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A Pregoeira da 	 O> - 
Prefeitura Municipal de Horizonte/CE 
Secretario Municipal de Edua.ção 
Pregão Eletrônico n°2028.12.06.1 .SRP 
Abertura das Canas Propostas: dia 28 de Dezembro de 20,8 ás iohoo,nin (Horário de Brasilia) 

Sessão de Disputa de Lances: dia 28 de Dezembro de por  ás nhoomin (Horário de Brasilia) 

Objeto: Seleção de melhor proposta paro registro de preços visando futuros e eventuais aquisições de géneros alimentícios destinados aos 
alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de Horizonte/CE. 

Proposta de Preço 

LOTE is -AMPLA CONCORRÊNCIA 

Mm 	L5proN 	
relatesTnInaTur 

e Vaior Undito 	'mia1UU1 	
113101 T2131 i; 

Sardinhas e,n óleo comestivel, wn 
conservamn químicas, pronto peru o 
consumo, embalagem taro tipo obre-
fácil, com peso liquido de 2254) e peso 
flquido drenado de Sq. A embalagem 
deverá conter e,terrcarnente os dados 
de idencoçdo e procedência, número nt ,ue 
de lote, dota de J5bricação, dato de 	88 	:8000 	Lata 	8$ 	345 cinquenta. cinco Ri 	

63.900,00 sesse,ucSsrnil 

validade, quantidade do produto, 	 CUtOLOS 
informação nutrlcional por porção, 
número do registro no Minislêrio da 
Agricultura SJP/DIPOA e atender as 
especificações t&niccs. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 
6 mesa a punir da data de entrega. 

- 	 Valor Global do Lote 22: 	 Ri 	63400,00 
minga e três md e novsitos redil 

ME 

Sardinhas em óleo comestivei, sem 
conservantes químicas, pronto para o 
consumo, embalagem lato tipo abre- 

com peso liquido de 2259 e peso 
liquido drenado de 849. A embalagem 
deterá conter externamente os dados 
de identificação  e procedincia, número 
de lote, doto de fabricaroo, dato de 	88 
validade, quantidade do produto, 
ig(ormaçâo nutricionat por porção, 
número do registro no Ministério da 
%gttzurg SlP/DIPOA e atender a 
especificações técnicos. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 
6 meses a partir da dato de entrega. 

(7tPtdfl 
6000 	l.ata 	Ri 	 cinquenta e cuncn 1 8$ 	22300.00 

en 	
1  

ctaLos 	 trezentos rra,s 

Vóui,,a 2 dera 



1 •. 
1, 

Macarrão tipo espaguete, mana com 
siinalo 	de 	trigo. 	pastewisado, 
enriquecido com frrro e ácido Mico. 
embalagem 	primária 	polietileno 
transparente, 	resistente, 	atóxico, 
hermeticamente fechado por termo- 
soldagem. sem/olhos nofechame'ito e 
resistente ao manuseio (que não se 
abro 	coo, 	facilidade), 	com 

2 
identificação do produto, irmaçdo 

R$ 	a,8s oitenta e tini R$ 	59010,00 M'' e 
nus ricional 	por 	porção, 	dato 	de centavos 

aiO e da noz. 
embalagem, prazo de validade .- veio 
liquido de 500 gramas (crpec'icaçôes 
impressas na própria embalagem). 
acondicionados em fardos lacrado, * 
ia pacotes. Isento de mofa, odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. 
hino mlnimo * validado de 6 meses 
da dato da entrega 

- 	 Valor Global do Late iS: RI 	60.9581 00 - 
sessenta mil, novecentos e cznquenw e oito reais 

fl 

Biscoito doce tipo aoquinho de 
pnme(ra qualidade, à base de/crinha 
de trigo enriquw4a ~Jorra e ácido 
(Nico. livre de gorduras trans e sem 
recheio, serão rejeitados biscoitos ma 
cozidos. queitiiados e de caracteres 
organ&éptioos anormais, não podendo 
apresentar acesso de dureza e nem n 
apresentar quebradiço. En,batageni 
pnmória em pacotes de pobetileno 
transparente, resistente e atóxico, 
lavrados, com identificação da produto 
e do fabricante, inforinaçã.o 
nuiricianal por porçx}o. dato & 
embalagem e prazo de validade e peso 
liquido mínimo de 3009 (espec(cações 
impressas no própria embalagem), 
acondicionados em fardos lacrados, 
intactos com as pacotes. Isento de 
mofa, odores estranho,, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de 
impu~ Pora,  mínimo de validade 
de6n, do datado entrega, 

1 trinco eum mil, 

centovos
1 trfjr.aiz.trinia 

RS 	3,30 	 fl 	3i.680,00 lselscentos e oitenta 
1 	riais 
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Biscoito doc, tipo sortido de primeira 
qualidade, enriquecido com ftrro e 
ácido fôtico. livre de gorduras trans e 
Se'n r,d,q.o. serão rejeitados biscoitos 
mal cozidos, queimoios e de caracteres 
organoltpbcos anor'nou. não podendo 
apresentar acesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. 	Embalagem 
primáno ris, pacotes de potietüeno / 
tTonsparente. 	resistente 	e 	atóxico. 
lacrado, com i*nflficoção do produto. / 4..OImrwIze setniraecíncy, mil. 

2 
infonnaçdo nunicional par porção 

bortakza 600 Pci R$ 	4.27 *Ue, sete 1$ 	fl.lszoo cenro e onquento e 

dota «e embalagem 	e prato 	de 
cassassecassasse dois rt'so 

validyde e peso liquido mínimo de 
4009 	(especificações 	Impressos 	na 
própno embalagem), acondicionadas 
em fardos lacradas e intactos com 20 
pacotes. 	Istmo 	* 	.n*. 	odores 
estranhas, 	wbstáncias 	nocivOs 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses 
do dota do entrega. 

Bisco,sm, salgado tp, rvyo'n cracker, de 
pnmemro qualidade. enriquecido com 
(erro e ácido fttS e sem gorduras 
traiu, textura crocanle e sem sabor 
amargo 	residual, 	serão 	rejeitados 
biscoitos moi cozidos, queimados e de 
caracteres organoléptkos anormais, 
não podendo apresentar ezvo de 
dureza 	e 	nem 	se 	apresentar 
quebradiço. Embalagem primária em 
pacotes de pollenleno tronsporente, 
resistente 	e 	atóxico, 	lacrados 	com 

i7OQ Pct/ R$ 5,69 
cinco reais e 

sessenta e nou,e R$ 
Cnn 01;, cn,t,s e 

dupla embalagem com identificação d o 
Portai a, 100.544,00 quaven na ir quatro 

,roduto, informação nutrkionoj por tenta aos 

porção. data de embalagem e prazo de 
validade e peso liquido mínino de 
4009 	(espeeiflcaçiSei 	impressos 	na 
própria embalagem), ucomticionados 
em «lixos de papelão lacrados e 
intactos com 20 pacotes. Isento de 
"14(0, odores estranhos, suSârieia, 
nocivas e quaisquer outro tpo de 
impureza. Prazo mínimo de validade 
de á meses di dato do entrega. 

TIO 
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Bolacha Amanteigado de primeira 
qualidade, à base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro • ácido Jôlico, 
livre de gorduras trans e sc'in recheio. 
serão rejeitado, biscoitos mal cozidos. 
queÊ modo, 	e 	de 	caracteres 
organolÉpnco, anormais, não podendo 
apresentar excesso de Jorna e nem se 
apresentar quebradiço. 	Embalagem 
primário em paa de polinileno 

 
ttflflsparente. 	resistente 	e 	atóxico, 

quarenta e sete ma. 
lacrados com iderutfacação do produto 

Paladar 34400 d P 	RI 	3.30 
trio ~à e trinta 

R$  RI 	47.9 quinhentos e vinte 
e 	do 	fabricante. 	informação ~M 
ncarkional 	por 	porção, 	data 	de 

mil 

embalagem e prazo de validade e peso 
liquido 	no 	mínimo 	300a - 
(especificações impressas nu próprio 
embalagem). 	acondicionados 	em 
4,rdas lacrados e inlactcd com 20 

pacotes. 	Isento 	de 	mqb. 	odores 
estranhos, 	substãncias 	nocivos 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses 
do dota do entrega 

— 	 Valor (jiobol do Late 19: RI 	234496,00 

duzentas e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e novent iv Mis r.',lis 

LOTE io- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

- 	

1 ç,1 

ç .DflRTIflrTlTVlfl.!... 'fl,ØI! 

	
7C!' 

Biscoito doce tipo coqutiho * 
primeiro qualidade, à base de farinha 
de trigo enriquecida com frrro e ácido 
(ótico, livre de gorduras trano e sem 
recheio. serão rejeitado, biscoitos mal 
cosidos. queimados e de caractere, 
organoitpficw QflOflT%O(5, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem 'e 
apresentar quebradiço. Enibalagein 
primária em pacotes de polietileno 
transparrnle. resistente e atóxico, sete mil,
lacrados. com  idcniØcaçdo do produto Paladar 	3400 	PC( 	 3.30 

fl'is rooisctnnto 	
7.920.00 nottxntos e vinte 

e 	do fabricante, 	infornaçdo 	 reais 
nutnc,onai por porçdo, data de 
embalagem e prazo de validade e pesa 
liquido rnlnioto de 3009 (especificações 
impressas na própria embalagem), 
acondicionados em fardos lacrados e 
intactos com 15 pacotes Isento de 
mofo, odores estranhas, substã~ 
nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo mínimo de validade 
de 6 meses da datada entrega. 

\49 
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Leite em pó integrol de r qualidade, 
com no mínimo 6, 	de proteína por 
porção de 269 e rendimento mínimo de 
38 porções por pacote. Kmt,alagem 
primária metalirado e peso liquido de 
no misumo s kg. acondirionodos em 
r0s05 orados cin(aCoJ com :0 kg. A 
embalagem 	dewrá 	conter 
externamente 	os 	dados 	de 
identIficação. 	proadbtcso, 

cins.es.te,ttlss ot.,eummil. 

inft.nnações nutricionais, número à; Dettlnlo 'jø 1C9 RI 	27,2$ vinte e 0* RI 	8z.óço,00 seiscentos e 

lote, 	peso 	do 	produto, 	dota 	de 
reais 

e 	peoso 	de 	vaMode. 
número do registro no Minist.M, da 
Agrwuttura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SI?. Isento de mofo. 
odores estranhos, substànclas nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. 
Espe4lcaçdes inlpresfls na própria 
embalagem. 

- 	 Valor Global ao Lote 29: R 	81,690.00 

oitenta e um mil, seiscentos e nouento reais 

Valo, Global da h,,posta: 	 RI i.Jó4SflOO 
um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que assumimos inteiro responsabilidade pelo entrega dos produtos, e que serão 
executados conforme engincia editalicio e contratual, e que entregará os produtos licitados/contratados no prazo máximo de ia (dez) dias, 
contados do recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as especificações 
contidas rio contrato, no termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços. 

Nesta oportunidade, 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 instnrnlento convocatória (edital). 

Validade da Proposta: Cana Proposta não inferior a 60 (sessenta) dia. consecutluos da sessão de abertura desta licitação, eonJbnne 
artigos. da Lei C. 20.510/acua. 

d.e daepnbro de 2018. 

Póginc si de a 
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PrIo flnr6Seo N 20lt12.06.I-SRP 	 S—... ' 
Data e Horário da Dapata: 2$ de ~abro de 2011. flhl OOb,. (Horário de Brasilia) 	 \ 

Ap,atnaos nout p.yu dc nço rcfaaflc a hcuuv$o na modalsdade PREGÃO ELETRONICO N 20111.12.06-I-SRP. que vera sobre o SELjXY15Í 

MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FVTLJRAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ~OS ALLM0 ,11ICIOS DESTINADOS 

AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MVNICtPIO DE HORIZONTEtCt. (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E 

cots ExcLusivAs À ME E 9P), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 

Infon,.amot untar; ,ubmsnjo As cláusulas e condições exsncnocs no Edital e san anexos Coisio uan*Ém aos dit t Leis e Dcactos que regem nu. p.occdtmci.to  

luCutatêlO. 

PMOI'(XSIA III'. pkI:( (1 FIE rRÔNICA. 

LOTE 5- AMPLA CONCORRLNCIA - 

larial 
KtpnInoaçI.43ncr1fl. Usle Mana 1q.5i 1 V. 	Tstd tu.o USS Lautas. e. TatU 

itt., de 	rsuIo LM i-ILU congelado. com  .d'çk' de égua de 5,, llits,uuuo e.%. a.poci' 
putuuio ao aunoieo3o. e nrn p,g&ao.  voe p,oí,t saiu uuauuct.a* avadasdas. cu,cu.or 
saiu 	.090.. co,, s,aiscua dc nu.idi4n. paulaTusu a lana, in*.b.geun de u'tlu.u. a,:, 
............ s'O ,occ, hmpo, Ido ,nc.hõo. rasgaM.. qce Salas. • ,nu.vsd.d. do puodw.' 
•5 o mo.,,ruc do ooulsu'na cotuleado pao Isqado de 1 Lg,  •cou,d,,o,ado. em itsso Kg 	D,d,oc 	u 1240 RI 	17.00 	RA 	10I.0I0,00 doxe,seue alis ,Jnsnuee ias. 

cpu, 	tr Dron tossa., a .mt*agnu, &So 6. 4atf,csao. p.ocedescs& 
,nl,wunacõo.n,,.c.oa.,s 4. de nludada q,..'.bà& ôa pio5s.uo e' 6,' oe'•u 	no Sul 
'II o., MM ao- p'aode.l,&d.msumode :I)d'anpwss d.30. 6.w".. 

aoét.coa. se  t.ao ccegtato se-. lr9ec SEM POR( Ão DORSAl. uékda 
t.daassw a a kndesas da 	,ca'3coca'..dc. es a 'au 4. p.pe*o Se.ata 

stca. coa, 1$ ks coa ,dnctacto dc r>ito. v.ocedÉa.a 	faw.1,, aacsal pan 
partia -- t 	4. fak,c.çlc. ,en,çno-z. de atocagn uwaa.eo 5 c.anaei. 
ra 	dc vtuutd. e ur.so do 'aso oo M,,jltt,o 	.4r.Iua.M7 liCitA .naè,, 

• 4. n,paçlo do SI? P.ro.cisal de água ,d.nor 1" fTs 	5$. a'ujSst's. 

