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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 	 ' 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 2018.12.06.1 - SRP 
OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando Muras e eventuais aquisições de gêneros 

destinados aos alunos ass4stldos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de HonzonteCE. (Cal) ampla p 

colas exclusivas á ME 	EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência 

LOTE 22 - AMPLA CONCORRÉNCIA  

ITEM Especificação do Objeto UND Quant. Marca 
1T 

V TOTAL 

- Pão massa fina tipo Itt dog em embalagem prinâria plástica - 
resistente e atóxica contendo 10 unidades e peso liquido de 
5009. com  identificação do produto, Siformação nutricional por 
porção, nome e endereço do fabricante, data de embalagem e 
prazo 	de 	validade 	(especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem). Isento de mofo, odores estanhos, substãncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Na entrega o 
produto deverá ter data de fabricação máxima de Oldia e prazo 

1 minimo para consumo de 05 dias. dentro dos quais não deverá PcI 15.000 Paladar RS 	3.45 R$ 	62.100.00 
haver afteração das características originais do produto, como 
murchar, mofo, etc. Entrega: quinzenal, diretamente nas escolas 
e centros de educação infantil. de acordo com o pedido feito pelo 
núcleo 	de 	alimentação 	escolar, 	em 	veiculo 	fechado 	e 
higienizado. 

VALOR TOTAL DO LOTE 22 	- R$ 	62.100,00 

Valor do lote 22 R$: 62.100.00 (Sessenta e dois mil e cem reais). 

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

Validade da Cala Proposta: 60 (SESSENTA) dias, a contar da data da abertura das propostas de preços- conforme Edital 

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

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

Declaramos que, temos pleno conhecimento, aceitação e cumpiremos todas as obrigações contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência deste Edital. 

Declaramos, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as 
exigências do Instrumento convocatorio(edital). 

28 de Dezembro de 2018 
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RD COMÉRCIO LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ 
PREGÃO PRESENCIAL N°14.010/2011 

Razão Social: RD COMÉRCIO LTDA 
Endereço: Rua: Prefeito Almir Dutra, n o  250- Centro - Maracanaú/CE 

	
1' 

CNPJ: 02.215.25810001-30 	CGF: 06.263.958-7 
CEP: 61900-160 
Fone/Fax: (085) 3371 2236 
Banco: Brasil 	Agência N° 0481-2 	Conta Corrente N° 19.428-X 
E-MAIL: rdcomercio@hotmail.com  

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

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

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

LOTE 01 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNO QUANT. V UNIT (R$) V TOTAL 

1 Açúcar granulado 1' qualidade - embalagem primaria em pacotes Itajubá Kg 10.000 RS 	3.51 R$ 	35.100,00 

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

possam 	torna.10 	improorio 	para 	o 	consumo 	humano 	ou 

comprometer o annazeoamento. Validade minn de 120 dias da 

data de entrega do produto.  

2 Arroz branco polido, longo, tino tipo 1 - embalagem primaria em ltaguary Kg 17.000 R$ 	1.79 RS 	30.43000 

pacotes de 1kg inviolados Produto caracteristico da bpificaçào sem 

a presença de insetos ou impurezas que comprometam o 

armazenamento ou o consumo humano. Registro no ministerio da 

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

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

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

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

da data de entrega do produto.  
.4 Sal refinado iodado - embalagem primaria, pacote de 1k9 sem Nota 10 Kg 700 R$ 	0.68 RS 	47600 

impurezas. Registro no ministerio da saude e constituido com 

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

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

	

Valor por extenso: Cento e dezesseis mil e setecentos e seis reais. 
	 ' 	W 	r 

	

LOTE 02 
	

oI 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA 1 	UNO QUANT. 1 V UNIT (R$) VTOTAL 

1 Feijão carioca de 1' qualidade- emba agem primaria em pacotes de Itajubá Kg 12.000 R$ 	3,64 R$ 	43.680,00 

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

dias da data de entrega do produto.  
2 Feijão preto de 11  qualidade- embalagem primaria em pacotes de Tio Márcio Kg 4000 R$ 	3.25 R$ 	13.000.00 

1k;. invioladosa e livres de impurezas. Validade minima de 120 

dias da data de entrega do produto. __ 
3 Feijão branco de 1 qualidade- embalagem primaria em pacotes de Kicatdo Kg 3.000 RS 	3,51 R$ 	10.530,00 

1kg. invioladosa e livres de impurezas. Validade niinima de 120 

dias da data de entrega do produto.  

R. Prefeito Almir Dutra n°250 . Centro - Maracanaú/CE - CEP:61900-160 - Fone!Fax:(085) 3371 2236 

E-mail:rdcomercio@hotmail.com  - CNPJ:02.21 5.25810001-30 - C13F:06.263.958-7 
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VALOR VI. UNIT. POR 
 VIR. TOTAL 

nEM Discitiçio MARCA UNID QUANT. VALOR TOTAL POR 
UNIT. (R$) IXT1NSO mrwso 

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade, lo natura, CEASA KG 90 10,50 cinqüenta 94500 e quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco 
uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres reais 

- de sujidades, parasitas, larvas. 

cento e 
onze mil, 

 cinco reais e 

Banana 	prata tamanho 	médio 	(100g), de noventa e 
novecentos 

2 CEASA 1(6 18150 111.937,50 e trinta e 
primeira qualidade, 	lo natura, em pencas sete 

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

polpa 	firme 	e 	intacta, 	devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos Iïsicos e mecânicos 

centavos 

- oriundos do manuseio e transporte.  

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

um mal, 
qualidade, 	

frutos 	com 	grau 	máximo 	de 
CEASA KC 16500 3.75 

setenta e 
61.875,00 oitocentos 

evolução no tamanho, aroma e sabor da cinco 

espécie, 	uniformes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos 
e setenta e 
cinco reais 

defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados, 

dois mil, 
trezentos e 

dez reais e cinqüenta 

4 CEASA KG 225 10,47 
quarenta e 

2.355,75 
e cinco 

Maçã 	nacional, de 	primeira 	qualidade, 	in sete reaise 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem centavos setenta e 

machucados, sem larvas, parasitas e outras QflCO 

impurezas, 	acondicionada 	em 	caixas 	de centavos 

- papelão.  

vinte e 

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

80% 	de 	maturação, 	frutos 	de 	tamanho cinquenta e 
seiscentos 

uniforme, no grau máximo de evolução no 
CEASA KG 11250 2,55 

cinco 
28.687,50 e oitenta e 

tamanho, aroma e sabor da espécie, sem centavos 
sete reais e 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
cinqüenta 

sujidades, 	parasitas e larvas, sem Ir de 
centavos 

machucados. 

(1_tro  
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PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.12.06.1-SRP 

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

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

dvrr 1 - Alio' & rnirnnnt.ris 
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LOTE 22' AMPLA  covlcoRRtNaA 

ITEM DLSCRIÇÁO MARCA UNIO QUAMT. 
VALOR VR.UNIT.POR 

VALOR TOTAL 

VR TOTAL 

POR 
UNJT(R$) 

EXTENSO 

Pão massa fina tipo hot dog em embalagem 

primária 	plástica 	resistente 	e 	atóxica 

contendo lo unidades e peso liquido de SOOg, 

com 	identificação do produto, informação 

nutricional por porção, nome e endereço do 

fabricante, data de embalagem e prazo de setenta e 
validade (especificações impressas na própria quatro reais 6 seis mil, 

embalagem). 	isente 	de 	mofo, 	odores VITAGUI.A PCT 18000 	4,21 evinteesete 76.860,00 oitocentos 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer centavos e sessenta 
outro tipo de Impureza. Na entrega o produto reais 
deverá ter data de fabricação máxima de 

Oldia e prazo mínimo para consumo de 05 
dias, dentro dos quais não deverá haver 

alteração 	das 	características 	originais 	do 
produto, como murchar, mofo, etc. Entrega: 

quinzenal, diretamente nas escolas e centros 

de educação infantil. de acordo com o pedido 

Feito pelo núcleo de alimentação escolar, em 

veículo fechado e higienizado.  

- 	 VALOR TOTAL DO LOTE R$: 76860,00 

setenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais 

LOTE 23' COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

VALOR V11 1. 
VR. TOTAL 

mim oac*çAo MASCA UNID QUANT. 
UNIT,(RS) 7 VALOR TOTAL POR 

EXTENSO 

Pão massa fina tipo hot dog em embalagem 

primária 	plástica 	resistente 	e 	atóxica 
contendo 10 unidades e peso liquido de SOO& 
com identificação 	do produto, informação 
nutrlclonal por porção, nome e endereço do 
fabricante, data de embalagem e prazo de vinte e 

validade (especificações impressas na própria quatro rt'a' cinco mil, 

embalagem). 	isento 	de 	mofo. 	odores VITA GULA PCT 6000 4,21 e vinte e sete 25.620.00 seiscentos 

estranhos, substâncias nocivas e quaisquer centavos e vinte 

outro tipo de impureza. Na entrega o produto reais 

deverá ter data de fabricação máxima de 

Oldia e prazo mínimo para consumo de 05 
dias, dentro dos quais não deverá haver 

alteração 	das 	características 	originais 	do 
produto, como murchar, mofo, etc. Entrega: 
quinzenal, diretamente nas escolas e centros 
de educação Infantil, de acordo com o pedido 
feito pelo núcleo de alinier;taç.io escolar, em 

veículo fechado e higienizado.  
VALOR TOTAL DO LOTE R$: 25.620,00 

vinte e cinco mil, seiscentos e vinte reais 

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

DECLARAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

conformidade com as exigência do Instrumento convocatório (edital). 

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

previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal, custos e demais despesas que possam 

Incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro: 

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

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edita)) 

26 DE DEZEMBRO DE 2018 
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PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2018.12.06.1-SRP 

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

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

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

LOTE 1 - AMPLA CONCORRtNCIA 

fiEM UNIO DESCRIÇÃO MARCA QUANT. 
VALOR VR. uNI'T. POR 

VALOR TOTAL 
VR. TOTAL 

POR 
UNIT. (R$) EXTENSO 

- EXTENSO 

dez reais e  
1(6 

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

novecentos 

tamanho médio, tamanho e coloração uniformes e dezoito 
centavos 

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

parasitas, larvas, 

cento e 

dezessete 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de primeira seis reais e mil, cento e 
2 1(6 

qualidade, 	In 	natura, 	em 	pencas 	integras, produtor 18750 6.25 vinte e cinco 117.187,50 oitenta e 

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

e Intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem cinqüenta 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio centavos 

e transporte.  

sessenta e 
três reais e 

Laranja 	pera 	tamanho 	médio, 	de 	3n meira noventa e 
cinco mil, 

3 1(6 
qualidade, frutos com grau máximo de evolução 

produtor 16500 3,99 
nove 

65.835.00 oitocentos 
 

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

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e cinco reais 

com brilho, sem machucados. 

dois mil, 

dez reais e 
trezentos e 

4 1(6 Maçã nacional, de primeira qualidade, in natura, produtor 225 10,25 vinte e cinco 2.306,25 
seis reais e 

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

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

trinta e seis 

mi!. 

Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% três reais e quinhentos 
1(6 de maturação, frutos de tamanho uniforme, no produtor 11250 3,25 vinte e cinco 36.562.50 e sessenta 

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

sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, e cinquenta 

firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e centavos 

larvas, sem machucados. 

'VI 
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Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, â 

base de farinha de trigo enriquecida com (erro 

e ácido fólico, livre de gorduras trans e sem 

recheio, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 

queimados 	e 	de 	caracteres 	organolépticos 

anormais, não podendo apresentar excesso de cento e 

dureza 	e 	nem 	se 	apresentar 	quebradiço. sete reais e cinco mil, 

4 PCi' Embalagem pnniârla empacotes de polietileno fortaleza 14400 7.35 trinta e cinco 105.840,00 oitocentos 

transparente, 	resistente 	e 	atóxico, 	lacrados centavos e quarenta 

com identificação do produto e do fabricante, reais 

infonnação nutriclonal por porção, data de 

embalagem e prazo de validade e peso liquido 

no mínimo 300g (especificações Impressas na 

própria 	embalagem), 	acondicionados 	em 

fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. 

Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 

nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 

Prazo mínimo de validade de 6 meses da data 

da entrega.  

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 306.000,00 

trezentos e seis mil reais 

LOTE 22-AMPLA CONCORRENCIA 
- 

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

VALOR TOTAL 

 VR. TOTAL 

POR 
UN1T. (R5) EXTENSO 

EXTENSO 

Pio massa fina tipo hot dog em embalagem 

primária plástica resistente e atóxica contendo 10 

unidades 	e 	peso 	líquido 	de 	SOOg, 	com 

identificação do produto, informação nutricional 

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

de 	embalagem 	e 	prazo 	de 	validade 
PCT (especificações 	impressas 	na 	própria vita gula 18000 4,24 

e vinte e 
76.320.00 

seis mil, 

embalagem). Isento de mofo, odores estranhos, 
quatro trezentos e 

substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
centavos vinte reais 

Impureza. Na entrega o produto deverá ter data 

de fabricação máxima de Oldia e prazo mínimo 

para consumo de 05 dias, dentro dos quais não 

deverá 	haver 	alteração 	das 	características 

originais do produto, como murchar, mofo, etc. 

Entrega: quinzenal, diretamente nas escolas e 

centros de educação infantil, de acordo com o 

pedido feito pelo núcleo de alimentação escolar, 

em veículo fechado e higienizado. 

- 	 VALOR TOTAL DO LOTE R$: 76.320,00 

setenta e seis mil, trezentos e vinte reais 
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Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

com as exigência do instrumento convocatório (edital). 

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

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

licitado, inclusive a margem de lucro; 

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

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

27 DE DEZEMBRO DE 2018 
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ITEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 ~MARCA1 UND QNT UNT TOTAL 

Abacate de primeira qualidade. In natura, tamanho médio, tamanho e 
coloração uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres de sujidades, CEASA KG 90 14,00 1.260,00 

1 parasitas, larvas. 
quatorze reais  

mil duzentos e sessenta reais - 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de primeira qualidade,in natura, em 
pencas Integras. tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta CEASA 1  KG F18.750 r 4,99 93.562.50 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do 

2 manuseio e transporte  

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

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, frutos comgrau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, CEASA KG 16.500  F4 ,99 L82.335,00 
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem machucados 

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

--Faixas 

Maçã nacional, de primeira qualidade. in natura, tamanho e cor uniformes.  CEASA KG sem machucados, sem iarvas, parasitas e outras impurezas. acondicionada 
4 

 225 11,99 

de papelão  - 
onze reais e noventa e nove centavos 

dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos •4 
Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% de maturação, frutos de 

- _____ ____ _______ 
tamanho uniforme, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor CEASA KG 11.250 2.99 33.637.50 
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de 

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

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

6 Melancia graúda, de primeira qualidade, casca integra, livre de sujidades. CEASA KG 18.000 6,99 161.820.00 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem machucados  

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

Melão japonês. de primeira qualidade, tamanho médio, sem machucados. 
coloração e tamanho uniformes, com grau de maturação adequado, isento CEASA KG 150 2,99 448,50 
de substâncias terrosas, sujidades. 

dois mais 	noventa e nove centavos  
-
e 

quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos 
IVALOR GLOBAL DOLOTE 	 r 	1 	 1 	R$ 	375.761,25 

trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE ICE 
PREGÃO ELETRÕNICO N°2018.12.06.1 - SRP 

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

ABERTURA CARTA PROPOSTA: 28/1212018 Ás 10:00 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 2811212018 ÁS 11:00 HS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

LOTE 2- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

1 ITEM  1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA  1 UND  1 QNT  1 UHT 1 	TOTAL 
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tt PAGINA 

