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PREGAO EEETRGEIICO M 7ou.12.06.1 

Objeto: Seleção da malhar proposta para registro de preços mando futuras e eventua a aquisições de dnero ai•menedos dett'nado, aos alunos 
assntidos pelo Programa de Ali  nenta(ao Escolar do munklpo de Nonxonte/CE 
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tM 	 DESCRIÇAO 

Sardinhas 	em 	dleo 	comestível 	sara 
conservantes químicos pronta para o Consuma 
embalagem lata 9po abre-IhcL com pago aquedo d 

259 e peso líquido durado de Bag. A arr - - oarl 
deveia cante,  exdarmrlsr*e os dedos di 
idenufitaçã0 e Drocedanaa. rnimero de loas. dab 
de fabncapao data de validade quantidade dl 
produto. nformaçAo nutdcional por porção, número 
do registro no Ministêno da Agricultura SIF/DIPOI 
• atende, as espeancaçMs técnicas. O produz 
devera apresentar validade minlma de 6 netas ! 
partir a data de entrega 

MARCA 	1 UNID I QUANTI VR.UNIT 1 VR_UNIT I VII. TOTAL I VR, TOTAL 

ROBINSON 
quatro reais 	

oitenta e sete 
mil oitocentos 

CRUSUE 	
LATA180W RS 	4.88 idoe  Centae R$ BT.eao.DD e quarenta 

IlO Ge04VOs 
ragu 

O 
 

oitenta a sete mil, onocantos e quarenta reais 

IOTF 	-COTA E%CIUSIVA ME OUEPP 	- 	 - 	- 	 - 

TTEM DESCIIIÇAO M1MARCA UNID M QUA 	VR.UNIT 
Va.UNIT VR. TD1A: VR TOTAL_ 

Sardinhas 	em 	Oleo 	comestível 	aem 
Conservantes químicos, 	pronta para o Consumo. 
embalagem lata bpo abre-Iacil. com  peso líquido de 
1259 e peso líquido drenado de 849. A embalagem 
deverá 	conter 	externamente 	os 	dados 	de 
identificação e procedarwa, número de lote data ROBINSON 

quatro radas vinte e neva 

de fabncapao. data de validade. quantidade do CRUSUE 
LATA 60X RS 	486 e oitenta e R$ 	29 280,00 ml, duzeitos e 

produto informaçbo nutn~~Onal por porção nCrero cito centavos oitenta rebs 

do registro no Minmtt.o a AgncuCura SIF OIPOA 
e atender as esçiecmtcações terncas. 0 produto 
devera apresentar validade mínima de 6 vetas a 
partir da data de entrega. 

VAIUN [UTAL W IDIE 12  

Neli e nov. m I dvt 	Eia¡a1Yia 

LOTE 13-AMPLA CONCORR NCIA 

ã1 1. 	 _RE$W(ÁO - 

 

MARCA 	- 11A0 QUANT 	VR.UNIT VR. UNIT_' ..—. - VR. TOTA.I VR. TOTAL 

Arroz branco longo fino tipo 1. embalagem 
pnmana 	de 	pclietleno transparente, 	resistente 
atoxco. 	hermelicamente 	recuado 	por 	terno- 
soldagem 	Com peso liquido de 1 kg Cortando 1  
4enl!ICaçkc do produto 	nome e endereço do 
&roacolaOor número de regubo do produto no 
Orção 	competente 	e 	procedência, 	informação quatro reais traze mil 

nuluclonalcio r porção, dela de embalagem e prezo 
ITAGUARY KG 2925 R$ 	4.48 	e quarenta e RS 	13.104,00 	Cento e quatro 

de 	validade, 	em 	fardos 	lacrados 	de 	30k9 ato centavos ragu 

(espeancaMes Impressas na própria embalagem). 
Isento 	de 	moto, 	odores 	estranhos 	parasitas, 
Substâncias nocivas e quaisquer ou0Y0 tipo de 
impureza Prazo mínimo de validade  de 6 neles 
da data da entrega. 

as 

1! 
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- t:.:;'•Z 	 - 	 tonai .txauslvgMEOU rp 	 .--- 	 - 

; 
tMMCéz iJNioj QUART VLIJNZT 

Achocolatado em pó vitaminado com ferro - rico  
em no mínimo 05 vitaminas 	á base de cacau - 	 - 

embetagern pnmêsia de poliester ou pc~ 
metalizado Ou +1050 com identificação do produto 
e tabncante 	informação nuincional por porção. 
data de fabricação e prazo de vaidade (mínimo de 

