.0 da acnl,c do paaduiô no 

•a'gIa coo-çcaen,. o prccedêac.. olranaçio a,rr.*nsl por po.$o. dais da ai-.t..Laama K 

poaroda nlaoo a poir hqai 6. 14 Ifl.-a-ca40 'nfffla5S 04 7COflO flhabsaiari 

c &.6,u asa,, - Xitg.'l.eao Ia na. Odras csnt,Xt posaris,. •a)lla...... 

ocfls t q.a5.ac 044 015 da 	 Pina — da vaSdt da ca.a da aiab 

Caio aTado o moado Sobda 4 4. po. 14o da 501. MÂO n.o.saC0 
oCu' SIM da pita aatahtia P* 	S 	çc idaot&.çIo do podo.. 
(,bnoanl.. ,,forrnaçj. ma,acaaI par .eçlo. dab dc .it:s 	ooc pano dc ..à.dadc 	

¶ 
nS do r.j000 no õajlo o,anfltat.W. accod.o,o..do. , 	*s do papSt Soai-da. a K1 	F.... - 

.',isoOi coaoae.do 20 ambilagan. ha,o ,un,mo de 'iL,dode 4.1 ici ro o.lo 

vntrIgrn Paçacilc.çaa ifflpTO4iaa 	M,rpal 

usou o iria nl. 

R$ 	3.M I5 	SI 103.30 
iii. acois a ;ar000 

qtoaaanla 	
COfliàbCO 

C.u'l.vo, 

Isolas 	2fl1000 
$14 N.aa 

imo ias a no 

a... 
o—. 

UnE ii. EXClUSIVO ME OU EPP 	 -  

ut. 1 tauaoVslO £aana.a.-ToI 
"a  Xt_ 

Mascaro note troara ara. * fino. 6 1r5» 	oa.tàgoti. pooius$.. p*t.artlanv 

cate ,r,rr.a. aIa',00 lraaaaar,na-,aaara focM03 par eo».oldavr,u 	om arcar 

c-ao 4. -  5, anaria 	3rdfiC.c4C do 	otco 	iça... amdo'.ço do anpscoisóaa. 

--_?aiç da toaOo do p,..aa hO 	4550 towee$1nit a procai*waa oícnoIo n.t,o,roaI 0J00,. 	11 a q.aifo (05,50 

;cr 	oro4c 	6.r. da t_a.agaa.  a posso da •t4adc. ou" fardo. Iwadas 6. 004 d.,o,ior..n..oa dao,lo 0005004 

r.pccrko~.. -MOfa.., 5, reen 	*.hgaa) horas do 	(o. odor.. at.M 
- 

ri-ata. 	a.isarai sarnu, . qrc',qa 	oso bpo da 	,aa Pr., do soliál 
(tClfl5 da natio. rio irada ancta '•i,,oao..i, 





li' 

Vrnagie de alosisI, acidez saliul 4%. .c.Wi.g.us 1~~  pira 	pisalica vos.lsndo 00 ' - 1 
Icom .denu.Iaçlo do produlo e 6, labiscanl. sfl.lis,is0 ós&in c,erçwe~ dai, de ti. salte de, 	doo passa 	de, 
.essbalapo. . piso, da .nÍad.de. sccndscioa.do. la. cassa de p.pela,, la.saila 4 miada Gif 	Matuta 2400 RI 	2.10 RI 	5 34C)) 

consisto seflisaul 
Iconisedo 12 unsàdea IA"i 	da ssnpvenaa. Prazo niasmu de ,.aumda,te Je era, .' ca, lala 

Ida .anaa 	 i 
IS) 	 S4a4Oe.Su 

• q.flro adl. eõt.ca.Sa aoasta eol4e real. 

atara IQsaaat 
	

ValorTotal 	Laico,. telt 	X.t.e.o ,.'rutal 

I00 0dman e tabescaesla. 	srn,em,cCoe.ui,ld,otat pos 	porøo 	e? 	do esplsuo e» eeae 
!000p.i.oI. lii. de ao,.I.alaja',t pci,, do n'idade. avoesd,c,oradce 	55 ansa de papelin 

e 
seis real,, lase 1 

Ias rsdasr,rasaanes sa.nl ecu, 	c ,  sa'a,dad.s 1.. de edotep .ibaohue. autalios Ias l.i.d,.aS 
OH Sos aOO(a fl 	6.6t 55 	4;. 	:i:j 	arisco 

4 qasaMse4 0.00 iÇO Se sr,,psleza 	Pia,., de validade Tossir» de 	minei da dala da 
cIMos 1 

de lp.da a 5.3. de aLor. s.geal, l.quidas • 1 
,,wrauenflados e is... 	udsa, Iran,.  .eadalaara rima". pci. pla.lwo de 'OC,j 1 1 
COSi.S4O I4setJ&eØo de ploõo• eas»caai• slorw.çio nua,c,oical P0 poetio da. do 

Vnsd P,,n»s 	3410 RI 	545 	RI 	19)34 
a-ancas e., a 

1 Dii.' Qua'mIs e 
<» real e 

1 	*ren'a e cdl. 
eIaasw 	pesao de validada • SI E •posda.eea.a30' e,, a-., 6. pspelio acrsda,p 

'abas 	P5.., 	. 4. ,..Sajt ae 4 esa ata dita 	ia r,ts 	I1pe114cscôe. 
1 1 

a 	asI aa p*,ae.ei lote1-. 1 

nda.qeia..e 	 - 

vMa'"IALM pnunzucnAç4o 	 - T - 	 _--' 

Validade da Propoita: 60 g setenta) dias 

rrno de t.trega de acordo com o FdiIaI ricas prn.uIn aae.o4 

t)eclaramisa ainda que temo' o pleno conhecimento e atendimento Á, esi$&actU de habilitação pra -usas cesse Edital (anjo 21. 52.  do Decreto o° 

I)eclarsmo, que lemo, piems aceitação. por parte da propo.eate. dai co.diçta estabelecida, ante Edital e seus Acesos e que ate.denios toda, as eugSciaa 

contida. neste 14,1.1. 

I)eclaraçi., ralirrila Ir que .01 pr~ cotado, estio i.clulda, toda, as despesas, tributo, e e.ar$os de qualquer cataren inadettn .ebrt o objeto date 

lieclio. nada mal, icoslo licito pleitear. esse titulo. 

t)eelaeamiss, ainda, que ntasao, cnquadr.dss. ao  Regime de tributação de Microempras e Empresa de Pequeno Pene. conforae estabelece o anjo 3' da lei 

ompirnientar 133. de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal a' 11.488 de 15 de Junho de 200'. 

0 Ileltanle declara que, no, valores apresentados acima, estio incluso, todo. os Itibotot encanos trabalhutas, prevideacsárms. facas e mincreguie, tala,. 

(reles. Ifltaroí. deslocamento. de pessoal, custo,, demais depena que possam incidir sobre o fornecimento licitado, i.ci.,he £ estarignisde I.tro. 

O licitante declara sitie. re.poode por todos na prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente ao transponc e fornecimento doa produtos. caso 

saca).. a ler contratado. 

I)rciarasnos atada que a.snmumot inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos. e que serão eseciatados conforme eiaêecia nJ.taiicaa e .-ontrat.al. e 

que perito Iniciado, a Partir da data de recebimento da Ordem de compra, e alada, que nos preço, apresentado, acima. estio .ocl.a.os todos os tnbuto.. 

encart4os trsl,athi,ta,. previdrnclirl^ l°a.cat, e comerciais, tais,. fretes. seguros, deslocamentos de pessoaL custo.. demaia despe.iu que possam incadar sobre 

o fornecimento licitado. inclusive a margem te lucro. 

l)erlsaeatno,, sob a, pena, da lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação: que não possuimos nenhum (ato rnspcditnn para 

participação deste certame e que no, .ubmetemos a todas a., cláusula, econdições prevista, note edital. 

Declaramos que cumpre plenamente o' requisitos de habilitadlo e que sua proposta está cm conformidade comi aa etig*ncaa.i do instrumento con,ocalórlo, 

(artilto li. * 2'.do I)ecreto Municipal c'031'3016). 

Para fazer valer o direito de prioridade de desempate. a licitante declara, sob as penas da lei, para todos ou fine de direito q que se poaaa prestar. 

t,ap.elalmrote para fazer prova ao processo licitatórlo que tens condição do reaime de: 

1 ME/EP?, para efeito dodlapomitiso 0.112123/20(16. 

('(X)PERAlIVA, para efeito do dispositiso na Lei Federal n°11.488 de 15 de junho de 2007. 

Declararmos de que assumimos inleira rapoesabilidade pela entrega dote produtos, e que serão eseculoalari cml (usasse epIgItaslIr. II laja., e' ana tiats,a 1, e que 

.erio iniciados a paneir da data de recebimento da Ordem de compra. 

FonaiczsR'e. 28 De Dt'zeinbTo de 2018. 	

ai 
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CARTA PROPOSTA 

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

1. OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de gêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de 
Alimentação Escolar do Município de Horizonte/CE. 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE MARCA 	VALOR 1 
VALOR TOTAL UNITÁRIO 

Abacate de primeira qualidade. in natura, 
tamanho 	médio, 	tamanho e coloração 	kg 90 CEASA uniformes e sem defeitos, polpa firme, 7.50 815,00 
livres de sujidades. parasitas, larvas. 

Banana prata tamanho médio (1009). de 
primeira qualidade, in natura, em pencas 
Integras, tamanho e coloração uniforme. RS 	 RS 

2 com polpa firme e intacta, devendo ser 	kg 18.750 CEASA 	2.89 	54 187,50 
bem desenvolvida, sem danos flsicos e 
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 kg 16.500 CEASA 

R$  R$ 
espécie, 	uniformes, 	sem ferimentos ou 4,20 69 300.00 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados. 

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

4 machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e kg 225 CEASA 	7.99 	 1 797,75 
outras 	impurezas, 	acondicionada 	em 
caixas de papelão. 

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

R$ 5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem kg 11.250 CEASA 34.875,00 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 310 "\ 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
machucados. 

Melancia graúda, de primeira qualidade, 
casca integra, livre de sujidades, parasitas ...,,,4/ 

6 e larvas, tamanho e coloração uniformes. kg 	18.000 CEASA R$ 
devendo ser bem desenvolvida e madura, 2,60 46800,00 

.com 	polpa 	firme 	e 	Intacta, 	sem 
machucados. / 





MIIN 

n 

Feijão de corda tipo 1, embalagem 
primária 	polietileno 	transparente, 
resistente, 	atóxico, 	hermeticamente 
fechado por termo-soldagem. com  
Identificação do produto, contendo: nome 
endereço e registro do empacotador, 
numero de registro do produto no órgão 
competente, informação nutilcional por 
porção, data de embalagem e prazo de 
validade e peso liquido de 1 kg 
(especificações impressas na própria 
embalagem), em fardos lacrados de 30 kg. 
Grãos secos e limpos, sendo permitido o 
limite de 2% de impurezas e materiais 
estranhos, obedecendo a portaria 161 de 
2410711987 - M.A. prazo mínimo de 
validade de 6 meses da data da entrega. 