Biscoito Sequfho feito a base de polvilho doce, gordura vegetal e ovos.  
sento de glúten e sem lactose, de prvnewa qualidade, embalado em sacos 
de polietileno transparente, resistente atõxco hermeticamente fechado por 
ferino-soldagem, contendo no mínimo 290 gramas, 0001 identficação do 
produto, ingredientes. rotulagem nutnclonal. número do lote, data de 
fabricação e prazo de validade (especificações impressas na própria 
embalagem). Isento de mofo. odores estranhos, substâncias nocivas e OSHO PCT 400 6.00 2.400.00 

quaisquer outro tipo de impureza. Prazo minimo de validade de 6 meses da 
data da entrega. sendo que 90% do produto deve estar com suas 
características fisícas intactas (não queblados. Livres de sujidades ou 
quaisquer outros tipos de contaminamos como fungos e bolores. 

seis reais 
dois ml e quatrocentos reais 

li/ALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 2.40000 

dois eS e quatrocentos reis 

LOTE 22- AMPLA CONCORRÊNCIA 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND 1 	QNT  TOTAL 

Pão massa fina tipo hot Oog em embalagem primária plastica resistente e 
atóxica contendo lO unidades e peso liquido de 5009, com identificação do 
produto, informação nutilcional por porção, nome e endereço do Fabricante, 
data de embalagem e prazo de validade (especicaçÕes impressas na 
própria embalagem). isento de mofo, odores estranhos, substancias noces 
e quaisquer outro tipo de Impureza. Na entrega o produto deverá ter data de 
fabricação máxima de Oldia e prazo minimo para consumo de 05 dias, REDEPÃO PCT 18.000 5.60 100.800,00 
dentro dos quais não deverá haver alteração das caracteristicas originais do 
produto, como murchar, moio *te Entrega quinzenal, diretamente nas 
escolas e centros de educação infantil. de acordo com o pedido feito pelo 
nõcleo de awnentãção escolar, em veiculo fechado e higienizado 

cínico reais e sessenta centavos 	- 

cem Mil e oitocentos reais 
VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	100.800,00 

cem mil e oitocentos reais 

'a 

LOTE 23- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO QNT UNT 1 	TOTAL 

Pão massa fina tipo hol dog em embalagem primária plástica resistente e 
atóxica contendo 10 unidades e peso liquido de SOOg. com  identificação do 
produto, informação nub'icionet por porção, nome e endereço do fabricante. 
data de embalagem e prazo de validade (espec4flcaçôes impressas na 
própria embalagem) Isento de mofo, odores estanhos. substãncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza Na entrega o produto deverá ter data de 
fabricação màxrna de Oldia e prazo minirno para consumo da 05 dias. 
dentro dos quais não devera haver alteração das caractensticas Originais do 
produto, como murchar. mofo, *te Entrega quinzenal dretarnente nas 
escolas e centros de educação infantil, de acordo com o pedido feito pelo 
núcleo de alimentação escolar, em veiculo fechado e higienizado 

REDEPÃO PCI' 6000 5.80 33.600.00 

cã'ico reais e sessenta centavos 	- 

trinta e três mil e seiscentos reais 
JVALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	 33.600,00 

trinta e três mil e seiscentos reais 

O; 

o 





t! 1 

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

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2016 
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A Pregoeira do 

Prefeilvra Municipal de Horizonte/CE 
Secretaria .Sfunicipal de Educação 

Pregão Eletrônico n°2018.12.06.! . SRP 
Abertura das Canas Propostas: dia 28 de Des.embro de 2028 ds ,olioomin (Horário de Brasilia) 
Sessão de Disputa de Lonas: dia 28 de Dezembro de 20:8 às nhoonun (Horário de Braslba) 

Objeto: Seleção de melhor proposta paro registro de preços cisando faturas e eventuazs aquisições de géneros alimentícios destinados aos 

alunos assistidos pelo Programo de Alimentação Escolar do município de Honzonre 'CE 

Proposta de Preço 

It)lt.. .•t.bfPLA 

Sonbnhos em óleo comestível, sem 
consÂnantes químicos. pronto para o 
consumo, embalagem lata tipo abre-
dei?. com peso líquido de nsg e peso 

liquido drrnodo de 849. A embaluqeni 
deterá conter e.ternamente os dados 
de ident,flcoçâo e procedéncio. número 
de lote, dota de fabricação, doto de 	Sã 
L%Jltdade. quantidade do produto. 
nftrnioç4o nLtflaonal por porção. 
minem do registro no M,nisztno da 
Awnt'ulturo S,tP/D!PO.4 e atender o, 
rspectJic'oçãn zêaucos. O produza 
dnerá apr'escn:ar validade rnlnsrna de 
6 meses a partir da data de entrego. 

tet mis e 	 1 	e 	9h 
a000 	Laia 	R$ 	345 cinquenta e cinco fl 	63 900.00 

te" tu 

	

Va(or ut000l (0) hAiti' li 	 - E 5$ 	65,900.00 1 
sessenta e trás mil si c't'enIus reoM 

LOTE:2- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

Sardinhas em óleo eomestluel, sem 
o'nwnontes químicos. pronta para o 
consumo, embalagem lata tipo abre- 

com pesa líquido de 1259 e peso 
liquido drenada de 849. .4 embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de identIficação e procedéneia, número  
de lote, dato de fabricação, dato de 	88 	óoao 	Lato 	R$ 	3,s5 cinquentaecinco 11$ 	21 3000(1 

tifltt uni 'flui. 

validade, quantidade do produto. 	 WitOLUe 	 ~to,reaL. 

infonnaçd,i nutricional por porção. 
'lúmen, do registro no Ministério da 
Aqnculnsro SJF.'DIPOA e atender as 
es pectfl cações rstucas. O produto 
deverá apresentar validade mãnbna de 
6 me.., o psirtirdo data de entrepa. 

	

Vala.' Global ,u, Lote '2: 	 1$ 	si..yoo,oe 
vinte e um mil e trezentos reais 

l'opi,u,i 1 ii. .2 





t.4 \ 

IS' 
(5_IGC° \ 

OOIN 

Bolacha Amanteigada de primeira 
qualidade, á base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fálico, 
livre de gorduras trans e un, recheio. 
irrito rejeitados biscoitos mui cozidos. 
queimados 	e 	de 	caracteres 
orgonolépccos anormais, não podendo 
apresentar acaso de durem e nem se 
apresentar 	quebradiço. 	Embalagem 
pnndna em pacotes de pohenlrno 
rvunsporenee. 	resistente 	e 	otózx'o. 

onze mil, lacrados com idem~ do produto 
Paladar :sóvo PC! ES 	330 

t•t ICÜIS 	trinta 
t1.880,00 oitocentos e oftenia 

e 	do 	fabricante, 	i~000 reniai.os 
nurncional 	por 	porção, 	data 	de 
embalagem e prazo de validade e peso 
liquido 	no 	mínimo 	3009 
(npecflcações impressas na própria 
embalagem), 	acondicionados 	em 
fardos lacrados e intactos com 20 
pacotes. 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, 	substdncias 	nocivos 	e 
quaisquer outro tipo de impureza 
huzo mínimo de validade de 6 meses 
•lc 'luta da entrega. 

- 	 VarGbaldoLore2o: RO 	63.624.00 
sessenta e n'és mil, seiscentos e vinte e quatro reais 

LOTE as-AMPLA CONCORRÊNCIA 

'tiniTatal 

1 

Pão massa fina tipo hot dog em 
embalagem 	primária 	plô,snca 
resistente 	e 	afásica 	contendo 	ia 
unidades e pew liquido de sooy, com 
identificação do produzo. injbnnaçác,, 
n utrkion& 	por 	porvão, 	nome 	e 
endereço 	do 	fah'icante. 	data 	de 
embalagem 	e 	prazo 	de 	validade 
(especiflcoçóei impressas na própria 
embalagem) Isento de mofo, odores 
estranhos, 	substâncias 	factos 	e sessenta eintonit 

t quaisquer outro tipo de impureza. Na Pata dar sBuuo Pct ES3,80 ES 	68.400,00 e quatrucrntn. 
entrega o produto deverá ter data de mui, 
rabncoçôa 'nnmo de o,dia e prazo 
•,diumo para consumo de os dias. 
dentro dos quais não deverá haver 
alteração das carocterlszicas originais 
do produto, como murchar. mofo, etc. 
Entrega: quinzenal, diretamente nas 
escolas e centros de educação infantil, 
de m,ordo com o pedido frito pelo 
núcleo de alimentação 	escolar. em 
vetcutofn'hado e hgienuada. 

/ 

- Valor Global do Lote 22: ES 	61.400,00 
sesseiUa e oito mil e quatrocentos reais 

t'Õgincs inste ia 





(j tGL 
t PAGINA 

Leite em pó Integral de a' qualidade. 
com no mínima 6.79 de proteína por 
porção de z$ e rendimento mínimo de 

8 porções por pacote. Embalagem 
priniôria metalizada e peso liquido de 
no mínimo a kg, acondicionados em 
'anjos lacrados e intactos com No kg. A 
embalagem 	deucrá 	conter 
externamente 	os 	dados 	de 
4dm «litação. 	 procedência, VInCO sete reais. .ini 'ai!, 

informações nutn'cionais, número de 
Betânía :i"°" Iq 11$ 	n.aj ant.snt 2$ 	8z.6ço.00 nüc.neçs. 

lote, 	peso 	do 	produto, 	data 	de 
os,ttOLJoe ~M reais 

fabricação 	e 	prazo 	de 	L'at idade, 
número do registro no Ministério da 
Agncvlrura/SW/DIPCM e carimbo de 
inspeção do 52V Isento de mofo. 
odores estranhos. substóncias IIOCLCS 

e quaisquer outro tipo à ünpw'no. 
Iisp.nflccç.3s imprenas na prápno 
embalagem. 

- 	

VoJw'Glob.aldolaft'ag; 1 R$ 	85.6 uniu, 
Oitenta e uni sufi. seiscentns e nouent o reais 

Valor Global da htpo,ta: 	 2$ i.$64.839.eies 1 
um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e ,poi,e reais 

Nesta oportunidade, reinas a declarar, sob as penas da lei, que assuminlos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão 
executados conforme exigência editalicia e contratual, e que entregará os produtos licitados/contratados no prazo máximo de ao (dez) dias, 
contados do recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando rigoros,amente as espec,ficoçães 
con tidas aio 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 ôrnts otinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, paro todos os fins  de direito, que cumprimos plenamente as requisitas de habilitação e que nossa Cana Proposta está em 
conformidade com as aig.'ncias do instrumento convocará rio (edital). 

Validade da Proposta: cana Proposta não inferior a do (sessenta) dias consecurfeos do sessão dc cjbcrtura desta licita çú.i. c'.nfi.nne 
artigo 6' da tatu'. tO.52O/200a. 

27 de dezembro de soiS. 

0 

LIM 

Página 12 deis 
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LOTE 6 -  COTA EXCLUSIVA ME OU EPI°.  

Uodd Mira Qaiao VdMT,I. LaneUrso £awaaa,T.S visisé 

Pene de Frang.- FP.t FIZ O congelado. coeI. a1,çio do seus da a. r*x.no b% .,pecIe, 
pio 	rito arnç1a. - d. esta,. popjciri.. co.. iaopta 'es. mandais n'ndndaa. *.000 e 

..he 	,ocn,,. cc ,, 	.5 .....lodo. 	l 	a.ios e lia., 1m1,al.pem de polecslono 

flr.lonic siflc* Erupo. 	oo esohoo. re,,noa .U5  g.s.ns...'a0s,d.dc da pedalo 
re a' .e.xv.e-.lc dc 0011 -rol. coccoude p.c .sqosdo do 	I, ss000d,o.onn-,Oaa e... asda• Kg D'isca I00 RI 1' )J 15 	O t.7..`) dezessete 'tom doesamorcois 

)ks. 	Dca-oi iso.11.e a. onibaflc dado, 0 	oôør,flnocl,. pro'-eddecaa. 
.tke.,aç&a iwtrw,sqao dota do as..ôsôo q.aat.Mae ao pcodto. .t ao re,su, rio SI?. 
SIE cç SM coe nzo do .obdade 'r..o a 150 Sisi panoàs datado cntctt 

Sai PO*CAO DOM Ai, n.ÔIadc, 

mdn,duaSa.a. 'se bade.. da 15. 	 — «na. ia p.ç-r& .del e 
masa coaS k coa .deflaçlo da peoôa, pocediao.. a050nesodo ,. ta c ,aol o. 

çaçlo. loto. data de 	beic.~o. eCrQ.flla. is nToas.e .e'eaáoasmrlç e crwn..al-:- 
posso da asIsdado a nonrioc040 rogano do M,n.,t.õ da Ar.o.?,o,5ITDI?OA. c.r'mtç 

2 
O soaçoçio do 51V Paomtu,l do agi,. ,ofuot au ..s  ait. aços deiccsgtIamq.tao 

lO; Dadaco 2110 *311.40 Ri 	21054,l0 natos Eaçeç.tcaçl. srpranas a p.éçe..nshalqeir C .a'eInhiIcois g,o.., O peod,to do'ora te 
ipesienlir to, 	e nd 	aroowolarsoas, 	aos,. 	a na,a da (o.moniaçlo polzsd. cia 	part 0_mi 

esvud.adas NÃO DE%tRA COFCrf.R NVNIIIIMA ClirTIOA PARTi' QOlI NÁO su* 
t3XCLLSIv&MEÇlt COXA E SODRCCOXA, COMI) PARTE DA COSTELA, Cir 
Placa lOita conh,sao min,mO do lidas notei na datado «Rogo 

si, 

o 

cq(,L"x 

(G3 
It PAGINA 

À PRLFEIIIIRA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
 

Prn_k, Eletrônico N 201tl1.0&l-SRP 
Dia, e Horária da Dispute: lide Dcze.bro de 2018. è, II :0%n (Roráflo dc Bruilís) 

Arlaiumoi nona ~de~ refcgcrsc á hcítaao na modalidade PREGÃO EL.ETROY1CO N° 2018.12.0&l-SRP. que b'eIa sobir o SELEÇÀO DE 
MElHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO Plfll.jRA$ E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE OÊ)iEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS 
AOS AIÂfNOS ASSISTIDOS rao PROGRAMA DE AUMENTAÇÃO E$COLAR DO MUNICIPIO DE HOR1ZONT&CE. (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E 

COTAS EXCLUSIVAS Ã ME E EPPI. CONFORME ESPECIFICAÇÕeS CONTIDAS NO TERMO DE R EFERÊNCIA 

Inlonnarno, inicie. submis.Io Às cláusulas; e condtçàc, niflenia no FaSul e,cwgaas como tambai, aos daames dai Leu e Decretos que regem cate pooçcdunento 
hcoIatÕno 

PR(OPOSI A III'. PREÇo  EI.ETRÓCICÃ, 

Lfl5.YLCONCORRÊNnA 

- :ÇSÏ1IaøwDaaaWk IV.S  
V.larretaJ fitelaus, I)nko (sisais v.  lirmeil 

Posto de Frango EM FILE cong.lndu. cora ocsçlc do 	 se. de 	o n'Ác'rno 6% £OPSMO 
raio ,go smolec,do o Tato, ps5a,ao, o,' 	oõp.,. lei. insndsu osatodaido'. choseo. 

.oisos roçesn.. com .aatscsa do aujadada. pu.osw. • lia., Esub.ia~ de polsqoiletiu 

o.n.p.erel.. .uç%sco. limpo. elo v,okdo. InsgeeaT.. que gaou.i. osmeas doai. dc. reduto 
ate o moenoelo do oonneno. coo,emda p3 t.q.s& de 1 g. .00es6c,cm.4o, e,' 0450.0 K1 	Iludice 12140 Ri 	17.00 Ri 	208.010.33 amassou 'aia d.onni.rnsi 

lacadas coalOkg Devoca loas' TaS .ataiagws d.4.. do donisflooçoa. pI014dielCil. 

