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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 	 ' 	-'4 
PREGÃO ELETRÔNICO tl °: 2018.12.06.1 	SRP 

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

LOTE 19. AMPLA CONCORRÈNCIA  

ITEM Especificação do Objeto UNO Quant. Marca 
VUN1T 

V TOTAL 

Biscoito doce tipo coquinho de primeira qualidade, á base de  
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, livre de 
gorduras trans e sem recheio, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queirrados e de caracteres organolépticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço 	Embalagem primária em pacotes de polietileno 
transparente, resistente e atõxico, lacrados, com identificação do 
produto e,do fabricante, infofTnação nulricionai por porção. data / 
de embalagem e prazo de validade e peso liquido mínimo de 
3009 / (especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem), !ct 9.600 1 Estrela RS 	5.65 R$ 	5424000  

acondicionados em fardos lacrados e Intactos com 15 pacotes. 

Isento 	de 	moro, 	odores 	estranhos, 	substâncias 	nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de f 
meses da data da entrega 

Biscoito doce tipo sortido de primeira qualidade. enriquecido com 
ferro e ácido fólico, livre de gorduras trens e sem recheio, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária 
em pacotes de polietileno transparente, resistente e atóxico, 
lacrados com identificação do produto, informação nutricionai por 
poção. data de embalagem e prazo de validade e peso liquido / 

2 mínimo 	de 	4009"(espec'ftações 	impressas 	na 	própria Pct 17.600 Estrela' R$ 	3.18 R$ 	55.968.00 
embalagem),,Ácondiclonados em fardos lacrados e intactos com 
20 pacote? Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impure31. Prazo minimo de 
vadade de 6 meses da data da entrega / 

a 
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Biscoito salgado tipo cream cracker, de primeira qualidade, - 
enriquecido com ferro e ácido lólico e sem gorduras trens, textura 
crocante e sem sabor amargo residual, serão rejeitados biscoitos \ $t 

mal 	cozidos, 	queimados 	e 	de 	caracteres 	organolépbcos 
anormais não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes de 
poliemeno transparente, resistente e atÓxico, lacrados com dupla 
embalagem com identificação do produto, informação nutricional 
p0' porção, data de embalagem e prazo de validade e peso 
liquido mlnimo de 4009 "(especificações impressas na própria Pct 17.600 Estrela R$ 	3.57 R$ 	62832.00 

embalagem), acoodicionadp em casas de papelão lacradas e 
intactas com 20 pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
minimo de validade de 6 meses da data da entrega. 

- Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, á base de farinha  
de Digo enriquecida com ferro e ácido fõhco, livre de gorduras 
trens e sem recheio, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados 	e 	de 	caracteres 	organolepticos 	anormais, 	não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. 	Embalagem primária em pacotes de polietileno 
transparente, resistente e atóxico, lacrados com identificação do / 
produto e do fabricante, inbmação nutridonal por porção, data 

4 de embalagem e prazo de validade e peso liquido no minimo PcI 14.400 Marilan R$ 	8,53 R$ 	122.832.00 
3009 	(especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem), 
acondicionados em fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. 
Isento 	de 	moro, 	odores 	estranhos, 	substâncias 	nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo minimo de validade de 6 
meses da data da entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE I9 	- R$ 	295.872,00 

Valor do lote 19 P5: 295.872,00 (Duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e setenta e dois reais). 

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

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

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, 
que não ~imos nenhum tato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e 
condições previstas neste edital. 

Declaramos que, nos preços oferecidos, estão Inclusos todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente 
a frete, tributos e demais ónus atinentes á fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que 
possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro 

Declaramos que. temos pleno conhecimento. acertação e ctimpiremos todas as obngações contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência deste Edital. 

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

28 de Dezembro de 2018 
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RD COMÉRCIO LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ 
PREGÃO PRESENCIAL N°14.010/2011 

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

(ti;.) 

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

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

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

LOTE 01 
ITEM ESPECIFICAÇÀO MARCA UNO QIJANT. V UNIT (R$) VTOTAL 

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

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

possam 	toma-Io 	improprio 	para 	o 	consumo 	humano 	ou 

comprometer o armazenamento. Validade minima de 120 dias da 

data de entrega do produto.  

2 Arroz branco polido, longo, fino tipo 1 - embalagem primaria em ltaguary Kg 17.000 RS 	1,19 R$ 	30.430,00 

pacotes de 1 k inviolados. Produto característico da tipificação sem 

a presença de insetos ou impurezas que comprometam o 
armazenamento ou o consumo humano. Registro no ministerio da 

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

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

embalagem com 2509. Rendimento igual ou superior a 7 litros 

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

, da data de entrega do produto.  
4 Sal refinado iodado - embalagem primaria. pacote de 1k9 sem Nota 10 Kg 700 R$ 	0.68 R$ 	476,00 

impurezas. Registro no mnisterio da saude e constituido com 

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

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

Valor por extenso: Cento e dezesseis mil e setecentos e seis reais. 	 ";j:::' €4' 
LOTE 02 

ITEM ESPECIFICAÇÂO MARCA UNO QUANT. V UNIT (R$) VTOTAL 

1 Feijão carioca de 1' qualidade- embalagem primaria em pacotes de Itajubá Kg 12000 R$ 	3.64 R$ 	43680,02 

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

dias da data de entrega do produto.  
2 Fesjão preto de 1 	qualidade- embalagem primaria em pacotes de Tio PÁárco Kg 400C RS 	3,25 RS 	13.000,00 

1kg, iioladosa e livres de impurezas. Validade miriima de 120 

dias da data de entrega do produto. 
3 Feijão branco de 1 qualidade- embalagem primaria em pacotes de Kicaldo Kg 3000 R$ 	3,51 R$ 

1kg, invioladosa e livres de impurezas. Validade minima de 120 n das da data de entrega do produto.  _________ ____________ ________ 

R. Prefeito Atmlr Outra n°250-centro - MaracanaúlCE - cEP:61900-160 - FoneiFax:(085) 3311 2236 

E.mail:rdcomercio@hotmail.com  - CNPJ:02.215,258/0001-30 - CGF:06.263.958-7 
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Pregoeira da Prefeitura Municipal da Hoflzonte/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO N 2018.12.06.1 

Objeto: Seleção da meih3r proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aqLlisçÕes de género alimentioos desanados 
aos alunos assistidos peio Programa de ftJirnentação Escolar do município de HonzontelCt 

DescRiçÃo 	 MARCA 

Sardinhas em Óleo comoslivel sen crsrvar:es 
quimos pronta para o c»nsurno, embalagem luto tpo 
atre-facil cern pese liqu.do de 1259 e peso 1 oLido 
drenado de 649 A embalagem devera conter 
externamente os dados de dentttcação e procedénoa. ROBINSON 
número de lote data de fabncal data de validade 	

CRUSUE 
Quantdade do produto, informação nutic,onai por porção 
nCimera do registro no hlrntóno da Ancuitfl SIF/DIPOA 
e atender as especikaçôes téoiicas. O produto deverá 
apresentar validado mintma de 6 meses a partr da data de 

UNIO 1 QUANT  1 VR.UNJT  1 VQ TOTAL 

LATA 1 15000 R$ 	4.881 R$ 87.840.00 

a 

VALOR TOTAL DO LOTE 11 1 R$ 87 

oitenta e Sete mii, oitocentos e quarenta 

ITEM 1 	c)escRlçÃo 	 MARCA 	USO QUAUT 1 VRÁJIaT 1 ..Vt TOTAL 

Sardinhas em Óleo comost'vei. sem conservantes 
qu m,cos pronta para o consumo errtaiageni Lata tpo 
abre-5c com peso liqwdo de 1259 e peso lQUd0 
drenado ce 649 A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência. ROBINSON 
numero oe Icte. data de fibncação data de validade 	

CRUSUE 	
LATA 6003 R$ 	4 98 R$ 2928000 

uartdaOe 00 produto informação nut'ioonai por porção 
número do registro no PAnistõno da Agricultura SIF/DIPOA 
e atender as especibcaçôes técnicas. O produto deverá 
apresentar validade minirra de 6 meses a pwtr da data de 

vinte e nove mil, duz.ntoseoitenta mia 	1 
- 	 1 ntr fl. aMPI ArnMrnnpMrlA 

S :ç•ii- 	ogscRlçÂo MARCA UNID QUANT 
VRUNrTTÍ 

VR. TOTAL 

Arroz branco longo fino tipo 1. embalagem pnm*na de 
poêetleno 	transparente 	resistente 	atÓaco. 
hermetamente tectado por tefTflO-sOêdaQW\ ~ peso 
liquido de 1 kg. contendo Identificação do produto nome e 
endereço do empacotador, número de registro do produto 
no 	Õrgio 	cempetente 	e 	prooeSroa 	ofonir, ITAGUARY KG 2925 R$ 	4 48 RS 	13.104 03 
nuotonai por poiçio 	data de efnbalagei'n e prazo de 
validade, em fardos lacrados de 30k9 (especificações 
impressas na própria embalagem). Isento de mofo odores 
estraito& 	parasitas 	substâncias nocivas e Quafls 
outro tipo de Impinja Prazo minirno de validade de 6 
meses da data da entrega. 