	

1 PONTO DO 1 	R$ 
kg 	3.000 	

FEIJÃO 	1 	5.00 
R$ 

15.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTEI 

LOfl$EXCLUSIVO ME OU EH» 

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE MARCA U 
VALOR 
NITÁRIO VALOR TOTAL 

Açúcar 	Cristal, 	puro e 	natural, 	de 	1' 
qualidade, de safra corrente, embalagem 
primária 	de 	polietileno 	transparente, 
resistente, 	atóxico, 	hermeticamente 
fechado por termo-soldagem, 	contendo: 
nome, 	endereço 	e 	registro 	do 
empacotador, 	número 	de 	registro 	do  ,7 
produto 	no 	órgão 	competente 	e 

( 

R$ procedência, 	informação 	nutricional 	por k 18.000 ITAMAIS / 260 	48.800,00 porção, data de embalagem e prazo de / 
validade 	e 	peso 	liquido 	de 	11kg 
(especificações 	impressas 	na 	própria / 
embalagem), em fardos lacrados de 30kg? 
Isento 	de 	moro, 	odores 	estranhos, 
parasitas, substâncias nocivas e qualquer 
outro tipo de impureza. Prazo mínimo dei. 
validade de 6 meses da data da entrega./J 

Café todo e moído embalado à '  

vácuo, 	peso 	liquido 	de 	2509, 	NÃO 
TRANSGÊNICO, com selo de pureza, 
embalagem 	primária 	metalizada 	com 
identificação 	do 	produto 	e 	fabricante, 
informação nutricional por porção, data de 

 
2 

embalagem e/ou prazo de validade, no do 
un / 3.200 PURO R$ 

registro 	no 	órgão 	competente 	, 18848,00 
acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão [,  
lacradas 	e 	intactas 	contendo 	20 r embalagens. Prazo mínimo de validade de 
8 	meses 	na 	data 	da 	entrega. 
Especificações 	 na 	própria 
embalagem. 

,,,Ámvessas 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 

w'~12 





LOTE 17- EXCLUSIVO ME OU EPP 	- 	 - 

fl'EM DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE MARCA uÃo 	VALOR TOTAL 

Farinha de Mandioca classe branca, seca 
e fina, 	do tipo 1, 	embalagem 	primária 
polietileno 	transparente, 	resistente, 
at6xico, 	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 Órgão competente e PONTO DO R$ RI 
procedência, 	informação 	nutricional 	por 	kg 4.500 

FEIJÃO 5 00 22.500.00 
porção, data de embalagem e prazo de 
validade, 	em fardos lacrados de 30k9 ,  
(especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, parasitas, 	substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
de validade mínimo de 6 meses da data da 
entrega. 

Farinha de milho focada enriquecida com 
ferro e ácido fólico, FLOCOS FINOS, SEM 
SAL, em embalagem de papel ou de 
polietileno 	transparente, 	atóxica, 	com 
identificação 	do 	produto 	e 	fabricante, 
Informação nutricional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso 

2 
líquido 	de 	500 	g, 	acondicionados 	em 

c 	21.000 VITAMILHO 	
R$ 

fardos 	lacrados 	com 	30 	pacotes. . 2.00 42.000.00 
Especificacães 	impressas 	na 	propria 
embalagem. 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses, tendo no 
máximo 2 meses de fabricação na ocasião 
da entrega. 

Fécula 	de 	mandioca 	de 	primeira 
qualidade, produto amiláceo extraído da 
mandioca, odor agradável, livre de caráter 

2 
ácido e rançoso. Embalagem polietileno 

k g 2 100 JURITI atóxica e resistente de 1k9, contendo 05: 600 	12600,00 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 
informação nutricional por porção e prazo 
de validade mínimo de 04 meses. 

VALOR TOTAL DO LOTE 7R7$100 00 

LOTE 18- EXCLUSIVO ME OU EPP 
VALOR 1 ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 	

UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL 





ai 

à: 

JUS 

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$ R$ 
de validade, acondicionados em caixa de 198 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 
23.985,00  

LOTE 3I- EXCLUSIVO ME OU EPP  

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

Óleo de soja refinado tipo 1, em garrafa 
pel 	com 	conteúdo 	de 	900 	ml 	com 
identificação 	do 	produto 	e 	fabricante, 

1 informação nutricional por porção, n 	do 
1 registro no Órgão competente, data de 

1 embalagem 	e 	prazo 	de 	validade, 
gr 4.000 SOYA 

R$ 
acondicionados em 	caixas de 	papelão 5,20 20.800,00 
lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substâncias 

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

Margarina vegetal com sal - 55 a 75°/3 

de lipldios, à base de óleos vegetais 
líquidos 	e 	internteriflcados 	e 	sem 
gorduras trans, embalagem primária pote 
plástico de 500g contendo identificação do 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

2 nutricional por porção, data de embalagem un 3.480 PURO SABOR 
3,50 12.180,00 e/ou 	prazo 	de 	validade 	e 	SI!., 

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

VALOR TOTAL DO LOTE 32.980,00 

1 Total Geral: 	 1 R$ 3.286.698,00 1 
Declaro para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas 
incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à 

execução do objeto desta licitação. 

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

Pacajus - Ce, 27 de Dezembro de 2018 
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- r LOTE 2 'COTA E)CCLUS1Va atE OU ÉPP 

ITEM'•W& •tV3' MARCA DESCRIÇÃO Y. UNrT V. UNIr EXT. V. TOTAL V.TOTAJ, W. 

Abacate da primeira ~lidada. in natMre, tamanho madio, nova reata a duzentos e Oitenta 

I(g 30 OEASA tamanho e  00~unifoqi'nea a sem dflltoa, polpa R49,39 ttintaancve R$281,63 
e um re sta a 

lima,liv, aa da sujidades, paraaitaa, lema. centavos 
aeaeentaavaa 

centavos 

Banana 	prata 	tarnantio 	médio 	(1009). 	da 	pnrnalra t'vi.taaummil, 
qualidade, In natura, em penca. 	Magras, tamanho a 

cinco rases dez 
~.W. a oitenta 

2.  Kg 6.250 CEASA ooioraçao uniforme, co., polpa frima e intacta, ~ando R$5.10 RS31.S8T.T6 s.staraaie. 
aer bem desenvolvida, sem dano, fiscos a maoknioo, 

centavoe 
satanta.aela 

oriundos do manuseio e t,anaporte. cantavas 

Lsea'nje para tamanho mado, da primeira quelidade, quarenta ma, 

3.  Kg 61600 CEA6A 
vutos com greo maximo de "~&* ,o tamanho, aroma a 

R$7 35 
seta raeis e trinta 

R$40,401,15 
quatrooentoa a 0,10 

cabo, da sspócia, unif cansa. iam ferimentoa ou dsfeltos. ' a cinco oentavoa reais a dezasseis 
firmi a com brilho, sem machucadoa. cantavoa 

MaçA nacional, de pamaira qualidade, ir, natura, taniar,ho noveoaatDe alia. 
4. 1(9 75 CEASA soor untfoane., sem machucadoa, sem iariea, parasitas R$12,O4 doem,cam. 

ANOSOS reais a sele 
Duna impurezas, acondicionade em caixas de paalao qua tro centavo. 

cantamos 

Memêo foe'moea da primeira qualidade, com 8034 de 
meturaflo, frutos da tamanho uniforme, no grau malimo doz e mil, duzentos 

6.  Kg 3.760 CEASA de evoiuçêo no tamanho, aroma, sabor da eepicla, sem R$3,27 
tia raaia a vinte 

R$12,244,gO a quarenta e quatro 

ferimento. ou defeitoe, firn'ee a com bnlho livre da a seta oantavoe noventa  resta a 

sujidadaa. parasita.' larvas, cem machucado,. cantavoe 

M.I.M. grsuda, de pnn'saira qualldads, casca Integra, quatorzsmli, 

• 1(9 •. CEASA 
livra 	de 	supdadaa, 	parasita. 	e 	terras, 	tamanho dois reata e setecentos e 

colorsçêo uniforme,, demando ser bem dasanvoivida e 
R32.45 quarenta 001. R414.693.1141 noventa e três raaie 

madura,  çom polpa crina e intacta, sem n,achucsdoe. cantavas e oitenta solto 

Ma.ao jeponêe, de primeira qualidade, tamanho n'adio, cantoeoltantae 

7. Kg 50 CEASA ser, machucados, cotoraçao a tamanho untformsa, com 
R$3.67 

trae resta. 
eaasanta a seta Ril 83.67 

UM reis 
grau da maturaÇÃo adequado, ~to da sutetaacias sessenta a cate 

.......  jldade,. centavos 
cantavoa 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$IOO.803oa 
cem mil, saisoant.. ana rsaie a eeie centavos 

!i 

L1c174AflC 4$ 
	,oea'riflTA O,' 	

(P45I_ '  

A PREFEITURA MUNICIPAL OE 5lORlZONTECE 
w.:PREGAo ELETRÔNICO N.2018.12.0t1 SRP 

OSIETO: 3e49"  da rn.ihor proposta para ragia, de preçoe ~do fubjrau e eventuais equsiçõem da gaa.roe alimen tido. daatv,adoa soa alunos aaeialldol polo Programa 

de Mc'enteçáo (suo'.' do niunicipno de Itor,zont&Ct. 

CARTA PROPOSTA 

LOTE 	- AMPLA CONCÕRRNCIA  
ITEMI 1,11110 1 OTD€ 1 	MARCA DESCRIÇÃO V. UNIT V. UNrT EXT. V. TOTAL V.TOTAI. EXT. 

Abacate de primair. ouaiid.de . .n natura. tamanho 	 adio. nova raia. 
oltocentueo 

Kg 90 CEASA tamanho. coiorsçio uniformes a liam dsf.itoa, polpa R$9.39 trintasnove R384'4.90 
quarenta, quatro 

firme, livres da sujidades, parasita, larvas. o.ntavoe 
a 	ov 	ia 

centavos 

Banana 	prata 	tamanho 	médio 	doou. 	ôo 	pnn,eira noventa. cinco 
qualidade, la natura, •m peno.int.grae. tamanho e 

cinco 	dfl 
H. .aiacantoae 

2. 1(9 16.760 
CEM, 

toema, oca, po ooioraçao un lpa 11m. e Intacta, devendo R$510 R396.03.27 n.aanta e três 
ser bani daeanvoivida. Iam danoa fi.lcos e vr,ackiicoa 

centavo. 
reais a vinte a seta 

oriundos do manuseio e flnspata. cantavoa 

Laranja pera tamanho maso. da prImeira qualldads, 
centos vinte a um 

frutas ..grs,1 intimo da .voluçao no tsnanho, aroma. sete realce trinta 
3. X9 16.500 CEASA R$7 R1 21.224.49 vinte .qoavoreata 

sabor da aepac.e. urvtonnnsa, cem fsnmsntos Ou derMos, e cinco centavos 
e quarenta a nova 

firmes a com brilho, sem maohuoedce. 
centavo. 