•nloom.çks nuencius,a,s doto de validade. qgaaradad. do p'oSoelo, st 6,' rog,,Is o.  

iIEos5I3Xec,rsaoden,l.da4e.voonnrO0o IiOis.iup.nss dsttsdo.nt'eo 

sa e 	a de r$o ccest.do o., 	c sal roiçAo L)ORSM oot.I.dç. 
• 	

en b.sdens de tk& 000aéc.oa.ic. — .a,.ai. 	.ac acata 

ate. 	uI 	cc.-  te,: cacic. dc praMo. peocaóc.. akte..la a.n.o.aaipa 

ioiçle, b. 31.31!. tvc.cic en9ncn de nas 	aorsi.sae.io  a aranøo 
1011044 •Idade 	i.iCO  JO tflfl© 00 Maa,on da Apt0á.SI? -OOOA a caeb 

2 
. insuoclo 4o SI? Potcroa.I 40 *40a ,n0usõt o. 'tal. 0% 	'desco~ ____ IS 	Il40 *3 	I4 	ll it ia 	a 

Pap.cafn'açÕe. alQrnaJ na tcoçna ..i*elagea C-~." nn e peo 	de.t ....I 
apostas. e,, a odai canwisiicot soou .,nsn 4. fs*wa*Øo posada oJ pio'. 

e'wdnd.o NÃO DEVERA CONIfl NLNHL34A OL7TRA PARIS QI.E hÃO 3, 
EXCLLTSTVA.MENTE COXA E SOBRECOXA COMO PARIS DA COSTELA ETC -' 

P,aio pai. colaumo fumo de 10 (4,4 esos na datada saimos. 

Valet TOTAL 	 -. 
ManteI O chijiatota SI. ,t.nit. o qajire n,h 

leal. a ai 





11,Cttt :qJ,v\ 

15_I6ilq : 

LOTE 20-COTA EXCLUSIVA ML OU Efl 

.t 	bS.oToÜL 	tiaos.ff 

Boicosto doce tOo CCOÇlot»%, da 0000MW, ça4. o -" do (ao'OIM 40W £40., 
c4)a. toiro • ácode tal co 	v. 30 toe4ns 0w 0i4- tOchaS .o,io r.,ata4a. hiatos.. 
m1 cocdo.. t.e''s ode atada 	..,L. 	a Me p.d..ie pe.w 
o'ca,c 3o doarem o flin ie wn00 	- 	- 	r 	p. 	poSs 
pc.,ejev, nnparou,o morre.. .tMc 	boaS. — SAaçi. 4. lr.d.i..4 	 SI, M 	12 43 	toSOflSO 	asco ins e 

.fo.-.çlo ,oaevc atol po. W~SS 4. 	O o-t2O 10 W" 0,.I 	4oc..fl..t 
3. 	Xf (.iflclacismelmeteme e 01000 	q.kbIn 

scond.coa.dc, o.,. bode, .cnhen a ,ac 	' psco*s Lítuo 40 0445 edo's 
naivcss ,-j14ecas 	,.00 o 	05401 oem, p0 do •opuon 0v... aSa de 
sI4oje 30 O 150*4. das da rta 

8'0co% jota ,o nc".do da r.'e 	q-a'ãdt _.4. 005 hno . ,o4 (Mcc 
do todo.. nas e soe ootbq,o ,.oio .s4 	hacosos sei coad.a. q...asde. 

se o.j.cten rprodttt. 	oras Se 	*nôo 	. 	oac.soe do o.• 	0 .55 
• í*S C .otOWO4Çi ~leo.pv'Sfl. ar lac0400 4o palo los. e.,,p.afl. 
—• 	i•tdi• ÇtnS '4it•f•aIO do P0h00 íitawS4o 0000000 ,r,ai - 	4400 	n 	s, 	is 	"'(Ic 	cfficOfshít 	tmn000foif a 
'oca. 	dos do ew*.Ãeo... o 1. de ,. '5* a ~, 1.1~ r.,s,,-. 	de 400v 	 -- U. 	dea,ie cenlaso, 	dc&000 Cativo' 
nçoeifaeõs aQ.au.s -a ,tor. .or*ai.srl .ceet.c,o..de. ar Soado, 	. 'adia. 
asa.. 	X povo-e. 	ZI.te te rolo 	,Sotn sosMo. avbnhocoas 	o,.,. su 
Ma4L 	on, Lpo co "pala P2, uroro,,o da —dedo 30 	.00 de daí. da 
—e 

Siseodo saindo tília coMi. as:io. 	e pnme,o, onl,d.do r.'.g.oeo'de co-- (oo,,,osc,d:, 
sri o',ío,udc. 

biscoilos mal cozo do, 	5.00.m.doo e da san .......olor, oca orce 0000 n&o 1100r4i. 
ap0100w evCessa de dotem o rar' si .pr..ami.' q-.'ad.ç,o lao%alaga.a p,,m&,',em 
poccos de pol.el'4cc. 050wa,riio. 'sonante ,oIo,.o, 	iocndn, cite, d.opa o',, ia Isgen, 	'o' 	1 n'oslo,. 	44110 	91(o 	' 	KI 	lv, li,c.ílt' 	no,.,. 	1011 140114 ROW001 
Caos S4..i.(,C1440 do 	,tcdor 	osfo,m.;do nst,cwsai por porçdo, dois de emI'.ts.'n e 	 adotivo' 
ptuo da oslideda o pos,, loqo, do r,,s,roa de 400 	oopeto.,ra pópí.a co "Ia, os 
oa.b.la.c). accodicicnodo, for. a.ss 4. .p.iIo atsd.s e mistas coato 2t, pacotes 

de nodo. c.darmo cstnshce. s-bsSsc's, rc,c onioqusi sqvo, v-iolro 	'Is' 	a 'npn,fla 
Posto moto,nw de 'adido de 1 	da doo. da mw. 

bohch. Mnaswd. co 	"e ou qoaldada e 0,osa do toa,nla de vipo esriqv oc,da .,sor 
taro. I~f&,00. i,v,e de joeas ~tom. .,h .... ,.oloo.,mdo. t,isco,100 n'ai 
ooz'do. 	.ae,rmoCao e Cc camcicon orpralosicos iliccflaos, tola' podando ipiasototi' 
nom.so do doo,m a rei', de i9ttitiiOSS quebradiço Embala0om pliouois ri' paoaiou do 

	
tom £ 	po;,si.S.avo Innapa000t. r,sntrua a alôsico, lacados com ,doniíflcicao do pombo 	'l 	rotulo. 	1000 	RI 	1)0 	LI 	Is 	saía 	lar. rio,54 raiada 

tobr.c.nce. mnfoimaçIco nofr,cto'sjI por puoçio. data de .mh,iqam e pouco do validado o 	 (lata conluio 	Ce,ia00 
pau, 	iÉq,,dc 	na 	nan,na 	dCOh (o,pec,flc.ç6,, 	'n'pisas, 	ovo 	p(õpflo 	.mhaIa4aniI 
acoi,iI,c.a.,sdos em tardo, lacrados o '550000 tossi 20 paiol., 	Isaeou de noolo. uduias 
mitsi,lloa. ,,bas*nc000 nociva, o ç'oaiiquol 01100 OPO de o~ra 	Na.. n'trinco do 
validada de o mmm da dois da euqja 

— LOTE Zt- EXCLUSIVO MEOUEPP  

- 	 i -j_:. 	
-I 

Mana IQ0000! 	, 	
VSaetaS,= 	 iuuirosTaSi 

lacaio,, Sequciho. (cita o base do polvilho doca. £ç'.n 'agito loivon soto'., loa 100,0 

lacras., de sr,me,,a qia_idade, cet't&adc eis' Mcc, do potoarilano orupa' tu,!.. 

a,'aidilliaia'tc'l lio'rxoicjr,catto fechado per cermo.iotdaeom. coaoaoodo no miaria 
ç,oi'ai com ,dano,Acnle do, poc4Jo. cod.ata rCCaI4ar ,uticioit itomaro dc cia. 	 alado cosa 

de t.br,açIo e pr... do vnl'vada i,,oro: oo,lal retemos ao peopo,. .aQ.a g.ini P. 	Oqiso 	400 RI 	Iii is 	.':.cC 	•n 
sento de mofo, odori. emnnlic. soboncuao coe, 'aa o oluoivaiveI viultotipo do .000MtS J 	 1 	 casas. 

Poaan n'nor,) do 'tI Mdc dos mai. 444.54. mo~ sendo co. OCd,  do çovdttu dos. 
-----isto caIl;,atStc.O ts,caa rocas talo ISebradofI Lov'.i do saudada, as 

c............   '.,po. do caniair 'arma oaatm re go, a bolo., 

a.._.,._..c,,•a,. o,., 

ias 	 £sptboacicAe 	 Volt Moro.1~1'~1 veit.Tei 1 lana.~ j  ~,.T~  

04114 (4O, ...doo  o,, aa4n szrt.a pâst,çs ro.s.eloz o at . 

lÇ ndadaao povo loas2o do X0g. 00 ,a-S'laçl. dopista.. odor—a, o 

PC4 patcgc easa o a,4s,oço de Mbe,aa ta da em~  

opaaoflacta. .maon  - pnOgoia 	Sas) lia do mofo. adora na,'Jns. 
soona o ..s 	se. bo do .eesa Ja 	e poodao devo.. '° p05 	o. 	tem, RI tJc R' 	9) 	

dOce 01015 O 	COMO Salso AMO 

Ias do intacta .a.a do '14,a o pa -- pan 	a deovdoa.. doatc do. 	 unia coaias,.5s 	cantavas 

,a.a mio da,'.. Sovar .a.o.ç4e das anOedai tussa do pod.a, a aoico 

°c(c «c Ecofl t,sar.  Con'!ta '04 SOQSO .0 do adaiaçi. ,,tne da 
c4.Sa feio pele ,ccltc do .Ids'oesti, socOs, ri. ,.oc,b, C¼S, e 

•daotOToU. 	 , 	
r — ____________ 

aq 	e o.k 	a sabotaste n'aia 

l,çecoaçlflwflle 	 10 mS 	
:10t. 

E__Valer Tadol_j Dboaa. t&g tsasae,.T,o.I 





VaMe TOTAL 
vitam . ,nou,s taúl tômernios .,íratuou . tiu.~ 

Mete 

1 ir ii',.la çc, ;o 	'o.aJ', 	 ,,'pt4o 	 -  - 

ptojul ..Iab,,cs,u,, a' s,,,içio uiisc,c,a 1 po, pyçlo, & a lO etio 
• (ompelenhi. div de st,baIsga e pino 4. ssl'did,, ..ced,c,onado. m e 	.m de pepelto Cd 

	. . 	4000 RI 	imito 
• ls.'ad.s t maca comande 3 sjn,dsdfl Isenta 4 'dota, nnnho.• •.*'si4nc,s fichei 

tqv.aq..øe.notnbM.puea Prsaad..  abotoas .-.s.mod.6n'...,d.detedej 

VSTMS 1 (alteia Lfl 

j ,e,l te.,. • 	j 
1 na. 1511 e sni..i. 

20 4120(0 	 1 
tItitivai 

iniussin,*cado. e te,, •.t.dsaseo la,,, •n.h.I4.r 	SL"a rol. pIi.l..o 3. 	
cscc 	 ,' 

eomn,õo ,d*atolciçae do pn'd.toe tbi,c.ni.. sia—çlo laIc'OO P°' t'flb ' 	
r,irce 	Jile RI 	• II RI 	C'i 4 

 iuvas 

 leIte at.s. 
.eib.I.e,. 1c.. pias.. de y,I,ded. eSIE ,condg,ossdot em cl,.. ii p.pltio latia,,,, e 

lnnrs de vil,d,dt de 4 mala. di dita 4a mlii., Iireciflc,;.)n 
ilsetial '. 't';'a i'.b.liert E'Ns .nten,I  

VS.tTOTAL 	 les 	4* "LII  

•e.flsU e ti -. qnlrettMl. tira.', ,t. 4'flta t.el.im 	 - 

VALOR GI.O.ALDAPRIIINTEUCrTAÇÂO 	 RI 444'SS2AO 
,,ú)bs.,. qviIrennu,,lt..sr e.?. este. iii. q','di.,,t',. ad........... leia 

% alui .de de Proposta: CAI 'minta1 di.,. 

Prazo de Fmtre1a: de acorde, co,, o Edital e seu. Iresesles  

t)eelar.mo. 

 

	

ainda que lemos o pleiio coehec,mento e alendsn,.'nt'- as esltbnc±a, de babil,lacIo penseis, unte Edital lanigo 	. '2', do Decreto a' 

5.41s'20O). 

D.cI.r.mos que tem',' plena ertItiçio. por fi a s te da proponente. da, condiclo estabelecida neste Edital e teus Anuo, e que .leademo, loda, a, eogioei.. 

eoot,d.s neste Edii.1. 

l)ecl,r.çho apressa de que ao, preços cotados estio incluido modas a, deep.etn. inb.t.n e emear(on de qualquer aclares Incidentes sobre o objeto deste 
pn'flo. nada mas, indo licito pleitear. esie indo. 

Declaramos, aind., que alamoa enquadrado. ao  Regime de iribuiaçio de %I.cnieeepi-csa e Fmprn. dc Po1.euo Porte. co.formt stsbete,,e o artigo 3 da Lei 

implementar 123, de 14 de dezembro de 2(1(16 e lei Fedee*l is "  11.488 de 15 de .I,,nho de 200. 

O l.e.u.nue declara que. nos sabre, apene.tados iam., olhe' niclumii lodoi ui tribulos, encargos tr-ai,ullsutas, previdenclarios, fisc..Ia e comerciais, lusa,, 

rena, seguro.. desboeamealos de pessoal cintas, densas, despesas que pois... Incidir nobre o tornecimeolo licitado, inclusive  marimu de lute.,. 

O hculaole dectara que, responde por iodos os prej.iLO.. pe,dis e lena que ,cmb.nm a ocon'er, refereala ao tn..ponue e (or,ecinse.I., dos produtos, caso 

senha a ser coninatado, 

Derleramo, ainda que sasimimo, inteira .e.pon,abitídade pela aqui,içbo do, produloa, e que ecito eseculado, conforme exigência ediIalleia e contratual, e 
que iene iciciados • partir da dali de rrçebimeoto di Ordens de compre, e alada, que ao. preso. .prescnlados tv's.. calho Inclui.s lodo, um tributos, 
e.caeo, trabalhai... prnidencihreos. (tecan e comerciais. tatu. (reles. seguros. deabocamecto, de pessoal. cuno.. demai, despesas que possam incidir .obre 
o (ornecteicato lic,lado. adianta muges. de lacro. - 

heclarimo,, sob se penas de lati, que i,sntinios pleno conheeimealo dos  produtos objeto de,to liutaçio: que nio poutulmo. mcmlii.. (cl., impeditho para 
participação deite t'erlaoue e que no' ,ubmetenso, a lo,las ii clâu.uI.s e condições previstas neste cdliii. 

Declaramos que e.mpee plenamente o• requisito, de isahulílacio e que sua proposta está em conlorm,dade dons •t e.iincia, do iiiitruioenlo convocatório. 
(antigo 2!. * V. do Decreto SiusodIpal e ' 03820106m. 

Para fazer saber o direito de prioridade de desempale. • I'c'ia.te declara sob ai penas da lei, para todo, on fln, de direto q que •e possa prestar. 
especialmente para (.ler prova no processo licitatório que tem condiçho do regime de: 

1 MEl: PP. para creu,, do dispositivo na l.0 12312(106. 
1 

 

)COOPERAM A, para efeito do dispositivo ia Lei Federal o 5 1I.4 de IS de junho de 201P. 

Lkct.r.rmo. de que asa.amimoa Inteira rnpo.aabilidade pele entrega do, produtos, e que ieno e,e utados conforme rsiflncia edutalkia e ,ontratu,l. e que 
,.r$o iniciado. • Partir di dali de recebimento da Ordem de compra. 

Fortaleza/Ce '28 De l)eeembro de 2015. 

__1~4 

£1 
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Ao Pregoeiro(a) da 
Prefeitura Municipal de HORIZONTE/CE 

Secretaria Municipal de Educação 
Pregão Eletrônico N° 2016.12.06.1 -SRP 

Data de Abertura: 2811212018 
Horário: 10h:O0min. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N° 
8.866193. 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 ónus 
diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. 

ijeclaramos 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 municipio de 
Horizonte/CE, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no 
Termo de Referência. 