• L Eapecsllc.çên sswnna as petçn aubalagc Cnanocau es.-. 	
e ... 4Ø RI 	II 60 R I 	lo atUa a 

upisealal cor e odor cirac.ttl.,cat seu ISSMS de iamea..çLa p..o'4 	a. 	ot.0 
.n.,d.sda NÃO DEVERA CONTER SENHLMA otrTtA PA*Dr. Q5.h hÃO suqA] 
EXCLVSTV&MENIt COXA E SOBRECOXA. COMO PAR" DA COSTElA. ECU 
Peno .m contorno Imnusuo de lo ídeil matei na dai. 6. w,enga 

-•--: ___________ VUorTUIAL . t3UtiMM 
= 	 un.wI 

	
qanto nela 

— 	 WTE6-COTA EXCLUSIVA MLOUEPP,  

lia r.aegtqi. M..'es Q.tl os!..TMai— d.a.tLa11 & u.a.a - 

'nde Tr,rn EM FUI 	',-,-bo..:' cou,, .d.4o 	lo Se..,J. 
rt,no. cd, .n,oIec,do. e nau 	eca,o,o. coe pior,,.  seu nsr,5,., ....,d.adas,5,ao... 

sebe', r0'nco. com ausducta 04 ,-.p'dad,,. 	etasstasoa"-s, 	F-'nhsl•gnu 6. p,.i,qi,in,j 
t,Iapuct'tc Iu.,o 	'upc. ato volti.. matosa.. 	.4 passas t,tegndade do p,od,to 

snauo do coeaa,sc ,oslcisôo p. 	l,ç.dc Se 	1L  acon3,c.,saóo. ou, caixe 	k5 	budico 2360 RS '.00 RA 	36.720.00 dnestetr.tis decoecte raia 
Sa.ds. ceelg Den 	na r'tabqr.e 4.Sau & .4..ui.fuaØt p'coddcc,. 

dite dc n'dada. c.astkd. 30 _04 	4 	_,5s ,, SI'. 
I2SDLcoerucd.nsiajeraod. :Id,a..p.r., 43.t. dea.ea 

Cosa e lQ&SC.3ta te Cfl$g cccado se, Wmoetv SIM PORÇ. Ão 	ttAI 	o'-'k.Siu 
undurdutsnet,:e cc em btsdotti do 	k 	.co,Jsc ,cc.Sa a',  ,a.sa. - papelSo acosisa. 
uss.css cor, ia 6$ COSI 'dcscm.çto do prodtai procedêncs.. elcrr.sçS, ,'.JO,c,esi çco 
Port1-... ot.. dela áe í.be,cs-ç'o ivspa.i.. de aa...emo,  ..aaiena.,enio . wn.en.çia. 
prazo de nhdode e esoeto do ..suo r,o Msaase',o da Asutill,,. SI? D[I'OA • carimbo 
de .uptçlo do SI? Permec,au de e~ un.a,o' ou gual. LO", api dci 	o'.munta a_lata. 

a_rase 
lzuçecirscaoõ.a istptettfl 	e pøçra embalaias Cacatinsca. flos,, o produto d.vet 

lido . Riu 	co as 	'iOjo,oO 

apiatoslar cor o ode. csract&ttical. tal, asnas, .2. (a.uuwaraçlo pue'da ou parta oua'a 

oneedasdas NÂO DEVERA cowrEs NPNIOtMA OtulttA PAR fl4 QLLR ,Âo SOJA 
EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA- COMO rAKII' DA COSTELA ETC 
Naco para ronasn.o minimod. 10 (da) matas na das. 4. a,Oega 

Cair tUl.0 	 - 
- . 	 usaM. SI sei 	use, telas. aula reaIs 

•'  



Foros)., de asIbo 	anqiocc.S c.aor ti.,0 t iodo (c.lico. F(. 	01 FINOS. SI 

SAL- — .sr*aSee'r -  ar ?t,e: o, de p..i.ttW t.aspt..eiW .iÓ.,ç. com  deirtursiacir. 

1 	u. 1 v.iij 	LWtk tse.v. tais 

ir~ 4 vue. .siuead COM Pfl).çTO. P,odL ~ ooi.an puni de (weal l,mço 

*iguá,e 'ia. o Ia e. pu. wnma a ei petao -- 4q con.e..çb 

Co.. .nti de o (se. oca k.ac. o, Iriawa'. asaSade cosias nibo. peotno. K Ba iOQ RI 1)0 RI 2 flØ 

Es&&aa.m oI.,ta o, pepsi a ikj. s,awsdo e 	da ideal 	M • 
aascsoo,i do peaduto e pnre de ..l,d.dq ateimo de C4 n 	di di da iaena 

opa npapnee. nr,u cl,,' 'Cml. de igo. .stacn,.do onrquecido com (ano 

• neido louco, effit.lu.em pInsulíuno polietImo tfla.pMaiuIt, (ielOtio,Ic. atóxico. 

b.easow...ast. (achado pai amo. •ntd,gem teo tuba, no t.csnwa.o e rn,ateia ao 

a 	2 	
o 1m aio re aba. coa h4.I,d.d. com nde.IÃ.caclo do r.od-~o .ik.maoio 

,, s..... 21030 i. 	 n ,000 	 do, nn ci,...,. 
r' 	 .nsC,cua.& p1' poeJo data ia eek*aru. pgut de , i '4 o o xi. ,. Q '4 C0 	 odeia oeiayo, 	Isolava. 

$na.a b..çic.Faç&. •flCià 'a rdçna ei*0 e'..-.' -  
-ajo, de 	iC",n sano, de "do. alas, naahc', ,. .4 . 

PruomjauoodnludadsdeGw.., . ir. '-]'v.4 

tOtAl. 	- 	 :fl' 	 - 	 RI 	6&920 
- 	 -- 	''' 	 W$ai*Ià ii0, neste .5,0,. a sloua reali 

'ttEI9.Á%iPL4tQNCORRÉNÕA  

 - 	-1 Rst,esUSl  J 
Docente dor, bpo ccq..snhi de palmei,. qsaIid.d.. 1 boa, de  

(sota • icido (õlcco. '"-'asic •aiduua cmi e .c, •.ç0c..,. .4.1.. Mttiddi btaco,bs 

sial comda., qt.statadoied. taloil o... .ut0ooltptcoi aconnin, ti.. pc.5e"ioapce.eala: 

nonao de durem e rseos se upoteeMar qucbte&Qõ Embabgen, ir iruui,, ela pecoren de 
polieu,*o ,,aasop.umic reo'jItaW e .Iot.co ateado,. com ,den't.AoacSo do ,,odulo. da 	

pa 	ronaIeL 	$400 	RI 	1.11 Ri 	49721.00 	
cinco renas 	cincO nau e 

t.bno.ae. Swm.çIc n,.u.:,oaat 	po,çlo dai. - efltsoà.atI.ePruo de 'mIodaden dSZJnI. cena.,,. 	detesto vieste' 
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Validade da Propeate: (A (~%) dias. 
Prazo de F.atrega: de acordo com o Edital e teus praça [o aaetcs 

Declaramos ainda que lemo, o pleno conbecime.,io e atendimento a. exlg*tscla, de habilitação prevista, unte Edital (alugo M. S2'. do Decreto . 
5,450)2005). 

Declaramos que lemos plena accitaçio, por parte da proponente, das e.sntllçôca eatabciccidss neste ialilal e seis. Anexo, e que atendemos todas as exlgncáaa 
~idas neste Edital. 

Declançio espressa de que no, preços cotado, estio incluída, todas as despesa., tributos e encargo, de qualquer natureza Ineldente, sobre o objeto deite 
prato. •ada mao trado tinto pleitear. coe titulo. 

Declaramos, ainda. que atamos enquadrado. uO Regime de tnbuiaçio de klkroempras e Empresa de Peqt.eao Porte. conforme estabelece o artigo Y ds lei 
Complementar 123.de 14 de dczn,bro de 2006 e Lei Federal.' 11.4511 de IS de Junho de 200'. 

0 licitante declare que, nos valores apresentados .cima, estio incluso, todo, os tributos, encargo. trabslbota,, prnide.sciário., tt,c.in, e comerciais. tats. 
fretes, seguros, de.ta,ean,eota'.s de pessoal, cuttos. demais clecopesas que tsuam incidir sobre o fornecimento licitado, tuclualse a margem de lucro. 

O licitante declara que, responde por todos os prejuizo., perdas e dano, que ,e,,t,am a ocorrer referentes .o transporte e fornecimento dos produto., caso 
s-enba a ser contratado. 

Declaramos alada que alsomimo, inteira rnpo.sabllidade pela aqussiçio dos produtos, e q,e seria eseçutadot conforme essginc,a eolitatõeia e eo.tratuat. e 
que lerão i..csado, a partir da data de reett,me.to da Ordem de compra, e ainda, que ao, preço, apresentado, acima, titio incluso, todos os tributo,. 
encargos tnb.tb,,t.j, pre.idenciârlo-n, ficai, e come c13, laia,. (reles. seguro.. deslocamentos de passeaI, custo,, decai, despesas que possam incidir sobre 
o fornecimento licitado, inclusive. murgeo, de lucro. 

Declaramos. nob as pntw, da lei, que tomanio, pleno conhecimento dos produtos abjeto desta Ilcitaçio; que do possuimos nenhuns fato impedielso para 
parlicipaçio date certame e que no, ,ulon,eleo,os * todas ia cláusula, e condiçbc, previstas neste edital, 

Declaramo, que cumpre plenamente ot requisitos de habilitação e que sua proposta até eis, conformidade com as exigências do in.tri,mcnit, con,ocatdrio. 
(artigo 21. 1'. do Decreto %t.nicipat a' (132, 12016). 

Para fazer valer, o direito de prioridade de desempate, a liàtaate declara. sob as penas da lei, para todos oa fia, de direito q que se pos,e presta, 
espcctatmeute para fazer prova ao processo ticivatóno que tem medição do regime de: 

MFJEPP. para efeito do dõpo,itisu ia IX' 323,2006. 

1 ) COOPERATIVA, para efeito do d&spositho na Lei Federal n1 1.4311 de IS de junho de 200?. 

llovt,rarmos de que a,suotimo, tuteles responsabilidade pela entreg, dou produto., e que arrio executados conforme eaig,seln edltalicia e contratual, e que 
'crio iniciado, a Isarlir di dita ole rrcrl,liucnlo da Ordem de cumpris. 

Fonatezai( e- li De Dezembro de 2018. 

1' 
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Ao Pregoeiro(a) da 

Prefeitura Municipal de HORIZONTE/CE 
Secretaria Municipal de Educação 

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

Horário: 10h:O0min. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N° 
8.666193, bem como às cláusulas e condições do presente Edital. 

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

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

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

DESCRIÇÃO 
	

UNIU j QTO 1 MARCA 1 VR. UNIT. VR. UNIT.
EXTENSO 

PEITO DE FRANGO EM FILE CONGELADO. COM  ADIÇÃO 
0€ ACUA DE NO MÁXIMO 6% ASPECTO PREPRIO. NÃO 
AMOLECIDO. E NEM PEGAJOSO. COR PRÓPRIA SEM 
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. 
COM  AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, 
EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE. 
ATÓXICO, LIMPO. NÃO VIOLADO, RESISTENTE. QUE 
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O 	

KG MOMENTO DO CONSUMO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 
1 K13. ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS COM 
10KG. DEVERA CONTAR NA EMBALAGEM DADOS DE 
INDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INFORMAÇÕES 
NUTRICIOOtIS. DATA DE VALAIDADE, QUANTIDADE DO 
PRODUTO N'00 REGISTRO NO SIF Ou SIM. COM  
PRAZO DE VALIDADE, MINIMO DE 180 DIAS A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA. 

12.240 FRLATO IRS 17.09 

dezessete 
reais e 
nove 

centavos 

VR. TOTAL 
VR. TOTAL 

EXTENSO 

1 duzentos e 
1 nove mil, 
1 cento e 

R$ 209.181,60 joitenta  um 
1 reais  
1 sessenta 1 

centavos 



- 	 g 
t PA,INA 

2 

SARDINHAS EM ÓLEO COMESTIVEL. SEM 
CONSERVANTES QUIMICOS, PRONTA PARA O 
CONSUMO. EMBALAGEM LATA TIPO ABRE-FÁCIL. COM  
PESO LIQUIDO DE 1250 E PESO LIQUIDO DRENADO DE 
640. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE 
OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCLA. 
NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO. DATA DE 
VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL POR PORÇÃO, NÚMERO DO REGISTRO 
NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SIFi'DIPOA E ATENDE 
AS ESPECIFICAÇÕES TÊCNICAS. O PRODUTO DEVERA 
APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA, 

LATA 18000 PALMEIRA R$ 315 
três reais e! 	

onqiienta e 
seis m' e 

quinze 	R$ 56.700.00 setecentos 
centavos 	 reais 

ITEM DESCRIÇÃO UMD QTD J MARCA VIL UNT VR. TOTAL 1 EXTENSO 

ARROZ BRACO LONGO FINO TIPO 1, EMBALAGEM 
' PRIMARIA DE POLIETILENO TRANSPARENTE. 

RESISTENTE ATÓXICO. HERMETICAMENTE FECHADO 
POR TERMO.SOLDAGEM, COM PESO LIQUIDO DE 1 1(0. 
CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NOME E dez mil. 
ENDEREÇO DO EMPACOTADOR, NÚMERO DE REGISTRO Irõs realise trezentos e 
DO PRODUTO NO ÕRGÃO COMPETENTE E 	

1<" 	'' 	REALEZA õt dfWflMrIIfl 
R 	10 325 25 	

vinte e cinco 
PROCEDÊNCIA. NUTRICIONAL POR PORÇÃO. DATA DE . reais e vinte 
EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE. EM FARDOS centavos e cinco 
LACRADOS DE 30KG (ESPECIFICAÇÕES IMPRESAS NA 	 1 centavos 
PRÓPRIA EMBALAGEM). ISENTO DE MOFO. ODORES 
ESTRANHOS. PARASITAS, SUBSTANCIAS NOCIVAS E 
QUAISQUER OUTRO TIPO DE IMPUREZA, PRAZO MINIMO 
DE VALIDADE DE 6 MESES DA DATA DA ENTREGA. 

ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1. EMBLAGEM 
PRIMARIA DE POLIETILENO TRANSPARENTE. 
RESISTENTE. ATÓXICO. HERMETICAMENTE FECHADO 
POR TERMO-SOLDAGEM. COM  PESO LIQUIDO 0€ 1 1(0. 
CONTENDO: INDENTIFICAÇAO DO PRODUTO NOME E atenta e 
ENDEREÇO DO EMPACOTADOR. NÚMERO DE REGISTRO sete mil. 
DO PRODUTONO ÕRGÃO COMPETENTE E reais e 	

trezentos e 
2 	PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR KG 	24.750 REALEZA 	R$ 	

3,53 cinquenta e R$ 
	87.367.50 	sessenta e 

PORÇÃO. DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE, três 	
sete mais e 

EM FARDOS LACRADOS DE 30 KG( ESPECIFICAÇÕES centavos 	
cinquenta 

IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBALAGEM). ISENTO DE centavos 
MOFO. ODORES ESTRANHOS. PARASITAS. 
SUBSTANCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO 0€ 
IMPUREZA, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES 
)A DATA DAENTREGA.  