Meçanacional, da primeira qualidade, In natura, tamanho 
dois anil, 

4, 1(9 226 CEASA e cor uniforme., m.machucado., san. iarwaa parasitas R$12.04 
doas saie. 

R12.TO9.18 
mimem. a nova 

soou., impureza,. acondicion......   ixas da papsiéo 
quatro centavo, reais a dazosto 

centavos 

Mamao formosa da pnn'alra qualidade. ocai 80% da 
maturaçêo, fruto, da tamanho uniforme, no greti mMimo 

trinta a sala mil. 

da .~no tamanho, afonia s sabor da espaci., aam três reais e vinte 
aatacentoe a trinta 

$ 'cg '1 260 CEASA R$3,27 R$38.7214.89 e quatr, rectas 
fedmentoa ou dsts.tos, finas s cai, brilho livre de 
sujidades, parasitas a Iarvse, ter, machucados. 

a asia centavoa 
esaeeata. nove 

oentavoa 

Melancia grauda. da primeira qualidade, casca integra, 
dota rasa a 

quarenta e quatro 

6, 1(9 Iam CEASA 
lura 	da 	aupdsd.a, 	paraaitaa 	e 	larva., 	tamanho 	e RUAS quarentaeoinco R$44.Oa1,13 

mIa oitenta e um 
coloraflo undcrmss. devendo lar bem desenvolvida e resta a amante e 
madura, com polpat»n. e intacta, sem maoiiuoadca 

*'ttavos 
lias centavoe 

Metêo japonõs, Os pnmsira qundade, tamanho médio, quinh.ntoaa 

7. 1(9 150 CEASA 
cem macituoadoe, coloraflo a tamanho uniformes, com 

R33.67 
sê, rasa a 

intenta, RISSI 
cinquenta s um 

grau da maturaçao edequado. isento de sub.tinclaa ' sala a dola 
anosas. suj.dadaa. 

cantavoa 
cantavoa 

VALOR TOTAL 00 LOTE 01: R$301,009,18 

traz.ntos a um mil, oitocentos e nova reais. dezoito cantavoe 





LOTE IS EXCLUSIVO 4 OU En 

TTEM 1 MARCA 000cRIpÀ0 V UN1T v. uNrT M. V,TOTAI. V.TOTAL LXI. 

Açiucai Coatal puro .natu,al da qa auaildada. da aafr. 

CCfl.nta 	an.baiaqai' 	prinw.a 	da 	pabaLilant 

Ws'apata'la 	'natenta 	aló-co 	piarffiatcan..ta 

lacRado por tamni.o-aodd age..' coatando raiva aad.'açc 

• raglavo do 	arnØ.00tador. 	a'o da 	ragiatro do aaea.'laa ata sal 

a Rg 10.000 SAMUXA 
produto no dagla coepataflaa procadealcia. a'ifoimnaçao 

aí aa.aantaa tal. 
• 	W 	mc. a dO 

nu lrlcional por porç*o, data da 	a..balagam a pino da rasa a ququer...a 
nadad, a paao liquido da tIg (a.p.olacaçõaa .n',pvaaaaa 

cantava. 
cinco canta,.. 

na prôpfla ambalagaml. as fardoa lacridoa da 30k9 

laanto da I.o. ddoraa aavankoa. paraaifla, aubatànc&aa 
nalvaa 	quaaquw 	itro apo 8a lnI.,araza. Prazo mInl.bc 
da vaadada daa n'aaaa da data da anta9. 

Cate lomiado a moldo ..balado a vicuo, paao liquido da 

2509, 	NÃO 	TRANSOENICO. 	com 	aaio da 	puraza, 
arataagam prwr,afla inat.i.tada com .dant.4caç$o dc 

produto a Iabalcw'ta. n$onnaçao nutnclonl por ~. Oito rabia a 
vinta a •ali mil, 

2 Rg 3200 ~TA data da .,a.b.agam s'ou prazo da validada. n do raglat'o 1454,15 dazaa..ia 14$26 122,46 
Unto a sinta a dola 

no orqao coa..pataata - 	aco.idclonadoa a.,  cal, a da crlavoa 
'asia a q.." a 

papaalo ~fie a ~ao contando 20 an'balagaoia 
circo Oanlavoa 

Prajo mínimo da validada dai mana na data da ~Vaga 

C.paclflcaçõ.a lmpra.aaa na propina ambalagam 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 	SR$92.Z419O 

- 	 ncraua a do 'na. Suzanta a querantai a qaauo a..i. a ao,art cantavas 

a 

a' 

g!L 
2 / 

F.45o carioquha tipo 1, aa'baage prr.ara poa.tiano 

tranapwaniar.aIitanW. 	atdalco. 	hamlabcam.nta 

fechado 	por 	t.nv,o-aoldagam. 	0oa. 	Idaroncaçbo 	do 

p'oduto. 	oonlando: 	noma 	•ndatflo 	a 	raglatro 	do 
an pacoiadot  ni,.n.ar 	da ragialso do produto no ÔVQM qoa,.nta . C.ncO 

, 111P1A 
crpatanta, ínea,.'açso nuitlClOnal aa oatflo, data da 

RIOS) 
a.. ,I 

cinquenta altas 14$45 06122 
n'lia aaaaants • ou. 

.ma.saqa... a prazo da validade • PaaQ laduldo da 1 '9 asa a v.nla a dou 

(npacl*caça.e i,'senas na PiÕ..a .-esi891 an' 
cantzvoa 

cantayoa 

farda iacradoa da 30 lig Cito. a.coaa ila..põa. Inato da 

mofo. odora. aaltanhca,pa.aaIi.a, aubat&nciaanoclvaaa 

qualaqua. outro Upo da iI.*pdraia 	Pino da vabdade 
irsn.n.o dat nsaaal da dais da anb.ga 

Faflo da cotda boa 1, aa.Saíagr. .rwna poIiataaao 

fln.Pars'ia, 	raamlaMa. 	abico 	Ptafl,abclinanta 

adiado 	par 	tt..o..oldag.m, 	coa, 	4.nt0c.çko 	do 

produto. 	contando: 	noma 	and.r.çO 	a 	raglalvo 	do 

•mpacot*dor, num_o da iaglat'o do produto no Orgio dazanova rfl .  

compaiani.. lnfolniaçao nuinclonai pol porçbo data da isa real.. qu.nhantoaa 

2 149 30°C lIBRA arabalagan, a pino da vaipd.da a pato liquido da 1 tg 140433 cinquenta a itt. 14119691.84 novantaaum cai'. 

(aapacif.caçê., ,n..tfltaa 	ia prbØ9a ambsiagaml. as centavo. a cataM. a qàai'o 

iarooa iacradoa da 30 lg Craoa aoao. a basa, aat.Øc cantavoa 
paanwOdo o limita da 2% da •mourn a n.a*siaia 

aauwhoa, odadacando a panaria III da leJVlfIaal - 
M.A. pr no rvdn.n.o da vaidade da 6 mana da data da 

anvaga. 

VALOS TOTAL COLOU IS 14484.S6I.0S 

.aaaaata a quatro ind .alacarco. . cz.q......crê. mia a a.la oantavoa 

LOTE 17-OCLIflZVOME OUEfl  

tire UNIO 1 QTOE MARCA adSCRiÇÃo V. UNIT V. UNO M. V.7 V.TOTAL LXT 

Farv.ha de Mandioca claaaa branca tece a fina. do Upa 1, 
azibaiaqaln prin.arla polaulano tranaparanta maaiatanta 

atO.lco 	hr,,atjca$Iria lacRado por tammo.aoldagam, 

coa,  paao iqurdo da 1 ap contando 	ioantmcaçao 80 

produto. noma a anoa'aç. do a.T*acotado. numelo da 
vnta a neva —. 

ragiavo do produto Ao orgia competanta a procadancla 
asa raSa a Vatasaa a aMSaa 

tg 4100 FIBRA dnquaa,ta a fla 14$2II$T.N a a.ta ,a 	a sifommaçio na&tcion.l por ~,&., UM da alribalagam a 

prazo 	da 	validada, 	a.,! 	rwoa 	iacradoa 	da 	30k 
aalaraeaaaa 

aapac'ficaçoaa .mpraaaaa na prearsa anibaiagani) laanto 

da 	moo 	odoraa 	aat,anhoa 	paraa'taa 	aubatanc..a 
noc',aa a c,nqurar caitro upa daimpuraza 	Prazo dc 
.a.daoa ,,-.e.o dat maaaa da dais da anti.9. 





la raaada iodada. aSaqaa — 	-- 
VwapssMa. 	r.aâataa 	adaico. 	hvaaboas.nta 

radiado 	Ø 	tari.,oa.Oidaqa.w. 	cr 	IdaaiJtldaçSD 	dc 

K9 2 100 ALTEZA 
produto a dotab.lcania. ragaate no OrpaocOvTlpatanIa. 

Ml 22  R$2 571 43 •..t,aa u.i. asa 
d.tadaa*taIaq.m.peazod.vsidaapaaohqudO de ddiac_tsvoa 

aq..aMaavta 
1 h, aoondiøldnadoa sal fardos lacrados com 34 hq 

santo 	da 	im.iurasaa 	Eapacdcsçóaa 	imprasafl 	na 

prõpfla aaiag.- 

Tamparo condanantado completo oaassiQ liquido SEM 

PIMENTA. 	conai.i.nia, 	anibalagam 	pii.naila 	rr.la 

piaauøa oont.ndo 100 mi com idantifaçio do p.odutc • quinta in.i, 

do tab.loanta n do •.gistto no ó.gio oor.watanta, daLa ..'t'aal.a aalaoantoaa 

4 Ou 2400 REGINA da snb.Itg.i, a prazo da validada. acondIcIonado. a'- MIO  C.rouaflhk a três P11612347 5.5.01. .1,6. raala 

cai.e da papalio lacrada a Macia cantando 12 un.dad.s c.nt.yOa a qriaranta a sala 

Manto da 	odo'a. 	aat,anAOa, 	asbatailoiaa 	nociva. 	a centavos 

qi.saua' dotvoa t.Lca da anpurazas 	Prazo 11a0 da 

nadada da $ .aas da dMa da nuns 

VIn.ya da aaccoi. .c,daz vatA 4%, an.Daiagst. P-- 
partais pIMica conta'do 100 - coni dantIcaçio do 

doa. rrs dunaritos 
produto a do fabrlcanta rag.avo no orpio con.p$t.ata. 

cs'co rasa a da: quato 
 

• luar anta a 
5 0,1 2 400 LORO data da .-b.,,a W.0 da validada. acondicIonados RIS 10 P112 244 90 

a.... da nsp&ao lacrada a intacta contando 12 
caniavoa rasa a  riovanta 

unadada. Lira da ln.puraaaa Prazo mInImo da vasdada 
casos 

da a "asas da dsla da anitaga. 