ITEM DESCRIÇÃO 

	

VR UNIT 	 VR. TOTAL UNID QTD 	MARCA VR. UNIT, 
EXTENSO 	

VR. TOTAL EXTENSO 

PEITO DE FRANGO EM FILÉ CONGELADO. COM  ADOÇÃO 
DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 8% ASPECTO PRÉPRIO. wÁo 
AMOLECIDO. E NEM PEGAJOSO. COR PRÓPRL4 SEM 
MANCHAS ESVERDEADAS. CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. 
COM  AUSÊNCIA DE SUJIDADES. PARASITAS E LARVAS, 
EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE. 
ATÓXICO. LIMPO. NÃO VIOLADO, RESISTENTE. QUE 
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O 
MOMENTO DO CONSUMO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 
1 KG, ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS COM 
10KG. DEVERA CONTAR NA EMBALAGEM DADOS DE 
INDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS. DATA DE VAt.AIDADE, QUANTIDADE DO 
PRODUTO. N DO REGISTRO NO SIF OU SIM, COM 
PRAZO DE VALIDADE. MINIMO DE 180 DOAS A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA. 

KG 

çíf 
duzentos e 

dezossolo nove mil 
cento e 

12.240 	FRIATO R$ 17.09 	(03150 	
R$ 209.181.60 oitenffieum nove 

1  centavos 	 reais* 
1 sessenta 

centavos 





4 	
CQeJ%., 

3 

f PGINA 	' 

BOLACHA AMANTEIGADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, Á 
BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 

• E ACIDO 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 POUETILENO TRANSPARENTE, 
RESISTENTE E ATÓXICO, LACRADOS COM 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE. 
INFORMAÇÃO. NUTRICIONAL POR PORÇÃO. DATA DE 
EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO 
NO MINIMO 3000 (ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA 
PRÓPRIA EMBALAGEM). ACONDICIONADOS EM FARDOS 
E INTACTOS COM 20 PACOTES,. ISENTO DE MOFO, 
ODORES ESTRANHOS. SUBSTANCIAS NOCIVAS E 
QUAISQUER OUTRO TIPO DE IMPUREZA PRAZO MINIMO 
DE VALIDADE DE 6 MESES DA DATA DA ENTREGA 

PCT 	
1 FORTALEZ 1 14 .400  IA 

sete reais 
e oitenta o 

R$ 7.86 	
SOIS 	R$ 113.104.00 

centavos 

cento. 
treze mil. 
cento e 

oitenta e 
quatro reais 

1 R$ 27BAS4 j 

DESCRIÇÃO UNID 1 QTD 	MARCA 1 vr UNIr. VIL. UNIT.
. EXTENSO 

VR. TOTAL 
VR. TOTAL 
EXTENSO 

'PÁO MASSA FINA TIPO NOr DOG EM EMBALAGEM 
PRIMARIA PLÁSTICA RESISTENTE E ATÓXICA 
CONTENDO 10 UNIDADES E PESO LIQUIDO DE 5000, 
COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL POR PORÇÃO. NOME E ENDEREÇO DO 
FABRICANTE. DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE 
VALIDADE (ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA 
EMBALAGEM). ISENTO 0€ MOFO, ODORES ESTRANHOS. 
SUBSTANCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE 
IMPUREZA. NA  ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ TER 
DATA DE FABRICAÇÃO MÁXIMA DE 01 DIA E PRAZO 
MINIMO PARA CONSUMO DE 05 DIAS. DENTRO DOS 
QUAIS NÃO DEVERA HAVER ALTERAÇÃO 
DASCARACTERISTICAS ORIGINAIS DO PRODUTO. COMO 
MURCHAR, MOFO, ETC ENTREGA: QUINZENAL. 
DIRETAMENTE NAS ESCOLAS E CENTROS DE 

e,  EDUCAÇÃO INFANTIL. DE ACORDO COMO PEDIDO 
FEITO PELO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EM 
VAICULOFECHADO E HIGIENIZADO. 

PCT 18000 	GIPAN 

quatro 

Rt 440 	
real., 

quarenta 
cintas 

cv 

RS 	79.200.00 

setenta o 
nove mil o 
duzentos 

real 

VR. UNIT. 1 	 VIL TOTAL 
TEMI 	

DESCRIÇÃO 	 UNID QTD MARCA 	UNIT. 
EXTENSO 

 VR. TOTAL EXTENSO 
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Valor Global da Proposta. 	 - - 	 -   
um miOlo, setecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e quarenta, cinco centavos 

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

27 DE DEZEMBRO DE 2016 

a 
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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 QUE 	MARCA 	VALOR 1 	VALOR TOTAL UNITÁRIO 

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

1 	 RS 
90 	CEASA 

uniformes e sem defeitos, polpa firme, 7,50 	 675.00  
livres de sujidades, parasitas, larvas. 

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

2 com polpa firme e intacta, devendo ser kg 18.750 	CEASA 	
2,89 	54.187.50 

bem desenvolvida, sem danos flslcos e 
mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transporte. 

Laranja para tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor da k g 16.500 CEASA R$ 
espécie, 	uniformes, sem ferimentos ou 4,20 69.300,00 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	bfllho, 	sem 
machucados. 

4 

Maçã nacional, de primeira qualidade. in 
natura, tamanho e cor uniformes, sem 
machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e 
outras 	impurezas. 	acondicionada 	em 
caixas de papelão. 

kg 225 CEASA 1.797.75  7, 

Mamão formosa de primeira qualidade. 
com 801* de maturação, frutos de tamanho 

rgC 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem 	kg 11.250 CEASA 
3.10 34.875,00 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
machucados. 

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

6 1 e larvas, tamanho e coloração uniformes. 
kg 18,000 CEASA 1 devendo ser bem desenvolvida e madura, 2.60 48.800.00 

com 	polpa 	firme 	e 	Intacta, 	sem 
machucados. 

fl 
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Biscoito Sequilho, 	feito 	a 
base de polvilho doce, gordura vegetal e 
ovos, isento de glúten e sem lactose. 
de primeira qualidade, embalado em sacos 
de polietileno transparente, resistente, 
atóxico, hermeticamente fechado por 
termo.soldagem, contendo no mínimo 290 
gramas e no máximo 350 gramas, com 
identificação do produto, ingredientes. 
rotulagem nutrícional, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade 
(especificações impressas na própria 
embalagem). Isento de mofo, odores 
estranhos. substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade mínimo de 6 meses da 
data da entrega, sendo que 90% do 
produto deve estar com suas 
características 	físicas 	intactas 	(não 
quebrados). Livres 
de sujidades ou quaisquer outros tipos 
de contaminantes como fungos e bolores. 

ElE 
	

400 
	

NAZI N H 

ITEM 1 
DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 1 

UVALOR 
NITÁRIO VALOR TOTAL 

a 

Pão massa fina tipo hot dog em 
embalagem primária plástica resistente e 
atóxica contendo 10 unidades e peso 
liquido de 5009, com identificação do 
produto, informação nutncional por porção. 
nome e endereço do fabricante, data de 
embalagem e prazo de validade 
(especificações impressas na própria 
embalagem). Isento de mofo, odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. Na pc 
entrega o produto deverá ter data de 
fabricação máxima de Oldia e prazo 
mínimo para consumo de 05 dias, dentro 
dos quais não deverá haver alteração das 
características originais do produto, como 
murchar, mofo, etc. Entrega: quinzenal, 
diretamente nas escolas e centros de 
educação infantil, de acordo com o pedido 
feito pelo núcleo de alimentação escolar, 
em veiculo fechado e higienizado. 

[5.00 18.000 REAL PAN 	R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE 

\4R5 / 
90.000.00' 

LOTE 23- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
1 	 1 ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 1 

VALOR 
UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL 





* 

ON 

ti 
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Vinagre 	de 	álcool, 	acidez 	volátil 	4%, 
embalagem 	primaria 	garrafa 	plástica 
contendo 500 ml com identificação do 
produto e do fabricante, registro no órgão 
competente, data de embalagem e prazo 	gr 2.400 MARATA 

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

VALOR TOTAL DO LOTE 
R$ 

 
23.985,00 

LOTE 31- EXCLUSIVO ME OU EPP  

TEM 1 	DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA 
VALOR

UNITÁRIO 	
VALOR TOTAL 

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

embalagem 	
e 	prazo 	de 	validade, 

gr 4.000 SOVA 	
R$ 

acondicionados 	em caixas 	de papelão 5.20 	20.800,00 
lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substâncias 
nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 
Impureza. Prazo de validade mínimo de 6 
meses da data da entrega. 

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% 
de lupidios, 	á 	base de óleos 	vegetais 
líquidos 	e 	Interesterificados 	e 	sem 
gorduras trans, embalagem primária pote 

1 plástico de SOOg contendo identificação do 1 
produto 	e 	fabricante. 	informação 

R$ 2 	1 nulflcional por porção, data de embalagem 1 	un 3.480 PURO SABOR 
3.50 12.180.00 e/ou 	prazo 	de 	validade 	e 	S.I.F. 1 

acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão 1 
lacradas 	e 	intactas. 	Prazo 	mínimo 	de 1 
validade de 4 meses da data da entrega.  
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. Entrega: mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RS 

 
32.980,00 

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

incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais Ônus atinentes à 
execução do objeto desta licitação. 

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

Pacajus - Ce, 27 de Dezembro de 2018 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZOSJTECE 

w..REGÃ0 (LETRÕPICO ii 201204' ISP  
OSJtTO St49IO de medo' p4ap$ta 9' registro o. preço. ymesndo 'viu 	eantuaie *qumcIqbee de fleieroe elimenllaloe deetsnado aos aluiu. ~amos p410 P1094 SO%a 

de AIei.entaçlo 6.0.1., do munloipeo de H.rtronta)CE 

CANTA PROPOSTA 

LOTE 1 - AMPLA CONCO4R!SCLA  

7Ts LI~• 1 QTM i MARCA DE  V UNÍT V VIMT ItT V. TOTAL V TOTAL M 

Aata4. de ØvWPS qtssdede, mn "ature temss.ho medIa. Ie realce 
uere.eta 	eiIJattO 

1(9 $0 CIMA ts,.snho e coloraflo unifom.c. e Sem defeito.. polpa R$Lfl limite nove R$544.90 

tiTia. lerei de eupdades. paflae. Iarvee. centavoS 
reste novenla 

centavo. 

Sane 	peste 	tamanho 	media 	(lOOg}. 	de 	primeM. en noventa •0i100 

qualidade, in natura. em penca. Integral. ttn.anho e fel. seiscentos. 

1(9 1S.750 CIAIA color.çao ueslo.me, cone polpa firme e Intacta. devendo RISIO 
cincor... e dei 

R$N.eesil eeeaeata e Ires 
ee, bene desenvolvida. eca. demo. 5ecc, e mecinico. Fee vsee e.'. 

amuado. do mTsavj Seio 	treperte oefitavte 

cento e vInte e uni 
Ler.'ija pera ten,e,ho meco, de primeira qualidade. 

mli. duzentoe e 

'6500 CIMA 
frutoe com g'sv ~AR, de evoluflo no Irnanho. e,on.a e sete r.aieetrmfltt 

R$121.22449 v.ntequfloreeis 
sebo' da eipec.e. uniforme.. lei.. Ienmenioe ou defeitos. coloco centavo, 

firmeee oo.,s bolbo e.m machucados 
e queie..tae nove 

W.tavoe 

MaçI nacional, de primeira qualldede lo ne*sre. tanialtt 
Goze 'e 	e eeteoentoe e no.. 

Kg 226 CCA5A e coe uniformes se ,  m.chucedoe. eta. erva.. paresmtae 5*12.04 
quatro ceats,oe 

112.709 IS 
'eec e dezoito 

e curSe e.v,eI, sCOemdC.Oneda ecneeae papeiêo cantaste 

Memio fon,.oes de pnme.rc quS.dede, Comi SOM de 'rinite ccii nu. 
eriatu'~ fruloe de tamanho uniforme, ao greu masirno setec.ntoe e trinta 

o 1(9 11.250 CLASA 
de evoiuçào no tamanho, eram.. eebor de ~*Coa, sem 

RIa 27 
t,e. cale e vInte 

R36.73a,69 e quatro 'caie e 
ro le de feqlmenloe ou ~Mula. flrmee  e OQn bIlh 	ivr en 	la taoenvoe 

eu1mdadee, peeeflae e maine, e.... neachuoedõ.. 
eeeee.ita e nove 

ccattvot 

Melancia grevda. de 0~  	 . 
Oaeca Integra, quwsnta e queira 

vre de eufmdedes 	P~e lss'vee. taManco e 
dois 'ceM e 

mas oItenta. um  o P%  'e 000 CUJA, 5*243 quereniaeosf.00 1144011,61 
reale e eees.nta. oceoreflo unSn'aee, densOs ee 	be'.. deassivau.'da e 

madum o.... polpa srwme e Miada, cem meohucadoe 1 	rias oantavoe 

lSo lenle. de p.Imsà's qualidade. tamanho medio, ré. real.e 
qumheittoee 

150 dAdA 
em machucado.. osoreflo e ~.h. unl(o.me, con. 

I ~M. 

553.67 ene.nia e sela 5566102 
oinque$a  

1(9 
grou de rnatueeçáo .dequ.do, 	etnia de eubetlnciee 'eala 	dOm 

taeroe.....  jldedee 

VALOR TOTA&OOLOTIOI: 11301 5051* 

rezeM,. eu... ..1, oitocentos e nove 'seM edezoitoc.atavoe 	 1 
I" 

LIME 2. COTA EXCLUSIVA ME OU (PP  

ITUI tZ' 'ZVW MARCA DESCRIÇÃO V. UNIT V. UPIrUT. V. TOTAL V.teÇAL ItT. 

duzentos e oitenta 
Aaeceta de primeira queíidede. i n nal tamanho media, ~losis. 

Kg 30 CEASA tamanho e colo'açlo unifc.mee e se..' deteltOe. polos 559.39 utateenove 15251.53 
e U1'% 'cS• 

Cem., livres de iiâjidtdee parasita.. Iaevaa cefuvos 
eeeeetta e rei 

Saiam, 	preta 	te-santo 	mad.. 	11009), 	de 	pflmel?a trinta e une nu. 

qualidade. mn natura. — penca shtegise, tan,snno e oitocentos e oitenta 

1(9 6260 CLASA C~~ uniforme, com polpa, feiaee Intacta, devendo 513,10 OlflGO ccc e dez 1131.557.71 ..09,08k4 

ser bem deeenvodvida, Sem danos fielcoe e n,ecAnicoe 
centavos 

..tanta e sele 

onundoa do manuseIo e traneporto. oeatavoa 

Lw.ja pera tamanho media, de prim..ea qualidade, quarenta 	 d. 

nulos com. greu nulonnuá de e,fofeçeo no tamanho ataRia e seta caem e levita RW 40414 
qe.atrocentoe e oco 

',j 5SCC CEASA 
sabor da eep*cse. unlforlwae, leal rerlm.atoa ou defeitos e orce centavo. sem e dezessete 

'it'es e cc... bilha, cc,. macnucaoos Cfltfla. 

MeçA necionei. de pnmsire quedede, - sature, tamanho novecentos e três 
4 ':- CEASA e cor unefon..ee, ei.. machucados, cem 1..., peresltas 1112,04 

4 Ora ' c
ni 

1*903.06 '.ais ascii 

• outras impurezas, acondlcionede em calces de papelso 
quatro Canos 

tentaeoe 

Manila ton,,oee de peneira qualidade 	co... 50% de 
rnetznçlo. frutos de lamento uMoaue. no grau mias,.. 

doze —, ~entoa 

KG 3.110 CEA3A de eva.çao no tameale., wr. e sabe da eapecfe, sem 113,27 
na ,ee e vts 

1112144,50 
e quarenta e quatro 

enaest.e cv def.Roe 	An,ee e c, bnieso II.',  e de 
e sete cetavoe 'cale e noventa 

et(". pStaeltae e larvas, sereI mecl.ucedos 
centavoe 

quatorze Viu,. 
Melanc.a greudo. de prlme,re ~Alada. caecemteg's, 

na reate e eelecentoa e 

CIMA 
lvre de sujidade, pausadas 	e lene. 	lamanho e 

R52,16 quteentaeontoo R*I4,41&I$ noventaevee 'cale 
ooloieç&o unlfoemei, devendo ser bem desenvolvide e 

e oitenta e oito 
madura, com poipe O,nee e intacta. San. machucados 

oeataeoe 

jeoonae. da p.ensa. quaidede, tsm..aahÕ media, 
rãs reala e 

ce'itOe oitenta e 

7 1(9 50 CtASA 

I NA11. 