nEM 	:a z . 	 - . 	-- 	MARCA 	UMD'W»Ktt 	 VR. TOTAL 

LOTE IBIYCLUSIVO ME OU EPP  

Farinha de trigo especial COM FERMENTO. ProdLto 
oc000 a partr de areal Wnpo. desgernlrado e são sano 
de matéria prima terrosa e em pe4eilo estado de 
conservação. Com  aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente 	amarelada 	ctieiro 	e 	sabor 	Próprios. 	SARAMDI 	KG 	400 	R$ 	5.78 	R$ 	2.312.00 
Entaiagem çí*stca ou papei øe ¶ kg Consto os dados 
øe identicaçâo e nfomiaçCies nut'ioonais do produto e 
prazo de validade mírmo de 04 meles da data da 
entrega 

Mecartão tipo espaguete, mana com sêmola de trigo. 
pasteurizado, 	eririgucode 	com 	ferro 	e 	ácido 	ftbco. 
embalagem prnikra poêetteao transparente rnsterite. 
atôxico, hermeticamente fechado por 	terrno-solciagern, 
sem talhas no fechamento e resistente ao manuseio (que 
não se abra com facilidade) com dentIfiCação do produto. 

2 	intimação nutnciM por porção 	data de embalagem 	FORTALEZA 	P07 	21000 	R$ 	A 70 	RS 	98.70000 

prazo de 	validade 	e 	peso 	liquide de 	500 	gramas 
(esoecificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem) 
acondicionados em fardos lacrados de lO pacote, Isento 
de 	moto 	odores 	estanhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impveza. 	Prazo mínimo de 
validade de 6 nele, da data da entrega 

r PAt3I%ot 

Farinha de milho Socada enriquecida com fervo e ácido 
fálico FLOCOS FINOS SEM SAI. em embalagem de 
tapei ou de poaeleno transparente atõxica com 
dentificação do produto e fabricante. informação 
nutxionat por porção, data de embalagem e prazo de 

2 vaidade e teso liquido de 500 g.  accncionados «ri BONOMUIO PCT 21000 R$ 
fardos Iwados com 30 pacotes EspeaScacões 
impressas na propria embalagem. Isento de mofo, odores 
estrarhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza Prazo rnirwno de vaidade de 6 meses, tardo no 
mmo 2 meses de fabricação na ocaIJão da entrega. 

Fécula de mandioca de primeira quadade pro*uo 
amiláceo extraido da mandioca. odor agradável, livre cc 
caráter ácido e rançoso. Embalagem poliebteno atóxica e 	MtaflL 	KG 	2100 R$ 
resIstente de 1k9 contendo os dados de identfcação do 
produto. irdormaçãO rãtcon* rc' rc'çâ: e r-aJc de 
validade minirno de 04 meses. 

sessenta e nova mil, setecentos a vinte mia 

R$ 37.380,00 

3d 1 R$ 	15330.00 

VALOR TOTAL 1)0 LUTE 15 1*9 1U1.Q11,VU 

cento e um mil e doze real. 

LOTE 19. AMPLA CONCORRÊNCIA 

OESCRIçÂO 	 MARCA 	UNID 1 QUANTI  VR.UNIT j VR. TOTAL 

li 
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Biscoito doa tipo coquinho de primeira qualidade, á 
base de farinha de Digo ervejeoda wn ferro e áod 
fálico livre de gorduras flrn e riarn recteio, serão 
ree.tados 	b.scodos 	mal 	cozidos, 	queimados 	e 	de 
caracteres 	organolépticos 	anormais, 	não 	podendo 
apresentar excasso de dureza e neo, se açresenar 
quebradiço. 	Embalagem 	pnrnêna 	em 	pacotes 	de 
polietieno transparente, resistente e atóxico, lacrados. 
Com  identificação do produto e do fabra,te, informação 
nuteonal por porção, data de ernbalage9l e prazo de 
validade e peso l'Qutdo mlnimo de 3009 (especilicações 
impressas na prdna embalagem), acorIdonados em 
fardos lacrados e intactos com IS pacctea(Isento de mofo 
Odores estranhos, substãnoas rvas e qualquer outrc 
Dpo de impureza. Prazo minimo de validade de 6 meses 
da data da entrega. 

/COELHO 

- 

PCT %00 

/ 

.58 R$ 	63 168,00 

Biscoito 	doce 	tipo 	sortido 	de 	primeira 	qualidade, 
ennquecido com ferro e lado fálico 	are de gorduras 
trana e ser, redito 	serão re1eitados biscoitos mal 
cozidos, 	queimados 	e 	de 	caracteres 	organoiepõcos 
anormais. não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço Entaiagem pnmlna em  
pacotes de poliebieno transparente, resistente e atóxico. 

2 lacrados 	com 	identificação 	do 	produto, 	informação FORTALEZA  PC' 17600' R$ 	6.98 R$ 	122.848.00 
nut'iclonal por porção, data de embalagem e prazo de 
validade e peso ll,ado mfrkmo de 4009 4speo¼açiiies 
impressas na própria embalagem). acondoonados em 
fardos lacrados e intactos com 20 icotes. Isento de mofo, 
odores aluaMos, ,ubsSiaas floavas a qualquer Otto 
tipo de sTçqssza Prazo m,,o de validade de & meses 
da data da entrega. 

Biscoito salgado tipo cream 	çrackar, de pnmeira 
qualidade. enriquecido com ferro e ácIdo fálico e ser' 
gorduras trans. textn croca'e e ser' s 	wnargc 
residual, 	serão 	rejeudos 	Discoitos 	mal 	cozidos. 
queimados e de caracteres orgariolépocos anormais, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Entelageni pnmâna em pacotes 
de polietileno transparente, resistente e atSco. lacrados PETYAN PCT 17600' R$ 	6.30 R$ 	112.288,00 
conn dupla embalagem com identificação do produto, 
informação nuttonal por porção. data de embalagem e 
prazo de validade e peso liqtado milwno de 4009' 
(especificações 	impressas 	ria 	própria 	embalagem). 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas 
com 23 pacotes 	Isento de mofo. odores estranhos 
subs*naas noons e quaisquer otto tipo de Impureza. / 
Prazo minimo de validade de 6 meses da data da entrega. 
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IacM Amanteigada de primeira qualidade, á baia 
nha de trigo enriquecida com ferro e Iodo fõlco li 
gorduras trans e sem remec selo ree4ac 

coitos mal ooztdos, quesnados e de carecia 
anOMØIÍCOS anormais. não podendo apreser 
ano de dureza e fiam se wsienta quetradi 
Dalagem primária em pacotes de poleIM 
~rente. resistente e etadco. lacrados c 
'ticaçlo do prodiso e do 0  ca'iea. vWorma 
noortw por porção, dais de W~ e prazo 
dada e peso liquido mínimo Os 3009 (espedltcaç1 
wesaas na pmcçna  embalagem) aconóoonados 
Ma lacrados e intactos com 20 pacotes. Isento de m( 
xes estranhos, substâncias nocivas e quaisquer at 

de impureza Prazo mínimo de validade de 6 
data da entrega 

PELAGIO = 1 RI RI 114.912,00 

SLOTE 20- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO 

Biscoito doce tipo coquinho de primeira quadado 	a 

MARCA UNIO QUANT VRUNrT VR TOTAL 

base de tanNia de a'go erv.queoda com ferro e *CJdc 
tõlíco, 	livre de gorduras trans 	e sem 	recheio. 	serão 
rejeitados 	biscoitos 	mal 	cozidos, 	queimados 	e 	de 
casactees 	organoMobeos 	wom*s 	não 	podsndc 
apresentar esao de flixeza e nem se apresentar 
quetraduço 	Embalagem 	primária 	em 	pacotes 	de 
polietieno transparente, resistente e atõ'oco 	lacrados 

COELHO PCT 2400 RI 	6,58 RI 	15 792 00 
com dentifcaçlo do produto e do fabricante. nlonnação 
nutnocnai por porção, data de embalagem e prazo de 
vaidade e peso liquido mínimo de 3009 (espealcações 
impressas na pmtona embalagem) acondiconados em 
fardos lacrados e intactos coei 15 pacotes. isento de mofo 
odores estranhos, substindas noovas e quaisquer outro 
tipo de impureza. Prazo minimo de vaidade de 6 meses 
da data da entrega. 