VALOR TOTAL 00 LOTE 30: R$44,I71,43 

- - 	__________ 	 guaranta • quatro nu'. qulnhadtoa a aatanl .......la a guaranta alta oaiitavoa 

— — — 	 LOTE 31 EXCLUSIVO MI OU EPP  

ITEM UNO cTOE MARCA oeacçAo v uNir Y.UIflEX'T. V.TOTAI. V.TOTALEXT. 

Caao da so1a 'aPe'ado Doo ,  r ganala pat oo.' contaudo 

da $00 . 	com dantt'caÇio do produto a iasr,canta. 

a"...,çlo n...t.ccn.i no' porção. n do eag.ato no Orgão sinta a asia 'SI, 

04 4. SOVA 
co...pataa'ta. data da rodagem a p'azo da a assada, 

RIS 13 

sala 'as.. a 

caucuanta a Ota P121 122.46 
canto a aleita a dos 

acond.c.onadoa a- caa.aa Oa p~ ~ao.a adactaa 

contando 20 unadadaa 	laavuto da odo'aa aaVw.aoa 
trt..oa 

rasa a ouaranta a 
canco cantata 

sa*atãac.aa ndcnsa a qusaquar oqiVo lapa da .1.a.rau 

Praro da validada wSnamo da e .,saaaa da data da aaaga 

Margarina vagatai coes aai -56 a 75% da PRIMO, a baaa 

da Maca vagataia ilquldoa a ataaaaIaniIosdosaaam 

gorduras trana, ambalagam prunsina p0te plaat.co da vintaacinoom,i, 

ôdOg contando IdanuAcaçio do produto a labricanla, qumiVantoa a 

2 una 3460 PRIMOR informaflo nuticionsi por orgia, data da ambalagani R$?,35 
saLa real. a Un ia  

R$2 	507.35 aaaaantaaaata 

abu prazo da validada a 3.1 F., acondsc,or,adoa ara cal*a 
a canoa  can tavoa 

raala a tint.a a 

da papatao iacrsdaa a v,tact. Prazo minaDo da validada cinco cantavoa 

da 4 n.aaaa da data da anvaga. £apacltcaç6aa .npr aasaa 
na própria aabaiagaail Entrapa: rnaosaal 

VALOR TOTAL 00 LOTE 31 P151 059.80 

Oa'qyat'5 a ti.. isa, asilo 	tba a 	nta a nos. raaia a 	n5 

	

VALOIOI.OSAI. 001LOILI 1 	 512 f?v 

'ad. saa@sh. d'lacraca a c'cze n. .r..ar.ja.& a sova,  La a az',. ,a.nr o."ca a .atc :t 	o. 

	

PRAZO 0€ IMIflUA. 	 )EZ OAS 

	

PRAZO 0€ VALiDAC€ DA GAKTA PROPOSTA: 	 mo 1 SE SSEMTAj OlÁS 

Oaciaramoa, para toaDa Da tirna da d'rato, qus noa praçoa ofartadoa aat*o incluida. Soda. as daapaaaa inc.dantaa aobra o fomacinuanio rafarantaa a utaica, and.rgoa .~Ris a 
da—aia batia aunant.a a a*acogao do obalo da.ta licitação 

Oactararnoa. para Lodos os flna da d'lato, que cvná'lmoa plana—anta Da raquiaiioa da habilitação a que noaaa Cana Propoata anã ar, conlorisidada com as aslpinoiaa do 

.natnjnaar,to convocatOrlo ladltali 

FW 

4 
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A PREEÇTURA MUNICIPAL 01 HORIZONTE/CE 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2018.11.06.1. SRP 

D2O 

--/ •1t 

W 1 t 1 • WLI% 	ItE — — ____________ ________________ ________________ ________________ 
lTD ø€sC*icAo MARCA V. UNIT V. UHU Err. V. TOTAL V.TOTAL lxi.

cia exa

Abacate de prwnewa Qualidade, lii n~8. tamanho oitocentos  
Médio. tamanho e coloração uniformes e sem defeitos.  90 produtor 

e 
Cinquenta centa

reais 
R5355,)O cinquenta e Onco 

polpa Arme, livre, de sujidades, parasitas, larvas, 
[KKo vos 

reais 

Banana prata  tamanho médio (IDOp), de primeira 
qualidade, in natura, em penca. Integras, tamanho e cento e três mi 

2 coloraçio uniforme, coa, polpa firmee Intacta. 18.750 produtor R$5,50 
cinco reais e 

R3103.12$,00 cento e vinte e 
devendo se, bem desenvolvida. sem danos físicos e cinquenta centavos cinco reais 

mecânicos oriundo, do manuseio e t?anspo.le. 

— — 

Laranja pera tamanho médio de Primt.ra Qualdade. Cento e vinte e 
frutos com grau máximo de evolução no tamanho, 

109 16.500 p rodutor R57.40 
sete reais e 

R3122.100,00 do., mii e cem 
aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos quarenta centavos 

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

— — 
Maçã nacional, de primeira qualidade, in natora, dois mil, 
tamanho e cor uniformes, sem machucados. sem 

Kq 225 produtor R$32, ~ 0 doze reais e vinte 
RI?. 745,00 

setecentos e 
larvas. parasitas e outras impurezas, acondicionada centavos quarenta e cinco 

em caixas de papeilo 
— — 

reais 

Manila formosa de pnmeira qualidade, com 30% de 
maturaçio, frutos de tamanho unifonfle, no grau 

máximo de evoiuçlo no tamanho, aroma e sabor da tnnta e 	etc mil, 

5 espécie, sem fenmentos ou defeito,, firmes e com 1(9 11.250 produtor 1153,30 
trê, reais e trinta 

11537.125,00 cento e vinte e 

brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
centav os  

coco reais 

—  

machucados. 

—  —  

Melancia gra'3da, de primeira Qualidade, casca integra, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

xg te coo produtor tor 1152.50 
ois reais C Quarenta C cinco 

coloraçio uniformes, devendo ser bem desenvolvida e cinquenta centavos MI reais 

madura, com polpa firme e intacta, sem machucados 

Meilo japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, 

JRS45.000,00 

sem machucados, coloraçéo e tamanho uniformes, três reais e setenta 
quinhentos e 

com grau de meturaçêo adequado, isento de 
Kg ',,1 n'odto' R$3,10 

centavos 
cinquenta e cinco 

substâncias terrosas. sujidades. 
reais 

 ZiT" 	.,r--- - 	 - -  

itYfl 1 - rnfl evri iiCflIS MC fi Sfl 
— 
rrEM 
— 

OESCRIÇO UNtO 
— 

PtMCA  _______ V. 
LINIT ___ V. UNIT EXT. __  V. TOTAL  V.TOT*L LX T.  

Abacate de primeira qualidade, in natura, tamanho 
1 médio, tamanho e coloraçio uniformes e sem defeitos. Kg 30 produtor 1159,50 

nove reais e 
115285,00 

duzentos e oitenta 

— — 
polpa firme, livres de sujidades parasitas, larvas.  

— 

ci nquenta centavos e cinco reais 

Banana praia tamanho médio (IOOg), de Romeira 
b'lnta e Quatro mil, 

qualidade, 1, natura, em pencas integr as, tamanho e 
2 c~~ uniforme. com  polpa Arme e intacta, 1(9 6.250 produtor 1155,50 

cinco reais e 
11*34.375,00 trezentos e 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 
cinquenta Centavos setenta e ti nco 

—  

mecânico, oriundos do manuseio e transporte. 

— — 

raiais 

Laranja peta tamanho médio, de primeira qualidade, 
frutos com grau máximo de evoiuçio no tamanho, 

5500 
sete reais e quarenta mil e 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos 
Kg produtor 1117,40 

quarenta centavos 
R$40.700,OO 

setecentos reais 

—  
ou defeito,. Armes e com brilho, sem machucados. 

Maçi nacional, de primeira qualidade 	n natura 
tamanho e cor un ,foqmes, sem machucados, sem 

75 11512.20 doze reais e vinte 
115915.00 novecentos e 

larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada 
produtor 

centavos quinze reais 

—  
em caixas da papailo 

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

maturaçao, frutos de tamanho uniforme, no grau 
inaximo de evoiuçho iro tamanho, aroma e sabor da três reais a trinta 

lote mil, trezentos 

e,pécie, sem ferimentos ou defeito,, firmes e com 
Kg 3.750 produtor *13.30 

centavos 
1111237500 e setenta e cinco 

brilho livre de sujidades, parasita, e larvas, sem reais 

machucados. 

Melancia graúda, de Primeira qualidade, casca integra, 

6 
livre de sujidade,, parasitas e larva,, tamanho e 

Kg 3.000 produtor 1152,50 
do', reais e RS15.C'OO,OO Quinze mil reais 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e cinquenta centavos 
madura, com polpa firme  e intacta, sem machucados. 





Atroz branco brinco longo fino tipo 2, embalagens pflmkta de 
polietileflo transparente, resistente Móxico, 

herrneticarnente fechado por termosoidagem, com 
peso l.quido dei kg, contendo identoricaçu do 

croduto. nome e endereço 50 empacotador. número de quatro mil, 

registro do produto no órg&o competente e Quinhentos e 

2 procedência, informação nutricional por porção, data (9 975 rampineiy R54. 70 
quatro reais e 

R54. 582,50 oitenta e dois mau 

de embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados 

 
setenta cc 	avos 

e cinquenta 

de 30k9 espeoflcaç6qs impressas na própria centavos 
embalagem). Isento de mofo, odores estranhos, 

parasitas, substinclas nocivas e quaisquer outro tipo 
de Impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses da 

data da entrega. 

— — 

Arroz Parboilizado longo fino tipo 1, embalagem 
primária de pobebleno trensparente. res.stente. 

atóxico. Psern'eticamente lechado por termosoidagem, 
com peso liquido de 1 kg, contendo 	identincação do 

produto nome e endereço do empacotador, número de 
trinta e oito mil, 

registro do produto no 0n1140  competente e 

2 procedência, informação riutn(Ional por porção, data 1(9 8.250 rampdneiy 	R$470 
quatro reais e 

R$36.775,00 
setecentos e 

de embalagem e prazo de 	ali4ade, em -arcos lacrados 
se.enta centavos setenta e cinco 

de 30k9 especlficaç6es impressas 'a própria 
reais 

embalagem. Isento de moto, odores estranhos, 
parasitas, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo 

de impureza. Prazo de validade min-mo de 6 meses da 
data da entrego. 