ItM 	li 	adosfor eflo a 	' 	 usnfoea.ei 
1*3.57 eeee.mte e eete R$'413 67 

Ires reais e 

grau de mMujta(Ao 	q-". isento de ieubstAaCias sseecnta e acta 

tartoese. euj.deoas centavoe 

VALOR TOTAL 00 LOTE 02: R$100 003.00 

eec. mil  n.ecentoa e 1,4s real. e ccii centavos 

c,4re.e 

-y 
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fr 

Sleoo.to 	doce 	Upo 	•ort.do 	de 	p.Ineeef.  e 	tceiidede 
erviqyec.dO crr ir,. e sc.do 	5oo v,re de 	oe.... 

5n, ISCA.. 	certo (ejectados OncOtoe mel 

ooz'doe. 	oveimedoe 	e 	de 	Cerectel.. 	orger'oleptico. 

snolmeie, na. pod.ndo epfeeenla, •eo.e•o de duceise 
nem.. apresentar querediqo. Ensbeleflm p'hnS'i. ei, .ini. n,ii 
peco... de poliebfeno tienepenenta .eeistenta e .10.100, 

4SCC 
 qu.I,o esse eeecento.e 

PcI ESTRELA recreio. 	0Ofl 	'ant.SceçSo 	do 	p'ot4o. 	w.fvrnaçc RiaiS seteeMeesove •$20 Silos cw.avente.t,ie 
mAnc.ra Po po.çso 0.1505 emeeieg..e e peio de centavos lese 
veSdede e peso laudo n.neI.o de tOOg (eepec flceoÕ.e centavo. 
e... As pioprie embel.n.). eoond.ccnedoe em 

lerdoe iec,edoe e intactos com 20 pecoles. Igonto de 
moio. odoree e.vermoe, eubsihnoiee noc,vee e quaà.qu.r 

outro bpe de in.pwese Prezo .wJnao de vedede de 1 
.esee de aMe de eteg. 

0l.coctø 	salgado 	t,po 	crewr 	Creche', 	de 	prlm.Ire 

quel.d.de . errlqu.cdo com ferro e Soldo fosco e ter, 

fordu'et ocr. 	ie.Tu.e c'ocante e e 	eeb 	e-'e'go 
reS.dvel 	certo 	'esectadoe 	b.00loe 	mel 	Colido.. 
gtar.edoe coe cerecteres organoiepticoe enorme'.. Ato 

Podando epresente. 	eec.seo de duiete e nem se 
vinte e um mli 

ep.eeenter guebrediço (n,bsagem prmâne em peootee 
quet o.e.ie. qveu.entoe e 

ISTRELA 
de pc...iileno Vento.........atent, e elótico. Iec,.doe 

RU do fiji361.02 cia..eMa e cl.. 
cri duple •.,bseten. com 	Pcec*O do o.odcto 

centavo. 'esse ess 
o.'-eçSo r.lVvccnS p0. potçIo dlS Se ebel.g.n. e 

n'no de vel,dede e peco IrQc.40 mm-mo de 400g 

jeipeciflceçtee 	imp.ee..e 	na 	p.Õp.le 	enibtiegem), 

eccmdioionødoe em caie.. de pepeito lecreda e iniectes 

com 20 pecotee 	isento de moio 	odore. eit,.r.hoe. 

ea.tânciee nocivo e que.equer outro teo de Impurete 

Preto ...u.'.Ø  de reedede dei 	eeee de deta de ent,eqe 

Botech. Amente.gede de pArreira queiidede. à o..o de 

lena.. de trigO eennuec'de 0011, lene e Soldo fõlico. W.re 

M 	ov iu'ee tire eeerec'e'O 	certo rejeitados 

b.ec-toe rei comece 	qe-'eooe 	e 	de cet.ct.,ee 

org.oeepticOe 	enme.e 	rito 	podendo 	•preeenie. 

esoeeeo - dureze e ne ,i 	es eoqeeenta, quearedlço. 

Embelegen. 	primar.. 	eu 	pecote. 	de 	poiletiieno • 	e 
vInte e três niri .  

4. Pos 3600 PALADAR 
re;eienle 

: Ria 53 c'ne.tevôo RflJ 51020 
heato.edez 

nutrtc.Ons' po' pos'çto Seta de emeecegeln e p'ezo de centeio. 

vesdede e peso iig.ndo no nv..,mO )OOg (eepeciceçoee 

rv'pree..... prop.ie enteiegenT), eooncsonedoe em 

irdoe lecredos e intacto. 00., 20 pecotee. ieento de 
mofo odores ee?nraoe. eubtisnclee nocive, e qialequer 
auto tipo de Ireptweee Prezo renano de vdede de e 

meese da meta de 

VALOR TOTAL 00 LOTE 20 R371.i16,3T 

atenta e nove mil ,  novecenloe e dezocto rede e triste e eete centavos 

LOTE 21 DCLU&V0 s% ou tn 
RARCA O€SC*SÇ&O V. UNIT V. UNIT til tI TOTAL V TOTAL M. 

Biscoito Sequilho, leito e base de polvilho dooe. gordure 

vegetal e ovos. cento de grutas e cem Ieotoee. de rimeas 

quelidede 	e,nb&edo 	e', 	secoe 	de 	0oá.4lI.n. 

Wsosreflte 	reeetelnt. 	etasico. 	l.s,u.etcrat 
tctedo — terrl.O.eo.d ege- contendo no creta,,. 211 

coa, .denb'lceçlo do produto, W.glednente., dole mli, 

rotuleg.n,nutricionel, numero do lote, dele de fesficeçio noveoeniOe e lrnta 

PcI 400 NAZIPIIIA e prezo de validade e.pecWceçõee nlpreeeet flC propive filIa 
•ete recta e trinta 

e calco 	t... 
 93e.7$ corto tesa e 

en,betagen.I 	Isento 	de 	mofo, 	odo,ee 	esljeraloe 
o-' 

setenta e OIto 
,vestAac,e. nocmes e qsdseque' outro todos moureze ce'nevoe 
Pveze -s.s'eo de ni,eede - e mese, de dele de entrege. 

sendo que 60% de produto deve esta, 	cor' esse. 
o.'.oteneT.cee leio.. intacta. Indo Quebredoe). ts,ee de 

eujidedee ou queisque' outros broe de ocøtenvnentee 

colho Sanga. bolo... 

VALOR TOTAL 00 LOTI ti: R12.134.7I 
dc.e mil  novece'ntoset,.nteeok ore.,... cIente e Oito oentevoe 





1! 
t PAGINA 

Pão me... Ma 090 1.01 dog em •n.bsag.m p.ImalIa 

plãabcs r..i.Ianta a sicalca o,l.,do lO untdadez 	pan 
liquido de 500g cai.. idenoRcaflo do PVO,ItO ..#0.!.SÇ&Õ 

naicianS — poição. no.... 	~"*do feb"c .nt. 

da. de ~~e prezo" waad.da la...ciRcn6.. 
N'pens= no p.Oprt.e...baleg.mi isento de mlo odora. car.t . 

estranhos, aubetincies noo.vse . quai.quei outro lipo de sei.....se mii quinh.nto. e 

PcI IS 000 PALADAR N'puIze 	Na ent'egs o p.odulo daverã ter 	lala da P1853 &nqu.nl. e uai P111? IS, 02 Cfruai,i..um 

fao.caçao masmia de Oldi. a 	p.azo 	min.n,a 	para canla.ot do. 

co.,eiJmo de OS dia dentro doe qijais nao de-isca havei celasoi 

alteração dad caract.relical fla.. do produto coa,. 

fl%uttPb 	MOIO atc E'itrsga qu.e.teas. 	.i.—'i, naa 

..00iaa a cesvo. O. .0.c.ção .Mai.til descuido como 

pedido feito pelo nucleo da al.niantação escolal, 	cnn 

veloilo fecitadoa fng.erwzado 

VALOR TOTAL 00 LOTE 22: 53$17 151.02 

certo. dnana4a d. ..rtae _,at 	e — rete e das 

LOTE 2$ COTA rxctustvÁ ME OU EPP  

ITEM 'zvgr 1 MARCA DESCRI  V UNI? Y UPIET UT Y. TOTAL V.TOTA CXT 

Pão masca 	na 090 MCC dog c- 
.  atasca criando % unidades e fla4 

piado de 5009, coe. idaatsficaçêo do produto inforvcaçk 

nutrsciral par por ção Monte 	andereço do fab.Ionta, 

data da anbelag.n' e prazo de validada (eapeoiilc.çÕeg 

in,preasaa na prõp,i..n.balegeml i.anta da moto adoras trinta e $dae Mii 

aatranh'o.. subatàadia no 	e quaisquer onSo upa da teia esas a canta e ataa a 

PcI a CCC PALADAR .,.puraz. 	Na antraga o p'oduto devera ter  data de P5453 cr.e.ieMa e VI. 5$18 113,1? Usa ,eee 

'ao'caçào maan.a o. 21 da a prezo 1 para centavos ...aenl...... 

corwn'o de 05 dias dant'o doa qiaie não devera kav*r oantavos 

alteração daa ca..ctar.abcaa ongvsaia do produto como 

murchar. mofo. etc. Entrega quinzenal. diretamente na. 

escola a centro, da educação ofenDi  da aoo'do com o 
pedido 1.40 pela nucleo de aumentação escola., a.,' 

naiculo fecinedo a Pug..rkzado 

VALOR TOTAL 00 LOTE 21 5139 183.67 

trinta a nove n.ii. cento. oitenta. três teci a aoeaanta a sala cantavas 

- - 
	 LOTE 24- aCLUIeIVOMIE OU EPP 

ITEM U~ 1 QTM MARCA ÇflCRÇAO V UMI? V UNfltIt li TOTAL VTOTAL lx? 

Achocolatado .rc PC vitaminado coe' fervo - dOO em 	no 

min.mo OS v.tarnuas - a base da Cacau. .ntaiani 
primaria de poa.a.l.r ou poliableno rcelalurado Ou iMolo 

coe, idanuflcaçso do produto e fabq.cante 	IMonv,açat 

nutrlcuonai po 	porção, data de •abncaçào e prazo - 
,eaaer*a a 	.alto 

vaidade linina. da 04 .Me..1 da dela de IrIcaçaOi e 
FORMA ret.t. en. b1to capear4a. cai,  paao 501.00 dl no 

anoto...... -. draamtO. a 
xg 3 500 P5113? osnta 	sala P34421471 oltantaa ca.00 

FACa .sinhr.o 1 s lrand.r.ento nlini.r.o 40 poroS.,).  ar, l~ 

iaçvsoa co..' 10k9 ou G~ de papelão REFORÇADO 
celta-voa eaelatse 

iec'adaa e  inlaolaa com 1059. Isento de moio. odoral 
canta-voa 

eat'a,hoa. paraaitas, 	auøet*nciaa iIooiv.e a qualquer 

outro Opo de 	pur.za Lapecaicaç~ morada, na 

prooila en.baiaga.n au a.' eøqueta alW,.nta co4at. mas 

aio poaãs W raa,o.tda facinteata 

Cereal a ba da no mã.inia 3 caraaia, pré cozido.. 

enriquecido co.., na mlr.iina 5 vitamines a *aio n.neraia. 

aiém da ferro a ãcIdO tolice. .ntalaganl presarIa da 
poliertar ou poiifltena ivastaizado ccn$ idantincsçto d-  

"".W data da faøncaçao e pest, de vaadaca .. mmc 

da 240 daI II mnieaaai da data de •aa.Icaçio no aio da 
entrapa co.,. pelo i.quido de 2309, — calca. de papelao 

truta a dota mii. 

PcI 4 	'ti J 
REFORÇADO lacrada. a intaotaa 0.24 ~vida,canto 

R$5.QI 
oito real, a a.a 

R$32.244 80 
dutenloe a 

quarenta a quatro 
da 	mota. 	odor.a 	*doentio.,subalinctaa 	nociva 	a 
quaisquer 	outro 

	

tido 	de 	impureza 	Eapeciitoaçõ.a 

centavos 
reais e noventa 

anpraee.. 	na 	p.Õe.ia 	ambaiages. 	ou 	ai.. 	edqu.4a 
cenu-ise 

aita',.enta 	calanta 	O_e 	vão 	odeie 	.erra-cv'da 

maciment. A anaiaq.- deve.. consta. asternanenta, 

O. dados de idantifcsçêo e proc.danc.a 	informações 
nisicionse 	nun.aro da lota, peso liquido do produto, 

nuanero de registro 

VALOR TOTAL 00 LOTE 24 R$tS.$30,u 1  
noventa eaís, da, !uÉitantse e WIa reate e ..^ 9 — eenlovae 





\, :
' 

Saí raênedo iodado, emtSaqee, pesmlrsa polietieno 

tranepe,emt• 	resistente. 	etdoo. 	hrm.Ucan,enta 

l.cP'edo 	por 	ts'Iwoesoadapsnl. 	cais. 	dentificação 	do 
dois  mil 

produtO.*OlebraC,Mt,leplebOnO6i$ocolnp.tente, 
quinhento. e 

3 K9 2100 ALTEZA 
dela de e'rsØsl.g$..ie pruo de vslidsdee peco liquido de 

11512w 
1 

RI? S7i 43 set.nte.um  reais 

1 in. econdlcionadee em fardos lecrados com 30 a, 
e qusisnts. 1145 

isento 	de 	lmçurelea. 	EãpeølScebn 	implasese 	na 

propfla .VI.baltgem. 

T.mpero oondimentedo completo caseiro uRu do SEM 

PÍMII4TA, 	oons.etente, 	embalagem 	primátie 	gelvefe 
piàabce contendo 600 in, com identitceçlo do produto • quinze 1151, 

do Ieb'ioante. 1s do regset,o no Õe'flo competente, data liii reais e sesecento.. 

.4 0,4 2.400 RECEIA de ec.beiagem e prezo de velidade. ecoesdicionedo. eles 1146.63 crlquentae Ires 11315.673,47 escada. bêaeess 

calce dc pepeilo lscrsdse 'alada contendo 12 un,dinfai. ceaiavoa e quarenta e s4e 

cento de odora* estrsraoe. •uê.tincse anodrves. centavoa 

quei.quel ouboe ipos de Impureza Peno malmo de 

veildade de 6 meses da dela da .ab.ge 

Viasegie de sicoci acidez vae2i 81, e.r.Oag..l p4..'avu 

peirefa plaebce coatando 500 uvd colIl sdaab'çio ds 
pioduto e do isdncaata, r.g.evo no orgão COiag4taMe, 

002$ 11111 øvzen!bi 

Gil 2400 1050 dela de e'*eMgsu. e p'azo cc vaidade. econd.ce'iedoe R$I . IO c , co real eden 
R412 244.00 

e ovs'*nla e quave 

— calas de pe..i*o lacres e In~c'oawsdo 12 
o.ntavoe reais e nosente 

1H.deee. t.&f e de s,..*ln Prazo mano de v.l.dsde 
centavos 

ôetnsees aaOalaóa entrega 

VALOR TOTAl. 00 LOTE $0: R944.571.43 

qussita e quo mui. quinhento, e eetent, e hill real.. quarenta. te. centavoe 

LOTE 31 . EXCLUSIVO ME OU É» 
ITEM UNIO 1 QTDE 1 	"FICA Ø4 "Rio  ÃO V.UNII V.UN1TEXT. V.TOTAI. V.TOTALEWT 

Óieo de ao;. reinado t.po 1. inn garraia pet com conteudo 
o. 000 mi com 'dentinceçio do produto e fabricante, 

.niolmeçio nutricionei po' porçio, n 5  do iflqtlo no Orgia 
Sele Cala e 

VIM.. sei. as, 

Cri 4000 SOVA 
,omp.lente, date de embalagem e peno de validade, 

111453 cinqu.nte e leSe 11126.122.46 
cento e vinte e dcii 

eooadioioeiedoe em caixas de papelão lacradas e intactas rase e quarenta e 

contendo 20 unidadee, Isento de odoree eetraMoc, cinco crtavoe 

eutstinciee nocivas e queleque. outro tipo de impureza. 