Biscoito 	doce 	tipo 	sortido 	de 	pnme.ra 	qualidade. 
enriquecido com ferro e dado fólica, livre de gorduras 
trans e sem redie.o, serão rejnados bscots mal 
Cozidos 	Queimados e de caracteres organolóptoos 
anomia e não podendo apresentar excesso de dureza 
rei, se wesentar quebadço Embalagem pnmána en' 
pacotes de polietêeno transparente resistente e atômico. 

2 lacrados 	com 	dentificação 	do 	produto 	informação FORTALEZA PCT 4400 R5 	6.98 RI 	30,712.00 
nut'iaorai por porção, data de embalagem e prazo de 
validade e peso liquido min.mO de 4009 (espeolicações 
impressa na própria embalagem), acondicionados sei 
fardos lacrados e intactos com 20 pacotes isento de mofo, 
odores estranhos substâncias nocivas e Quasquer outro 
tipo 05 mpureza, Prazo minimo de vaidade de 6 meses 
da data da entrega 



PAGINA 

1: 
Margarina v.g.tal com sal -55 a 76% de lípidos à base 
de óleos vegetal; liquido.. internteflflcadoi e sim 
gordura trans embaiageni pnmàna pote plksw 2e 
SOOg contendo dentitc.çào do produto e fabnc.n:e. 

2 informação nuinconai por porção, data de embalagem 	ADORITA 	UNO 3480 RI 	512 RI 17.817.60 
siou pruo de vaidade e S 1 F acondioonados e" caixa 
de papelào lacradas e intactas Prazo mínimo de vaidade 
de 4 meses da data da entrega. Especificações Impressas 
na própria embalagem Entrega rensjd 

VALOR TOTAL DO LOTE 31 RI 44.21760 
quarenta e quatro mil, duzentos e dezasseis 

reais e cenenta ç,i%tavoi 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 	 1 RI 	 -- 2,31111111111201 

dois milhões, Irozentos o doze mil, setecentos e noventa o um reais o vinte centavo, 

Prazo de entrega Maxirro 10 das a contar do recetimento da oroerl Pe compra 
Validade: 60 (sessenta) dias. 

a 	
Declaramos, para todos os fins de drelo que nos poços ofertados estão induidas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referente a tributos, encargos sociais e demais ónus atinentes a execução do obieto desta licitação 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisito; de habtiação e que nossa Carta Proposta está em 
confcnr dade com as exigénoas do !nstitjmento convocatõrio (edital) 

Fortaleza. 28 de dezembro de 201$ 

'a' 
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ITEM 	 ESPECIFICAÇÕES UNID 

ONWRRÉNQA_________  

i QUANT 	MARCA 	VRUNIT 	VRTOTAL 
- PIM.LJIIU IAJta II") WUUIrIPWJ . UL niMttA 

QUALIDADE, A BASE DE FARINHA DE TRIGO, 
ENRIQUECIOA COM FERRO E ÁCIDO rOUCO. LIVRE 0€ 
GORDURAS TRANS E SEM REO1(C SERÃO REJEITADOS 

BISCOITOS MAL COZIDOS. QUEIMADOS (DE 

CARACTERES ORGANOLtPTICOS ANORMAIS, NÃO 

PODE INICIO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA (NEM SE 

APRESENTAR QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PRIMARIA 

EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, 

PCT/ 9.600/ ESTRELA R5 7.28 R$ 69,31111.00 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO, DATA DE 

EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO 

MINIMO 0€ 300G RSPIOFCAÇO€S IMPRESSAS NA 

P*ÕÇRLA EMBAlAGEM), ACONOIOONADOS ØA FARDOS 

LACRADOS € INTACTOS COM IS PACOTES. IE NTO DE 

MOFO, ODORES ESTRANHOS, SUBSTANCIAS NOCIVAS E 

QUAISQUER OUTRO TIPO 0€ IMPU*UA, PRAZO 

- 
MINIMO DE VAUDAIX DE  MESES DA DATA DA 

SISCOff0 DOCE TIPO SORTIOO- DE PRIMEIRA 

QUALIDADE, ENRIQUECIDO COM FURO E ACIDO 
rOUCO. LIVRE 0€ GORDURAS TRANS E SEM RECHEIO, 

SERÃO REJEITADOS BISCOITOS ML COZIDOS. 

QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOIIPTICOS 
ANORMAIS. NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE 

DUREZA (NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO 

EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE POLICTILENO 

TRANSPARENTE, RESISTENTE E ATÓXICO, LACRAOQS 

2 COM IOENTWICAÇAO DO PRODUTO E tÇI FABRICANTE, PC / 17.6 ESTRELA/  RS 4,46 RS 7$.496.00 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO, DATA DE 

EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO 

MÍNIMO DE 40004'ESPICIFICACO(S IMPRESSAS NA 

PRÓPRIA EMBALAGEM), ACONDICIONADOS EM FARDOS 

LACRADOS E INTACTOS COM 20 PACOTES. ISENTO DE 

MOFO, ODORES ESTRANHOS, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS E 

QUAISQUER OUTRO 1190 DE IMPUREZA, PRAZO 

MINIMO DE VAIDADE DE 6 MESES DA DATA DA 
ENTREGA.  

a' 
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PREGÃO ELETRÔNICO NI 2018 12.06.1 SRP 
 

Nomeio do Edital: Priglo EletrônIco N' 2018.12 06.1 - SAP 

OuSo Getenclidor: Secretaria de Educado 

Objeto: SELEÇAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO YUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE 

GÉNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 

M.JNICIPIO DE HORIZONIE/Ct, COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS (XCWSiVAS AME E EPP), CONFORME 

ISPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 

DESCRIÇÃO DOS LOTES  

'4,  

31 



- IIKUIIU SALIsADU 'P0 LRLAM ItALRtR• III 

PRIMEIRA QUALIDADE. ENRIQUECIDO COM FERRO E 

ÁCIDO FOUCO, LIVRE DE GOROUMS TRANS, TEXTURA 

CHOCANTE E SEM SABOR AMARGO RESIDUAL, siflo 
REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS. QUEIMADOS E 

0€ CARACTERES ORGANOL(PT)COS ANORMAIS, NÃO 

PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE OUREZA E NEM SE 

APRESENTAR QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PRIMÁRIA 

EM PACOTES DE PaIETIUNO TRANSPARENTE. 

RESISTENTE E ATOXIO0, LACRADOS, COM DUPLA 
PCI t  3 

EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇAO Do PRODUTO, 
17.600 ESTRELA R$ 84.128,00 

 
RS 4,78 

INFORMAÇÃO NUTRICIOIIAL POR PORÇÃO, DATA 0€ 

EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE ( PESO LIQUIDO 

MÍNIMO DE 400GItSPECIIICAÇC€5 IMPRESSAS NA 

PROPALA EMBALAGEM). ACONDICIONADOS EM CAIXA 
DE PAPELÃO LACRADAS E INTACTAS COM 20 PACOTES. 

ISENTO DE MOIO. ODORES ESTRANHOS. SUBSTANOAS 

NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE IMPUREZA. 

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE 0€ 6 MESES dA DATA DA 

nntn 1 cnu 	Ut ri 	x%M 

À BASE DE FARINHA DE TRIGO, ENRIQUECIDA COM 

FERRO E ÁCIDO FÕLICO, LAVRE DE GORDURAS TRANS E 

SEM RECHEIO. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL 

COZIDOS, QUEIMADOS IDE CARACTERES 

ORGANOtPTICOS ANORMAIS. NÃO PODENDO 
APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE 

APRESENTAR QUEBRADIÇO, EMBALAGEM PRIMARIA 

EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, / 
RESISTENTE E ATOXICO. LACRADOS, COM 

PCI 14400' (RIXA RS 7.99 R$ 115 056100 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO  E DOFABRICAI4TE. 