VAI OR TOTAL DOLOTE  	l443.357,50 

atenta e três mez '  clnqu.nta e w• reaIs e cinquenta centavos 	-- 	 ' 

ITEM D€SCRICAQ 
— 

tINjO 
— 

âTDE MARCA aa  V. UNIT V. UNIT EXT. V. TOTAL V.TOTAL exr. 

re,Jao canOluiflha  tipo 2, Crintua~ prvnina 

pei etileno transparente, resistente, acósico, 
hermeticamente fechado por terrno.soidagem. coas 
dentificação do produto, contendo, nome endereço e 

registro do empacotador, numero de registro do 
produto no org$o competente, informação nutricionai quarenta e quatro 
Por porção, data de embalagem e prazo de validade e kg 6.900 libra a R$6,40 

seis reais e 
R344. 160,00 mil, cento e 

peso líquido de 1 kg (especillcaçôes impressas na 
quarenta centavos 

sessenta reais 
Própria embalagem), em fardos lacrados de 30 kg. 

Grãos secos e limpos, Isento de mofo, odores 
estranhos,parasitas, substbnci,s nocivas e Quaisquer 

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

Ferjio de corda tipo 1, embalagem primaria poiletlleno 
tr.nsçarefte, resistente, atózico. hermeticamente 
fechado per termo'soldagea'. com identificação do 
produto contendo nome endereço e registro do 

empacotador, numero de registro do produto no õrgão 
Competente, informação nutriclonal per porção, data 

2 de embalagem e Prazo de validade e peso liquido de 1 Kg 3 JDC !b'i :54 r seis 	ea,s e 
R$9 	00 

dezenove mil e 

kg :especincações impressas na própria embalagem), 
Quarenta centavos duzentos reais 

em fardos lacrados de 33 kg. Grãos secos e limpos, 
sendo permitido o limite de 2% de Impurezas e 

materiais estranhos, obedecendo a portara 161 de 
?410711987 - M.A. prazo rijinlrilo de validade de 6 

iOrrfl da dita <lo entrega. 

_________ 	vALORT0Txrtoz'rr 	 . - 	 9563.3150,00 	 " 

sessenta etrM mii, trezentos a sessenta reais 

LOTE 16 - EXQ.USTVO Má OU 1» 
otsciç4o 

— 

tøUD 
— 

— 

MARCA V. UNT V. UNIT CXI. V. TOTAL V.TOTAI. EXT. 

Açúcar Cristal, puro e natural, de ji  qualidade, de 
safra corrente, embalagem primaria de pollet,Itno 
transparente, resistente, atôiico, hermeticamente 

Fechado por termo soldagem, contendo: nome. 
endereço e registro do empacotador, número de 

registro do produlo rio órgão competente e 
procedência, informação nulricional por porção, data kg 10,000 forpin F154,004,0O quatro reais 111172X00,00 

salienta e dois isiN 

de embalagem e prazo ct validade e peso liquido de 
reais 

1kg 	es,ecincaç6es impresso, na própria embalagem). 
em tordos lacrados de 30kg. Isento de mofo, odores 
estranhos, Parasitos, substáncias nocivas e Qualquer 

outro tipo de impure,a. Pioro minlrno de validade de 6 
meses da dato de entrega, 

rW 

1 





1 

flTP 17 - PXflIJIVfl MC 00 
— 
ITEM DESC*ICiO UNtO QTDE MARCA V. 1, 111-  V. UNTTEXT. V. TOTAL V.TOTAt. EXT. 
— 

Farinha de Mandioca classe branca, seca e liRa, do tipo 
— 

1, embalagem primária poliebleno transparente, 
resistente, atóxico, hermeticamente fechado por termo 

soldagem, com peso liquido de 1 kg, contendo: 
identiflcaclo do produto, nome e endereço do vinte e nove mil, 

empacotador, número de registro do produto no órgão seis reais e trezentos e oitenta 
competente e procedência, informação nutiicionai por Kg 4.500 libra R$6,53 cinquenta e três ft$29.387,76 e sete reais e 
porção, date de embalagem e prazo de validade, em centavos setenta e seis 
fardos lacrados de 30k9 (especiflcaçâes impressas na centavos 

própna embalagem). Isento de moto, odores 
estranhos, parasitas, substincias nocivas e Quaisquer 
vtro tipo de impureza. Prazo de validade mínimo daS 

meses da data da entrega. 
— 

Farinha de riviho flocada enriquecida coa, ferro e ácido 

— — 

Muco, FLOCOS FINOS, SEM SAL, em embalagem de 
Papel ou de polietiieno flnspa'ente, atóxica, com 
identincaçlø do produto e fabncante, informação 

nutricionai por porção, data de embatageal e prazo de cinquen_,.,. 

2 
vai idade e peso liquido de 500g, acondicionados em 

Kg 21.000 maratã RS2.5O 
dos mais e 

R$52500,00 mii e qurhe"iot. 
fardos Lacrados com 30 pacotes. Especificacões cinquenta centavos 

impressas na propria embaiagem. Isento de mofo, 
reais 

odores estranhos, substincias nocivas e quaisquer 
Outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 

meses, tendo no máximo 2 meses de fabricação na 
ocasião da entrega. 

— 

Fécula de mandioca de primeira qualidade, produto 

— — 

amiláceo extraido da mandioca, Odor agradável, itvr dezessete mil, 
de caráter ácido e rançoso. Embalagem poiietiieno 

Kg 2.100 itapoary Rs8.S3 
oit o reais e 

R$l7.850,O0 oitocentos e 
atóxica e resistente øe 1kg. contendo os dados de coiq,ieiita centavos 

cinquenta reais 
identificação do produto, informação nutricionai por 
porção e çrezo de validade mfriirno de 04 meses. 

-VALOR TOTAL DO LOT  '-'•l • 1 
- 	noventa e - a 	e sals centavos 	

- 

LOTE 16 - EXCLUSIVO MI OU EPP 

ITEM oacpuçAo UNJO OTDE MARCA V. UNIT V. UWIT EXT. V. TOTAL V.TOTAI. EXT. 

Fannha de trigo especialCOM FUMINTO- Produto 

— 

obtido a partir de cereal limpo, desgefininado e são, 
isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado 

de conservação. Com  aspecto de pó fino, cor branca ou 
[Kg 

dois mii, 
ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios.  400 dona benta R$6,I5 

5415 reais e Quinze 
R52.460.00 quatrocentos e 

Embalagem plástica ou papei de 1kg . contendo os 
centavos 

sessenta reais 
dados de identificação e intormaçôes fiut,icionais do 
produto e prazo de validade minimo de 04 meses da 

— 
datada entrega. 

— — 

Macarrão tio, espaguete, massa com sémoia de trigo, 
pasteurizado, enriquecido com ferro e ácido roliço, 

embalagem primária potietileno transparente, 
resistente, *tóxico. hermeticamente fechado por 

terrnosoidagem, sem ralhas no fechamento e 
resistente ao manuseio que nau se atira tom 
ld, com identificação do produto, inforTflaçao facuadE 

PC 21 000 	estrela 	R$3.S0 três reais e 
R$73.500,QO 

setenta e três mil 
nutncionai por porção, dota de embalagem, prazo de cin quenta centavos e quinhentos reais 
validade e peso ilquido de 500 gramas especificações 
impressas na própria embalagem). acondiøonados em 
fardos Lacrados de 10 pacotes. Isento de moto, odores 
es:',,- 	os, substâncias noctras e Quaisquer outro tipo - 
de - : - 'eTa. Prazo minin,o de validade de 6 meses da 

data de entrega. 

- 	

-- 	 'ALOR TOTAL O LOTE 	 1 	R$75.960,00  
-, 	setenta e cinco mil, novecentos e iessent.a reais 





LOTE 31 - EXCLUSIVO ME OU EPP 

E" DESCRIÇÃO UNtO .212L fIAIcCh 	1 V. uiC 1 V. U'1IT EX I. V. LOTA 't.fç IA, EXT. 

Oleo de soja refnÕdo tipo 1, ir,, garrafa pet Co.,, 

:ont.udo de 900 ml Com dentIficaçIo do peO&JtO e 
'abricante, iiformaçiø nutnc,onal por porçio, n° do 
registro no órgão competente, data de embalagem e oto 	fl.Fi 

prazo de validade, acondicionados em caixas de 4C u ,ii q / sete -r.'. R$28.000,00 

papeláo lacradas e intactas contendo 20 unidades, 
reais 

Isento de odores estranhos, substôncias nocivas e 
QuaisQuer outro tipo de impureza. Prazo de vaidade 

rnirwmo de 6 meses da data da entrega. 

Margarina vegetal com sai - 55 	75% de iip.Cios, à 
base de Óleos vegetas liquido, e interesterincados e 

sem gorduras trens, embalagem primária pote  plástico 
de SQOg  contendo identificaç50 do produto e vinte e sete mil, 

2 
fabricante, infortnaço nutricional por porç80, dato de Unid 3.480 delícia R5800 oito reais 11$27.840,00 oitocentos e 

embalagem e/ou prazo de validade e S.I.F.. Quarenta reais 
econdicionados em casa de papel5o lacradas e 

fltóctas. Prazo mínimo de validade dei meses da data 
da entrega. Especiilcaçde, impressas na próp'lj 

embalagem. Entrega: mensal. 

'ALOR TOTAL ToLOTE 	 11155.840,00 

cinquenta e ci"cu iiiii. oitocentos e quarenta reais 

VALOR GLOBAl. Rj4.07.073,158  
. dcItI nula a.t.nta. tris r~. oitenta a 0*0 aMavos 

PRAZO Di. I.NTREGA: 10 (DEI) DIAS 
PRAZO Di VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSINTA) DIAS 

Dedararnos, para -______ de otreeto, q' 	 ..tho .ack'Làas todas as despesa, Incidentes sobra o  
aaekn.entesê.icectiçãodoobjetodest - -- --- 	 - 

Declaramos, para todo, os fins de direito, que cumprimos plenarneate os requisites de hab,litaçlo 11 
. 	 exigéncks do Instrumento convocatório 	 , - 

tOTAL[ZA:cL,. 26 8e Dczertbro de 2018. 

0 





- - - - 	 tótia  
— 

- AMPLA CONCORRtNCIA  

VALOR UNIT VALOR VALOR TOTAL 
IflM Dn(IÇÂO 12410 QIDE MARCA VALOR 174ff 

M. TOTAL flT. 

Abacete de pemwín qualidade. ia nata tanaribo medio. 

O' tasnarihoe colosaçio urú%nnes e sem &Caios. polpa a~. k5 90 lo %aew* R£9.30 
.. 	, 

RSS,,.00 
odocloe 	e 

 
e u,ael 

livres de .ijidadea. pnseaa. l~ 
0.-aol setc relia 

llnnnna piela IIJIISÚO médio (100), de pimwum quandade, si 
naluin. em penes. inietiu. tszTias%llo e COIOItflO undooise. C. 

l(l 10750 )ri N~ flUO 
cinco real. vms. 