Valor do Lote 	 1 R$ .:;zn.seznl 
noventa e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos 

DESCRIÇÃO UNID 0W 	MARCA VR. UNfl. 
EXTENSO VR. TOTAl. 

1  VIL TOTAL 
EXTENSO 

lha 



[BISCOITO DOCE TIPO 000UINHO DE PRIMEIRA 
QUALIDADE. A BASE DE FARINHA DE TRIGO 
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÕLICO. LIVRE DE 
GORDURAS TRANS 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 PRIMARIA 
EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, 
RESISTENTE, E ATÓXICO, LACRADOS. COM  
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAI. POR PORÇÃO. DATA DE 
EMBALAGEM E PI%ftrZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO 
MINIMO DE 300G (ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA 
PRÓPRIA EMBALAGEM). ACONDICIONADOS EM FARDOS 
LACRADOS E INTACTOS COM 15 PACOTES. ISENTO DE 
MOFO, ODORES ESTRANHOS. SUBSTANCIAS NOCIVAS E 
QUISQUER OUTRO TIPO DE )MPUREZA PRAZO MINIMO 
DE VALIDADE DE O MESES'DA DATA DA ENTREGA. 

PC 
cinco reais 

5.08 	sei- 	11$ 	48 768.00 
centavos 

quarenta e 
oito mil, 

setecentos e 
sessenta e 
oito reais 

BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO DE PRIMEIRA 
QUALIDADE. ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO 
FÕI.ICO, LIVRE DE GORDURAS TRANS E SEM RECHEIO, 
SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS E DE 
CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO 
PODENDO APRESENTAR EXECESSO 0€ DUREZA E NEM 
SE APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE 
APRESENTAR QUEBRADIÇO EMBALAGEM PRIMARIA EM 
PACOTES 0€ POIJETILENO TRANSPARENTE. 
RESISTENTE E ATOXICO, LACRADOS COM 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL POR PORÇÃO, DATA DE EMBALAGEM E 
PRAZO_DE VALIDADE E PESO LIQUIDO MINIMO DE 
4000(ÉSPECIFICAÇÕES IMPRESAS NA PRÓPRIA 
EMBALAGEM, ACONDICIONADA EM FARDOS E 
INTACTOS COM 20 PACOTES, ISENTO DE MOFO. 
ODORES ESTRANOS, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS E 
QUAISQUER OUTRO TIPO DÇAIPUREZA. PRAZO MINIMO 
DE VALIDADE DE 8 MESESÓA DATA DA ENTREGA. 

siScoro SALGADO TIPO CREAM CRCKER. DE 
PRIMEIRA QUALIDADE, ENRIQUECIDO COM FERRO E 
ÁCIDO FÕLICO E SEM GORDURAS TRANS. TEXTURA 
CROCANTE E SEM SABOR AMARGO RESIDUAL, SERÃO 
REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS QUEIMADOS E 
DE CARACTERS ORGANOLÊPTICOS ANORMAIS. NÃO 
PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM 
SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PRIMÁRIA 
EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, 
RESISTENTE, E ATÓXICO, LACRADOS COM DUPLA 
EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAI. POR PORÇÃO DATA DE 
EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO 
MINIMO DE 4000 (ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA 
PRÓPRIA EMBALAGEMO. ACONDICIONADOS EM CAIXAS 
DE PAPELÃO LACRADAS E INTACTAS COM 20 PACOTES. 
ISENTO DE MOFO. ODORES ESTRANOS. SUBSTÂNCIA 
NOCIVASE QUAISQUER O9TRO TIPO DE IMPUREZA, 
PRAZO MINIMO DE VALIQKDE DE O MESES DA DATADA 
ENTREGA. 

cinquenta e 
três reais e 	 sess mil. 

PCT 17.800 COLEHO R$ 3,22 vinte edois R$ 56672.00 seiscentos a 
centavos 	 setenta e 

dos reais 

17 R$ 3,40 
três reais 
quarenta 
centavos 

Cinquenta e 
nove mil. 

R$ 	59,840,00 oitocentos e 
quarenta 

reais 

2  INO 
311 
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BOLACHA AMANTEIGADA DE PRIMEIRA QUALIDADE. Á 
BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 
E ÁCIDO FÓLICO. LIVRE DE GORDURAS TRANS E SEM 1 	1 
RECHEIO. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL 
COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARÁCTERES 
ORGANOLÊPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO 
APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE 
APRESENTAR QUEBRADIÇO, EMBALAGEM PRIMARIA EM 
PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, 	

sete reais 

RESISTENTE E ATÓXICO, LACRADOS COM 
PCTf '4.4oO/{ '  FOR LEZ 	

7.86 
1 e oitenta e 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE.
seis  

INFORMAÇAO. NUTRICIONAL POR PORÇÃO, DATA DE 	
centavos 

 
EMBALAGEM E PRAZO 0€ VALIDADE E PESO LIQUIDO 
NO MINIMO 300G (ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA 
PRÓPRIA EMBALAGEM). ACONDICIONADOS EM FARDOS; 
E INTACTOS COM 20 PACOTES., ISENTO DE MOFO. 

'ODORES ESTRANHOS, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS E 	1 
QUAISQUER OUTRO TIPO DE IMPUREZA PRAZO MINIP. 1 	 r 
DE VALIDADE DE 6 MESES DA DATA DA ENTREGA,7 

	

Valor do Lote 	 - 	LRI-278.404,00 
duzentos • estante a oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro mais 

ITEM 	 DESCRIÇÃO IJNID QTD 	MARCA VR. UNIT. 	 VR. TOTAL 
VR. TOTAL 
EXTENSO 

PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG EM EMBALAGEM 
PRIMARIA PLÁSTICA RESISTENTE E ATÓXICA 
CONTENDO 10 UNIDADES E PESO LIQUIDO DE 500G. 
COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. INFORMAÇÃO 
NIJTRICIONAL POR PORÇÃO. NOME E ENDEREÇO DO 
FABRICANTE, DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE 
VALIDADE (ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA 
EMBALAGEM). ISENTO DE MOFO. ODORES ESTRANHOS. 
SUBSTANCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE 
IMPUREZA, NA ENTREGA O PRODUTO DEVERA TER 
DATA DE FABRICAÇÃO MÁXIMA DE 01 DIA E PRAZO 
MINIMO PARA CONSUMO DE 05 DIAS, DENTRO DOS 
QUAIS N.&O DEVERÁ HAVER ALTERAÇÃO 
DASCARACTERISTICAS 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 
VAICULOFECHADO E HIGIENIZADO 

PCT 18.000 1 GIPAN 1 R$ 4,40 

quatro 
realce 

quarenta 
centavos 

setenta e 

R$ 	
79200,00 nove mil e 

 duzentos 
reais 

ln nioo 
e nove 	 real. 

DESCRIÇÃO 	
IUNIDI OTO 
	MARCA VR.UNIT. VR. UNIT. 

	 IVR. TOTAL. 
VR.TOTAL 

	

EXTENSO 	 EXTENSO 

/ 	cento e 
treze mil. 

R$ 113 184,00 	cento  
oitenta e 

quatro reais 



Valor 

Validado da Proposta: 50 (sessenta) dias. 
Procedência dos Produtos: Nacional. 
Prazo de Entrega: lO (dez) dias, a partir do recebimento da Ordem de Compra. 

27 DE DEZEMBRO DE 2018 

—t 
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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 	VALOR TOTAL UNITÁRIO 

fl Abacate de primeira qualidade, in natura. 
tamanho médio, tamanho e coloração 	 R$ 	 R$ 
uniformes e sem defeitos, polpa firme. kg 	90 	CEASA 	750 	 675.00 
livres de sujidades, parasitas, larvas 

Banana prata tamanho médio (IOOg), 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 pera tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com grau máximo de 
evoluçãono tamanho, aroma e sabor da 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou kg 16.500 	CEASA 	4,20 	69.300,00 
defeitos. firmes e com brilho, sem 
machucados. 

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

R$ 4 machucados, sem larvas, parasitas e kg 	225 	CEASA 	799 	1,797.75  outras impurezas, acondicionada em 
caixas de papelão. 

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

5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem kg 11.250 	CEASA 	3,10 	34875.00 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
machucados. 

Melancia graúda, de primeira qualidade, 
casca integra, livre de sujidades. parasitas 
e larvas, tamanho e coloração uniformes, R$ R$ 

6 devendo ser bem desenvolvida e madura, kg 18.000 	CEASA 	
2.60 	46.800,00 

com polpa firme e Intacta, sem 
machucados. 

 



a 

n~ 6 f\ 
P tifNA 

\c, 

Farinha 	de 	trigo 	especial 	COM 
FERMENTO- Produto obtido a partir de 
cereal limpo, ~germinado e são, isento 
de matéria prima terrosa e em perfeito 
estado de conservação. Com  aspecto de 

pó 	
fino, 	cor 	branca 	ou 	ligeiramente 	

k 400 	DONA BENTA 	
R$ 

amarelada, 	cheiro 	e 	sabor 	próprios. 4,20 1.080,00 
Embalagem plástica ou papel de 1kg, 
contendo os dados de identificação e 
informações 	nutricionais 	do 	produto 	e 
prazo de validade mínimo de 04 meses da 
data da entrega. 

Macarrão tipo espaguete, massa com 
sêmola 	de 	trigo. 	pasteurizado. 
enriquecido 	com 	ferro 	e 	ácido 	fólico,: 
embalagem 	primária 	polielileno 
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 

R  2 	produto, informação nutricional por porção. 	pc 21.000 BONSABOR 3,19 0099000 data de embalagem, prazo de validade e 
peso 	liquido 	de 	500 	gramas 
(especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem), acondicionados em fardos 
lacrados de 10 pacotes 	Isento de mofo. 

es estranhos, substâncias nocivas e 
squer outro tipo de impureza. Prazo 
mode validade de 8 meses da data cia 

jq ega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE 19 -  AMPLA CONcOfltNcFfl  ________ 

ITEM J 	DESCRIÇÃO 	 UNID j OTDE 	MARCA 	
U NITÁRIO 

VALOR TOTAL 



It4Q ' 
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Biscoito doce tipo coquinho 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 organolépticos 
anormais, 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 e do fabricante, 
informação nutricional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso 
liquido minimo de 3009' (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 6 meses/da data da 
entrega. 

PC FORTALEZA 
4.50 43.200.00 

n 

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

c com identificação do produto. informação 
nutricionaf por porção, data de embalagem 
e prazo de validade e peso liquido de 400g 
(especificações impressas na própria 
embalagem), acondicionados em ,Iárdos 
lacrados e Intactos com 20 pacoteí Isento 
de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo mínimo de validade de 6 
meses da data da entrega. 

riu RS 
4.69 

RS 
82.544.00 

R  '11,1 1  N1 



[ai 

Biscoito salgado tipo croam craciçer, de 
primeira qualidade, enriquecido com ferro 
e acido fólico 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 transparente, 
resistente e atóxico. lacrados com dupla 
embalagem com identificação do produto, 
informação nutricional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso 
liquido de 4009 (especificações impressas 
na própria embalagem), acondicionados 
em caixas de papelão lacradas e intactas 
com 20 pacotes. Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de íímpurezaw Prazo 
mínimo de validade de 6 meses,dé data da 
entrega. 

PC 	17.600 4,50 

e 
/4 

PAGINA " 

R$ 
79.200,00 

pej 

Bolacha Amanteigada de primeira 
qualidade, á base de farinha de trigo 
enriquecida 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 	

/ 14.400 
identificação do produto e do fabricante, 
informação nutricional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso 
liquido de SOOg (especilicações impressas 
na próprio embalagem). acondicionados 
em fardos lacrados e intactos cern 20 
pacotes. Isento de mofo, odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses'a data da 
entrega. 

PELAdO As 
4,99 71.856,00 

VALOR TOTAL DO LOTE' 1 
R$ 

276.800,00 C' 

LOTE 20-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

TEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID i QTDE 	MARCA 
1 VALOR 	

VALOR TOTAL 1 UNITÁRIO 



4.t 	
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('S PAGINA 

acidez 	volátil Vinagre de álcool, 	 4%, 
embalagem 	primária 	garrafa 	plástica Oi> 

contendo 500 ml com identificação do 
produto e do fabricante. registro no Órgão 
competente, data de embalagem e prazo 

g r 2 400 MARATÁ 
R$ 

de validade, acondicionados em caixa de 1.98 4.752.00 
papelão lacrada e intacta contendo 12 
unidades. 	Livre 	de 	impurezas. 	Prazo 
minimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 123585,00 

LOTE SI- EXCLUSIVO ME OU FPP  

ITEM ' 	 DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA uZÃo VALOR TOTAL 

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

embalagem 	
e 	prazo 	de 	validade. 

r 4. 000 SOVA R$ 
acondicionados em caixas de papelão 5.20 20.8.00 
lacradas e Intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substâncias 
nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 
impureza. Prazo de validade mínimo de 6 
meses da data da entrega. 

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% 
de lipidios, à base de ~os vegetais ,  
Ilquidos 	e 	Interesterlficados 	e 	sem 
gorduras trans, embalagem primária pote 
plástico de SODg contendo identificação do 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

2 	nutridonal por porção, data de embalagem 	un 3.480 PURO SABOR 
1 	1 elou 	prazo 	de 	validade 	e 	S.I.F., 

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

VALOR TOTAL DO LOTE 

Total Geral: 	 1 R$ 	3.266.698,001 

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 
que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 

Pacajus - Ce, 27 de Dezembro de 2018 
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LOTE 2. COTA EXCLUOIVAME OU EPP 

ITEM tff  OTDE MARCA DESCRIQÃO V. UN1T 'é, UNIT IXT. 'é. TOTAL V.TOTAI. (XL 

Abacate da P~1. ~da. In natura, tamanho médio, nove sais. 
duzentoe e oitenta 

Kg 30 CIMA estanho e coioraçao uniformes e sem defeitos. poipe R$9.39 trinta e nova R$281 .M 
..M 

 
ses e 

fsw.e. srtres de aupdadss, pw~ larvas, centavos 
centavoe 

Banana 	presa 	tamanho 	médio 	1 1Xg, 	de 	primeira trtntasummii, 
qtzaIldeOe, sn sseturs, ao. pencas Sstagrsa, tamanho s datooeatos e oitante 

*1; 62K CIMA ccictaç 	unlorma. co,. poiç.é firme e mIada, devendo R&5.10 
01h40 rema e dez 

Rui i$7.7S a sete reate a 
sal bens deset.da es., danos fIscos a m.cênmoo. estante e seis 
Onundos 60 	e 	e %'aoepose oenia's'oe 

Lare pele ies.aS.e 'isso, de prv"rs quseladade querente mli. 