INFORMAÇÃO NUTRIOONAL. POR PORÇÃO, DATA DE 

EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO 

MlN.4O DE 3006 IESPIOIICAÇÚ€S IMPRESSAS NA 

PRÕPRLA EMBALAGEM), ACONDICIONADOS EM FARDOS 

LACRADOS E INTACTOS COM 20 PACOTES, ISENTO DE 

MOIO, 000RES ESTRANHOS, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS € 
QUAISQUER OUTRO TIPO DE IMPUREZA PRAZO 

MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES'DA DATA DA - 	
TOTAL ft$ 	347.563,00 

Valortotal do lote 19: R$ 347.563,00- TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS. 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 (Novenla) das 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme editei 

Declaramos, Que nos preços ofertados estio inCluidas todos as despesas Incidentes sobre fornecimento referentes a 

tributos, encargos sociais e demais ónus atinentes a execuço do objeto desta lICItaço 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os reuisi1Qs de hatilitaçio e que nossa Carta 

proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 
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- 
fiM OESCRIÇáO MARCA UNIO QLJANT, 

VALOR VR UNIr  POR 
VALOR TOTAL 

VR, TOTAL 

POR 
UNIT 	(RS) I  XTENSO 

EXTENSO 

dez reais e noverente' 
Abacate de primeira qualidade, in natura. CEASA XC 90 10.50 cinqüenta 945.00 equarenti 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco 
uniformes e sem defeitos, polpa fume, livres 

- de sujidades, parasitas, la~ 
reais 

cento e 

onze mil. 
cinco reais e 

Banana prata tamanho médio (IOOg), de flOVLIit4 
novecentos 

2 CEANA <1 18750 111.937,50 e trinta e 
primeira qualidade, In natura, em pencas sete 

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

polpa 	firme 	e 	intacta, devendo 	ser 	bem 
cinqüenta 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 

- 
centavos 

oriundos do manuseio e transporte.  

Laranja pera tamanho médio, de primeira trés reais e 
Sessenta e 
um mii. 

qualidade, 	
frutos 	com 	grau 	máximo 	de 

CEASA KC 16500 
setenta e 

61.875,09 oitocentos 
evolução no tamanho, aroma e sabor da cinco 

espécie, 	uniformes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos 
e setenta e 

cinco reais 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 

- machucados. 

dois mil, 

trezentos e 
dez reais e cinqüenta 

4 CEASA KG 225 10.47 
quarenta e 

2.355,75 
e cinco 

Maçã 	nacional, de 	primeira qualidade, in sete reais e 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem centavos setenta e 

machucados, sem larvas, parasitas e outras cinco 

impurezas, 	acondicionada 	em 	caixas 	de centavos 

- papelão.  

vinte e 

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

80% 	de 	maturação, 	frutos 	de 	tamanho cinqüenta e 
seiscentos 

CEASA XC 11250 255 , 28.687.50 e oitenta e 
uniforme, no grau máximo de evolução no cinco 
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem centavos 

sete reais e 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
cinqüenta 

livre de sujidades. 	parasitas e larvas, sem 
centavos 

machucados. 
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PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.12.06.1-SRP 

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

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

LOTE: 1 -AMPLA CONCORRÊNCIA 



1 

Macarrão tipo espaguete, massa com sêmola 

de trigo, pasteurizado, enriquecido com ferro 

e ácido fólico, embalagem primária polietileno 

transparente, 	resistente, 	atóxico, 

hermeticamente 	fechado 	por 	termo. 

soldagem, 	sem 	falhas 	no 	fechamento 	e 
• sessenta e 

2 resistente ao manuseio (que não se abra com IIONSÁH0R PCi' 21000 3.10 
ciesrc.iise  

65.100,00 cinco mOe 
facilidade). 	com 	identificação 	do 	produto. IiCZ CCnIJ'.os 

cem reais 
informação nutriclonal por porção. data de 
embalagem, prazo de validade e peso líquido 
de S00 gramas (especificações impressas na 

própria 	embalagem), 	acondicionados 	em 

fardos lacrados de ID pacotes. Isento demoro, 
odores 	estranhos, 	subsiànclas 	nocivas 	e 

quaisquer outro tipo de 	impureza. 	Prazo 

mínimo de validade de 6 meses da data da 

entrega.  

- 	 VALOR TOTAL DO LOTE R$ 66.660,00 

sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais 

LOTE 19' AMPLA CONCORRtNOA 

nEM otsc*içAo MARCA UNID QUANT. 
VALOR 

UNIT. IRSI 

VR. UNTEPOR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL 

VIL. TOTAL 

POR 

EXTENSO 

Biscoito 	doce 	tipo 	coquinho 	de 	primeira 
qualidade, 	à 	base 	de 	farinha 	de 	trigo 
enriquecida com ferro e ácido (ótico, livre de 
gorduras trans e sem recheio, serão rejeitados 

biscoitos 	mal 	cozidos, 	queimados 	e 	de 
caracteres 	organolépticos 	anormais, 	não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem / (luarenta C 

se 	apresentar 	quebradiço. 	Embalagem / 
quatro reais 

três mil e 
1 

primária 	em 	pacotes 	de 	polletdeno 
ESTRELA PCT 9600 4.50 e cinqüenta 43.200,00 

duzentos 
transparente, resistente e atóxico, lacrados, 

centavos 
reais 

com identificação do produto e do fabricante, 

informação nutricional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido 

mlnimo de 300g (especificações impressas na 
própria 	embalagem), 	acondicionados 	em 

fardos lacrados e intactos com 15 pacotes. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 

nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza. 
Prazo mínimo de validade de 6yneses da data 

- da entrega.  
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Biscoito 	doce 	tipo 	sonido 	de 	primeira 

qualidade, 	enriquecido 	com 	Cerro 	e ácido 

fólico, livre de gorduras trans e sem recheio, 

serão 	rejeitados 	biscoitos 	mal 	cozidos, 

queimados e de caracteres organolépticos 

anormais, não podendo apresentar excesso de 
dureza 	e 	nem 	se apresentar quebradiço, quatro rea,' 

ote,it.I e 
tios 

2 
Embalagem 	primária 	em 	pacotes 	de 

ESTRELA PCI 17601) 4.67 
esessenta e 

82, 	'12,00 cento e 
polietileno transparente, resistente e atóxico, sete 

lacrados 	com 	identificação 	do 	produto, centavos 
:o'enta e 

informação nutricionai por porção, data de 
dois reiis 

embalagem e prazo de validade e peso liquido 

mínimo de 400g(especlficaçôes impressas na 
própria 	embalagem), 	acondicionados 	em 

fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. 
Isento de mofo, odores estranhos, subst$ncias 

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

Biscoito 	salgado 	tipo 	cream 	cracker, 	de 

primeira qualidade, enriquecido com ferro e 
ácido fálico e sem gorduras trans, textura 

crocante e sem sabor amargo residual, serão 

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e 

de caracteres organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se 	apresentar 	quebradiço. 	Embalagem quatro reais " setenta e 

3 
primária 	em 	pacotes 	de 	polietileno e 	uarenta e oito mil.  
transparente, resistente e atóxico, lacrados S P ' 

Cinto 
' 	

' trezentos e 
com dupla embalagem com identificação do centavos vinte reais 
produto, informação nutricional por porção, 
data de embalagem e prazo de validade e peso 

liquido 	mínimo 	de 	400g 	(especificações 
impressas 	na 	própria 	embaiagem), 
acondicionados em caixas de papelão lacradas 

e intactas com 20 pacotes. isento de mofo, 
odores 	estranhos. 	substãncias 	nocivas 	e 

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

LI 
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Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, 
à base de farinha de trigo enriquecida com 

(erro e ácido Fólico, livre de gorduras trans e 
sem recheio. serão rejeitados biscoitos mil 

cozidos, 	queimados 	e 	de 	caracteres 
organolópticos 	anormais, 	no 	podendo 

apresentar excesso de dureza e 	nem se / cento e 

apresentar quebradiço. Embalagem primária oito mil. 

em 	pacotes 	de 	polietileno 	transparente. 
FORTALEZA PCT 14400' 7.51 

sete reais e 
cinqüenta e 108.344,00 

centoe 

resistente 	e 	atóxico, 	lacrados 	com 
um centavos 

quarenta e 

identificação do 	produto 	e do 	fabricante, quatro 

Informação nutriclonai por porção, data de reais 

embalagem e prazo de validade e peso liquido 

no mínimo 300g (especificações Impressas na 
própria 	embalagem), 	acondicionados 	em 
fardos lacrados e Intactos com 20 pacotes. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 

nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 
Prazo mínimo de validade de 6 meser8a data 
da entrega.  