RItI 500.00 
eevSalNhl oule 

poluI flrmc e nasc[a, devendo ia bem desenvolvida. sem danos cessei que~reais 

flocos e mecânico. osliasdoa do mansaS e flasporie 

las,,. pera iaznenho ntdio. de peneiia qualídade. frusto, com 
cento e 	mil. 

nu ~mo de ,-voluçlono is,,ia,to, a~=e sebo. 6. ewóc.e, 
16.500 ]j,Nefrite RS7.30 

sele reasse trinta 
R$120.450.00 qualroceaulos e 

ssn ,k.nnes. sem frnmenwa ou defeitos, lime, e com tw'lho. san C~01, 

macliucado, 
ciiuquenia reais 

Maçã n.ciona& de pianen qualidade. o natura. limasSe e cor dois cml. 

i .j.ínwa. semi nncb~ semi lana. parasitas e asnas Kg 225 In Natura R5I3.00 treze reais R12 923.00 rsovecenios e trote 

- gn'ezas. .co.tioaada an casas, de 1dlo -  e cincp reais 

Mwâo losna. de p~ qualidade. cc.,, 10% de ,nalwa&o. 

tijos de zo sasi~ no pas msnsrc de esolu10 ix 
.te. ,,,a 

0  
o, wom.es.badaeupecsc setfrs,weiosoudeksírn 

K 20 , M.30 
tia, 	e mote 

Riu? 115.00 
6mw.. caiu bolso bvn de .u4adet. pns*ase Lan n sai, cesso. 

calco ais 

Melancia pasad& de p.va q~ a. s'Aeç. livre de - 

iripidades, pcasstas e pan-as. 'amanSo e color.çlo sa,s~ 
IS 000 La N~* Rfl75 

dois ti aaNa 
RS49 ¶00.00 

quarenia e note SI 

de~ ter bem deaenvo1vsda e ~1cc.,, polpa firme e e e ~Piemo.'. 

- miat. sem nsaeb.cado-s - 

Melio japon4s. de primara qua~ e.masho medo. San ah nas e qu~ e 

machucado, colocação e iaswsha uosfonnes. cnn, vau de k8 150 Is Narsia R53.45 quarenta e .sm,o Ril 17 'O 	dezessete reais e 

ritillara?Ao adequado. 'lento de .ubiíinc,as leitosas. sUJill.lee cCliIS%-.t .vqrLi 	c.Li. 

- 	 VALOR Do 177ot  $545Ú  

InnaJoI .040 MM. o'flvflt0tj_fjsn'a e q..afre. reais e c(nqventa cesu.ncut 

i.o'riiT COTA EcLusIVA ML OU Lfl 	 - 

ITEM DESCRIÇÃO UM!) QTIW MARCA VALOR INII 
VALOR UNJT VAlOR VALOR IÏ»AL 

TOTAL LXI. 
•\haci,e de çcvncn qualidade. a. sutura. Iensanlv 	11145.. 

aia e sisais durenros e seicnls 
01 txnc.bo e cojoraçio =~ caem deí,iicsi. polpa Iiriire. K 30 Is Nan.r. R$9.30 R5179,OO 
- livres de w~  

ocíltasos nove reasa 

Banana çtaia wna'utso ntdjo (1005i. de psmxara qualidade... 

02 
psafln. en' pesca. 'moa... lao.anbo e colotaçio tmsfcs',,w. «mi 

x4 6.250 b Narn R$S.20 
cinco Teasle visite 

9t32500.00 
unta e dois mil e 

poipa nrg e 	.ic e'Óa - r bem, deseti oivid& 	.. dsso. centasti, qimirciuro., reais 

e raecâwcos caindo, do nnaeas e nasças. 

- Lc.nja pua tamanho a,edso. de pewews qealidada. tios  

	

de 	 da e 

	

$flu má~ de 	no crumb.a. 	. asSoe 	.çccse. 
RStO 

teSe reais e vasta 
RSI0 1 

quarett ir.l. sumia 

un,ke,rci. tem kniiwnw. ou dekiioi. flnnei e cccl. bolso. San 

macbocas3c. —  

Centavos e .3n40C11t5 ltkd 

%taçS nacicoai. de pemietee q~ si natura. tmsaho ccc. 

04 uni~ se,,, niach.scaIos. sem Lamas. parasitas e orne,.. Kg 75 la Na R113.00 treze reais R55.0O 
novecentos e 

nnpsilerat. acooslscioesasis eol slafl de paptllo  
lesada e 	reais 

- MamAs, Comiau de pomar. qualIdade. 	50% de masureçio 

&utos de lanisalso unsfomie. no gr.0 assina, de es-oluçio no doze trai. u•ezeNo. 

05 iasnapsho. arom, e sabor da espeese, temlènsne,sio. ou deCeipo., Kg 3750 Tu ~A R33.30 
tia real. e urnu 

R5: 2 1 1 1M e «tema e coco 

limes e ceia M11,0 livre da sujidades, ;.mnsla. e lana,. sem. 
celtas o ,  

reais 

nsachsiça.ks  

Melancia g~ de pnmeira qualidade, casca nira, livre de 

sujidades. parawlaa e lavas. Tamanho e coloraçio unml'esrmes. 
K 6000 tu Matou R$2,73 

dois reais e .seren'n 
RI la 5-50,0') 

dezenas mil e 

devendo sol bem desces-olvida e madura, ema polpa fina, e e ci. ceia avos quinhentos reais 

- 
,nlsia von 'irnachucados 

Melsojaponés.. dc pnti,asa qualidade. isms.asrnho médio, semi lide reais e cento e secada e 

0 macbucadus. coloras4o e us,,sauha unslorn.es coe,, p.0 de K8 

LOTE[ 

50 

É. N--- 

R13.43 qualenla, cine,, R$I72.50 dois reais e 
irinio adequado. 1^ de  sut,.ilncrnas reunia. sjjsdade, ~.1.1 ciisquents centavos 

- 	 VALOR DO '' RSl02.951j0 
(cedo e dois a.iJ. ssos'tce,vos e ctssqvesloc rs nos, e cms.qlsmua cenac,ne 

4 

n 

4- 

xocT,.'lr4OA C~ÉÇ jJ99 

À PWffUM MUNICIPAL DE HOWZO7ECE 
pnGAOnnÓwlCON0l$I206l.sRP 	\ )J  

YORTALLZAJCC, 2 DL DEZL%IØRO DE 2011 	— 

OBJETO C.5cç4., 3e metsçw pçnçØ,fl pe. repito de roo. n,do Sana e eve*hiaaa .qunsçõ., de gé..aoa abmeoóeioe dc~ aos sinto. assando, pelo I',rvsna de 

Aln.eaçlo 1: sada do nasctp.o de Herizoute-CE 

LOTL3 -  AMPLA CL»SCORRL'çCIA 

11'EM DESCRIÇÃO 	 IhTMDI QTDE MARCA 	VALOR IMT 
VALOR 5. NIT VALOR VALOR TOTAL 

LXI. TOTAL LXI. 





S - JfflQUWVO ME OU LPP  

VALOR UM VALOR VALOR TOTAL 
[FIM DESCRIÇÃo (JMID QTDE MARCA VALOR tJNfl 

Lxi. TOTAl, flt 

Aar CruS  no e natural de 1' qualidade de safra Corrente 

tmbaIaem linfa de polioralerso UIn.pwente. TesisZentc, 

alouro. hermelica.wni. frchado POS erlis'toIdasem, contendo 

nosno. endereço e re,ilio do empocoiado,, número de registro 

di> produto no ôrgao eo.Tvelenie e rrocedtncia, intornaQlsr 
ti na_a. 	e 

nuln,onaJ por pa'çlo, dai. de embaiage'n e lItro de saudade e K4 Iam ErnU R33.70 R566 6CO.00 

peso bqwdc de 1k; .speci6caso.s n*ctsas s 	çrtçna 
el_na amosos te.,. 

em&1ac,, 	es.' fadei lacado. de 50k1 licito de mofo 

cviiies esrdios. paasaIu. .obsitscas norisas e qiialque, onito 

tipo de m.punza. Pino mlninso do s.hdrnie de I, meses da dam 

da eatcg. 

- 

 
C. fé  - 

AO TRANSOÉNI(t. com  acto de partia anb.lacm 

pesna meeahzada cai id6caçâo do rwoAaao e fWiwtte. 

mfccn.çlo nit,00n.i por p~ daimi de ~em . ou viole e seis 'itt. 	1 
2 prazo de salidade, n do "001) ,» Õigho c.onipetcesw. Kg 3.200 Mnialá R111,110 

Oito teto, 	1m11 oito 
 durailos e quaienia 1 

acondicionados e.,, cassa de papelão lacradas e sitiarias 
M10111. 

reais 

coqdeiudo 20 emhclagena. 'rato .nlnimo de saislale de 8 meses 

ria dais da a.irc.a Ii4seoüaçOc, ulipoeisas na peOçsfla 

R$92 140,ÕO 
e g.a>rs saio 

lOTE 17. LCLt SISO ML OU F.PP  

ITEM UIISCRIÇÃO UNID QTDE  MARCA VALOR UNIT 
VALORIJNIT VALOR 'nAlORTOTAL 

EKT. TOTAL EXT. 

.r.nh. de M.sdaoea classe 	a seca. (as. do Mo 1, 

en''alagrn lxs,,a polm.5eeo 'wp...  r..aae. gonco. 

SrrnWliCaTciite fechado psiu en,»oldacsn cais pote liqwdo 

dc 1 k5. cces:cndp 	dc,i,sIkaslo do produl,, nome e enda,ço do 

en.pacotadoe. nuinero de registro do pnaduio no digio sinta sal. Bezcaos 

ci'ITiPCWflC e piOeitriica. inlbiTnaÇIoitJlflCioiiaJ 	iot porç1o. 5C55 4 500 Tio Marcas R46,7' 
1t55C 	1115 r se 	1 

RISO 375,00 e ic.enu ecao 

dai. de emMlagtrn e prato de validade, em fardos la.iadoa de reais 

"k 	'e.pecs5caØes ruçiess 	na proçrsa en'balsecu.) :s0 

(e nnt. c,Sxcs cso'arasn. passais,. sabutscsa. n-xr.0 e 

qiaiuoel crio uj» de .nçwera Prazo de validade n,irnmo de 

e, ousei da dias da entrega 

tas,.ha de milho Qoçada enriquecida cccli (entoe ácido INico. 

UXX'OS FINOS. SEM SAL reis curtaagern de papel ais de 
polictdeno tnnweate. .aôna com ides. 6cado do pe'ad.ace 

Sdoe, mkar.çio niabaooaI por çctçS. data de 

~e 	e prato deval,dade e peso laqaido de 500 
. ®ó M..0 R$2.00 dois reais R$12,000.00 

cluarcota e dois ou! 

.00mi,cionado, a' sardos lacados coo. 30 ~es  reais 

tqwc,dcde, mlpecaaas na propsia o.Ttalsgen.. Isento de 

noto, odores osiscaibo,, m,bstáatcias nocivas 	qusasIqoel osJIto 
tipo de n,çurea Prazo inourus, de saUdade 4.6 'Iwia, 

no ra,in 	2 nin de Cabna lo na ccs,go da av.rep. 