3 5 S CtASA 
vtoa C Vau ~—a de evOiwCaO a. W,e'.o. 	o'a e 

Riria 
seta 'esSe e Pinta 

RSaO.a0ø.ui 
quatrocentce e oito 

sabor da espécIe ueolorn.a.. se.. ,  serw,.f.ede Ou deletoe. 5 OaiCO$aritevoe leMe e dezeesele 
trmsa e cose bramo, cais. mecivacsdos. os'tarde 

Maça nacionci, aoprlm.sa qualidade. Ia natu. e lanvanho soveceitide avie 
4 K 5 CEABA a co, uniformes sem meflsucadoe, acm serasa, persalta R112,O4 

dote r.aie e 
R1403.OI reai. e aed 

e outra impuresaa acondicionada ao' celise de papailo qusto cas.iavoa 
C'savoa 

Mama. tontos. de primeira qualidade, coo. 80% da 

nsatuiaiao, frutos de tamanho ~~no ysi ~Imo dote 	 . 0v~ 

5 (9 3.750 CEMA de e'voauflo no lan..nho, eron.ae asbo. de espécie, acm R$3,27 
três leais 	vinte 

R512.244aO 
e quarenta e cueto 

f.sin.entoe ou deielloe, 	trines e coo, brliho 11~ de 
e sete centavos raia 	noventa 

sujidedea, paiasitas e ia,vee, sem machucado.. centavos 

Maianois greuds. de pn'vseire queiidede, casca integre, quatorze mil, 

Urre 	de 	adjdsdes. 	perasitas 	e 	servas. 	terssnho 	e 
dois reais e aacentc.a 

r Rg 6 000 CIMA 
..M.~unifolmes, devendo es. bem ~~1d.e 

R$2.46 quarenta. canoo R$14.693,8$ noventae três raaae 

madura, com polpa mm. e Intacta, sem machucado.. cenlavoa e oitenta e oito 

Melao laponés. de p.Imsn queiidade tamanho médio, centoeoltantas 

50 CSA 
as., w..ohuoados ~me sa.nnho uniformes. OOm 

s1 
lisa 'cais a 

s.aseota a sete 
t'$5 resie 

grar. de n,alunsçêo adequado, isento de substirseuse s1$fl7 
seesenta e set. 

teltseee, eteadadas 
cenuasos 

centavoe 

VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$100.e03,011 

os., 	. ee.centoa e Oca reMa. sele Ceistevoe 

a 

FINE 

n 

,4t't 

4iCrT4" 	J,g 

Álo P4UINA 
ÃRRIFCÍTURAMUMiCWALDEPIO*IZQWTE/CE 	 o 
w.PRIOAOILUIOÔH.CON 201$ 12.0$1.SRP 

 

QSJ,TO S.eleçlc de .,emoe proposta pera reg,.n de preços nM.ndo iulu 	e venluele .qislç6es de gemeras alimsnbcloe destinado. SO alunoa a...bdoe pelo Progralite ,, - - 

de SJvneMaÇêO (soca' do murnàoidlO de itceaontact 

CARTA PROPOSTA 

COTE 1 AMN.A COICORRENCIA  

(TEMI UNIO 1 CTOIS MARCA OUCMCAO 'é UNR V. tflt W. V. TOTAL 'é TOTAl. (XI 
altocelitos e 

Abacate de fomeva queêdade. Ii, nflg, tan.ani,o n'seu, nove reasee 
¶ sIg 90 CEflA tamanho e color.çio uniformes e a.., deie40e 	polpa R$9.39 fite e ros R$4M,I0 

•Sflte e 	sstr 
teci. 

 

.~ta 
in,,e. livres de supdedee paeltae, aries Cs'ta.o. 

Banana 	prata 	tsn,en#,o 	médio 	ilOOgi 	da 	primeira norentae CacO 

quesidede, in natura, em p.00aa lo legra. 	tamanho e mii, .ecantoee 

1 01$0 CEMA K coio.eç$o uniforme, Co.,, polpa Nm. e intaota, devendo R$5,10 
c:nco 'n'e e da, 

R39S.113.27 .eseentaev$e 
ser bani dnanvolvlde, sem danos Micos e ineoênicoe reais e visitas cata 

oriundo, dornenuselo e tr.neporta centavo. 

oentoe vinte 
Laranja pera tamanho medio 	de P11.11. quaiidsd., 

no frutos com g..0 mêsllmodeevoiuçso 	tairienho, ardinas noto rce. e 'mIa 
nuS, duzentos e 

5s1j 1 r, :mQ CEASA R$Y.fl RSl21 224,49 vinte e quatvor.ais 
sabor de espécie, uniiorn,ss sem fe,inientos ou defeitos, 

fimnes e com brilho. se., n.echucedoe, 

cinco c,nte',oe 
equsi.nla e nove 

centavoe 

Maionaoions. de V~. qualidade, in natura, tamanho 
dois flui, 

4 stg 225 CEASA e wuniformes, ao' macP,ucedoe, e— larva.. ~~ R1112.04 
doze ceia e 

112 709.15 
sstacenloe e nove 

e otflsa ~Ia...ecoadicioneds — cs.se de pepeilo 
quatro centavos tecia 	debito 

centavos 

Mansio torw.o.e de p.w,selre qusuidede, cose $0% de 

mal,srsç$o, fr,dtoa de iaw,eaho iauuton..a no gisu riasimo 
trt.ita e sele n,l5 

de evoe'..çM "o taniarmo, 	oøs.e e 	eisa de espiei., se,, bêa na e vinte 
.eiaøenloe e trinta 

s9 . 11210 CIMA R13.27 wfle liS $0 5 quatro reais e 
•_,' 	0e4e.toe 	*rs.ee e cose brviP,o livTt de 
s-dadea. parasita. e larvas. as., mectucedos 

e seta oet'lavoe 
sessenta 5 nove 

centavos 

Melancia ysude. de g".''e qsaaddade cata Wvtet.. Q444 e q45 •  

*19 18 ,000 CIMA 
livre 	de 	swsded.e 	psrseitae 	e 	. 	 ireno 	e 

R13,4'5 
°ma 1 caie 

querasvtaecenco ',4Â 	1' 
md 5 ostenta e uns 

~1410uniformes, devendo w sete d~~ cama e sessenta. 
madure. cose polpe traie 	Intacta, te., matriutedos 

ces,savoe 
tv$e Caatsvoe 

Meiao jwomêa, de pris'airs quaêdede, tamanho n,êdio, q'*'I'emoe e 
sem machucado. coiorsçêo e tamanho un.formee, Coou 

três rase e 
cinquenta e — *19 

LIGO 

CIMA 
grau de nsetureçao adequado. sento de eubet.ência 

R5367 sessenta e teta K$561 .02 
te-e e dote 

tarrosss, sujldsdee 
c en la e dc 

caets,oe 

VAI.ORTOTAI 00 LOTE 01 R$301.$Q9,1$ 

tr.zeoløe eu., mii oItocentos e nove reais e dezoito centavos 

em-vi 



(f)t41? •\ 

11 

F.t.h. da mS'o Aocada s,rquac.oa crI fervo  e acido 

.FLOCOS FINOS SIM SAL am en*.l.g.m da papei - 	- 
ouda ptMnO tran.pw.nl. Mouca. cal. idaaUAc,ça* 

do prodoto e teólica,ls, eU'.i.aflo 	v.utrn,omai Por qw.r.nta • qu.lru 

paflo. data de -a~a prazo de validada e peso nu'. canta. 

:1 000 MARATA bqi..do da 500 g. aco'oc.oA.do. em lado. iaor.do. or. R112 10 
do. reais e dez 

14144 142,55 ut'snte 'does 

30 	pacotes 	ESØeCMC*CÕe. 	.se,a.a. 	1.• 	proØta 
csniavDs 

ra 	a o.tanta e 

ae.baiageø.. 	inato 	de 	oøo 	040..' 	nv.rto. aeiS caNSVOa 

.ubetanoiea noCdva. a quae.et 0,4,0 tpo da vT.puI.z. 

Prezo nS,lmo da vsdede da 5 	.ea tnd ono .ie.'nio 2 

masee de 6Õ.Ic.çao 'a oceaao a canga 

Facula O 	n.andloca da pneeIra quebd.d., produto 

iungáo.o •st,sido da mandioce. odor ag.sdani livre da desa.e.l. 14. 

catita' Saido. r.nço.o- EmbMegaun pobeuieno .tb*ic.. 
c.to reais e 

oe.,tØ. quereataS 
1 IFXI FIBRA 1155.16 0415 11$17 ¶4254 

doa. taaise oltesta resistente de 1kg. contendo oa dado. de 'danhIcaçeo do 

produto. lntoimaçao nulrlcicrlal por poi'çao e p'azO da 
centavo. 

e sele Øaat*vO. 

validade nilnimo da 04u,.aaa. 

VALOR TOTAL DO LOTE 17. R$10 473,47 

noventa n'li salsoenlo. e setenta a tèa mM, a garanta. seta centavoe 

- - - 	 LOTE ii. EXCLUSIVOML ÓUEPP  

nem UMO i QTOE É 	aakC* 0€scPcAo V USIT Y. tlNfl ItT. V. TOTAL V.TOTAL ItT. 

Psrv.ha dt trigo ..p.cls COM •ERMCMTO. Produto 
00040 .partir de cereal limpo, d.eg.nsaado a aio, 
viela de maltesa p..r.e ter,oee a — parte'to estado de 

C~~ Coes, aapeclo da pó to, cor bramo. ou 
dali 'liii, 

14; 400 
DONA 

bgeuremsata 	w.e,elad, 	flavo 	a 	aabo' 	p.bprtop 
eees r 	a blnta 

1412 13011 
quinhanlo. a trinta 

a.a, 
£.~ ~W. 	papei da 114, orlaado os dadoa 

, centavoa .......  nte a 

da udeiceçIo • anorss.eçóae nytflcloasi do p'odoto a 
centavo. 

p4O da nádade usv..e da 04 lswa.i da data de 

caO IÇO a.øet.ete. ll.54e4 COSI' san's de b'igo 

pe.teun^ aaulquacldo com letra e ácido louco 
am*.~ prsl.aria poilatieno tteaaparente. t.,estaat., 

ato.ico, hamaeticameinla Sachado por ten"oaoagaa. 
en. falha, no sschaun.aalo. reMetente a. ...alu.elc (que t.taate a -5' 55' 

nio 	se 	abre 	com 	facllldadef, 	COSI' 	ldanlJl'caqao 	do crie rase. oualtocrtoe a 

•ct 21.000 GOSTOSO produto, lrJo'n'*çao nut,ic.onui por porçeo, dei. da 1153.54 odentaiito MIII 429.57 ,4"laaoltora.ee 
ambelage' 	preso de v411d.de a peso liquido da 600 centavo. clnquaala e saie 
grama. 	a.paclflcaQÕ.l 	n'praieae 	ae 	própria cantavoe 
aunbelagen.i, .cono.cionadoa em laidos l,cr.doa de 10 

pacote.. l.anlo da mot, odorsa aal,anhoe, aub.tàfciea 

nociva. e quaisquer outro üpa da Impureza Prato mânimo 

da validade de 6 maaa. de datado entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE IS: 1 1'i3 9'u.' e 
ostenta • iria mil, noracenlo. a cinquenta, nova reais e dezoito oantavoe 

IOT( 1 9 .AWPLACONCORRCNCIA 

ITEM t5 OTOC MARCA DESCAICLO V UNff V UNIr EX' V 	1(11 AI \' TOTAL EXT 

Seecoato doce tipo coqw. ,d'o de primeira 	jelidada a ba.e 

de JsuAe de bigo ennquacid. Qons erra a soldo beco, 
aves de 90r6.wea lissa e aan. TCASIO. 'ano rejeitado. 
b*co,tae 	md ce.,doe, aua-v'adaa 	a da ca..cta'ea 
otgenolept.coe 	eaovm. 	aio 	podendo 	apreasate 
escasso da di.'aie a nem •a ata.eat.i quee'aOço. 
Imbalega., 	prIma'ta 	Ioa 	pacote. 	de 	poeetilert 

t-nqua'taa 	si 

Veasperaata 	radeteate 	a 	sáceico 	lacrados, 	coes 
craco caie Tal. oltace',:oe 4 

cl 9500 PALADAR 
dentiilceçlo do produto a do laC.tcente, Inbcemeçai 

*5152 noventa a co-a r$a 115*3 da,znaaae reais a 

nuClIclosial por ~~~~ date da .~@.e prato de 
centavo. 

 
uw.teeS 

nadada a paao liquido Pninio da 3009 (aepeclnceçbea 
Sl.Øreaaae na própria arnbilagami, aoc.ndlclonedot alIS 

f.rdoa lacredoa a .,lecloe Com 15 pacote,. isento de 

mola, odore. .etraaho.. ,ubeteaclae nocivas a quaisquer 

outro tido de impureza. Preso nrinenvo de veludada das 

meca, da del, de ent'age 

41, 



1' 	INA 

O ico.o 	0004 	topo 	wt.00 	de 	pflmsita 	qu.d.. 

e"'QuaclOo coa. fsri'o e $040 104c0 'ir. O. perdure. 

?are e Ir. 	acM... WIo ,a$itadOe biscoitos Mal 

CQVdOe. Qusuviedos e da careci.'.. orpanolépIcce 

anor,s.a4, não podando 	'esenta, caces co de 4055  5 a 

015151 •4 •Øttt-tS' QiJ4*VedÇO t0'*Segetl Pita. Sue a- 
oitanta. dois nor 

pnc. ae ooS.s..o ven~anU, 1 ,in,olítante . .10*00.. aiStOrebae 
seiscentos. dote 

PCI $00 ESTRELA ta~ coa. idenolcaçio do predvto 	w.io.n.eção «14.49 eeeeeae nove Rfl2 652.24 

~-~ por pcição, esta de en*aiag.n. e 9410 de ceatavo$ 
esa e vinte e 

siavo Centavoe 
Idade 	pelo hqu.do nw' 	de 49 (SaPaceOaÇØ.. 

imprsaiai na p049015 e.s.05Jag4't). sconac.or,adoe em 

'erdoe isci'edoc e intactoe coa. 20 peoo..a 	Iseista - 

mofo, oderee e.Iranftos, a,baiãnciae nocuvae e qualaqua. 