- 	 VALOR TOTAL DO LOTE R$: 311.856,00 

- 	 trezentos e onze mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais 

LOTE 20-COTA EXCLUSIVA ME OU [PP 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIO QIJANT. 
VALOR 

UNIT.(RS) 

VR.UNIT.POR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL P0 

EXTENSO 

Biscoito 	doce 	tipo 	coqulnho 	de 	primeira 
qualidade, 	à 	base 	de 	farinha 	de 	trigo 
enriquecida com ferro e ácido fótico. livre de 
gorduras trans e sem recheio, serão rejeitados 
biscoitos 	mal 	cozidos, 	queimados 	o 	de 
caracteres 	organolépticos 	anormais, 	não 

podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se 	apresentar 	quebradiço. 	Embalagem quatro reais dez mil e 
primária 	em 	pacotes 	de 	poiiettieno ESTRELA PCT 2400 4,50 e cinqüenta I0M00.00 oitocentos 
transparente, resistente e atóxico, lacrados, centavos reais 
com identificação do produto e do fabricante, 
Informação nutriciunal por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido 

mínimo de 300g (especificações; impressas na 
própria 	embalagem), 	acondicionados 	em 
fardos lacrados e intactos com IS pacotes. 

Isento de mofo, odores estranhos, substàncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 

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

E, 



'j PAGINA 

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Prazo de validade da Cana 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 
ornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

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

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

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estio inclusos todos os tributos encargos trabalhistas 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal, custos e demais despesas que possam 
incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro; 

Declaro que a empresa proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em 
conformidade comas exigências do instrumento convocatório (edital) 

fl26 DE DEZEMBRO DE 2018 

MUI ,  

ia 
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PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2018.12.06.1-SRP 

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

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

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

LOTE 1- AMPLA CONCORRÊNCIA 

VR. TOTAL 

ITEM UNJO DESCRIÇÃO MARCA QUANT. 
VALOR VR. uNrT. POR 

VALOR TOTAL POR 
UNIT, (R$) EXTENSO 

EXTENSO 

dez reais e 

1 KG 
Abacate 	de 	primeira 	qualidade, 	in 	natura, 

produtor 90 10,20 vinte 918,00 
novecentos 

tamanho médio, tamanho e coloração uniformes e dezoito 

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

reais 

parasitas, larvas, 

cento e 

dezessete 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de primeira 5e5 reais e mil, cento e 
2 KG 

qualidade, 	in 	natura, 	em 	pencas 	íntegras, 
produtor 18750 6,25 vinte e cinco 117.187,50 oitenta e 

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

e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem cinqüenta 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio centavos 

e transporte.  

(rés reais e 
sessenta e 

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

3 KG 
qualidade, frutos com grau máximo de evolução 

produtor 16500 3,99 
nove 

65.835,00 oitocentos 

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

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
cnco reais 

com brilho, sem machucados. 

dois mil, 

dez reais e 
trezentos e 

 
4 KG Maçã nacional, de primeira qualidade, in natura, produtor 225 10,25 vinte e cinco 2.306,25 

seis reais e 

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

cinco  
larvas, 	parasitas 	e 	outras 	Impurezas, centavos  

- acondicionada em caixas de paptUo. 

trinta e seis 

mil, 

Mamo formosa de primeira qualidade, com 80% três reais e quinhentos 
5 KG de maturação, frutos de tamanho uniforme, no produtor 11250 3,25 vinte e cinco 36.562,50 e sessenta 

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

sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, e cinquenta 

firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e centavos 

larvas, sem machucados. 

IN 



ii 
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'a 

Arroz Parboilizado longo fino tipo 1, embalagem 

prim4ria de polietileno transparente, resistente, 
noventa e 

atóxico, 	hermeticamente fechado 	por termo- 
cinco mil, 

soldagem, com peso líquido de 1 kg, contendo: três reais e 
duzentos e 

2 KG 
identificação do produto, nome e endereço do 

disatra 24750 3,85 
oitenta e 

95287,50 oitenta e 
empacotador, número de registro do produto no cinco 

órgão competente e procedência, 	informação centavos 
reais e 

nutricional por porção, data de embalagem e 
cinquenta 

prazo de validade, cai fardos lacrados de 30kg 
centavos 

(especificações 	impressas 	na 	própria 

embalagem). Isento de mofo, odores estranhos, 

parasitas, substãncias nocivas e Quaisquer outro 

tipo de impureza. Prazo de validade mínimo de 6 

- 

meses da data da entrega.  

VALOR TOTAL DOLO 1 R$: 106.373,25 

cento e seis mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos 

LOTE 19-AMPLA COHCORRÉIlCtA 

TEM UNIO DCSCRIÇAO MARCA QUANT. 
VALOR 

uNrT. (R$) 
a. UNIT. POR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL 

a. TOTAL 
POR  

EXTENSO 

Biscoito 	doce 	tipo 	coquinho 	de 	primeira 

quatidadu. 	à 	base 	de 	farinha 	de 	trigo 

enriquecida com (erro e ácido fólico, livre de 

gorduras trans e sem recheio, serão rejeitados 

biscoitos 	mal 	cozidos, 	queimados 	e 	de 

caracteres 	organolépticos 	anormais, 	não 

podendo apresentar excesso de dureza e nem  
7/' 

quatro reais 
/ quarenta e 

PC' 
se 	apresentar 	quebradiço. 	Embalagem 

coelho 9600 4,35 
e trinta e 

41.760,00 

um mil, 

setecentos 
pnmârla 	em 	pacotes 	de 	polietileno cinco 
transparente, 	resistente e atóxico, 	lacrados, centavos 

e sessenta 
 

com identiflcação do produto e do fabricante, 
reais 

informação nutricional por porção, data de 

embalagem e prazo de validade e peso liquido 

mínimo de 300g (especificações impressas na 

própria 	embalagem), 	acondicionados 	em 

fardos lacrados e intactos com 	tS pacotes. 

Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 

nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 

Prazo mínimo de validade de 6 meses da data 

da entrega.  

=à 



'a 

Biscoito 	doce 	tipo 	sortido 	de 	primeira 

qualidade, enriquecido com ferro e ácido fálico. 

livre de gorduras trans e sem recheio, serão 

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e 

de caracteres organolépticos anormais, não 

podendo apresentar excesso de dureza e nem 

se 	apresentar 	quebradiço. 	Embalagem quatro reais 
oitenta mil 

2 PCT primária 	em 	pacotes 	de 	polietileno coelho 17600 4,60 e sessenta 80.960,00 
novecentos 

transparente, 	resistente 	e 	atóxico, 	lacrados e sessenta 

com 	identificação 	do 	produto. 	Informação 
centavos 

reais 

nutriclonal por porção, data de embalagem e 

prazo de validade e peso liquido mínimo de 

400g 	(especificações 	impressas 	na 	própria 

embalagem), 	acondicionados 	em 	fardos 

lacrados e intactos com 20 pacotes Isento de 

mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e 

quaisquer 	outro 	tipo 	de 	impureza. 	Prazo 

mínimo de validade de 6 meses cia data da 

entrega.  

Biscoito 	salgado 	tipo 	cream 	cracker, 	de 
primeira qualidade, enriquecido com ferro e 

ácido 	fálico e sem gorduras trans, textura 

crocante e sem sabor amargo residual, serão 

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e 

de caracteres organolépticos anormais, não 

podendo apresentar excesso de dureza e nem 

se 	apresentar 	quebradiço. 	Embalagem 
setenta e 

sete mil 
primária 	em 	pacotes 	de 	polietileno quatro reais 

3 PC? transparente, 	resistente 	e 	atóxico. 	lacrados 
-, 

kiios 17600 4.40 e quarenta 77.440,00 
quatrocent 

 

com dupla embalagem com identificação do centavos 
os e 

produto. Informação nutricional por porção, 
quarenta 

data de embalagem e prazo deyatidade e peso 
reais  

líquido 	mínimo 	de 	400g 	(especificações 
Impressas 	na 	própria 	embalagem), 

acondicionados em caixas de papelão lacradas 

e intactas com 20 pacotes. Isento de moto, 
odores 	estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer 	outro 	tipo 	de 	impureza. 	Prazo 

mínimo de validade de 6 meses da data da 

entrega.  



a 

Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, à 

base de farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido (óllco, livre de gorduras trans e sem 

recheio, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 

queimados 	e 	de 	caracteres 	organolipticos 

arim-mais, não podendo apresentar excesso de , cento e 

dureza 	e 	nem 	se 	apresentar 	quebradiço. 7  Sete reais e - cinco mil, 
4 ItT Embalagem primária em pacotes de polietlieno fortaleza 14400 1  7,35 trinta e cinco 105.840.00 oitocentos 

transparente, 	resistente 	e 	atóxico, 	lacrados centavos e quarenta 

com Identificação do produto e do fabricante, reais 

informação nuticional por porção, data de 

embalagem e prazp de validade e peso liquido 

no mínimo 300g (especificações Impressas na 

própria 	embalagem), 	acondicionados 	em 

fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. 