3 

Fetida de mridaoca de vasilha qua4ade, prcõao a,sleo 

elsIbdo da unaisdioca, r.dcs, wadasek liwe de entes soado e 

rançoso Esasbaiage.n poheislcqso aiÕtca e lemtenlc de lks. 1 00 A.'al R5800 Oito reais R516 800.00 
doiessess os! e 

- 
çimiendo os dados de idennhcaçao do produto. inlonniçio 

rrnlris,ionsl por' porção e prato de 	a!i4adc rlivaiio da 04 meses 

oirooenlos (tais 
 

- 	 VALOR DO tir ir-  
Oal.aI. 1 asse aisi, .aJo. atimia e cai..w  

ou zpp 
VALOR UN1T VALOR VALOR TOTAL 

VALOR UT'.IT ITT TOTAL nT 

sSois n,iI, 

RSG,2(i 
seis reais e "mIe 

1(52 450.00 qiial.oceiilos e 
,colijo. 

<usais reais 

,,/ 

-4 do-_~ 





Coloet&o em pó. 	n.r»no pci h,hA cru mqueado ca, (ano e 

acedo %Igo e ,uwerIs&u oleosa de ur,mcwfl SEM SAL O 

produto não deve Colhei quantidade sigreficra.va de p,oceú,as. 

gorduni lolai.. gorduia, sangadai. o.dwn Insta, na 
alrn'men,a, e .ód.o, em pace. plasmo, de lOO coe' 

d 	• 6b,c.ue, 
9.000 K. RSl.33 RS12, lS&00 

doa n, eeroe 

data & em~ e peno de vaidade. C.co ~,w e..qua'ta na,. 

acon$c,cr.adoa an Indo, laaado. de 21j Prazo de validade 

minimo de 06 me,., a partir da data da entega do produto. 

Esj'cciflcaçoes .m..peeifl. na  própria «ithalagem. Isento de 

niok. odeies cutanhi. vubuáncia, nocivas a quaiaqin otmo 

tmçs, de impureza 

Sal reSadn ,c4ado. embaiagan jnnw,a poheideao 

bwsça.tc. ,n',Icetc. atóxico. haw,can,atee (achado po, 

iern,assoldagau.tomtndenlr(.caçlo do produio e do lâricanie. 
sem, real C violo e dos. mil, ,ei.cento, 

reg.tOo mio órflo con,petenlc, Kg 2.100 Mas o Sol R11.24 R52.604.00 R52 
 

lati, de cit.btiage.t. e peno de validade e p.w Iíqwdo de 1 kg. 
quina ~remoças q.t aia 

nndmc,oe,ads. e',, Indo. lacradot c,'qt VI h1 Isetizo de 

iitçuseas rJÇCC.&a~ twetflat ii preçfla e~ 

ra,çeeo condpne'u.S coe,tlrlo caseno 1s,s.4o SEM 

PIMF.VTA. con,,,ucou, entalagem pnmána garraS plástica 

comiendo 500 ml co,., o lcmtimlcação do peodulo e do Fabricante. 

W', lo regiteto no óigao conr4eIeilIC, das. de embalagem e prazo Tempero da 
RS6.37 cm.,atota e eia R115.'sS,00 ,eteceao.e 

J, vai,dadc, acnndmc,onado, em caixa de p.peiio lacrada e Casa 

r.taata ccn,code 1 	un4ades i seo de od,x., esaaaboa. 
CeSaaOt ,fla e Oto reis, 

.jttata.a, nna, e qua"qoa oa sço. de .,çisezas Prazo 

flILSDW de validade de ti nstca da data da «nega 

Vumagie de álcool. aceder volátil 4%, entda4en, pnrnána 

gn.nslk plasbca coola,do 500 ml com .dtnttlkaçlõ do produto e 

ik' iabncanre, reiatsu no t.110 compute... datada elr*sala4em 
(lef 2 400 Muita flS.00 

—I— 

Ri 12 000.00 doze mil reis, 
e prazo de validade, .cunâc,cnsdoe «ti casas á pepelio 

laciada e 	acta coatendo 12 	.dadee lora 4. u.r.rraas 
Praia ,n,mmo de 	aI,dade 4.6 ciseme, da data da etietega - 	 VALOR DO Cm! vr-  RS4 3.809,00  

qs.rr,tIi, e zr?s ,nil, ordctntefl a Saie 1(455 

i.OTT. $1. EXCLUSIVO ME 01 E??  

ogsçwçlo UNI» QTDE MARCA VALOR UNIT 
VALOR UM 

INT. 

VALR 

TOTAL  
VALOR TOTAL 

KXT. 

Óleo & lo» reStado npo 1, em ganai pel 	cooleudo de 

000 ml coeI, ideiu.f,c.çáo do produto e (atacane. inlormaçio 

niiflicioí,aJ por r'orflo. ido regieto no tatuo cmieia.ie data 

de en.badage,n e prazo de validade. acowig,onadot cm esaz ela 
OtF 1 000 So',a R$6,20 

Kd reaz e viste vawe e 	mil e 

papelLi lacrada, e mtaclu cca,cen& 10 .atxdaie. 	iene, de cevos oççMa reis, 

odeies catisios, sb,So,aa o.xnaz e qar..ter ,AJJu tço de 

nna Prazo da ,  sálad,  ,rsuo,o de 6,ne.c, ia data 4, 

eItUtfl 

Mazpanss .ese,al  com sal - 55 a 75% de lipidiota. 	base de 

álecai vegetais liquido, e ,nieteslenõeado, e 'em gordura, uinv, 

embalagem peüimisis peste plaz&o de SOOg wnhenõo 

idensíSa4o do prodo e úte,cae& tkrnsb, ,  n.aicuce& por vxrtc 

2 porçia data de etitalaçesto. peno de validade .SIF. t'rsd 450 Ueline R$735 ~~*q~ R$24.$92.00 ostoe:t. 	c 

acoadvao.adoa e,,, caAa de pep.Uo lacradas e utacla, Prazo 
Centavos 

oansno de validade de 4 ones da data da «fisga 

T:q,ecidcaçøc, impielana na piópna embalagem. F.olreja: 

VAI.ORD0tY l:-u': R54963Z00 _________ , 	..aa e 	fl 	U 	* 0e5 	e 	"4012 

Valor Clobal de. lelas: R$ 4001 2t9,O0 quatro 'Talhões 1 miL duzento, e unia e nove reata 
Prazo de 'alldade da Proposta: 60 (aea,cola) dias 

Prazo de Lauta.: lO (dez) dias. 

Dccla,w,,m,,, para bebe os 6nt de diieiro. que aol peço, ofrstaeiea alio incluída. todas as despesa, incidentes sobre o (anuo mnienio role coes a enbqao.. eocar$os ,sxaa,e e demais 

õruss atinente, à e'tecuçlo do obyeit, dona I.icaçlo 

Dec~, par a io&s c, deis de dreno que cua,~ ç4east',nie os  reqwules de habilitador que nossa Cana P~ esta ao conkermdade coes as etugâtemai do mmmnrumeniç_ ,,,,/ 
0XntCat orlo 1 cdi, al 

o 
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A Pregoeira da Prefetn MtnopS de Horizonte 
Swi Municipal eE&cacjo 

- 	PregàoElettricon°201t12.06.1-SRP 
Ho.lzorite - a 

de Den)bm de 2018 às lOtiOOiS, (Horário de Brasília) 
28 de Qetemfro de 2018 às 1 iPOOn*, (Horário de Braøa) 

FORTALEZA. 210€ DEZEMBRO DE 2018. 

Prezados Senhores (as) apresercs rla Cana ProçcSa. 

Obleto: Seleção de melhor progoa para regato de preços v~ Muras e eves*uals ao.isções de gkeos aST.eftøos dewnados aos Surtos asshstdos pelo Prowna de 
Aknentaçho Escolar do município de HOriZOntWCE. 

NESTA OPORTUNIDADE, 19405 A DEQ.A&AR, Soe AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PUNO COMI ECMEHTO DOS PRODUTOS OWETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSJIMOS 
NENHUM FATO IMP€DmVO PARA PARTICIPAÇÃO OESTE CERTAME E QUE NOS Su$METR4OS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL. 

LOTE 11 - AMPLA CONCORRENCIA4 
rTEM PRODUTOS QUAIIT. MARCA UNID. PÇ UNrn PC TOTAL P. PÇ TOT. P. 

Systas em óleo comestévei, se ,,  conservante 
qjflcos, pror*a para o con,.ro, embalagem lata tip 

abre4ád, com peso liQuido de 1259 e peso liQuidC  
drenado de 849. A emba1açerr deverá conte 

amamente os dados de dentiflcação e prcedênc'a nt ,..e s.n 	ermo, 
n&neco de lote, data de fabricação, data de validade, 18.0 88 Lata RI 	3,66 RI 	65.880,00 nuefla e n& iwit otoceflos, 

quantidade do produto, informação nutflcional Dor "'° 

porção, n&vne o do registro no Ministério da Agncultu' 
SIF/DIPOA e atende as espediscações técnicas. 

produto deverá apresentar validade mínima de 6 mesa 
a oaitr da data de entreoa 

VALORTOTALDOLOTEJI RI 	 65.880,00 
SESSENTA E CINCO MIL,OITOCENTOS E OITENTA REAIS 

- 	 LOTE 12- COTA EXCLUSIVA ME OU EPS 
rTEM PRODUTOS QUANT. MARC) UNIO. PC UNI T. PÇ TOTAL PÇ UNIT P. PÇ itT. P,  

EXT. FXT 
Sardinhas em óleo cor,estivt, se,, conservante 

químicos, pronta para o consumo, embalagem lata Upc 
abre-fácil, com peso líquido de 1259 e peso líQuidi 

drenado de 849. A embalagem deverá conte' 
externamente os dados de identificação e procedência, r,m ,e 	e v,ne cai iví 

número de lote, data de fabricação, data de validade, 6.000 88 Lata RI 	3,66 RI 	21.960,00 'as—U..&   eorecaznS 
quantidade do produto, Informação nutricional por '"'a 1—enti 

porção, número do registro no Ministério da Agricuitun 
SIF/DIPOA e atender as espeoficações técnicas.. 

vOdutO deverá apresentar validade mínima de 6 mese 
a oatr da data de entreoa. 