0mb tipo de impureza Preto minin.o de v.Iidade de 6 

meses de deta da eniteg.. 

Biscoito 	salgado 	iipo 	orcem 	orsolie, 	de 	primes. 

qualidade. .nhlqu.cido coes, teno e ãc.do (bloco e a•ns 

gorduras sana. suor. CIOøali 	em sabor ameigo 

residual, 	serão 	rejeitadoom 	biscoito. 	mal 	cozido., 
queimado. e de cwaciaf as oiganci*plicoa anoin,aui, neo 

podendo apresenta' escalo de duiaza e nem mil, 

apresentar quebradiço. tmbalsgem primerte em p.cotee oitenta cicie mil, 

PCI 17600 ESTRELA 
de pdaetiieao tnnepwenle. resistente. sibilco. lacrados «..,o 

quatio soes e 
noventa RuO 204,0$ 

luxentos e quetro 

coisi dupla ambsager.s com ldesbflcsçlo do pioduto, 'ccli e oito 
informação nut,ic.onai — porção. dais de ar.sbeisgame 

centatos 
centavos 

prazo de validade 	e peso liquido ninimo de 4409 
fepecAceçbes 	iniprease. 	na 	prõpria 	embalagami. 
acoadacionado. em cessa 06 papelão Ieot.d*e a inlactãa 

oem 20 pacotas 	iaanta de mof, odo.ea aettarstOa. 

aubstMcda v.oca.ee  e quseques o.,lio to de Impuleze 
Prazo minsaso de vade d•l Meca da dais da entrega 

&LaoIta Amnta,gade de orsi..e.e qusadade. 6 seis de 
,wMa de tngo aa'lqwecida Coa. Ie,0o e lado taco. ire 
de gorduras 	iran lese.,. recneio 	certo rejeatsdos 
biscoitos osal 	cozidos 	queimado. 	e 	de 	cs,cta'sa 
organosapticoli 	anormais, 	não 	podendo 	apresentar 

a*oe.eo de duras. e nem se ao ,  eeenta, quebrediço. 

Embalagem 	p.l.v.&oa 	aos, 	pacotea 	dl 	p.olI,til,no 
real. se. e 	a 

sonata e quatro 

4 Pct 14 400 ESTRELA 
Iranapareesis, 	rea.etante 	e 	albaico. 	lacrado, 	coes, 

RSS,53 csques'ta e se. RI" 040.12 
asile quarta real. 

ldersb4cação do produto e do iabncanis 	lnformaçsc e atenta e doma 
nut'lc.onel por porção, dais de .mbaiag.n. . prazo de 

Centavos 
centavoe 

validade e peso liquido no istisimo IOOg lespeolf%caçbes 

Sapreeeae no propsie embsag.Isll, acondiolo,sados em 

fardos iecradoe e lntactoe com 20 pacatas. isento de 

moi, odores estranhos, cubelâncias nocivas a qusiequei 
outro tipo de impureza, Prezo mentis,o de validade de 6 
meses de deis da enisaga. 

VALOR TOTAL 00 LOTE 19: 5t$31t 673,47 

trezentos e dezenove n.a, caaoenloa a setenta aves reais e quarenta a cata Centavos  

LUTE 20. COTA UCI.IJS4Vh ME OU EPP 

51(5 i.lidID 1 010€ 1 	limultu o€stR.çAo V. LISTT V lrnrr (XI V 101*1, V.TOTAL W. 

6.sccno doce topo CÕqut'*o de p.wee qualidade, a ti 
de feinne de s'go S5.r*daCida 	Serros acido tOSCO, 

svrs de podv'ae V. e cem rect.e, seão rejeitados 
bisCOto. 	isa cipzidoe 	qvea.sadoe 	e 	de 	caracteres 

OrganOMOOCO 	''m, 	não 	podendo 	apresenta. 

elcosso de d',wese e nem la apreeerder quet.'sdaço 
Emosiegen. 	piin.ens 	en, 	pacotse 	de 	posetoerio quaorzs as. t 
transparente, 	reeietanta 	e 	atocco. 	lacrado.. 	com 

Cinco reais e 
&zettoe e Otiflo PCt 2.430 PALADAR 

idenuncaçao do produto e do l.a.'ioan'ts, 	niormeção 
«15.92 nteais.dois «$14 204.05 

reale e oito 
~c~ pia Pio~ date de ensbsagecs e prazo de 

centavos 
centavoe 

vaidade a peco laquldo n'mimo de 300g (eepeclflcaçõee 

- 

•snp.eesaana progri. embalagem), acondicionados ar,. 

fardos ar~ e lntactoe com II pacotes, Imilinti, de 

moio, odores eettenhos. .ubstaaoiae nociva, e quaisquer 
outro 0po de impursia Prszo mininso da validade de 6 

mecas 
 

da dote daentiega 

0-, 



t 

Ptt'NA Z' 

65reP,e.ado 	odado. -.a--- ptnãita pobetdenc 
tran sparente. 	'.eteale. 	etóeoo. 	iIsq,.etceflMe,t. 

00.5 4., 
.cJ'ao PC. 	I.n,oeeoddeqen.. 	com 	id.ntJtcação 	d 

produto e do febricenla. ~0 nQ lrgêoconipelaaia. 
qu.he'toe e 

2 Ice ALTEZA 
data de emceiag.m e prato de niidede epeeo liquido de 

!$I 22 
d0.e Cantaste 

43 	3" 43 eManta e 	cem 

e quetaMø e Vês 
1 tg, econdic.onadoe em fdoe lacrada com 30 kg 

Isento 	de 	e,.pur•Iae. 	E.flCellcaÇÕee 	impressa 	AS 
ce las OS 

propne e.nbeleoem. 

Tempero condimentado completo c.,e.'o liquido SEM 

PIMENTA. 	oonei.teni.. 	•mb&egem 	primária 	gare?. 

piseuca contendo 500 mi com identlbcaçlo do produto  quIna 

do rebricanta. n' do registro no Õrgêo conipelente. deis seia teci, e lo,. 
a G,  2400 REGINA de emberegem e preso de validade. •condicionedos em RUM cs.quer,tae três R$' N  0/34 / ssienla.Ir4. r.sl . 

celas de pepeilo ieo,edae intacta contendo 12 unidades. centena • 
Isento 	de 	odor.. 	•eL,e"boe 	substsrecle. 	floorra. 	e 
q.,eleque. ovtroe opõe de inipure&e 	Prezo minimo de 

rede de $n.ese. de date de entega 

Vinegre de Stool. ecudeu .dMS 4".. embalagem prIanêrle 

ganete piseoce contendo 100 - com øentticaç*o do 

produto • do •abflcente. rervo AO OrgiO CO4..petente. 
Ocie -'.. &ltetot 

LORO data de embsiegen, 	preto de veedade. W~~~ Riste 
 caco ri.. e da 

01$12 244.50 
e 	.nta e Qu*V; 

em c.i.a de P.~&0 ~Ida e intacta contendo 53 
cenvoe noverta 

 
real, e 

uneded.e liste de impureza. Prazo mina~ de veedade 
tIni.5 o. 

de e meeea de dais de entrege. 

VALOR TOTAL 00 LOTE 30: R$44,t71.43 

guarani. • quatro mii, quinhento, e ee4enta e un, real, e querente e bi. centavo. 

- - - 
	 LOTE 31 EXCLUSIVO ME OU CPP 

Item tE MARCA OtSCRiÇ&O V. UNrT V. IJNIT €XT. V. TOTAL V.TOTM. EXT. 

Oeeo de 50. refr.edo 0901.  er.. 9~. pet com .~ 
de 100 ml Com, ~~do produto e t.bflcente, 
odor.çsaç&o nut'ecioaei por P~. 	do regatro sO orgác sinta e ter. mli, 

0' 4 SOTA 
O. 	de embqe.in e - 	de Y. sete reais e 

Iria cMqvente e R$2e t3245 
cento e sial. e dois 

ecce'dloeonadoe em cssae de peçetio lecredae e 	iactae rase e Quarenta e 
contendo 20 ur.eded.e 	leento da ~aoeetrenhoe 

canina 
carco centavos 

ssbetknc.e. nodin. e qv.req.ar  0.4,0 tapo de ewpdrela 

Prezo de ,er.dade n'imo de 6 .T'eeee de dela da entrega 

Me.g.rina,agetai com es - 66. 16% de iipidioe. a baee 
de Oieoe vegetam liquido, e intereeterløcedoee..m 

gordure. iren, embalagem primária pote piseuco de v.ntaecinco mli, 
500 	contendo .denbflceçio do produto e labncsnle. quinhenloe e 

2 UO 3 410 PRIMOR .ntormaçêo nutriclonai por porçio, dela de .mb.iegem R$7,38 
alie rasa -u-unta 

it526 847.30 encanta e seta 
dou preso de Velidede e 6.5.7. êcøndiøicnedoe em 0019. 

e CincoCentavos 
tese e t.ntae 

do pepetbo iecredee e mIada Preso minimo de ,eildede cinco centavo. 
de 4 meeee da dela de entrega. Éepec.Roeçøee lmpr.eeee 
na própria embelegem. Enteg.: mensal 

VALOR TOTAl. DO LOTE 31: R$61.66tJ0 

clr.quen 	e  um nS. 141,440,10, e 041Mb e nwe resle e oitenta OeIlitvOe 

	

VALOROL.OSAL COR LOTES :I 	A$3 C - 2891  84 
b**.a o.rocerItcs e Cc. — cantoa e norerrs e -, rasa a l.fla e o.nt cc, avoa 

	

PRAZO DC ENTREGA. 	 IQ Qfl DiAS 

	

PRAZO DI VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 	 60 (SESSENTA) OCAS 

Deciaremoa pare todos os tine de direito, qu, no; preços olertadoe estão inciuide. toda.e. de.pe ..e'noidentae cobre o fcrnec.al,entoreiarentee e tributo.. encargo. sodieie e 
demais ônue ~entoe aetecuçso do otato deela iciteçêo. 

Declaremos, para lodos os ;ns de direito, que cumpflmoe pienem.nt. os I.qu.eiloe de habiliteçáo que noaea Certa Pvcpoela esta em oontormidede coo. as .,igênciaa do 
lr,etrumanto coavocetarso tediledi 

FORTAttZACt) 21 de DEZEMBRO de 20141 

90 



Á PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZON'TVC* 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 2018.12.06.1 - SRP PAIN  

imentuítat aqutu~ de gêneros alknentkios destinados aos k j n\t 	 7 
____•—_'4,. 	l—JslLJtL.LsJa. 

LOTI 1 • AMPLA CONOMÊNQA 

ITEM DEScRIÇÃO 
— 
UNtO 

— 
OTDE 9 	MARCA V. 1JNIT V. UNIT EXT. V. TOTAL V.TOTM. EX!'. 

Abacate de primeira qualidade, in nativo, tamanho oito~ e 
nédio, tamanho e coloração uniformes e sem defeitos, Kg 90 produto' R$9.50 nove reais e 

R$855,OO cinquenta e cinco 
polpa firme, livres de sujidades, parasitas, larvas, 

cinquenta centavos reais 

Banana prata tamanho médio (lOOp), de primeira 
Qualidade, li natura, em penca, Integras, tamanho e cento e trás mil, 

2 coioraçho uniforme, com polpa firm, e Intacta, Kg 16.750 produtor R$5.50 
cinco reais 

cInquenta centaveos 
P1103. 125,00 cento e vinte e 

devendo se bem desenvolvida, sem danos físicos e cinco reais 
rneclnlcos orlundos do manuseio e transporte. 

— — 
Laranja pena tamanho médio, de pnme4ra qusédade, 
frutos com grau máximo de evoluçio no tamanho, sete reais e 

cento e vinte e 
Kg 16.500 p.odutoe P1740 R$122.100.00 dois mil e cem 

— 

aroma e sabor da espécie, uniformes. sem fer,mentos 
OU defeitos. Armes e com brilho. 54m machucados. 

— — 

Quarenta centavos 
reais 

Mal nacional, dl primeira qualidade, in natura, dos ml, 
tamanho e cor uniformes,Mim machucados, sem 

1(9 225 produtor R$L2,20 
cimo reais e vinte 

R$2.745,00 
setecentos e 

larvas, parasitas e outras Impurezas, acondicionada centavos Quarenta e cinco 

— em caixas de papeilo — — reais 

Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% de 
maturaçio, frutos de tamanho uniforme, no grau 

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

trinta e sete mil, 
espécie, sem ferimentos ou defeitos, Armes e com Kg 11.250 produtor R$3,30 R$37.125,00 cento e vinte e 
brilho livre de sujidades, parasitas e larvas. sem 

centavos 
cinco reais 

— 

machucado,. 

Meiancia grada, de primeira Quei.d.de , casca integra, 
1.m de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

18.000 produto. R12,50 
cois reais 

P14500000 
quarenta e cinco 

coior 	 devendo ser bem unif color"ormes, 	 desenvolvida e cinquenta centavos Mil reais 

— 
madura, con polpa ftnne e intacta, sem machucados 

— — 
Melão japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, 

sem machucados, coioraçê 	tamanho uniformes, o e amano un três reais 
quinhentos e 

com grau de maturação adequado, isento de 
ICp 150 produtor R$3,70 centavos 01111555100 cinquenta e cinco 

substáncias teimosas, sujidades. 

' oLOTE VAU LoR TOTAL R5311505,00 1 
t eo;oonzo riiií, qurriht'ntos e cinco reaL ' -- 

LOTE 2 - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

DESCRIÇÃO LINIDI 
— 

OTDi 1. MARCA  v. urr V. uwit EXT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

A:acate de Primeira Quaiidad,, in nat, tamanho ura  
'-'eco, tamanho e coloração uniformes e semdefeitos, KØ 30 pro&tor P5950 nove reais e 

P528500 
duzentos e oitenta 

— 
polpa firme, iivres de sujidades, pans*as, larvas. 

— — 
cinquenta centavos e cinco reais 

Banana prata tamanho médio (1009), de primeira 
Qualidade, in natura, em pencas integras, tamanho e trince e 	mii, 

2 coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 1(9 6.250 produtor 1t35,50 cinco reais e 
R534.37$,OR134.375,010 

trezentos e 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos is icos e cinquenta çenta ç$ v setenta e ~0 
~tinidos Oriundos do manuseio e transporte. reais 

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

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos 
1(9 5.500 produtor 111$7,40 

quarenta centavos P14070000 
setecentos reais 

ou defeitos, firmes e com brilho, San, machucados, 

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

75 doze reais e vinte novecentos e 
larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada Kg produtor P11220 centavos R$915,00 quinze reais 

em (alias de p.oe4ho 

Mamio tonnosa de primeira qualidade, com 80% de 
maturação. frutos de tamanho uniforme, no grau 

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor cai três reais e trinta doze mil, trezentoi 

espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com 
3.750 procUto, R33.30 

centavo. 
P112 375,00 e setenta. cinco 

brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem reais  
madiucados. 