Isento de moto, odores estranhos, substâncias 

nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 

Prazo mínimo de validade di, 6 meses da data 

da entrega. __________ 

VALOR TOTAL DO LOTE R$:  306.000,00 

trezentos e seis mil reais 

LOTE 22 'AMPLA CONCORRÉNCiA 

- 

VALOR VR. UN1T. POR 
 VR. TOTAL 

ITEM UNiO DESCRIÇÃO MARCA QUAMT. 
UNFT. (M) EXTENSO 

VALOR TOTAL POR 
EXTENSO 

Pão massa fina tipo hot dog em embalagem 

primária plástica resistente e atóxica contendo 10 

unidades 	e 	peso 	liquido 	de 	SOOg, 	cern 

Identificação do produto, Informação nutricionai 

por porção, nome e endereço do fabricante, data 
quatro reais setenta e 

de 	embalagem 	e 	prazo 	de 	validade 
e vinte e seis mil, 

PCT (especificações 	impressas 	na 	própria vita gula 18000 4.24 76.320,00 
quatro trezentos e 

embalagem). isento de moto, odores estranhos, 
centavos vinte reais 

substánclas nocivas e quaisquer outro tipo de 

impureza. Na entrega o produto deverá ter data 

de fabricação máxima de Oldia e prazo minimo 

para consumo de OS dias, dentro dos quais não 

deverá 	haver 	alteração 	das 	características 

originais do produto, como murchar, mofo, etc. 

Entrega: quinzenal, diretamente nas escolas e 

centros de educação infantil, de acordo com o 

pedido feito pelo núcleo de alimentação escolar. 

- 

em veículo fechado e higienizado.  

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 76.320,00 

setenta e seis mil, trezentos e v inte reais 
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Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias 

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

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

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

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

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

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

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

com as exigência do instrumento convocatório (edital). 

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

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

licitado, inclusive a margem de lucro; 

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

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

27 DE DEZEMBRO DE 2018 
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J ITEM 1 	 ESPECIFIcAÇÔEs MARCA liii QIIT UHT TOTAL 

Abacate de primeira qualidade. Si natura, tamanho médio, tamanho e 
J~CEAM coloração uniformes e sem detidos. polpa time. livres; de sujidades, 1(0 90 14.00 1.260,00 

1 parasitas, larvas.  
quatorze reais 

mil duzentos e sessenta reais - 

Banana preta tamanho médio (tOOg). de primara qualidade. in natura, em 
pencas Integras, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta. CEASA KG IS 750 4,99 93.562.50 
devendo ser bem desenvolvida. sem danos fiscos e rnecãnicos orlundos do 

2 manuseio e transporte - 

quatro reais e noventa e nove Centavos 
noventa e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos 

Laranja pera tamanho médio. de primeira qualidade, frutos com grau 
mtxmo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie. uniformes. CEASA KG 16.500 4,19 82 335,00 
sem ferimentos ou defeitos, firmes e co.,, batia, sem machucados 

quatro reais e noventa e nove centavos  
Mente e dais ml. Veremos e trinta e cka, reais  

nacional, de primeira qualidade. in natura, tamanho e cor uniformes l Maçã 
sem machucados, sem larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada CEASA 1  KG 226 11,99 2.697.75 

4 em caixas de papelão  - 

onze reais e noventa e nove centavos - 

dois mli, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos  
Mamão loimosa de pr imei,* quabdade. com  50% de maturação, frutos de 
tamanho uniforme, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor CEASA 1(0 11.250 2,99 33.637.50 da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de 

5 sujidades. parasitas e larvas, sem machucados - 

dois reais e noventa e nove centavos   

trinta e três mli, seiscentos e trinta e sete reais e ceiquenta centavos  

6 Melancia graúda, de primeira qualidade, casca integra, livre de sujidades csp. 1(6 18.000 8,99 161 .820,00 parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. si .,, 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, 
7 coloração e tamanho uniformes, com grau de maturação adequado. isento CEASA 1  1(0 150 1 	2,99 448,50 

fde substancias terTosas. suflades 
___ ________________ 

dois reais e noventa e nove centavos __ _____________ 
quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos 31 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE ICE 
PREGÁO ELETRÔNICO N'2018.12.06.1 - SRP 

Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de gêneros alwnenticios desiflados aos alunos assistidos pelo Programa de 
Alimentação Escolar do municiplo de HortzOnteICE. (com ampla participação e cotas 
exciusivas 1 ME e EPP). contonne especificações contidas no Termo de Referencia 

ABERTURA CARTA PROPOST& 26/12/2018 ÁS 1000 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 2811212018 ÁS 11:00 HS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTEI -AMPLA coNcORRtwclA 

LOTE 2-COTA EXCLUSIVA ME 0(1 EPP 
ITEM T 	 ESPECIFICAÇÕES 	 MARCA 1 UNO  1 QIIT 1 UNT 1 	TOTAL 



ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO 01ff UNT TOTAL 
Farinha de trigo especial COM FERMENTO- Produto obtido a partir de 
cereal limpo, desgerminado e são. Isento de matéria prima leiTosa e em 
perfeito estado de conservação.  Com  aspecto de pó fino, cor branca ou 

¶ ligeiramente amarelada. cheiro e sabor próprios. Embalagem plástica ou FINA IÇO 400 4.13 1.652,00 
papel da 1k9. contendo os dados de identificação e informações nutriclonals 
do produto e prazo de validade mlnimo de 04 meses da data da entrega 

quatro reais e treze centavos 	- 
mil seiscentos e cinquenta e dois reais - 

Macarrão tipo espaguete. massa com sêmola de trigo, pasteurizado. 
enriquecido com ferro e ácido louco, embalagem primária polietileno 
transparente resistente, atóxico. hermeticamente fechado por 
termosoldagem. sem talhas no fechamento e resistente ao manuseio (que 
não se abra com facilidade), com identificação do produto. informação 
nutricional por porção, data de embalagem. prazo de validade e peso liquido 

2 de 500 gramas (especificações Impressas na própria embalagem). 'OOTALLZA PCT 21.000 2.80 58 800,00 

acondicionados em fardos lacrados de 10 pacotes Isento de moio, odores 
estranhos. substancias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mlnirno de validade de 6 meses da data da entrega 

dois reais e oitenta centavos 
cinquenta a oito mil e oitocentos reais 

jVALOR GLOBAL 00 LOTE 	 1 	 80452.00 
sessenta mil, quatrocentos e niquenta e dois reais 

11  Mam  

,/<t'E CQgTN. 

É_JL43G 
•S. P4QlN 

LOTE li - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO 01ff UNT TOTAL 

Farinha de Mandioca classe branca, seca e fina, do Xc 1. embalagem 
pomána pohetileno 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 
registo do produto no Orgão competente e procedência. informação 
nutncional por porção, data de embalagem e prazo de validade, em fardos 'O 1(0 4.500 2,70 12.150.00 
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 

dois reais e setenta centavos 	- 
doze mil, cento e caquenta reais - 

Farinha de milho focada enriquecida com ferro a ácido fóJico. FLOCOS 
FINOS. SEM SAI, em embalagem de papel ou da polietileno transparente, 
intoxica, com ldentiflcaçáodo produto e fabricante, informação nutslcÀonal por 
paçSo. data de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 5009. 