VALOR TOTALØOLOTE12 RI 	 21.960,00 
VINTE E UM MIL. NOWCENTOS E SESSENTA 1E41$ 

LOTE 13 - AMPLA CONCORRENCLI 

PC UN[T P. PÇ itt P TEM PRODUTOS QUANT MARCA UNI 	 PÇ UN17. PÇ TOTAL 

Az branco longo fino tipo 1, embagem Pri~Li d( 
polleuleno transparente, resista. 	, ató»co 

riemieticamente (edado por twno- soldagem, wn 
peso liquido de 1 kg, contendo: identificação do prodiso,  

nome e endereço do empacotador, número de registrt - 
do produto no órgk competente e procedénca,  

informação nutilcional por porção, data de embalagem 2.925 FTAGUARV K; 	IS 	3,81 1$ 	11.144,25  

prazo de validade, em fardos Iaaados de 30t9 
rbs ieNe cita 

(especificações impressas na próçina embalagem). 
Isento de mofo, odores estranhos, parasitas, sijbstãnci.ai 

nocivas e QuaisQuer out'o tipo de fripita. Prazo 
mkir,o de validade de 6 iyes da data da entrega. 

Aroz Partoizado longo fIno tipo 1, enbalagen prYnán 
de poke'o v&pvente, ressente, atóxico 

remeocsr*fte fechado por termo- soldagem, 
peso SQSdo de 1 kg,cornando: idercaçio do produto 

nome e endereço do erçacctador, número de rtgistn 
nQ,Se eqikittO 

2 24.7SC ITAGUMI 
do produto no dcgão crçetette e . arJ&. •4  K; RI 	3,81 RI 	94.297,50 oRa'ti Cai 

. 

irlorvnaçjo N~ por porção, data de enbalagen 
prazo de vaadade, e,, fardos lacrados de 304 

(tspeci%caçôes wnpmessas na própria eTb4lagern). c.-fl'w 

Isento de mofo, odores estranhos, parasitas, subsãnøa 
nocivas e quals4s outro tipo de mnpuren. Prazo di 

vaidade rninrrio de 6 neses da data da entrega. 

VALOR ID TAL 00101713 1$ 	 105.441,75 
CENTO E CINCO FIJI., QUA ~CENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SI7ENTA E CINCO CENTAVOS 





LOTE 14- COTA EXCLUSIVA ME OU EP 

rTEM PRODUTO? QUAIU. MARC) UNIO. PÇ UrJlf. PÇ TOTAL PÇ JNr 1'. PÇ 1,O f. P. 

Atroz branco longo fino tipo 1, embalagem pnména de 
polietileno transparente, resótente, atótco >.. - 

hennetcsneç*e fechado por tem» Soldagem, com 

peso liquido de 1 kg. contendo: identilhenk do produto, 
nomoe e.. 4.. 'w  dO e'rQaco4ador, rb,'nero de regitt  

do produto no órgão competente e proced&'cia, — t••• i'fSCUøS 

lNr"açlo n~ por ,  ~. data de e~ . 
975 IrAGJAR\ K RI 	381 RI 	371475 oRa.f.su... quar,wefla. 

prazo de validade, em fardos lacrados de )Oi 
••OtámJ S•4SICS 	e 

(esoecicaçães .rçressas na própria «rcalagern). 
Isento de moto, odores estranhos, parasitas, substância s  

nocivas e quaquer auto tipo de '1gtreza. Prazo  
mmmc de vandade de 6 meses da data da entiega. 

A/Tal Parto*zado longo 1k',o tipo 1. embalagem prni4rij 
de pohetlieno fransparente, resiente, atixico 

'ermetcwnerte fechado por temo- soidagen, com 
peso liquido de 1 kg, contendo: idet*ificaçAo do produto, 

nome e endereço do envacctador, n.nero de regustrc 
_. . 

do produto no órgão competenteeprcced&,cla, 
2 

infomiaçio nutidonal por ~, data de C~ 1 
8 . 250 ETAGUAR W; RI 	3,81 fl 	J1.432,50  

prazo de vandade, em fardos lanadas de 30k 
(especwlcações impressas na própria embi 

Isento de moio, odores estranhos, parasitas, substânoa'i 
nocivas e Quaisquer outro tipo de impureza. Prazo d 

vaidade rSwno de 6 meses da datada «Cega 

VALOR rorALoo LOTE l4 RI 	 35.147,25 

TRINTA E CINCO MII. CENTO E QUARENTA E 5(77 REAIS E VINIT E CINCO tENTA VOS 
— 

a  - exçtusivo ME OU EPP 
rrEM PRODUTOS Q1JAMt. -AR(A )W1,(' E" y 

PÇT YI PÇUNITP. 
0(1. EX! 

Açúcar Cnstal, puro e natural, de Ia qualidade, de safra 
comente. erõalagern rxnána de poietln 

transparente, ressente, atóxico, hermeticamente 
fechado por tenflo-soidagem. contendo: nonw, endereço 

e re5UO do empacotador, número de registo dc 

1 
produto rio árgio competente e p adncia, reonmEIc — — 

nuo-loonai 	porçk 	mba . data de elagem e prazo d 
... ~ 	3,01 R$ 	5415000 flitro 	cenA, 

validade e peso liquido de 1k9 (especfflcaçks  rpessa 
na própria embalagem), em fartos lacrados de 30kg. 

Isento de mofo, odores estranhos, parasitas, substáncir 
nocivas e Qu$Que( oito tipo de ratel). Prazo ntmnc 

de validade de 6 meses da data da envega. 

- Café trado e moldo entalado li vácuo, peso Nquido de 
2509, MAO 'TRM6GtNICO, wn selo de pureza, 

flalagen prvn$a metalizada com iden&icaçbo do 
produto e fabricante, in(ormaç5o nutildonal por perçk 

data de embalagem e)ou prazo de validade, n do 
3.20C Puro UNid R$ 	5,70 RI 	15.24400 

 

(â,€o reak. 

registo no deg5o competente, Acondicionados em caixa  
de papelio lacradas e Intactas contendo 20 eTtalagens. 

- 

Prazo m!nlmo de validade de 8 meses na data dl 
ertre9a. Especificações Impressas ria próçwli 

I'ALORTOTALOOLOTEJÓ RI 	 72.4201  00 

SumiA E DOIS MIL OiJA TROCENTOS E VIN7T REAIS 
ãiiii - cxçtuiip ME OU  CPP 

ITE 1 ,1 PRODUTO? QUAIIT. MARC) UN!D, PC UNIT. PÇ TOTAL 	PC UNI'T P. 
EKT. 

PÇ TOT. P 
ocr 

Farinha de Mandioca classe branca, seca e fina, do Up 
1, embalagem p.vnkta polietieno transparente. 

'esistente, atóxico, hennebcamente fechado por tenmo 
soldagem. com  peso líquido de 1 kg, contendo 

identflcaçAo do produto, nome e endereço do 
empacotador, núrnerc de registo do produto no ôrgã< Se *õ• nn. ai 

competente e procedência, nfomiaç8o nutrloonaj Do 4,111 Itaguar) i(g R$ 	.Zfl R$ 	13.410,00 ,.o.nts e ole qnfra.e 

porção, data de embalagem e prazo de validade, em ,etnue 5, , Ó 

fardos lacrados de 30K9 (especificações impressas n 

1, 

própria embalagem). Isento de moto, odores estranhos , 
parasitas. substánoas ~81 e Quaisquer oito tipo Ci 

Impureza. Prazo de validade mínimo de 6 meses da data 
cia eiteça.  





LOTE 28 - AMPLA CONCORRENCTA 
PRODUTOS QUM4T. MARC) UNID. PÇ UNIT./ PÇ TOTAL PÇ UNIT P PÇ 1 oT, 

Leite em pó integral de 1 0  "idade, com no mínimo iti 
&lg de "e ^i w pk de 269 e rencínri 

m.nlmO de 38 porções por pacote. Embalagem pnm6n4 
metalizada e peso liquido de no mlnlmo 1 kg, 

aconi,c,onados em, fardos lacados e intactos Com 10 59 
A embalagem dt,e.t conte, externamente os dados & qnÜocerfo. e 

dentIficação. procedênci. informações nutiloonais 17.000 Betinla 1(9 R$ 	2405 P5 	475850,00 • 
nCn,ero de lote. peso do produto, data de fabricação . (S'qiCtt '-a 
,razo de validade, número do registro no 14nisténo d 
AçrIo,ÂuraJSIF/DIPOA e canito de irnçieçio do 5W. 

Isento de mcto, odores estranhos, subst&nclas noo,as 1 

Quaisquer outro tipo de impureza. Esoeciflcaçõe 
WYiØrflSdS na própria embalagem. 

VALOR TOTAL 00 LOTE 28 P5 	 475.850,00 
OVA TROCEN1OS E SETINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS 

LOTE 29 'COTA EXCLUSIVA ME OU (P9 

rMM PRODUTOS Q(JAMT "AnA .. PÇLJNTT PÇ TOTAL PÇIJNITP 

T. 

PÇTOT.P 

CXI 

Une em p4 integral de 1° qualidade, com no minimi 
6,79 de proteína por porção de 269 e rendmenu 

mã,r,o de 38 porções por pacote. &tSagsn pITI4'a 
metMzada e peso liquido de no ntno 1 kg, 

acondicionados em fardos lacrados e intactos com lo kg 

A embaLagem deverá conter externamente os dados de , 
derttcação. 1fotc&ca. Informações noons 3.00C 8etbna K; RI 	2405 P5 	84.250,00 -4 cair. 

flCn,ero de lote, peso do produto, data de fabricação e naS 

prazo de validade, número do registro no Ministério da  
AQn(ukura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 5ff. 

Isento de moto, cidici estrartos, stt,dnoas rva5 
quaisquer outro tipo de mpurtla. Espeofraçõe 

impressas na pr6pna embalagem. 

	

VALOR TOTAL 00 LOTE2P P5 	 84.2501 00 
OITENTA E QUA TRO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS 

	

VALOR DA PRESENTE PRO.°OSTA- VALOR CLO6AL RI 	2.40608.4,00 
UM MILKITO, «IA  TROCENTOS E SEIS MIL (O/TENTA E QLIA TRO REAIS 

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS- INÍCIO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: CONFORME DEFINIDO NO EDITAL DO Pregão EletrônIco n°2018.12,06.1' 

SRP, Deverá entregaros produto, lldtadosfcontratados no prazo máximo de 10 (dez) dias. contados do recebkneiito da ordw, de compra, nos locaIs 
determinados pelo ôrgio poliatante, observando rtgoro.amcnte as apecfficações contidas no contato, no (muno de refertida, nos anexosedlspoelções 

constantes de sua proposta de preço. 

VALIDADE DA PROPOSTA PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR 0* DATA DE SUA APRfSENTAÇÁO. 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: Dedaramos, para todos os fins de direito, que nos preços otertados estio lnduidas todas as despesas IncIdentes sobre o 
fornedmnento rsf.rentes atributos, encargos social.. demaIs ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Dedaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requlsitos de habilitação. que nona Carta Proposta metI em conformidade 
com as exlgèncias do Instrumento convocattflo (edital). 

DECLARAÇÃO: ESTA EMPRESA DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA IMPLICA NA PLENA ACEITAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO Pregão Eletrônico no 2018.12.06.1 . SRP E SEUS Ali 

a 

t 