Preso de vsidedo munimo de 6 m.e.e de data de entrage. 

Margarina vegetal tom sal -$5 e 79.4 de Spldoe. ibee. 
de Oi.oe vegete iiqteøoe e 	teetatmc.40e e sei, 

gorduras tens 	embalagens plissara pela pintco O. vss e calco 	. 
tOOg contendo id'RdlceÇao do produto e fitVlCante. qsllseeMoe e 

2 uno 3440 pnlrdon siormeção auflic.onal — porção data de einbtSgers. R57.IS 
sete .eese e VSMS 

A$25 eeewdaeeeta 
p-no de veintede e 5 1 F, ecøndxcicaado. er, calse 

• a'c. tentaste 
re 	e trInta e 

de papelão lecledas e intacta, Pro .reavIo de vaidade — oInoo 

de 11111111 da data diaentrega 	oeceAcaçaes lnipren 

io' 
 

"e rOdela e.rôalageas Latrega mensal 

- - 
	 VMORTO  TAL OO LOTE 3I Sa1ao 

cinquenta 	núl. s4st,ntoe e oitenta e nove tecia e oset oeut,ree 

	

VA&O* &OIA 0041110711511:1 	 jflSIi,aS: 
creia nanô.a, atento. • doze nw otootntor ono'renta e unI reat, e o,tenr., guerra nnlavoe 

	

PRAZO DE LMTREOA: 	 10(DEZ)DIAS 

	

PRAZO OE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 	 60 (SESSENTAI 01*5 

Deciarwmce. para todoe oe ins ~ direito, que nos preçoe ofertados estio ifldltiidee toda, es despesas inoideestes sobre o fornecimento refeeentee a labuto.. ent.argce eoaeie e 

cessei, Anus sunentea a execução do objeto deile lic.lação. 

Deciwen,oe. pare todos os fina de direito. u5ue cumplimo. pienemente os reQuesitos de hsbliit.ção e qu. noese Certe Proçoeta esta ei, conformIdade coies se enganosa. do 

,nsttu,nentõ convocetório (editei) 

POSIALÉLA4CEI 2' de OEZEMSaOd. 7Q15 





ri 
& PREFEITURA MUNICIPAL De HDRJZONTEJCE 

	 1_IC1Tflt'7E _j 
PflGÂO ELETRôNICO N,° 2018.12.06.1 '5R 

OBJETO: Seleção øe melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinados aos 
Programa daAumentaçao Escolar do município de 

LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA — 
ifEil 
— 

DESCRIÇÃO UNIO 
— QTDE — MARCA V. UNIT V. UNIT £X'l'. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Abacate de primeira qualidade. in natura, tamanho Oitocentas e 
médio, tamanho e coloração uni'ormes e sem defeitos, 1(9 90 produtor R39,$0 

neve mau e 
R$855.00 dMueflta e Cinco 

— 
polpa firme, livres de sujidades, parasitas. amas 

— 

cinquenta Centavos 
reais 

Balara prata tamanho médiQ 	1009). de primeira 
Qualidade. .n natura, em pencas integras. tamanho e cento e três mil, 

2 coloração uniforme, com polpa t%rrne e Intacta, 1(9 18.750 proOLtor Ri 
cinco ff15 e 

RSIO3.125.00 cento. vinte e 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos fçsicose Cinquenta centavos 

cinco reais 
rnecknicos onundos do manuseio e transporte. 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, 
frutos com grau masmo de evolução no tamanho. sete reais, 

cniito e vinte e 

aro~e sabor da espécie, uniformes, sem ferimento, 
1(9 16.500 produtor R$7,40 

quarenta centavo, 
11$122.100,00 dois mil 	cem 

 
ou defeitos, firmes e com brilho, um machucados. 

— a 

reais 

fft 

 

Maçã nacional, de primeira qualidade, in natura, dois mil, 

1. 
tamanho e cor uniformes, sem machucados, se0' 

225 
doz e reais e vinte setecentos  e 

larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada 1(9 produtor R$12, 20 
centavos 

R$2 
quarenta e cinco 

em caixas de papelão 
— — reais 

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

mitimo de evolução no tamanho, aroma e sabor da trinta e sete 	mi, 
¶ espécie, sem ferimentos ou defeitos. Armes e com 11.250 K g produtor R13.30 

três reais e trinta 
R537.125.00 cento e vinte e 

brilho l'vre de svjidades, parastas e larvas, sem 
mwwcadot 

— — 

centavos 
cinco reais 

'icirz., ç'nudo de primeira qualidade, casca integra, 

6 
livre de sujidades. parasitas e lamas, tamanho e 

1( 9 18000 produtor R52S0 . dois reais. 
R$45.000,QQ 

quarenta e cinco 
coioraçbo uniformes, devendo ser bem desenvolvida e cinquenta centavos mil reais 
madura, com polpa Arme e intacta. sem machucado. 

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

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

com grau de maturação adequado, isento de 
K9 150 produtor R43.lo 

centav
e

os 
R$S5S,00 cinquenta e cinco 

sutistãncias terrosas, sujidades. • reais 

a—  1- 

 LOTE 2 - COTA EXCWSIVA MI OU & 

Desm UNID QTDE MARCA V. UNIT V. uNli' EXT. v.'!ØIÃL" V.TOTAI. EXT. 

Abacate de primeira Qualidade, in natura, tamanho 
rnéd.o, tamanho e coloração uniformes e sem defeitos. i<g 30 p'ol..tcr Rs9.50 

nove reais e 
R$285,00 

duzentos e oitenta 

— 
polpa Arme, livres de sujidades, parasitas, larvas. cinquenta centavos e cinco reais 

Banana prato tamanho médio (lOOp), de primeira 
qualidade, in natura, em pencas íntegras, tamanho o trinta e Quatro mil, 

2 coloração uniforme, com polpa Arme e intacta. Kg 6.250 iu.iih,lo' R$5,50 cinco reais e 
Rs34.375.00 trezentos e 

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

— 
mecãnicos oriundo, do manuseio e transporte. 

— — 

reais 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, 
frutos co.n grau Máximo de evolução no tamanho, 

xç 5.500 pidutol' R57,40 sete reais e 
RsaG. 700.00 

Quarenta mil e 
aroma e sabor da estaca,uniformes, sem ferimentos quarenta Centavos Setecentos reais 

ou defeito,. Armes e com brilho 1  sem machucados. 

Maçã nacional, de pilrneva qualdade. in natura, 
tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem 

1( 9 75 produtor R$12, 20 
doze reais e vinte 

00 15, 
novecentos e 

rv laas, parasitas e outras impurezas. acondicionada centavos Quinze reais 

— 
11111 alias de papelão 

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

maturação, frutos de tamanho uniforme, no grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da três reais e tanta doze mil, trezentos 

espécie, sem rarimentos ou defeitos, firmes e com 
1(9 3.750 produtor R$3,30 

centavos 11512,375,00 e setenta e cinco 

brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem reais 

machucados. 
t, 

veiancia graúda, de primeira qualidade, casca integra. 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

16000 1. produto' 152 dois reai, e 
1415.C'OO,OC ounze Mil nem, coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e cinquenta centavos 

madura, com polpa n.* e intacta, sem machucados, 





;À PRi 

— 

Biscoito $equilno, feito a base de polvilho doce. PAGINA 

gordura vegetal e ovos, isento de glúten e um lactose. ( 

de primeira Qualidade, entalado em sacos de 
poletileno transparente, resistente, atórico.  

hermeticlmente fechado por termo-Soldagem, 
contendo no minimo 290 gramas, com Identificação do 
produto, ingredientes, rotulagem nutrlcional, número deis mil, 

do lote, dela de fabricação e prazo de validade Ptt 4;) aninha 111571 15 
sete reais e quinze 

R$2.UO.00 .Â.afltøae 
(especiricaçbes impressas na própria embalagem). centavos reais 

isento de mofo, odores estranhos. substáncias nocivas 
e Quaisquer outro tipo de impureza. Prazo minimo de 
validade de 6 meses ea øata da entreGa, sendo que 
90% do produto deve estar com suas caracteristicas 

físicos Intacta, (.Ao Quebrados), Livres de sujidades ou 
q,atsouer outros lic,os de contami,anlrs como fu";os 

bolores. 

VALOR TOTAL 	 Z37r  
dois 	 Totccentos e sessenta rea4 

OTE 22 'AMPlA CONCORRÊNCIA 
1 	til OESCRIÇÂO GTo OTOE MARCA V. UNIT V. UNI)' EXT. V. TOTAL V.TOTA*, EXT. 

Pão massa flne tipo hot dog em embalagem primária 
plástica resistente e atôilca contendo 10 unidades e 
peso liquido de SOOg. com  identlficeç$o do Produto, 

nro.maçlo nutrtclonel Por porção, nome e endereço do 
fabncante, data de embalagem e pioro de validade 

especiticaç6es impressos na própria embalagem). 
Isento de mofo, odores estranhos, smjbstáncias nocivas 

e quaisquer outro tipo de Impureza. Na entrega o 000 9 RiO 20 
5115 reais e vinte 

1.600 00 
cento e onze mil e 

Produto deverá ter data de fabricação másíma de . Centavos seiscentos reais 
Oldia e prazo mlnimo para consumo de 05 dias, dentro 

dos quais não deverá haver alteração das 
caracterlsticas onginais do produto, como iTwjrCt)ar, 

moto, etc. Entrega: Quinzenal. diretanente nas escolas 
e centros de educação infantil, de acordo como pedido 

feito pelo núcleo de alimentação escola,, em veiculo 
fechado e higienizado. 

VALOR TOTAL  

cento e onze ci,,, e eezer.tos cea:s 

0ff 23 - COTA EXCLUSIVA PE ii, EPP 

Ci 	-: 	i,Àu - Ç) Wili MA'A =Era 	V. NI t 1 XT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Pão massa rno tipo hot cog em embalaijein primaria 
plastica resistente e atômica contendo 10 unidades e 
peso liquido de SCOÇ, com idencificaçio do produto, 

informação nutnc,Qrial por porção, nome e endereço do 
fabricante, data de embalagem e prazo de validade 
tespecificaçôes Impressas na própna embalagem). 

Isento de mofo, odores estranhos. substáncias nocivas 
€ quaisquer outro tipo de Impureza. Na entrega o 6.000 	i a" 	sr 	. 	seis reais e vinte 

AS, R537 200 CO 
trinta e 541411 mil e 

produto deverá ter data de fabricação máxime de ce",,1. duzentos real, 
Oldia e prazo mfnln'io para consumo d.05 dias, dentro 

aos quais não deverá haver alteração das 
caracter4sticas originas do produto, como mwrchar. 

moto, etc. Entrega: Quinzenal. diretamente nas escolas 
e centros de educação Infantil, de acordo como pedido 

feito pelo núcleo de alimentação escolar, em veiculo 
fechado e higienizado. 

— VALOR TOTAL 3or7r RS37.200,00  
trinta e sete mil edtgeetosssais 

LOTE 24 ' EXCLUSIVO ME OU Ufl 

É  MI 	 DESCRIÇÃO 	 1 UNIDI OTDE 1 MARCA 1 V. UfUT 1 V. UNIT EXT. 1 	V. TOTAL 	1 V.TOTAI. EXT. 1 





7 
— ----- 

Cliii - EXOJJSIVO ME OU !fl 
	

W UAttflhhA 
— 

lTerall 
— 

— 

vedO 
— 

— 

MARCA V. L*IT V. UNIT EXT. V. TOTAL,  

óleo de soja ritmado tipo 1, m gan$a pie com 
conte,do de 900 mi com ideneficaçio do vodutoe 
~cante, inforn.aÇjo nutriciorial por potç40. n° do 
registro no órglo comoetente, data de embalagem e vmte e oito md 

1 prazo de validade, acondiciolados em caixas de Grf 4.000 abc MICO sete reais 111S21.000.00 ria 
papelio lacradas e Intactas contendo 20 unidades, 
Isento de odores estranhos, substâncias nocivas e 

quaisquer outro tipo de impureza. Prazo de validade 

— 

minimo de 6 meses da data da entrega. 

— — 

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% de iipidios, 6 
base de Õ4eos vegetais ilouldos e interesteitcados e 

54m gor&,Jras trans, embalagem primária pote olktico 
de SOOg contendo ident$caçâø do produto e 

vinte e sete ml, 
2 

Labricante, w.rormação nutnooaal por porçio. data de Wiid 3410 alicia 	R$8.00 oito reais R$27.$40.00 oitocentos. 
e.nbalagen' e/Ou prazo de validade tSI 

Quarenta reais 
acondicionados e,., caixa de papelho lacradas e 

intactas. Prazo mlnimo de validade de 4 mana da data 
da entrega. EsoecicaçÕes Impressas na p.t*r'a 

embalagem. Entrega: mensal, 

— 	 . - 	

ÓL®RTOTZ DO LOTE 

cinquenta e cinco num, oitocentos e guar.ruo reais 

VALOR GLOPAI. 1454.01 &{/ I,SB 

..smflaaike e d,tr.frfltM,taSteAtS e três riais e oitenta e oito centavos 

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

Deda.an,cs, pan todos Os nas dSe*O, qanoa pteeaUa4. estk induigas todas a. d.spes.as  'nocentes soore o tom_..asa.an a til 	encargos 
ledabideiMis ônus ~entes a execuçio do ob»to cesta ~. 

Deciaranuos. para todoS os fins de direito, que cumprimos Planamente os requislto$ de rtabtbtaçaoq' 	 - -- 	 ' as 
ex1g4oc$doIxumentq convocatória (em -, 

FoRTALEzA(a), 26 de Dezembro de 2018. 

fli 

a 





LOTE  OiflZCLU5IVA '(E 01 FPP  

- 
rrtM DUCRIÇLO UNtO QTDE MARCA VALOR LNIT 

VALOR L(IT VALOR VALOR TOTAL 

nt tora nT 
- Abacaee de piaisessu qualidade. - isBn tnaoM nuediu. 

sus1 rias, e musa duzcn!c.s e selou 	e 
N wntt e co&o.sçs sej&'nrss e nem detesso,. p4pa fim.. KB Ir, 	asn KS 	'o 31527t00 

- kvrei de r.i4sdeu es.,ga., lanas - 
ceauraio. nove leis, 

Buiavaprautrwubo mediu II 00J de nneis. qualidade, a 

manga. eu, penca, inEpta. tanaS.o e o&xsçS ,auufonnc. co,us vinca isais e unte 
31531500.00 

ruim, e dois mil e 

polpa lurnx e uulsesa, devendo se, heis &acnvolnd. sem lassos cenrasos p)sentos reis; 

e lriecànlcos oninidas dii tlWiIøeiO e ifinspaule 

- Laranja pera tamanho nieduo. de pnnae qualidade. fruto, co,, - 
E. maxiuscu de evoluçie, sn ranauba. isome e aihoi da especie. 

KB 3.500 . RS? 
sele reais e tIrIta 

31540150.00 
quarenta nuil. ccliii' 

- 
un,toe',ne,. sem tenunenlu, viu dclë,lois Iirtuie. e 54511 beiltio um 

niachucidu, - 
ceninios e cioquenla reais 

Maçã nacional, de prumelru qualidade, m natura tamanho e cri 

04 wukeme,. 	n ,,ia.hudo,. somo anis. passais. e ouluas sa Kg 75 In M~ 31533,00 Irene reais R5975.00 
ao'ecemlon e 

 

unpuseeas. ico,idmc,on.d. eua cais., de papelso  
semita e cinco reais 

- MuSo formos, de pnme.ua qualidade, com 80% de malurefla. 

fi,jlos de ian,mnho uni l'eunne. no niali mtsmmo de esoluçio no doze ruil Iretautm 

OS uinmuho, anima e sabor da cquecie. sem ferimento, tu deteircu. Kg 3 '50 Ia .\~* 3153.30 
til, riais emita 

31331 3'.500 e sauna e crnco 

únnes e sons brilho livre de us.jul.dn. pisiailai • lana.. sai, 
atas..ms 

ias 

MeLasicm gsauda. de prvuteaa qualidade, cais. macia, tine Se 

CO 
sujidades. parasita. e lenas, esnadio e cobrado uusknne. 