2 
acondicionados em fardos lacrados com 30 pacotes Especificacões 

RATA PCT 21 000 1.47 3087000 
impressas na propria embalagem Isento de moto, odores estranhos, 
subst.Sncias nocivas e quaisquer auto tipo de rnpureza. Prazo mlnvno de 
validade de 6 meses, tendo no máximo 2 meses de fabricação na ocasião 
da entrega 

um real e quarenta e sete centavos 	- 
tina mil, oitocentos e setenta reais  

Fécula de mandioca de primeira qualidade, produto amiliceo extraido da 
mandioca, odor agradável livre de caráter ácido e rançoso. Embalagem 

polietileno atóxica e resistente de 1kg. contendo os dados de identificação .n. 1(0 2.100 4,90 10.290.00 
do produto, mlonnação nutnoonal por porção e prazo de validade mlnimo 
de 04 meses 

quatro reais e noventa centavos 	- 
dez mil, duzentos e noventa reais 

1 VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	11 	53.310.00 
cinquenta e três mil, trezentos e dez reais 

LOTE 18. COTA EXCLUSIVA ME 04) EPP 

LOTE 19 - MFI.A PARTICIPAÇÃO 

1 ITEM  1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA 1 UNO  1 QNT  1 UNT  1 	TOTAL 
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Biscoito doce tipo coquinho de primeira qualidade, à base de farinha de trigo - 
enriquecida cor,, ferro e ácido fôlico, livra de gorduras trens e sem recheio. 
serâo retaliados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anonnais, não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço Embalagem primaria em pacotes de 
polietileno transparente, resistente e atóxico, lacrados, com Identificação do / 
produto edo tabncanle, informação nutncional por porção, data de ESTRELW PCT '  9.600 559 53.66400 
embalagem e prazo de validade e peso liquido mlnkno de 300g - 
(especificações impressas na própria embalagem), acondicionados em 
fardos lacrados e #macios com 15 pacotes4aehto de moto. odores 
estranhos. substâncias nocivas e quaisquer outsc tipo de impureza Prazo 
minimo de validade de arneses da data da entrega 

cinco_reais_e cinquenta_e_nove centavos  
cinquenta e Pés mil, seiscentos e sessenta e quatro reais 

Biscoito doce tipo sonido de primeira qualidade, enriquecido com ferro-e 
ácido (ótico, livre de gorduras trans e sem recheio. serão rejnados biscoitos 
mal cozidos, queimados e de caracteres organotépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço 
Embalagem primária em pacotes de pobebleno transparente, resistente e 
atóxico, lacrados com Identificação do produto informação nutricional por 

2 porçáo,data de embalagem e prazo de validade e peso liquido minimo de FORTALEA PCT 17,600 3,50 61.600.00 
4009 (espedtcaçóes impressas na própria en1,, atagem), acondicionados 
em fardos lacrados e intactos com 20 pacotes Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
minimo do validade de 6 meses da data da entrega 

três reais e cinquenta centavos  
sessenta e um mil e selscenlos reais - 

Biscoito salgado tipo cream c$acker. de prlmeà'a qualidade. enriquecido com 
ferro e ácido louco e sem gorduras trans, textura crocante e sem sabor 
amargo residual, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organoiépticos anormais, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem prinlána em pacotes 
de polietileno transparente, resistente e atóxico, lacrados com dupla 

 embalagem com Identificação do produto, inlorm~ inutríciorot P° P°9°. FORTALEZA PCT 17.600 ,  4.13 72.668.00 
data de embalagem e prazo de validade a peso liquido mlnimo de 400w 
(especificações impressas na própna embalagem), acondicionados em 
caixas de pape4ão lacradas e intactas com 20 pacotes,tsento de mofo. 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza 
Prazo minimo de validade de 6 meses da data da entrega 

quatro reais e treze centavos 
setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais  

Bolacha Amanteigada de primeira quabdade, à base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico. livre de gorduras trans e sem recheio. 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolópticos anormais. não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes de 
poletileno transparente, resistente e atóxico, lacrados com identificação do 

4 produto e do fabricante, lnbmação nub'icional por porção, data de FORTALEZA PCT 14.400 10.20 146,860,00 
embalagem e prazo de validade e peso liquido no mínimo 300g 
(especificações impressas na própria emba,jflem). acondicionados em 
lerdos lacrados e intactos com 20 pacotes. Isento de mofo. odores 
estranhos, substancias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo VP  minirno de validade de 6 meses de data da entrega. 

dez reais e vinte centavos  
cento e quarenta e seis ml, oitocentos e oitenta reais 

1 VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	334.03200 
trezentos e trinta e quatro mli, oitocentos e trinta e dois reais 

'a 

'a 

/ 
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quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais 	 -. 

1 VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	 1 1 	23.35 00 
vinte e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais 

1 VALOR GLOBAL. GERAL 3.321.723,80 

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

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 

Á2 
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PROPOSTA 

Número do Pregão: 	 2018.12.06.1 -SRI' 

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

Objeto: 	 MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS 
EXCLUSIVAS Á ME E EM'), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

Lote: 	 LOTE 19 AMPLA CONCORRÊNCIA 

Especificação do Objeto: 

Biscoito doce tipo coquinho de primeira qualidade, A base de farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido folico, livre de gorduras trans e sem recheio, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e 

nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pØgs4e polietileno transparente. 
resistente e atóxico lacrados, com identificação do produto e do fabricante, informa5ão nutricional 
por porção, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido mínimo de 300 (especificações 
impressas na própria embalagem), acondicionados em fardos lacrados e intactotTõm 15 pacotes.' 

Isento de mofo, odores /' 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 

meses da data da entrega. 

Biscoito doce tipo sortido de primeira qualidade, enriquecido com ferro e ácido folico, livre de 
gorduras trans e sem recheio, serão rejeitados 

biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes de polietileno 

2 
transparente, resistente e atóxico, lacrados com Identificação do produto. inTmaçs'hutri(ionaI 

por porção, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido mínimo d5J& (especificações 
impressas na própria embalagem), acondicionados em fardos lacrados e Intactos com 20 pacotes.' 

Isento fie 
moro, odores estranhos, substâncias nocivas e qu,afsquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de 

validade de 6 meseS da data da entrega. 

Biscoito salgado tipo cream cracker, de primeira qualidade, enriquecido com ferro e ácido fálico e 
sem gorduras trans, textura crocante e sem sabor 

amargo residual, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, não podendo apresentar excesso de 

dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes de polietileno 
3 transparente, resistente e atóxico, lacrados com dupla embalagem cor?ffiifltificação do produto. 

informação nutricional por porção. data de embalagem e prazo de validade e peso liquido mínimo 
de 400g (especificações impressas na próppa embalagem), acondicionados em 

caixas de pàpelão lacradas e Intactas com 20 pacoteilsento de mofo, odores estranhofríubstãnclas 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meseída data da 

entrega. 

Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, à base de farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido folico, livre de gorduras trans e sem recheio, 

serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em 

pacotes de polietileno transparente, resistente e atóxico, lacrados com Identificação do produto e do 
fabricante, informação nutricional por porção, data de embalagem e prazo de validade e peso 
liquido no mínimo 300g (especificações Impressas na prfrpria embalagem), acondicionado 

fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 

meses da data da entrega. 

Marca: 

IFortaleza / 

ON 
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% 	PAGINA 

2 	ICoelho / 
3 	ICoelho/ 	- 
4 	lFortaleza / 

Quantidade: 

1 	 96OQfÇv 
2 	 176O( 
3 	 17600f, 

4 	 14409]" 

Valor unitário de cada lote (em R$) 

1 	 4.49 
3,42 

3,42 

4 	 3.96 

Valor Total do Lote(em R$) 220.512,00  duzentos e vinte mli, quinhentos e dote 

Prazo de Entrega: 	 Conforme Edital 

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

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

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

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

Crateús, 27 de Dezembro de 2018 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRONICO N9 2018.12.06.1 - SRP 

DATA: 2811212018 ÁS 11:00H 

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

alunos Objeto: assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de Horizonte/a, (com ampla participação e cotas exclusivas à 

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

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados esto incluldas todas as despesas Incidentes sobre o fornecimento 

referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes á execução do objeto desta licitação. 

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

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 1- AMPLA CONCORRÉNCIA 

ITEM DESCRIÇÀO UNID. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

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

coloração uniforme e sem defeitos, polpa firme, livres de sujidades kg 90 ceasa li 	9.00 RS 	810.00 
- parasitas, larvas. 

Banana prata tamanho médio llOOg) de primeira qualidade, in natura, 

em pencas integras, tamanho e coloraçio uniforme, com polpa firme 
2 kg 18750 ceasa R$ 	3,75 R$ 	70.312,50 

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

Laranja Fera tamanho médio, de primeira Qualidade, frutos com grau 

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, 

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem 
icg 16500 ceasa R$ 	3,75 R5 	61.875.00 

- machucados. 

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

4 uniforme, sem machucados, sem larvas, parasitas e outras impurezas, kg 225 ceasa R$ 	9,00 R$ 	2.025,00 
acondicionada em caixas de papelão. 

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

frutos de tamanho uniforme, no grau máximo de evolução no 

5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, kg 11250 ceasa R$ 	2,70 R$ 	30.375,00 
firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

- machucados.  

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

sujidades, 	parasitas 	e 	larvas, 	tamanho 	e 	coloração 	uniformes, 
devendo ser bem desenvolyda e madura, com polpa firme e intacta, 

k 18 ceasa R$ 	2,25 R$ 	40.500,00 

- sem machucados. 