Melancia graúda, de primeira Qualidade, casca Integra, 

ti 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

1(9 6.000 produto, R$2,50 
dois reais e 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e onquenca centavos 
R$ 15.000,00 quinze mil reais 

madura, com polpa firme e Intacta, sem machucados. 
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— 
ITEM 

- 	--- 

DESC*IÇ0 
— 
UNtO 

— 
MARCA V. UNIT V. UNIT EXT. V. TOTAL 	\ S4ÕTAL?'I 

Biscoito doce tipo coquinho de Primeira qualidade. $ "---: 	 - 
Use de farinha de trigo enriquecida com feno e ácido 

fólico, livre de gorduras bens e sem recheio, serão 
rejeitados biscoitos itfll CO~, Queimados e de 
caracteres oeganolpticos anormais, não podendo 

apresentar acesso de dureza e ne°, se apresentar 
Quebradiço. Embalagem primárta em pacotes de 

poiietlleno transparente, resistente e atóxico, lacrados, CnCQ reSis e quinze 
Quarenta e nove 

com Identiftcação do produto e do fabricante. Pci 9600 Qameleira R$5,15 F111;49.440,00 mil, lheirotreintos 
informação nutnci*nai por porção, data de embalagem 

centavos 
e quarenta reais 

e prazo de validade e peso liquido mínimo a. 3009 
(especificações impressas na própria embalagem}, 

acondicionados em fardos lacrados e intactos com IS 
pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, 

substáncies nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo mínima de validade de 6 meses da 

— — 
data da entrega.  

Biscoito doce tipo sort;do de primeira qualidade, 
enriquecido com ferro e ácido tóli-co, livre de gorduras 

trens e sem recheio, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, Queimados e de caracteres organolépbcos 

anormais. não podendo apresentar excesso de dureza 
e nem se apresentar QueDradiço. Embalagem primária 
em pacotes de polietilefio transparente, resistente e 

quatio realce 
oitenta e três mil, 

2 
atóxico, lacrados com identificação do produto, PcI 17.600 tre esla R$4,74 seten ta e quatro R$03.424,0O 

quatrocentos e 
Informação numcionai por porção, data de embalagem vinte e Quatro 

e prazo de validade e peso liquido mlriimo de 400g 
Centavos 

reais 
(eSpeCV%caÇôes impressas na prócina embalagem), 

acondicionados em fardos lacrados e Intactos co'" 20 
pacotes. Isento de mofo, odores estranho,. 

Substinoas noçtvas e quaisquer Outro tipo de 
impureza. Prazo minin,o de validade de 6 meses da 

data da entrega. 

Biscoito salgado tipo cream ø'acicer, de primeira 
qualidade, enriquecido com ferro e ácido (611(0 e sem 
gorduras trens, textura crocante e sem sabor amargo 

residual, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organoléplicos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço. Embalagem primária em 
pacotes de polletlieno transparente, resistente e 

oitenta e seis ml, 

3 atóxico, lacrados corri dupla embalagem com 1' R549c ilualro reais e 
R$86.204.O8 

duzentos e quatro 

identificação do produto. informação nutrlcionat por 
I'nta centavos reais e oito 

porção, data de embalagem e prazo de validado e peso 
centavos 

liquido minfrno de 4009 especificaçõeS Impressas na 
própria embalagem), acondicionados em caixas de 

papelão lacradas e intactas com 20 pacotes. Isento de 
moro, odores estranhos, substáncias nocivas e 

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

Bolacha Amanteigada de primeiro qudade. á base de 
farinha de D'iço ennqueclda com feno e ácido fólico, 

livre de gorduras trens e sal" recfleio. serão refluidos 
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépocos anormais, não podendo apresentar 

excesso de dureza e nem se apresentas quebradiço. 
Embalagem primárias em pacotes de polietileno noventa e quatro 

transparente, resistente e atóxico, lacrado, com 
seis reais e 

Ml e Quarenta 4 
identiflcação do produto e do fabricante, informação 

Pci t4.400 mau] R$6,53 cinquenta e vis R$94.040,82 
reais e oitenta e 

nutricionai por porção, data de embalagem e prazo de 
centa vo, 

dois centavos 
validade e peso líquido no mínimo 3009  (especiflcaç5es 
Impressas na própria embalagem), acondicionados em 
fardos lacrados e Intactos com 20 pacotes. Isento de 

mofo, odores estranhos, substáncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de Impureza. Prazo mínimo de 

validade de 6 meses da data da entrega. 

RsJl3.:os,go 	

\,i 	

/ 

LOTE 20 . COTA EXCLUSIVA MC OU PP 

DESCRICAO 	 lutilDi QTDE 1 MARCA  1 V. UNfl' 1 V. UIIIT EXT. 1 	V. TOTAL 	1 V.TOTAL CXI. 

!9t;] 



LOTE 31 - EXaUSN0 ME OU EPP 1 	 PAtJINfl 

:TF'i DESCRIÇAO 2L 
- 

MARCA V. LrnIT V. UNIT EXT. V. TOTAIÀ() 

: 
Oi 	de soja refinado tpo 1, em Carreta pet com 

conte4do de 900 ml C0fl identificação do peodutOe - 

tabacante Informação nu~ por ,  porção, n° do 

[11  

registro no Orgão Competente, data de embalagem e VIfitil Oito ma 
prazo de 'validade, aconOaonados em caias de  4.000 •bc R$7.00 sete reas R$26.000.00 

mais 
papeLão lacradas e Intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substâncias, nocivas e 

quaisquer outro tipo de impureza. Prazo de validade 
m(nimo de 6 meses aa data da entrega. 

Marganna vegetal com sal - 55 a 75% de lipidios, a 
base de Óleos vegetais líquidos e Inleresterincados e 

sem gorduras trans, embalagem pilmõna pote plástico 
de 5009 contendo identlrlcação do produto e vinte e sete mil 

rabncante, infonnação nutdclonal por porção, data de Unld 3.480 delicio R$8.00 alto reais R$27.840,0O oitocentos e  
embalagem e/ou prazo de validade e S.I.F., quarenta reais  

acondicionados em caixa de papelão lacradas e 
intactas. Prazo mínimo de validade de 4 meses da dat' 

da entrega. Especlncações impressas na próprio 
embalagem. Entrega: mensal. 

TAL DO LOTE 	 R1155.840,00 	.- ------- 

guenti e cinco mil, oitocentos e Quarenta reais 

e uns rea e numa e VALOR GLOBAL R34.0I7.073,B8
em contme 

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

Ceclaramos, para todos os fins de direito, que rios preços ofertados estio isicluidas todas as despesas lnddentes sobre o fÕnitlflwnto r&efentes a tfljtos, encargos 
sodais e demais Õnus atinentes 3 ekec2sç30 do objeto desta tiotação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, Que cumprimos plenamente os requlstos de habilitação e que nossa Carta ProgØttntã em conrorm4ade com as 
exígInclee do InstrurfltntG Convocatório (edital). 

1 OIIIALEZA(CL-), 26 øe Dezembro de 2018. 
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À PMbEFTUM ,t&ÇVFCIPAL DE iiQPJZO5VTtCE 
PREOÃ0ELETRÕNlCON.2018.I2.06.1 . SRP 

VORTALF.T.A/CE, 27 DE DEZEMBRO DE 201* 

OBJETO: Seleção de nietilo, propoua para ragiauro de "os usando Autwaa o eventuais aquasçôn de ganam alimencios destinados aos aluno, insistidos pelo Ptogrwna de 

AiimenuaçAo Escolar do municipio de llonronietE. 

LOTEI- AMPLA CONCORRÊNCIA  

- 
ITEM DESCRIÇÃO UNW QTDI MARCA VALOR IINIT 

VALOR UNIT 

EXT. 

VALOR 

TOTAL 

VALOR TOTAL 

EXT. 

Abacate de pernr,ru qualidade. in naftas. tamanho Sdno• 
Dl wnastho e coloração unulormu, e sem defeitos. polpa firme. Kg 90 In Natais P5930 

e»ve 	s» 
R$83.00 

ott.xentos e tunis e 

l~ de P~ parasitas. tinas. 
e reais 

lana,,a praia tamanho médio (IOOg), de primeira qualidade. a 

02 
natura, cai pelicas imeçs.. tamanho e coloração uXtifOTTTIr. com  

8 I8.5O 
cinco reais e u..te 

R597 
noventa e sete mil 

polpa firme e loisa 	 desenvolvida. ., deaendo sei bem devolvida. San danos Oent sutru quinhentos reais  

fisicos e mectitoce otiurudos do manuseio e osnspotle. 

1 atinja peja iarnasilso mëdio, de primeira qualidade. úulos com 
cento e vinte mii. 

03 
grau maximo de evoluçio no tsnai*uo. atum, e sabor da espécie' 

16.500 In Nata. W.10 
sele ttSJS C 01015 

EStio 450.00 quatrocentos e 
unitbmmes. sem fcrtntenios ou defeitos. finita e com brilho, sem 

machucados. 

centavos 
cinquenta  rua 

taçt nacionaL de pontua qualidade, os natura. t.an .asdto oca - - dois md, 
04 uniforinca, seus machucados, sem lamas. passarias e otalsa Kg 225 In Natura RSI 3.00 Uese reais RS2 925.00 novecentos e vinte 

~',as, acondicaona&a em caixas de ospelio  e cinco icem 
- Mando formosa de piisnetsa qsalida& com 80% de maturação. 

li-uso, de ismanho uni Ibmn, no grau n*xinio de evolução no 

tamanho. ator., nabo, da esfolo. sem ferimentos ou defeitos. IdeS reais e Inala 
~ta e ide mil. 

finitos e 0001 bnllso hvre de sujidades, parasitas e larvas. sem 
Kg II 250 ii. Natura (53 3(3 

centavos 
ES)?. 123J0 cosia e vinte e 

nn4hucados. 
cinco reais 

Melancia graúda. de prlsslels'a qualidade, casca integra, livre de - - 
ujtdades. parasitas e ,anas, tacanho e C~ uiflifemiTiU, 4o, nau, e setenta quarenta e nove mii 

Cd Kg 18.000 lis Natuara R52.75 R549.500.00 
devendo ser bani desenvolvida e sadios, coto polpa finito e e cinco centavo, o quinhentos reaja 

- ml.ta, tens ~nudez  

Melarjaponfis. de primeira qualidade. tamanho médio. som t,63 reais e quinhentos e 
0'? isiachucados, eotomçlo e rnrnanho umufonnes, 0001 $lrns do K, 150 Ia Namra RS3.45 quarenta e cinco R$517.50 dezeneme reais e 

al nu,açao adequado. sento de subaliacias lerrotas, sujidades. «'(aios cinqictis accitisuos 

- VALOR DO tYFsoiT  RS308.834,50 ____________ 
Liw:cnkar cairo rui. onoc 	(Os 	uno e grsairora'asr e CInQufli(O "A~ 

- wTETr?oyr'CLvslVA ME 01: gpp  

ITEM DESCRIÇÃO UNID OTUE MARCA VALORUNIT 
VALOR UNIT VALOR VALOR TOTAL 

EX]Y- 'IVTAL EXL 
- Abacate de pruneinu qualidade, in natura,  

01 rnmaúoecc4o.açloimifunnesesrm&feitog.poipafirme, Kg 311 InNanar. 1(59.30 
nove reais e mota 

1(5279,00 
duzentos e setenta e 

- livres de sujidades. parasitas, Iam,,  
centavos nove reais 

ba,iaria prata tamanho médio () OOg). de pontua qualidade. 

02 
naDara. cai palras micras, lamanho e cobrado uniforme. com  

1(8 6250 (a Natura 1(53. 20 
cinco rea is e wnw 

R$32.380,00 
etnia e dois .1 o 

polpa 5=e intacta, devendo ser bem desenvolvida. seis, danos centavos quinhentos reais 
fis.o. e mecãnioes oriundos do minusaso e transporte. 

- Laranja pera tamanho media, de prmsrisa qualidade. (n,tos cor'.  
e eu nihton.o de evohsçR no twna%o, aterra 	sabor da capta.. 

Kg 5.300 la Nna RS7.30 
sete rata e uriata 

RS40. 130.00 
quarenta miL cento 

toufonnea, sorri ferimentos ou defeitos. limiar e cais brilho. sorri ea*avos o cinquenta reais 

Maça nacional, de primeira qualidade. ai natura, tamanho e cor 
04 unílbnnea, acm's nachocadoa, soai lamas. parasitas e ruira., Kg 75 In Natura R5i3.o'j trote reais R5975.00 

novecentos e 

ünpurezas. acondicionada eu, caixas de P~  ________ sementa etiaco reais 
\ 1, 

- Mansão formosa de prisma. qualidade, toco 80% de nianuaçlo, y 1,  

Suto, de laiTwiho unifbnne no grau mkmano de evoluçào ao ,. doze Si. intentos 
3$ tamanho atonia e saber da eapéc,e, tens ferimentos ou deftrios, Kg 3.750 la Natas R5.30 

i ir 	leIiis e ln e 
	

nta 
1t5l2.375.00 e setenta e cinco 

árnies 	coro brilho Irmre de sujidades, parasitas e lamas, 'au 
cciita',os 

reais 
- maohucados,  

Melancia graúda de pruneea qualidade casca inteça, livre de 

«e, 
sujidades. pansilas. e larva.. amanho e coloraçã o uniformes, dois leais e selcita der,e,seis mdc 
devendo ser bern doscosolvida e naadcra. com  polpa firme e 

l( 6000 . Ir. Natura 1152. 
e ci

75 	
nco centavos 

00 P516 $00 , 
qutasbentos riais 

miada, sem machucados. 

Mellojaponds, de primeira qualidade. tamanho médio, tens ides reais e cento e setenta, 
0? machucados. ooloesçio e tamanho ns'sfon'nes. cecngrau de Kg $0 lis 'atino R53.55 quarcnlae cinco R$172j0 dos, reais e 

nistisaçio adequado, itenlo de ssihslâacias leitosas sujv,ladea centenas cinquenta centasos 

- VALOR DO IZW or' RStOiÇst,S0 
censo e doar i,uI, nove Censo, 	cbsq orara, sei ria. e claqlnnso Crflra%Oi 

LOTE 3-AMPLA CONCORRPNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO 	 1 tINlD QTDE MARCA VALOR U?QIT 
VALOR tiI%IT VALOR 	1 VALOR TOTAL 1 

• TOTAL 	1 LX1t 
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SI acanto tipo espagtieie fiasse voos idoxila de ts5t\ 
Ç1 
4 

pasteunzado, ennqisecido corte kno e ácido Iblico, embalagens \ / 
pnmána polietileno uaaupaseltle. resistente, asôxico, 

henneticasucyilc fecbado pos terimsoldagcns, sem (aDias no 

fechamento e resistente ao manuseio (que ato se abra com 

2 
facilidade~ identificação do produto. intbrsnaçáo nist,,cioaal 

Pa 21 000 Bonn Selim RS] 
Põe reais e noventa 

90000 
ostenta e uxt mil. 