4 O») to NMw. R$2.'S 
dos, reate W. 

315:5 500,00 
dezesseis mil e dezesseis 

,ç 	 e 	cai, e  vems 

mtacrt ia,. naliacados 

s.relâo jcn& de çnne'ua psaMdSr. wiwto rnad.o scan a reais e corno e setenta e 

cokrsçlo e w 	ura&.me. caii gssi de Kj 5) 1, 'na 3153.45 qoanfla e cinco 95 	?2. 1 1) do» teias e 

rrsrasçao adeiNa30,  isento dc wtqtfrut,as trm'sa, sujsdadei cofias i's cinquenta centavo, 

- 	 VALOR De [Y F 315102 5I.50 
citar dos. ass/ ,,osccemess e rIm?ranuoe  um nota. csnsJi*rnlo errulovil 

ao 

A PREFEITURA M:1( 11-At IM. IIORJZONT&CE 
PREGA0ELETRÓNICON'201$ 32063 .SRP 

FORTALEZA/CE. 27 DE 0E7,X%IDRO DL 2038 

/ík 
iI  Iti 9N A  

OBJETO: Seleçio  ije nwiboi picçoos piEi repico de peeÇos 'iSidO fiitwu e c'adüaas in;moções tie gêneros uliinmillcioi dentados sosilunos essisados pelo Prnnia 6. 

Alunceaçio Escola, do m.u.cqn., do tlon,reilc (E 

- LOTEI. AMPLA CONCORRÊNCIA  

ITEM DESCRIÇIO UNID QTDK MARCA VALOR LTiIIT 
VALOR IATT 

LXIt 

VALOR 

TOTAL 

VALORIOTAL 

Ahscaic de i 	'.iie.ni Finlidide. lo n,titt te,nso nédio. 

e ciul,wsçA.0 onilsruiues cum deteiro,. polpa fim. Kg 90 Is 'aluie KSJ, 35) 
um. rema. ti,,'. 

R583'.00 
O.loceflIos, Suutai 

loros de sujidade.. parasita.. lana.. 
cautavoi sete reta 

Banana pia'. Iatuwulsii inódn, 	lOOg) de pnnwir. qualidade. ti 

o? 'u'& 
 ma penca. Integre.. tamanho e coloraçio uuuiíotne cem 

K1 IS 	50 Is 'ao... RI'.10 
mco riais e 	aia 

S9t 500.00 
nonas.. ia. ilei e 

PolPa lume e ni'lt .lebanlii ser bem deaenvcts,da. .em dxucs cneasos qaivaeos ria, 

lisuco. e rn.c4n sanur4os do manuseio e emupene 

Lw.na pai tananhe nuedje it pi v,iesra qualidade. 6-atos ccci 

01 
rim tI&t1rii de es.ibJ5 &&i no t.n.ao, tEiMaS e 

4 v, 500 Ii Nata. W.30 
sete te.., mwa 

R$I?0 450.00 

censo e vu*e usti. 

qvwoca.. 
,nikvnw.. seis teçinwnIoi c,i detesto.. temes e coci beto- sem 

emq 	rias 

- Meça asnosaL da pena q.Ssd.de, m uma. tamanho. co, - dos, sul. 

Os wafcanr.e.. em, ncie.sedo.. sem lana,. parasitas e ate, 4 223 lis 	na K$ 13,00 nele reais R52 925.00 novecaurose 'vila 

.wezas. .ca,d.cuo.uads as. —sai de pepelio  

- MiaS f~ de wuiunm qualidade. ooni *0% de a.tunçlo. 

friso, de inibo uni lonne. no grau n*uso de evoluçio no 
rufia e sele mil 

os tamadio. WCWTS e t~ da especir. sai íenmenttu. ou detesto,. 
Kg 11.250 Is Naltse 3153.10 

U*t reis. e titia 
R537.125.00 cento e vinte e 

fim. e uns LeiO'.. liste de sujidades. p.tusuas e lana,, san centeios 

ruias huc ajo. 
cinco reais 

- Melancia grssda, de paranown qualidade, casca imegue. livie de - 
e lai i widedes. passais. 	a. lasnanlio e ooborsçtu witlbruiueu 

Natura 3152.75 
dois reais e ,aents 

R$49,SO0 , 00 
uluaflhira, 00't itul 

- 
deveado ser bem desenvolsida o madura. com  poipa firme e 

smacl& .Ini machucado. - 
a cinco centaveu e quiabemo. real 

Meto jepond.. de pnnioiln q,mal.dndc, tamanho médio. san trê, reata qwnbentos e 

0? machucados. colonuçio e rrnnauho urutomues. com  guatide Kg 150 Is Nanica 3151.15 quateol. e cinco 315517.50 dezessete ria, e 

lilalurwIo adequado. senIs, de ,ubslt.cmu trama.. iujsdaies centasos cinquenta senta-o, 

VALOR DO [YroTT  R5305.854.50  

loraineieir .» .u. 	, 	,n.~ e qro nosi e csaqws 	u - 
 !1 

1 	 lOTE 3 AMPLA C0r'CORRtNClA 

nEM DISCRIÇÃO IMDI QTDE MARCA VALOR LINIT 
VALOR UtIT i 	VALOR 1  VALOR TOTAL 

LXI, TOTAl. EXT. 





LOtE 23-COTA - IXCIJISIVA ME OU EP?  

TEM DESCRIÇÃO tiNIU QÍDK MARCA VALOR LNI'T 
VALOR UNI 1' VALOR VALORTO ÃL 

(X i'. TOTAl. 

Is' nassa liii. tipo tsr dog em cmbalaKcrn prns rira it.liIa.i 

te intente e ato ,ica ooati& lo wstd.ie, e peto :,qs.l,' dc 

'tXIc mau deneiticaao do rIodUIo. snktn.çdo aurncioss.2 pec 

p.uà.s, nisat o endereço do Cabrxwuc. Las. de «Tt&.,ecni e 

prajmt Se aslidade tip.ctác.çti u,çttnsi lia ptflrl 

cnt.J.em' licor,, dc no% odores era3inho. ssjbsoãsctaa 

fl&i, iate ,nsucf 	flt tÇO dc ttttZ* 'lastit5ao 
p' e CCC p~ R$6. '0 

SOIS 	(asse seia 
RSA0 200.00 

queata avio 
~—Sc, k'as ter data dc Cate,caçio inscie deCidi, e reMo ~01 dsaeriio, todas 

,isan' iam 	,ratsJnD dc 0 	dias. dcotoo dos puas, aio dratu. 

'iii ei suei a,Io da, s.tatznmcas engitsats do 000dolo. sumo 

,nurs h.r mania, ciC 	flutueM  qisasizaisal. dcrirnente rias escolas 

acuou. do rdiacaçio ,i.f.otmnl, de acordo com o podado iëtio C4 
pelo 	lco de sluuussiiaçlo escoir, as veículo fechado e 

higienizado. 

- VALOR DO iTit1T' RS.o.200,00 
- 	 gwaru'nso .iJ e Jantara, 'cai, 

li> 

	

fj tCS'i 	\ 

	

PAGAIJA 	"! 

- N 47O fl 
Iii.aça.io  Sequilho, feito a base de polvilho dom aordsn seKclaJ 

e risat, isearo de ttlú:en o sem Ucro,c, de primeira qualidade. 

n,baiaik, em Sacos de polietilca. Ir.,tpnretttc. tflltIcfli{. 

•tõuco. l,erinetststienic fechado por iermo'sold..cru. cctatcndo 

no minto» 200 gramas. comi denricaç&o do produto. 

•ngredwnte,. ronihagcm nurTiclonal. nwixso do lote, dais de 
sete tfliS 5 011051* 4• tal 	saio e 

(atw.cs&, e pess. de validade (cspcculicaçôci ,rwrc*ta, na PCI '*00 m~ R$'?.tti) R$3 120.00 
ropra en.balqem) Isenio de moio. odoevi estr.nhoi, 

CtiIai0i atas relia 

atibsiáncias nccÍvas e qwsqm ouflo tipo de tiupasesa h 5ra,,t 

tanta» dc al'daM de á saca da das. da 	.okt qu. 

91% do pcodtao dese estercaia alas c*ctaistx*t 	%acas 

m*1as aM quebos) Laytes dc saipd.dcs ces qsuasIal%e 

o.dzOa 	os dc cncs catv F.a.o. e bolores 

= 	 VALOR DO LOTE 21    RS) 120,00 
rei.. la! reato e 'Jt/iit PYO4 

- 	 .tàn t - AMPLA CONCORRINCIA  

ITEM DESCRIÇÃO t4I1) Q'i'DL MARCA VALOR ('NIT 
VALO RINlT VALOR VALOR T(YTAI. 

TOTAL EXT. 

1a.. massa lissa tipa hoc dos  eu, etnhalqeits ptiindiiap 

tC%I%t(Ittc O dtÓMa;a contendo ia unidades e peso hsslu , itt. Ir 
c'ni'si lcni nicaçIo do produto. mfcy,isas&o par sima1 

iMitiad.tt nome e endereço do tbricanrc dai, de enli,aiscsne 

rn 	de validade e.pcct5caçóes mpres.,as na pripria 

ctntsaiadera'i Isenta dc niotb 	,dc.ei eananho, aub,rlswiss 

e qsassqixr QuIto iço dc ,tWuttn 'a5ftc$í ,. acta reIs C sCii'a e' 	e 'tile 	e 

çwduto &cra te, dai. de éttcaçlc injuria dc O dia e puo ' 
tanta» DCI ,.cnssns dc Q5 	as. dentro do, quais aio doarei 

haacr .crt.çkt das c waacrtstcas cwçi1s ia prodn#o COIT1" 

rn,ku maio coe Fa(r:sa qvsnzeraai deciaixoto .5.5 escolas 

scnua* dc cdiicaço afstl dc acccdo cotam' pedido frito 

p0 	ras lei' 

 

de £imrrtaçio escolar, coa "elculo fechado e 

higienizado 

- 	 VALOTC Do cZ5Tff "- 	 RS12 .ddõ.ÓO 
c'náut vinte nti? e ntiCtrsfOS rende 

Lote Z4 'EXCLUSIVO ME OU EPP  

ITEM DESCRIÇÃO ItNiD QTDE MARCA VALOR ni VALOR UNTE 
flT. 

VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL 

LT. 

kch.tcolatadn sf5 pÕ siiaananadr, coen feno - nco cria no fava,' 
1)5 .'Inas 	atas. de racsa. anb.a4a, pari.,. & p*cfla 

00 pa4.csikvio metsluado 00 iccuso cais IdeaeIdC.Ç1C do 

rerd'ao e (Mosca. .kemaçio "'caa pot p.ocçio. datado 

f.bncaao e wuo dc saMade irnno dc 06 saca da data dc 

StoasaJor e tep.00 ais oepio ounspet1e. caia peso isqasdo de . de miolo rei', e 
SeOseola e quatro 

nanan,, t Lg lrrndara.io 	40 	de 	as fardos 
k'* 3$00 8w,. RS1L40 

qual cru 	culta,,fl 
RUA 41)0.(J0 .1 e quatrocentos 

coto t (AR os latas de p.pelio REFORÇADO real, 

lacradas e 'alheias com lOk. lacaio dc ,,,ofo. odoces cutastios. 
paraslla,. suh,t4acias nazi"as e qualquer oiatJo aipo de mQnres. 
Espcci&a5õcttirspeesa.sna própu. enrab&.'*em ou cm aquela 

sltwticnlc colnnie tine nio pois, lei removida facils'ucntc 
. 





FQ fC \  

Í)CS'_ 

toictifico em pó. 000içovo p.0 luFa cençiccido 	Seo e 

s.aso RJico e eusç'erslo nico.. de scais 	SE3I SAI. 1) 

pirdulo rijo dnt ccmir qisanodade s.p.:6:.rni de peoo,Inas 

eoidiun tolh, 	o.dw.s 	 gordeoras vina. 5bia 

aliinceilit e sódio. eu 	'° 	platicos de 1 DOI, COO. 

2 
lennllcaçso do pooduio e lslitacanie. edo teLIl$ITO flO dIlCIO 

PC( 9000 Ksjrómo RSl33 
UNI te.J e InAta e 

R112 150.00 
dois Si. 	. 

Coflpeleflle. data de etnbaIatcuru 	puxo de validade. coco coativos  

acoiidicaot.ado. em (aido' MIados de 1k8 P. de ,e.ladade 

nanina, de 0* meses o pariu da data do cabtp do prodoW 

.pecSc.çan ut,.na si pi..a a.ttrjen Isento de 

uno(c c9ae. noSso» •ubslÀas.ao aoristo e quanqige osso 

opa de mrwuIeva 

Sal bAnido iodado. eml,salagem Iwul*ia  poIic,leno 

lTamap*eflIe. tesistemit atótiço, hetTT.cncanlente fechado pou 

tetu.ios.oldqtctn. com  ideanflcaçiio tio produto e do íabncaaite. 
i. . 

uronoo,jioconçcter.!c. Kg 2100 %I..Sd R1I21 
q.asu ce'a 

t$2.604,00 
e qu i 

data de enitÉIs$em e prato de salidade e peso b~ do,  1 

•.OViiSiOttitdO$ em 6,doa Lacusdo, çctm t0 kg 	te..o de 

mmpaucrn E.pec,&~ e'çic.i.. na ptOQnt nTIbs!s1eon 

1 eui.pero condame.itado cicitupicio osseito liquido si:Ist 

Pl%IIENT& coiisisleate. einhala1e,u pnmàna 8.naú plásilci 

contendo iCIO ng com .denlitcaçlo do pro4u10 e do Ibticanie 

.'d. telnet.) 00 OCIO cOiTc(eiiIe.  dMa de ttitall4en e pesei VnuiÇetD da 
imitaS. sioucinI. 

de salilade, a,Lceldicacn.Ja,, eu caiu de ç.peS, laceada e 
2 

(asa 
R36J C~ W$ 76&00 -- e 

sutata ,.ct,teu,Jo LI UNidade. 1 sono dc cdxc, nt'a*i..n 
ies.ala O 04" Irias 

substância, Mi.Ivas e 	Uai5%att QijOila 11pm de ffTtflc7S5 I&azc 

n.uina, 

 

de validade de e, meses da data da ertira 

% inagie tIo alcoól. acidez solsial 4%, emubalupen, IiI 	o 

garoafa plaotmca crobtudo 500 ml coo. ida,Iilic açdo do ptodtmio e . 	a000  no aTeAr competente. dsia de embaLas do (abncante ro 	 co' 
cv' 2 4C0 \Ia,aes 15300 co tesa IS 12 	00 dou mal reais 

e pn,n de validade. .anéc,ouadc. ciTa Gana de papetio 

lacrada o macia eccuendo 12,  saudades 1 nee de muIe:a, 

Puxo naiazw der sijidade de ei aIso. da data da trotei 

= 	 VALOR DO LOTE 30T    R$41 $0900  
giaaooloe w0., mil. o,nxnutos q flOIC 'CCLV 

LmflEil- EXCLUSIVO ML_OUEPP 

rmm otsc*içÂo IJNID QTDE lARCA VAWR LMTT 
VALOR UNIr VALOR VA W4 4) CAI. 

Ole., do moa. cánado ta 1. em CAnais Ci om ccets4 de 
cron iieat.6ciçio do prrduto e fabneanuc. 	.tos,r.ao 

nuogpnaI p0. pceçsn. Tø do repisou ao tWgSA eoflCtemc. dai. 

de entalapeo' e pino de validade acondicionados em canas dc 
Gil 4.OVJ so». R5620 

'cl' 	lute 
K$24 	0»o 

volte e qoalro nul. 
~lho lacrada. e miarias contenda 20 unidades. h~ da celilavOs Oitocentos TOSSI 

adotes ealiauiluici.. suhitincns nociVas 	qsaiiqu.0 okalto tipo de 
onpuTcea Prazo de vand.do tninunei de o uaes da dai, da 

estiO!. 