Melão 	japonês, 	de 	primeira 	qualidade, 	tamanho 	médio, 	sem 
7 machucados, 	coloração 	e 	tamanho 	uniformes, 	com 	grau 	de 4 150 ceasa R$ 	3.75 R$ 	562.50 

maturação adequado, isento de substâncias terrosas, sujidades. 

"NOME? 206.460,00 

LOTE 2• COTA LXCLU$IVAMEOUEPP 	- 

n'EM OtSCRIÇÃQ UNJO. QuANT. MARCA v.uNfl. V. TOTAL 
Abacate de prirreira quadade, in natura. tarranho rned+o tamanho e 

1 coloração uniforme e sem defeitos, polpa nrme, livres de sujidades kg 30 ceasa RS 	9.00 R$ 	270,00 
- parasitas, larvas. 

Banana prata tamanho médio (lOOg) de primeira qualidade, in natura, 
em pencas Integras, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme 

2 kg 6250 ceasa R$ 	3,75 "\23jJV 'SO R$ 
e 	intacta, 	devendo 	ser bem 	desenvolvida, sem 	danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
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Farinha de Mandioca classe branca, seca e fina, do tipo 1, embalagem 

primária polietileno transparente, resistente, atóxico, hermeticamente 

fechado por termo soldagem, com peso liquido de 1 kg, contendo: 

identificaçáo do produto, nome e endereço do empacotador, número 

de 1. registro do produto no órg$o competente e procedência. 
4500 camilla R$ 	2,49 R$ 	21.205,00 

'nformaç.%o nutricional por porção, data de embalagem e prazo de 

validade, em fardos lacrados de 30kg (especificações impressas na 

própria embalagem). Isento de mofo, odores estranhos, parasitas, 

substâncias nocivas e Quaisquer outro tipo de Impureza. Prazo de 

vaJ dade m,nmo de 6 meses da data da entrega. 

Farinha de milho flocada en'iquecida com ferro e ácido fólico, FLOCOS 

FINOS, SEM SAL em embalagem de papel ou de polietdeno 

transparente, atóxIca, com identificação do produto e fabricante, 

informação nutricional por porção, data de embalagem e prazo de 

2 validade e peso liquido de SOOg, acondicionados em fardos lacrados pct 21000 claramil R$ 	1.42 RS 	29.820,00 

com 30 pacotes. Especificações Impressas na própria embalagem. 

Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 

outro tipo & 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 ácido e rançoso. 

3 Embalagem polietileno atóxica e resistente de 1kg, contendo os dados kg 2100 amafil RS 	5.31 R$ 	11.151,00 

de Identificação do produto, informação nutriclonal por porção e 

prazo de validade mínimo de 04 meses. 

'NOME? R$ 	52.176,00 

(TEM Disaiçio UNID. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

Farinha de trigo especial COM FERMENTO. Produto obtido a partir de 

cereal limpo. desgerminado e são, Isento de matéria prima terrosa e 

em perfeito estado de conservação. Com  aspecto de pó tino, cor 

branca ou 	1. 	ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios. kj 430 f,nna R$ 	4.05 R$ 	1.620,00 
Embalagem plástica ou papel de 1kg, contendo os dados de 

identificação e informações nutricionais do produto e prazo de 

validade minimo de 04 meses da datada entrega. 

Macarrão tipo espaguete, massa com sêmola de trigo, pasteurizado, 

enriquecido com ferro e ácido fálico, embalagem primária poiletileno 

transparente, resistente, atóxico, hermeticamente fechado por termo 

soldagem, sem falhas no fechamento e resistente ao manuseio (que 

não se abra com facilidade), com identificação do produto, informação 

2 nitricional por porção, data de embalagem, prazo de validade e peso pct 21000 gostoso R$ 	2.10 R$ 	44.100,00 
liquido 	de 	500 	gramas 	(especificações 	Impressas 	na 	própria 

embalagem), acondicionados em fardos lacrados de 10 pacotes. 

Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer \w:; 

outro tipo de impureza. Prazo mlnimo de validade de 6 meses da data 

da entrega. 

INOME? R$ 	45.720,00 

[i 
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ITEM DESCRIÇÃO 	 UNIU. QUANT. MARCA V.UNI1'. - 

Biscoito doce tipo coquinho de primeira qualidade, á base de farinha 

de trigo enriquecida com feno e ácido fóiico, livre de gorduras trans. e 

sem recheio, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, Queimados e de 

caracteres organoiépticos arornais, não podendo apresentar excesso 

de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em 

pacotes de pai etiieno transoarente, resistente e atóxico. iacrados,  
com identificação do produto e do fabricante, informação nutricional pci 9600 paladar / RS 	2,2$ R$ 	21.600,00 

por porção, data Ø embalagem e prazo de validade e peso liquido 

mínimo de 300j(especificaçóes impressas na própria embalagem), 

acondicionados em fardos lacrados e intactos com 15 pacotes. isento 

quaisque1Jtro tipo de mofo, odores estranhos. substâncias nocivas e 	 c 

de impureza. Prazo minimo de validade de 6 meses 'da data da 

entrega. 

Biscoito doce tipo sortido de primeira qualidade, enriquecido com 

ferro e ácido fálico, livre de gorduras trans, e sem recheio, serão 

rejeitados 	biscoitos 	mal 	cozidos, 	queimados 	e 	de 	caracteres 

organolépticos anormais. não podendo apresentar excesso de dureza 

e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes de / 

2 
poiietiieno 	transparente, 	resistente 	e 	atóxico, 	lacrados 	com 

ilict 7 17600 estrela / R$ 	3.45 R$ 	60.720,00 
identificação do produto. informação nutncionai por porção, data de 

embalagem e prazo de validade e peso liquido mlnimo de 400g 

(especificações impressas na própria embaiagem), acondicionados em 

fardos lacrados e Intactos com 20 pacot.risento de moro, odores 

estranhos, substâncias nocivas e Quapier outro tipo de impureza. 

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

Biscoito 	salgado 	tipo 	cream 	eracker 	de 	primeira 	qualidade, 

enriquecido com ferro e ácida fálico e sem gorduras trans., textura 

crocante e sem sabor amargo residual, serão rejeitados biscoitos mal 

cozidos, queimados e de caracteres organoiépticos anormais, no 

Podendo 	apresentar 	excesso 	de dureza 	e 	nem 	se 	apresentar 

Quebradiço. 	Embalagem 	primária 	em 	pacotes 	de 	poiietieno  
3 transparente, resistente e atóxico, lacrados com dupla embalagem pct estrela RS 	3,57 R$ 	62.832,00 

com identificação do produto. informação nutricional por porção. data 

de embalagem e prazo de validade e peso liquido mínimo de 400g 
/z 

di•t\ 
(especificações impressas na própria embalagem), aco,pdicionadosem 

caixas de papelão lacradas e intactas com 20 pacotes, isento de mofo, 

odores estranhos, substâncias nocivas e quai6r outro tipo de  

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

Bolacha Amartelgada de primeira qualidade, á base de farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, livre de gorduras trans, e 

sem recheio, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 

caracteres organoiépticos anormais, não podendo apresentar excesso / 
de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em  
pacotes de polietileno transparente, resistente e atóxico, lacrados ,/ 

4 com identificação do produto e do fabricante. informação nutricional pc( 14400 / paladar/ R$ 	2.25 R$ 	32.400,00 
por porção, datØe embalagem e prazo de validade e peso liquido no 

mínimo 300g'(especificações impressas na própria embai$em), 
acondicionados em fardos lacrados e intactos com 20 pacot,a' isento 

de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquy'oulro tipo 

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

- entrega. 

INOME? R$ 	177.552,00 

\%a 

/ 



Margarina vegetal com sai 55 a 75% de lipídios, a base de óleos 

vegetais 	líquidos 	e 	Interesterlficados 	e 	sem 	gorduras 	trans, 

embalagem primária pote plástico de SOOg contendo identificaflo do - 

2 
produto e fabrcante, informaçáo nutric.00aI por porao, data de 

und 3480 R$ 	4.32 AS 	15,033,60 
embalagem e/ou prazo de validade e 01 Acondicionados em caixa de 

primor 

papelio lacradas e Intactas. Prazo mínima de validade de 4 meses da 

data da entrega. Especificações Imp.essas na própria embalagem. 

Entrega: mensal. 

ØIOM(? R$ 	37.513,60 

Prazo de entrega: conforme soficitaco no edital e anexo 

Prazo de validade: conforme solicitado no edital e anexo 

Preços Propostos: conforme solicitado no edital e anexo. 
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