OT porçio. data de e,nha1agess prazo de validade e peso liquido centavos ' novecetitos reais 
de 500 pamas (espccilicaçtc.a inçicasas na prOpna 

embalagem). acondicionados nu fardos lacrados de IS pacotes. 
Isento de ino%. odores estranhos, substâncias nocivas 

quaisquer outro lipo de imixiseza. Pr ara rani no de validade de 

meses da data da enlrea, 

- 	 VALOR DO Wff  RS&4 380.00 
oStento e gZiCiras anal (reri:tgcriitrn:a rca;r 

- 	

LOTE 19 - AMPLA nINcORRgNCIA  

ITEM DISCRIÇÃO IJNID (71'DL MARCA 
VALOR IJNIT 

VAI.OK utr 
VALOR VALOR TOTAL 

EXT. TOTAl. ItXT. 

Biscoito doce tipo coqusalso de primem, qualidade, à base de 
(asinha de trigo enriquecida com (erro e ácido tblico. Itvre de 
gorduras trans e sem rrcbeto, seio rejeitados biscoitos mal 

cozidos. queimados e de casactetea esgano6pticos arontiais, 
rido podendo apteseatar escesso de dtreza e nem se s(steseaatas 

Iuebraàço. rrntalagem pdsrrõna cos pacotes de polietileno 
iriiiapazeiite, tesisteilie e .16.N lacrados. com  ideonficaç&, do 

Pc. 9.6O Pular 
cinco no. e 

R$5.80 	. R$5S.65000 , 
cinquenta e cinco 

SI. seiscentos e txoduzo edo (abocaste, informação nutncioaai por punção. data oitenta centavos 
de embalagem e prazo de validade e peso liquido núamio de oisesrta reais 

300g (especificações impressas na própria embalagem). 

acondicionado, em fardos lacrado, e intacto, ocos IS pacotes. 
Isento de mofo, odores estranhos, sasbslincias nocivas e 

quiaisquet outro tipo de irupusaza. Prazo rrtarso de validade de 

O meses da dais da entrega. 

Biscoito doce tipo sonido de primeira qualidade, enriquecido 

com feito e ácido Mica. IM-o do Bordares lisas e sem recheio, 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos. queimados ode 

caracteres o.gaooléptsccs anormais. nAo podendo apresentar 

excesso de dureza o 'nu se apresentas quebrasbço Errbalagem 

primaria em pacotes de polietileao transparente, ocasiteirre e oitenta e dois mil, 
2 atdxico, lacrado, com identificação do produto. infotusaçao Foi 17600 Do,,, Sabor RS4.?0 

quatro tecis e 
R5I2. 720M0 setecentos e vinte 

nuincaoraal por porçâo. data de embalagem e prazo de validade e Setenta cetilasce 
reais 

peso líquido nilaimo de lOOg (especificações irrrpressas na 

própria embalagem). acondicionados em fi.U. lacrados e 

intactos com 20 pacotes. Isento de moita, odotes estranho,, 

substâncias nocivas e quaisquer outro tipo do 'mrpurera P. 
manSo de validade de 6 meses da data da entrega. 

Biscoito salgado tipo cru,, cmcicer, de pruneim qualidade, 
enriquecido com feito e ácido tslieo e som gordsa'as ifans, 

textura crocante e sem sabor amargo residual serão nrjeiiados 
biacoatos mal cozido,, queimado, e de caracteres organoléptioos 
anormais. fio podendo apresentar excesso de danara e riem se 

apresentar quebradiço. Embalagem prisitâsu em pacotes de 
p olietiteno eransparenlo, eesistelue e atõ,oco, lacrados com dupla quatro reais e 

ostenta 	sete traI, 
embalagens corri idenlil%raçáo do produto, infomiaçio nutricional 

P, 
II 600 Rota Sabot RS-193 noventa e calco RSS7. 12&00 

censo e vinte reais 
por porçio. data de embalagem e prazo de validade e peso centavos 

líquido ntimo de 400g (especificações impressas na própria 

embalagem), acondicionados em caixas de pselio lacradas e 
'macias com 10 peies. Isento de nisto, odores estranhos, 

subatàac.as nocivas e quaisquer outro tipo de isupusea. t'tuo 
mínimo de validade doS metes da data da «soega. 

Boladia Amanteigada de primeira quaLidade, á base de (asinha 
de trigo enoquecida com feno e ácido tblko, livre de gorduras 

trans e sem recheio, sento rejeitados biscoitos mal cozidos. 
queimados e de caracteres orgariolepticos anormais. nau 

podendo apresentar excesso de duren e nem se apresenta, 
quebradiço. Embalagem ptrrna oin pacotes de polienleno 

transparente, resistente e arôxico, lacrados com identificaflo do 
PC( 4.500 Matilrisi RSó.So 

seis reais e 
1(593,600,00 

noventa e trõs mil e 
prodasto e do fabricante, iaforunaçao nutricional por porçio, data cinques vos seiscentos reais 

de embale,~c prazo de validade e peso liquido no atum 
300g leapecilicaçôca impressas na própria embalagem), 

acondicionado, em fardos lacrados e mIados corri 20 pacote,. 
Isento de mofo, odores eritas'ahos, substâncias nocivas e 

quassquet outro Iipr de impureza h'azo rrsirsrino de validade de 
& iticses da data da entrega 

VALOR DOZTiC 
' R53l9.I1O,0O 

tsvzc,iros 	sk-zenove ami?, cento 	rinte regar 



(1 '' . .-.------- o" 

• '1 

Co4erltieo em p6, composto por fnbá ennqiaectdo com ferro e 

Acode Iblaco estsapendo oleosa de teucun SEM SAL O 

produto não deve conte, quantidade wpsiúcaciva de preWas. oi 
goods totais. gorduras sanadas. gorduras resas. fiba 

als,nentare sódio, em pacotes plâsticoa do 100gcom 

2 
identificação do produto e 	bncaate. W do topava no oiglo 

I'ct •> 000 lCummo RSl.35 
um real e Inata e 

R$I1.130.00  
doze mil. cento e 

ceopeteote. datado embalagem e prezo de validado. cinco ocneaos cinquenta leais 
acondacionados cm Iscdoi lacrados do 1kg Prazo de validade 

mínimo de 06 meses a pane da data da entrega do produio. 
F,speciflcaçdes impressas na própria embalagem. Isento de 

mofo, odores esr,anhes. subtstbncias nocivas e quaisquer outro 

tipo de impusera. - 

Sal refinado iodado, embalagem primária polrerileno 
assparente, resistiam. atóxico, hermotca,neate fechado por 

teemoasoldagem. cern deneificação do produto e do fakiranle, 
registro no troglo eoirvelente. Kg 2100 Mas e Sol R$l.24 

um real e 
R52 604.00 

dois mal, seiscentos 

data de embalagem e pta,.o de validada e peso liquidode 1 kg. 
quatro centavos e quano reais 

acondicionados em lkrdoa Iacndoa com 30 1g. tseiito de 
unpwezas. E.speeiúcações impressas na própria embalagcs'n 

Tempero condimentado completo caseiro liquido SEM 
PI NI 	consistente. oinbaalage.n primamu gasTa6 plásrioa 

contendo 500 ml ~identificação do produto o do ftbricante 

n do regato no dogão competente, data de embalagens o trao Tempero da 
seis reais e quinre mil, 

do validada. acondicionados cm caixa de papelão lacrada e 
OS( 2400 

Casa 
R56.57 cinquenta e selo ES 13.768.00 setecentos 

intacta comendo 12 unidades Isento de odores esuanhesa. 
centavos sestenta e oito reais 

substhsictas noci.s e quassque, outros tipos de mrçaurczss Prazo 
minimo do validade de 6 trotes da data da entrega. 

Vinagre de álcool. acidez volaeil 455. embalagens pozmtãna 
gantlk plástica contendo 500 ml com identificação do produto o 

do Ubn:anie, registica no orgão competente, data de embalagem 

o prazo de validado. aoondsciommadou mmm caixa de papelão 
0sf 2.400 Manta R55.00 	cinco rasis RS12 000.00  doze mil reais 

lacrada e raiaria contendo 11 imidades. [sire de ittmpusezas. 

Prazsi nlanttr.. de validade do 6 meses da data da entrega. 

VALOR DO  
giaeauae n'is sal!, oimOcenmos e ,?QIT trair 

- 	 LOTE)] - EXCLUSIVO ME OU F.PP  

11: EM DESCRIÇÃO LJNID QTDE MARCA VALOR UNIT 
VAI.ORCNIT VALOR VALOR TOTAL 

EXT.  TOTAL  EXT. 

O:co dc soja scflsaado tipo 1 cio ga.rnalh pcc com contcúdo de 

900 ml com identificação do produto e Sbnicanto. tsmfcnriaaçia> 
numnctonal por porção, n do repsno no õtg4o coniperente. data 
do embalagem o prazo de validade, acondicionadas em cartas de 

a 503620 
seis reais e vinte 

R524,800,00 
vulto e quatro mil e 

papelão lacradas o rnraetaa cedendo 20 unidades. Isento da • centavos oirooentos reais 
odorer est.ihos, substincias nocivas e quaisquer OuUD lipo de 

impusera flato de validade mtnimo do 6 mesa da data da 

enu ega, 

- Masgnnn vegetal coas sal - 55 a .3% de hpldimis. á base de  
dleos vegetais tiquidos e meerosterificados e sonigordusa. L-asma, 

corbalagerrin pnrrana pote plástico de SOOg contendo 
idcnúGcaçao do produto e 6brirnnto. informação cutricional por . vinte o quatro mil. 

2 porção, data do embalagem e:cu prazo de sujidade e 	[E. Unid 3.450 Deline R$1. J5 
soma reais t qumre 

R$24.882.00 o 	entos 	casonita 
acondicionados em caixa de papelão lacradas e intactas. Prazo  

centavos 
o dá,  reais 

mínimo de validade do 4 masca da data da entrega. 
Eapecttscaçdes smnpreasas na própria ontalagenst bsorep: 

VALOR DO LOTE 31: R549.68200  
qweaila. 005v mor!, 5,sscenror, e usrearso e dois reais 

S makr Global doa Lotes: ES 4.001.299M0 (quatro milhões e ma duaeittos o vinte o nove reais). 
Prazo do Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Prazo da F.nna'a: 10 (dar) dias 

Declaramos, pan todos os (lima de direito, que rio; preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes atributos. encargos sociais e demais 
ánair atinentes a exeeuçso do objeo desta licimaçio 

Declaramos, pana todos os fins de direito, que ceminmas plenamente os requisites de habilitação o que nossa Casta Proposta esta em conformidade com as exigências do insnuzuearo 
convocartrmo (edital) 

ma, 
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A Pregoeira da Prefeitura MunlOpal de Horizonte 
Secretaria Municipal de Educação 

HonzonT - CE 
PregSo Eletrônico n9 201112.06.1 - 54W 

Abertura: 28 de Dewnbro de 2018 às IQI,®min (Horário de Brasdla) 
Disputa: 28 de Dezembro de 2018 ás IlPmin (Horário de Brasil-a) 

FORTALEZA, 77 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Prezados Setores (as) apresentamos nossa Carta Propa. 

Objeto: Seieç53 de melhor proposta para registro de preços visando lutiras e evenbja's aquisições de *eros awnendoos destinados aos akinos assistidos pdo Prog'wna de 
Ak'riataço Escola, do município de HOnzOnteJCE. 

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA UCTTAÇÃ0; QUE NÃO POSSUIMOS 
NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL 

LOTE 11-AMPLA CONCORRENCLØ 
•' ITEM PROOUTO QUNIT. MARCA UNID. PÇ UNIr. PÇ TOTAL PÇ UNIT P. 

EXT. 
PÇ itT. P. 

W. 
S&&n.as em óleo 	negivd, san coavflr 

cuinicos. prfl para o connno, enbalagem lata Dpc 
afre-lád. com  peso liquido de 125ç e peso liquidt 

drrado de 849. A etnbataQenl deis-á conte 
extemarriente os dados de denaf'caçho e procedéric,a biS ,nke a 
nero de lote, data de (abncaçic, data de validade, 18.000 se Lata RI 	3,66 RI 	65.88400 tae.s ai oei 

quantidade Co produto, iniormaçlo nutncional po oO n1 

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

produto deverá apresentar validade mínima de 6 mese 
a oartJr da data de entrega. 

VALOR TOTALOOLOIIII RI 	 65.880,00 
SESSENTA E CINCO 0414 OITOCENTOS E OITENTA REAIS 

LOTE 12- COTA EXCLUSIVA ME Oflfl 
•ITEM PRÇDJÇJYS QUANT. MARC A UNIt), PÇ LIrFT. PÇ TOTAL PÇ UNtT P. PÇ TO1. P.   

EXT. LXT 
Sflnhas at,  óleo canSvel, sem wnrie.c 

ovinicos, pronta para o conaino, anbaIagen laia tp 
a~ com peso tido de 1259 e peso liqu.d: 

drenado de N. A anbalager deverá cora 
erternamenta os dados de Identificaçio e procedncla, biS 	*. itt.. a 

número de lote, data de fabaicaçio, data de validade, 60 88 Lata RI 	Z66 RI 	21.960,00  
quaatJdade do produto, informação nucloonal por 

porção, número do registro no Mrlstdrio da AgnoAuri 
SIF/DIPOA e atender as espeoficações técnicas. C 

roduto deverá apresentar validade mínima de 6 n.es 
a partir da data de enfloa 

VALUK IVIAL 00 LUTE Li 	 22.960,00 
VINTE E UM MIL. NOVECENTOS E SESSENTA REAIS 

- 	 LOTE 13 - AMPLA CONCORRÊNCIA 
ITEM PRODUTOS QUAP1T. MARCA !JNID. PÇ UNTE PÇ TOTAL PC UNHT P. 

Di 
PÇ ia r. 