Marywnasetetil coo sal-5$a ' !% de Iç.d»nabasede  

Cleti scpctau. Ilqta&M e O1ttttSlcuisadol e 501 pediras omus 

tnt.aLajcce pi.nwis peie pIksLs.o de SC()j comendo 

sde,nficaio udo uioduic e fabiicanie. um%oeunaçio nuuicioe,sI pos .. vinte e qualro nul 
2 pvç4o. dais de ontalaccm «ou pato is sslmdade e $ li.. lJnid 3480 Dcline 157.15 

5(1V fC*i%C tWflZO 
R$24 512.00 oitcatitos e oitenta 

acondicio,n400 cii, caLva de papeldo laciada. e InIaas$ Prazo 
Imul04  

e do,, nau, 
amplo., de validade de 4 mese, da lata da a.teg. 

(Li 15.101 STWfCIUS na poupo. onisalqein Enznp 

- VAIS DOWT i! R$49 .642,00  
S o iiOn ~ n4aa.os e ostento. does voeis 

'alor Global do, tine.: RS 4 00129900 letal,o nalhões e mil. 6.,nios e vinleo nove reausj. 
Prato de Validade da Proposta: 60 (actual..) dias 

Prazo de tnIrq;s: lO (dei) diga, 

)ctaswio, pari todo, os fin, de dreite, que no, pnçct oIui.io, estio achada, todas si deuçe..a ,a.,dune, ieNe o ,t.ec.n..to tcSeae. a inSci. cn,~ soosis e detuws 
no5 atinente. a necuçlo do ubto doma I,cutaçlo 

Declarwno, pca todo, ci. Ons do dneio. que utiwingss p4enamenie ou rcqumsdos de habiht.;ao e que nossa Cana Puoçossa esta em conl,onid,de co.,, os eigbncias do lnstlwnenlo 
cantcaloóo (edital) 
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LiC,MMI'76  .21 
A PIegOt.ra da Prefeitura Municipal de Horizonte 

Secata MunidoS ae Eduaçlo 
Hw~ -a 

Pregk Eletrônico n° 2018.12.06.I SRP 
28 de Dezembro de 2018 às tOhOOmr (I4oráno de BrasAia) 
28 de Dezembro de 2018 às 1 IhOOn,ln (Horàno de Braslia) 

FORTALEZ& 27 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Prezados Senhora (as) aaeseamos nona Carta Pr000sta. 

Objeto: Seleção de melhor proposta para regctro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros Swretíøos destinados aos alunos asiàwdos oS Proria de 
Alimentação Escolar do mtflo0 de Hoitaiite/a. 

NESTA OPORTUNIDADE. TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS 
NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PAR11CIPACAO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL. 

LOTE lj - AMPLA CONCORRËNCIJ 

[TEM PRODUTOS QUANT. MARCA UNID. PÇ UNIT PÇ TOTAL 
EXt 

P( UNIT P.  
- 

Sardinhas em óleo comestível, sem conservante 
qulmicos, pronta para o consumo, embalagem lata tipo 

abre.àc, com peso lIquido de 1259 e peso liouidi 
drenado de Slç. A embalagem de.tâ conta 

externamente os dados de denof.caçho e procedônoa,  
número de lote, data de fabricação, data devalldadc, 18.000 & Lati R$ 	3,66 R$ 	65.830,00  

quantidade do produto, intoemaç8o nutrtclonal poç  

porç&o, núrne'o do registro no Ministério daAgoculturi 
SIF/DIPOA e atender as espeoficações têoicas. 

/ ~o deverá apresentar validade rninlma de 6 mesei 
a Delir da data de entreoa- 

VALOR TOTALOOLOTEII AS 	 65.88000 
$WENTA E CINCO Mit. OITOCENTOS E OITENTA REAIS 

LOTE 12- COTAEXCLUSIVA ME 04) (P1 
TTEM PRODUTOS QUAPIT. MARCA .NID. PÇ uNrr, PÇ TOTAL PÇ UNITP. 

EXT. 
P( TOT. P 

1)3 
Sardinhas em óleo wneglvd, sem conservante 

quknicos, prot para o conw, embalagem lata tipo 
4tre4óci, cicm peso liquido de 1259 e peso liquido  

drenado cie 84g. & er~ deverá conta 
titemnamente os dados de idenbt.caçbo e procanência .4..si .ttnsaaC 

número de lote, data de fabricação, data devalidade, 6.000 *1 . 	'. R$ 	3,66 AS 	22.960,00 6~ - 	4 
quantidade do produto, lnformaç&o nutnclonal por S 'aS 

porçáo, número do registro no Minlst&o da Agnculturi 
SIF/DIPOA e atender as espeof'caçôes técnicas. 

Proøuto devera apresentar vaIdade mínima de 6 mesei 
a owt% da data  de  

VALOR TOTAL OOLOTE1J RS'" 	21.960,00 
VINTE E UM MA, NOVECENTOS E SESSENTA 11415 

LOTE t3. AMPLA CONCORRENCLI 
ITEM PRODUTOS QUANT. MARCA UNID. PÇ uNr. PÇ TOTAL PÇ UNIT P. 

EXT.1)7 
PÇ TÕT. P 

Atroz franco longo no tipo 1, embalagem pnrn4ria de 
pclieblr.o tranwaren, res6te'-te, atÕco 

hermnetcamnente fecriado por tenro- soldagem, cem - 
Peso liquido de 1 kg, contendo: .dentiflcação do produto. 

nome e endereço do empacotador, número de registro ode - 	C10i 

do produto no órgbo competente e procedência, 0* taiS e .sfl..ti. 

infomiaçio nu7loonal por porçio, data de embalagem e 
2.925 ITAGUAR' M; As 	3,81 AS 	21.24425 oirsiD e um etro —si 

prazo de validade, em fardos lacrados de 30k9 
C*,POS pb,ti e olor» 

rsra.w 
(especticações impressas na propna emDa4agem). 

Isento de mofo, odores estranhos, parasitas, sutistinciei 
nocivas e guasquem outro bpo de 'tfløurtza. Prazo 

mín rio de validade de 6 meses da data da entrega. 

Arroz Partolhzado longo fino tipo 1, embalagem pnmárli 
de pollebleno transparente, resistente, atÔxico, 

hermeticamente fechado por termo- soldagem, cor" 
pido liquido de 1 kg, contendo: ldenvficaç5o do produto, 

morre e endereço do empacotador, rwinero de megvtt 
Odreira a quer,» 

2 
do produto no Õrçlo cr'petenta e procedincia, 

24.75( rTAGUAR' Kg AS 	3,82 AS 	94.297,50 
 OS 

informação nutnoonal por porção, aata de 
prazo de validade, em fardos lacrados de 30k9 te 

(esoeciflcações Impiessas na própria embalagem). 
Isento de mofo, odores estranhos, parasitas, Substâncias 

nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza. Prazo de 
validade minirno de 6 mesa da data da «teça. 

VALOR WTALOOLOrEI3 AS 	 10514411 15 
CENTO E CINCO MIL, QUA TROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS 





- B6cGito salgado tipo o'eam cracker, de primeira  

Qualidade, enriquecido com ferro e ácido faico e sem 
 

gorduras trans, textura =ante e sem sabor amargo 
p*c;r residual, seio rejeitados Disto5 mal cozidos k / 

ouewrados coe ca'acteres o.Qa'oiegacos arcl'Tnad, n54 \'3 
podendo apresentar acesso de dureza e nem a - 

apresentar quebradiço. Embalagem pnmáda a" pacotes 
de poiletileno transpatente, resistente e atóxico, lacrado cinco (SiSe cine. e rM 	#in4 

3 cai' duna embalagem com Identificação do produto, 4.400 Fortaleza Pd R$ 	5,87 R$ 	25.928,00 oiteara e rei. otoaarose 

inlormaçao nut'ioonal 	porção, data de e~ 1 Cena entre OO 

prazo oe vlãdade e peso indo n,kwno de 4O0 
(especlicações Impressas na prógila entalagem), 

acondicionados em caixas de papelão lacradas e intacta 
com 20 pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, 

sabgbncias nocivas e Quaisquer outro tipo de .'flpureza 
PenO n'r.mo de validade de 6 meses da data da 

entrega.  

- Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, à base de 
farinha de trigo ennqueoda com feno e ácido tópico, hvr 

de gorduras trans e sem red,eso, selo rejeitado 
biscoitos mal coados, queimados e de caractere 

organolécticos anomias, não podendo apresenta 
excesso ae dureza e nem se apresentar queadiço 

Embalagem primária em pacotes de polietilenc 
transparente, resistente e atóxico, lacrados coo 3.600 P&aoa- Pçt R$ 	3,40 R$ 	12240,00 qv.'.ars 

.. ., 
don'aros * 

identificação do produto e do fabricante, Informaç& ceniern qi.fln(. redil 
nutnoønal por porção, data de embalagem e prazo di 

validade e peso iiqwdo rio riteno 300g (ewec(icaçõe 'VI' 
impressas na própna embalagem), acon0000ados e!" 

w 
fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. Isento de  

mofo, odores estranhos, subst6ncias nodvas e quaisquer  
outro tipo de Impureza. Prazo minimo de validade der 

VALOR TOTALOOLOTE2O R$ 	 65.598,00 
SESSENTA E CINCO MIL. QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS 

    LO'F! 22 - AMPLA CONCORRENCLI 
ITIM PRODUTOS QUMIT. MARCA UNtO. PÇ urlrr. PÇ TØTM PÇ UNIT P. PÇ 101. P. 

tX!, iXF. 

Pão massa fina tipo hot øog em embalagem prrnánl 
riástica resistente e atóxica contendo 10 unidades i 
peso liquido de 5009, com identificação do produto, 

informação nutricional por porção, nome e endereço do  
fabricante, data de embalagem e prazo de validadc 
(espec'fcações *'pressas na prdçria embalagem) 

Isento de mofo, odores estrvinhos, sobincias noøvas 4 

5 quaisquer oito tipo de impureza. Na entega o produtc 18.000 Paladai PC R$ 	3,91 R$ 	70.380,00 assoa. w. frsn.a.. 
deverá ter data de fabricação máxima de Oldia e prazc C*IUi'SI o.a Ieil 

mínimo para consumo de 05 dias, dentro dos Quais não 
deverá haver alteração das características originais de  

produto. cano rnurd,ar, moto, etc. Entrega: Ojinzenal, 
c.retanerte nas escolas e centos de educação Wanvl -- 

de acordo cw o pedido fato pelo núcleo de atrmentaçãc 
escolar, em veiculo fechado e higienizado 

VALORTOTALDOLOTE22 ES 	 70.380,00 
SETENTA 1411 TREZENTOS! OiTENTA REAIS 

LOTE 23-GOTA EXCLUSIVA ME OU Efl 
lTfl PRODUTOS QUANT. MARCA UNtO. PÇ I.MT PÇ TOTAL PÇ UNIT P. 

EXT 
PÇ 101. P 

EXT 

Pão massa fina tipo hot dog em embalagem primbria 
plãca resistente e atóxica C~ 50 unidades i 
peso liquido de 5009. con ,  'dentflcaçk do produto. 

Informação nutnaonal por porção, rame e endereço dc 
fabricante, data de embalagem e peno de validade 
(especticaç&s impressas na pr6oiia entalagen'). 

Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas o  
1 QualsQiS outro tipo de impureza. Na entrega o prodot pQç . 	-. RI 	3,91 ES 	23.46400 noventa eva, eahie 

deverá ter data de 'ab.iciçho máxima de Oldil e prazc '"' 'e°" 'h 

mírwno para consumo de 05 dias, dentro dos quais nãc 
deverá haver alteração das características onginais dc 

produto como murchar, moto, etc. Entrega: quinzenal, 
diretamente nas escolas e centros de educação infantil, 

de ado cr' o pedido feito pelo nCideo de Stnentaçãc 

- 
escolar, e.', veículo fechado e hQev'rzado 

VALOR TOTAL OOLOTE?) £5 	 27.460,00 
VINTE E TRÈS 1414 QUA )ROCtWTOS (SESSENTA RWS 





'O \E 28- AMPLA CONCORRÉNCIJ 

ITEM PRODUTOS QUAWT. AO UNIO. P1 	Ai PÇUNITP. PÇTOT.P _______________________ ____ _____ _____ _______ 
9• 

Leteem pÕ Integral de 1 • Qualidade. com  no m~ 'SI f 
6,79 de p~ por porção de 269 e retSe'tc 

mlnimo de 38 w~ por pate. Embalagem 	máfla 
metalizada e peso líqudo de no minimo 1 lcg >4C 

accndc.onados em fardos lacrados e intactos com lO k,g 
A w'Dalage(n de-erã conter externamente os oaoos de 

idenbficaçio. procedência, Informações numclona. 17.00< Betinia Kg 1$ 	2405 1$ 	47flS400 
5*tt e oat ,..a ts.rwt... 	1r 

.. 
número de lote, peso ao produto, data de fabilcaçio 1 eta 
vazo de validade. número do reglto no Mlnsténo d 
AÇIoA*nSIF/DIPOA e carw,to de inspeção ao SIF. 

Isento de mofo, odores estranhos, sutistinoas nocivas 1 

quaisquer outro tipo de Impureza. EseciIkaç6e 
~essas na prõpna emDaiapem, 

V.CLORTUTALQQLUTEJ3 Ri 	 415.3505 00 
OLM7ROCSNTOS E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINOL/ENTA REAIS 

LOTE 29 - COTAEXCLUSIVA ME OU EPF 
TEM P*OOWØt QUANT. MAMO UNID. PÇ UNtr. PÇ TOTAL PÇ UNIT P. 

EXT .  
PC TOT. P.  

Leite em p6 Integral de I qualidade, com no m(nfl 
6.79 de p~ra por porção de 269 e renneit 

mínwno de 38 po?ç6es por pacote. ("balagem prnárI 
metalizada e peso líquido de no rninimo 1 kç 

acondicionados em fardos lacrados e Intactos com lo kg 
A «nbalageni ~ conter externamente os dados dl 

dentticaçio, procedEncia, nlor"ações nutnc,onais 300 Betisa K; Ri 	2405 Ri 	34.150,00 mi% caefo e 

número de lote, peso do produto, data de fabncaçio e 
prazo de validade, número do registro no Ministério da  

A -c*urajSlF/DlPOA e a*nbo de inspeção do SIF. 
Isento de mofo, odores e%tranl,os, akioas nocttas 1 

quaisquer ouo tipo de n'ourela. ESpeCItCaÇÓt 
impressas na própria embalagem. 

	

VALOR TOTALDOLOTE2S Ri 	 84.150,00 
OITENTA E QU4 TRO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS 

	

VALOR DA PRESENTE PROPOSTA . VALOR &O8AL Ri 	1.406,084,00 
UM MIL/ao. QUA TROCENTO$ E SEIS Mil E OiTENTA (QUATRO REAIS 

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS- INICIO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: CONFORME DEFINIDO NO EDUAL DO Pregão Eletrônico n°2018.12.06.1. 
SRP, Deverá entregar os produtos lidados/contratados no prazo máximo de 10 (dez) dias, coutados do reclmento da ordem de compra, nos locaIs 

detenninados pelo ôrgâo solicitante, observando rigorosamente &* espedfScaçÕ coMidas no contrata, no termo de referência, nos anexos e dIsposIções 
constantes de sua proposta de preçm. 

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

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estio Induidas todas as despesas Incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ánus atinentes à execuçao do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente o, requisitas de habilitação e que nossa Carta Proposta está cm conformidade 
corn as exlg&,das do lntun,ento convocatório (edital). 

(L ARAÇÃo ESTA EMPRESA DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA IMPLICA NA PLENA ACEITAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAl. DO Pregão Eletrônico n o  2018.12.06.1- SRP r SEUS ANEXOS. 

dai 