LM 
kroz trinco longo Mc tipo 1 1  ernbalagen, prnária de 

tido Pi*StflO t,npa(enta. resGtBtt, 
hameocflte feoiado por,  termo- soldagem, com. 

peso ksdo de 1 kg, contendo: iderioficaçio do pro&to 
nome e endereço do empacotador, número de ret  

do produto AO árgio competente e prxicedéncia. 
1 

intorrnaç5o nutricionaI por porçio, data de embalagem i 
2.925 ffAGUAR K RI 	-?,SI 1$ 	21.144,25  

prazo de validade, e" fardos lacrados de BOki 
ractns r"t. e awc 

(especIficações impressas na própria embalagem). 
Isento de mofo, odores estranhos, parasitas, substância 

nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazi 
mlnmio de validade de 6 meses da data da entrega. 

Atroz Partoihzado longo fino Upo 1, embalagem primária  
de polietileno trarsparente. resistente, atóxico 

Pwmeocnru feaado por teni soldagem, mim 
peso iiQiidO de 1 kg, contendo: ldeI*$açlO do prodi,to 

nome e endereço do empacotador, rúnero de. ageso \ nii.4a 	•MItt' 

do produto no diçio bem~e procedênoa, biS 
2 

unforrnaçho nttncional por porçáo, data de enbalagem a 
247 ITAGUARN 

prazo 

 

de nadada. e', fardos lacados de 

- 
K 
' 

RI 	381 RI 	94. 29750 ata,Sei'a 
1seM . 

(especificações .npressas na própria embalagem) 
Isento øe mofo, odores estranhos, parasitas, sibstanciat 

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

VALOR TOTAL DOLO?'!!) RI 	 105.4411 75 
CENTO E CINCO MIL, QUA TRO CENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CUlTA VOS 



- 
' FIiIII*Ia de milho flocada eMqutøda tomferro e iddI  a 

1Õia FLOCOS PINOS, SEM SAL, em O'*$aQU"  
papel ou de poliebkao transparente, atõõca, con i 	PA '(NA 

W~ do produto e tabncat**, irinçk 
m~ por pQrÇio, data de &W~ e prazo di 

vaidade e peso 6~de 500 , atordao,ados ' 21.000 C~ PC RI 	£62 RI 	SLCW,X .4 
fardos lacradosc&n 30 pacotes. Espeøncacõe 

rjp 

impressas na pcopna "ti~. Isento de 
odores estranhos, sijbstinoas ripavas;e quaisquer out, 
tipo de vnpurua. Prazo mínimo de validade de 6 meses, 

tendo no máximo 2 meses de fabricação na ocasião d 
entreoa. 1 

Fécula de mandioca de primeira Qualidade, produto 
am4bceo extraído da mandioca, odor agradável, livre * 

cM,u ,a,Af a doze n,4 
caráter ácido e rançoso. Embalagem polletiieno atóxica 

2.100 lgnj Kj RI 	5,87 RI 	12.327,00 o4a'ns a nr n'exenfos, iMr 
resistente de 1k9, contendo os dados de Identificação * 

produto, infomiaçio nutrioonal por porção e prazo * 
validade mínimo de 04 mesas.  

-- 	 VALOR TOTAL DL) LOlt 11 «3 	 59.757,00 
CINQUENTA E NOVE 14r4 SETECENTOS! CINQUENTA E SETE REAIS 

10111$_. EXCLUSIVO ME ou EPP 

ITEM PRODUTOS QtJANT. MASCA UNIO. PÇ TOTAL PÇ uNr P. PÇ itt P 
EU 

- Farinha de trigo especial COMFERI'*NT0- Prvdtc 
obtido a palor de cereal limpo, desçerm.nado e são, 

isento de maténa prima terrosa e em perfeito estado di 
conservação. Com  aspecto de pó Ano, cor branca  

ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios 400 Pnna 109 RI 	5,02 RI 	2.005,00 
CO 	 a 

Embalagem plástica ou papel de 1kg, contendo os dadot 
de Identificação e informações nutilcionais do produto 

Prazo de validade mínimo de 04 meses da data di 
entrega.  

Macarrão tipo espaguete, mana com sêmola de trigo, 
pageunzado, enriquecido cri ferro e iodo fólico 

embalagem prvnarIa pobetileflo Uaaspare*e, resistente, 
aSco, hen,',eocamente feo,ado por fl soldagem. 

em falhas no fechamento e res$teqite 40 manuseio (qu 
não se abra com facilidade), r Idfltcaçjo co -s i•it• SSiflS a'4 

orodutc, informação nuticionil por porção, data ct 21. C.. - RI 	289 RI 	60.690,00 oqafla e nove ,eSCa'.W e 

embalagem, prazo de validade e peso líquido de SC<  

gramas (especincações Impressas na prtprt 
embalagem), acøndiaonados em fardos lacrados de 11  
pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, subsnoa 

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

VALOR TOTAL DO LOTE JS RI 	 62698,00 
SESSENTA E DOIS MII, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS 

LOTE 19- AMPLA ÇONCORRffiCIJ 
PROOIJTOt QUANT. MARCA UNID. PÇUNI1'. P( TOTAL PÇ UNIT P. PÇ 101.1'. 

EXT. LXI. 
- Biscoito doce opo coqunho de prtnei -a quaídade, 1 

base de farw.ha de trigo ennqueoda com tem e iodc 
18K?,, livre de gorduras trans e sem rechec, serã< 

rejeitados biscoitos mal coÀldos, queimados e de 
caracteres organolépocos anonnac, não podendc 

apresentar excesso de dureza e nem se apresentai / 
queb'adiço. Embalagem primária em pacotes de 

 
polietileno transparente, resistente e atóxico, lacados, 9.600 /60côr t' R$ 	3,40 RI 	32.64400 qrwaøo nn.toc. 

com identificação do produto e do fabricante, informaçic 1 C*7iW •..nas ,nab 

nut,ic'onal por porção, data de embalar e prazo de 
validade e peso liquido mnlmo de 300g (espedflcaçõe 
Impressas na própria embalagem), acondicionados em 

fardos lacrados e Intactos com IS pacotes. Isento de . 
mofo, odores estranhos, sttstãnoas nocivas e quaisqua 

outro tipo de impureza. Prazo rrdnirno de vaidade de 

coto dote oco sortido de prfleira qualidade,  
enriqueodo com ferro e iodo Mico. lvi. de gordwai 
trans e sem redito, serão rejeitados biscoitos Irai 
coados, quetnados e de caracteres organolépocoi  

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

2 lacrados com identificação do produto, informação 17.600 Fortaleza Pd 440 RI 	77.440,00 .rafli 

numcional por porção, data de embalagem e prazo de 
qnoos'ra a 

q.iaa.ta '.rs 

validade e peso Ilqiado mínimo de 4009 (especlflaçõe 
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 impinja. Prazo mínimode validade de 
- meses da data da entrega. 



uq.c 
- 

Biscoito salgado expio aesn oadcn, de pbneVl 7Y - 
qualidade, enriquecido com firmo e ácido fdacQeserr  

gorduras trans, textura emante e sem sabor amargc - 

residual, serão re)eitadOs biscoitos mal cozidos, a 	PA .fl4A 

queimados e de caracteres organolépticos anormais, n&c / \(3 
podendo apresentar excesso de dureza e nem 

apresentar quebradiço. Embalagem primária e" pacote 
de pdetieno 0arispareflte, resistente e atoixo.  

com dupla embalagem c om Ceno¼ação do produto, 17.600 Fole:.' - 45 	581 *5 	IQSJIj.W  
informação nutrlcional por porção, data de embalagem e / — 

prazo de validade e peso liquido mínimo de 400 
(eweclflcaçes impressas na própria embalagem). 

acondictonados em camas de papelão lacradas e intacta' 
com 20 pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, 

substánoas nocivas e Quaisquer 0000 tipo de impureza 
Prazo mkw, 	de vaidade de 6 meses ca data da 

entrega.  

Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, à base di 
farinha do trigo enriquecida cern feno e ácido rólico, liii 

de gorduras trens e sem recheio, serão ie)eilado 
biscoitos mal cozidos, queimados e de caractere 

organolécticos anormais, rijo podendo apresentai 
excesso de dureza e 	" se apresentar quebradiço 

EmbaLagem pi'vnárta em pacotes de pohetirc  
4 transparente, resistente e atômico, lacrados cciv 14.400 Poai PC RI 	3,40 *5 	48.96400  

denb¼açlo do produto e do fabricante, lnlcrmaç& i.i.vos e ,enaws 

nutncional por porç5o,  data de embalagem e prazo de 
validade e peso liquido no mInWnO 300alèspeCIflCaÇbe 
impressas na própria embalagem), acondicionados em 

MIN fardos lacrados e intactos con' 20 pacotes. Isento di / 
mofo, odores estranhos, substánoas rva5 e quaisque 

outro 000 de Impureza. Prazo mínimo de vaidade de 

VALOR TOTALDOLOTE19 *5 	262352,00 
DUZENTOS E SESSENTA E DOIS 0(11, TRaENTOS E CINQUENTA E DOIS RWS 

LOTE 20- COTA EXCLUSIVA ME OU EPI 
•'ITEM  PROOIJTO$ QIJANT. I4ARC4 UNtO. PÇ LNIT. PÇ TOTAL PÇ UNIT P. 

W. 
PÇ TO'T. P 

LXT 
Biscoito doce opo coquntio de pn'a aiade. 4 

base de rainha de trigo enriquecida =ri ferro e âodi 
fólco, livre de gorduras trens e servi recheio, serác 

rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolépUcos anormais, não podendo 

apresentar excesso de dureza e nem se apresentai 
quebradiço. Embalagem prsmária em pacotes de 

ua.èeticuu transParente, resistente e atóxico, Iaaados 2400 Parada PCI *5 	3,40 RI 	8.16400 .nrent 
OtO "l r•.ItOe 

COM Ideolcaçio do prodrfto e do fatncartr, irrformaç&  
flutricionai por porçio, data øe entalagern e vazo 01 

validade e peso liquido mínimo de 3009 (especflcaçãei 
Impressas na própria embalagem), acondioonados err 

fardos lacrados e intactos com IS pacotes. Isento d 
mofo, odores estranhos, substáncias nocwas e quaisquei 

outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 

coio doce upo sortido de ptvnen quaidgde 
' erinquecido com ferro e ácido fdâco, lvii de gordin 

trans e sem recheio, serão rejeitados biscoitos ma 
cozidos, queimados e de caracteres organolép0co 

anormais, n&o podendo apresentar excesso de dureza 
nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em 
pacotes de poliebleno transparente, resistente e atócdco, r,, -as. ,annove n,lc 

7 Lacrados com ~~do produto, .nforrnaçk 4.400 Fortaleza PcI RI 	4,40 R$ 	19.360,00 quar.ot, i,srs.Mee 

n.jonaj p 	perç&o, data de embalagem e prazo dt 
validade e peso liquido m(rrlo de 4009 (especiflcaçe 
morenas na própria embalagem), aconflcionados em 
fardos lacrados e Intactos com 20 pacotes. Isento di \47' 

mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisqua 
outro tipo de impureza. Prazo minimo de validade de 

- meses da data da entrega. 

818 



' 	JY •rTEM PRODUTOS QUWJT. MARC) UNID. 4l St'J' j'$1 
, 

Leite em pó integral de 1° qualidade, com no minlmc 
6,79 de proteína por porção de 26g e rendimento 

mMro de 38 pores por pacote. Entaiagw ,  primária 
rneta8zada e peso liqvdo de no mkwno 1 kg 

acond.c,onados «n fardos lacrados e intactos com lO tç 

* embalagem deve.á conter extetramente os dados de 
identificação, procedência, inromiações nuljlclonais 17.00C 8ct.nJ K; RI 	240$ RI 	476.850,00 *f e — nek .efl.0 e na 

número de lote, peso do produto, data de fabncaçlo e  
•,, ... 

prazo de validade, número do registro no Ministério, di 
A.griculturtSlFfDlPOA e carimbo de inspeção do SIF. 

Isento de mo(o, odores estranhos, çubghnoas nocivas i 
guslsqjer outro tipo de rareza. Esoeoficaçõe 

Sessas na progna erTibalagen'.  

VALOR TQTALDOLOTtJS RI 	 476.350,00 
n'te onrrnrnc ; crrens . Csrc ser, nn,rt&tnc . trMfltiÇflTA 051( 

LOTE 29- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

TTEM PRODUTOS QUANT. MARC) UNIO. t'Ç UNIr. PÇ TOTAL PÇ uNIr P. pi; TCIT. P. 
EXT. LX F. 

Lete em p4 negral de 2' quødade, com no minirn( 
6,79 de rotSis por porção de 269 e redenentc 

mínimo de 38 porções por pacote. &r.balagem pnmána 
metalizada e peso líquido de no mínimo 2 kg. 

acondicionados em fardos lacrados e intactos com lO kg 
A embalagem deverá conter externamente os dados de e quer,., 

identWlcaçõo, procedi infomiações nutilcionals 3.000 Betinla Kg RI 	28,05 R$ 	84.15400 
Int 	o,?o 
CZ ,7 nxii cento. 

itriero de lote, peso do produto, data de fabncaçhoi. '-Ir 

prazo de validade, número do reo no PtMtUno A 
Aqlcultjn/SIF/DIPOA e camto de inspeção do SW. 

Isento de mofo, odores estanhos, substâncias nocivas i 
quaisquer outro upo de impureza. Especlflcaçõe 

Impressas na própria embalagem. 

	

VALOR TOTAL DOLOTE29 R$ 	 84.150,00 
OITENTA EQiJA I'RO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS 

	

MORDA PRESENTE PROPOSTA- VALOR GLOBAL RI 	1.406.08400 
UM MXL nÁO, Qt/A TROCENTOS E SEIS MIL E OITENTA E QUA TRO REAIS 

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. INÍCIO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: CONFORME DEFINIDO NO EDU*I. DO Preg.&o tietrõnlon n° 2018.12.06.1' 
SRP, Deverá entregar os produtos licltados/contntados no prazo máximo de lo (dez) dias, contado. do recebimento da ordem de compra, nos locais 

deternhlnados pelo órglio solicitante, observando rigorosamente as especIficações contidas no Contrato, no termo de referência, nos anexos e disposições 
constantes de sua proposta de preços. 

VALIDADE DA PROPOSTA: P&A20 DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO. 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: Declaramos, para todos o' fins de direito, que nos preços ofertados tifo incluldas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referente, a tributes, "carpo, sociais e demais Anus atlnent à execução do objeto desta tIrflçtn. 

Declaramos, paria todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em coniormidade 
cern as exigências do instrumento convocatórlo (edital). 

O.AR.AÇÂO: ESTA EMPRESA DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA IMPLICA NA PLENA ACEITAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO Pregão Eietrtnko no 2018.12.06.1 - SRP E SEUS ANEXOS. 

a' 