 

06 rreses da data de fabilcaflo) e registro em 5 
flO Dompenente, cior, poso  IIQ~ de 1 1,9 

ARO 1(6 3500 RI 	20.00 viole reais R$ 
setenta mil 

(rendimento 	minimo 	40 	porções). 	em fardo* resis 
lacrados 	com 	10k9 	Ou 	claras 	de 	papelão 
REFORÇADO Icredas e intactas wn 101,9 
Isento 	øe 	moio 	odores 	esanh0s. 	parasitas. 
substánclas 	nocivas e qualquer outro tipo de 
impureza. 	Especiilcaçbee impressas na própria 
embalagem ou ei' etiqueta altamente colina, que 
não possa w remowta tanwQ. 

Cereal á base de no minimo 3 cereais. pró 
cozido, enriquecido coo, rio mínimo 5 vltaflnasa 
sais 	minerais 	além de 	taro 	e 	Leido ftóco, 
embalagem primaria de poliester ou pohebleno 
metalizado com identificação do produto, data de 
fabrcaçáo e prazo de vaidade mínimo de 240 das 
(8 meses) da data de fabricação no ato os entrega. 
com peso liquido de 2309 em caixas de papelão oito reaja e trinta e quatro 

2 REFORÇADO lacradas e intactas com 24 pacotes MUCILON per 4000 R$ 	8 70 setenta R5 	34 8CO,OC mil e oitocentos 
Isento da mofo 	odores estranhos 	substiro-ss centavos reais 
nocivas e quaisquer coto tpo de impureza 
Especificações impressas na própria embalagem 
ou em etiqueta altamente colante que não possa 
ser rer.Øvida facilmente 	A embalagem deverá 
cofiEs, externamente os dados de dertcaçáo e 
procedóncia informações nutnooneis, número de 
lote, peso líquido do produto, número de registro. 

a'  

LOTE 25- (XCUJSIVQ MIOU EPP 	 " 

JM 	 MARCA 	
JuNroIQuANTI 	

\dltUNtT 	
VR.UNiT 	

j

iota 	
- Vft.TOTA4c 

muiso 	- — 
Pó par. preparo de bebida a base de soja (Leite 
de So)*) Integral sem lactose saci' gluten. ato' 
original.'natul& ou baunilha 	enriquecido com no 
minin-o lo illam.nas e sais minerais e neo iii' 
calco 	em latas de poietiano co flanGes ou 
alum4n.o 	senta 	tie femigern. 	resistentes 	não 	 1 	 quarenta a 	 seis md, 
violados, 	bem 	vedado. 	Deverá 	conter externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 	SUPRASOY 	LATA 	(60 	RI 	41.26 	tnce e a~R$ 	8.60U0 	um reais e um reais e 	 seiscanlos e 

procedência intom,açdes nub'claiads. número de 	 1 Me. peso liquido 00 produto, luneta de regisD'o 	 1 	
centavos 

Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da 
data de entrega. 	Embalagem em 	lata 3009 
acondicionadas em, caixas de papelão reforçadas e 
laaadu  

'VALOR TOTAL OO LOTE ZI JIt$ 	 104.300.00 

cento e  Quatro mil e oltotentui reais 

— 

 

TOTAL 00 LOTE 25 III 	 &óOIW 

rer, rr,4, senreritos e  um ras, a sessenta centros 

1 	Z t~V7LT0T* 





L0'T 35.(XCUJSIVO ME OU IPP  

faust 	 DISCRIÇÃO 	 MARCA 	tINO QUANT 	VR.UNrT 	a UNfl 	1 	1 TOTAL 	VR. TOTAL l 	Vt 	1 CI1K5O  
Óleo da soja refinado tipo 1. em garrafa pet cor 
conteúdo de 900 ml com Identifcaç$o do produto e 
fafr.cante mforrnaç*o nutroonal por pc'çho t ao 
registro no Õrgáo competerila. data ao embalagem 	 seis reais o 	 vinte e seis mil 
e prazo de validade, acondicionados em caixas de 	SOVA 	GRF 	4000 	R$ 	8.60 	sessenta 	RS 	26.4.00 a quatrocentos 
papelão lacradas e intactas contendo 20 &idapin 	 loas 
Isento de odores estranhos substânCias ~as e 
quaisquer 	outro 	tipo 	de 	impureza. 	Prazo 	de 
vaidade mlnimo de O meses da data da entrega. 

Margarina vegetal com sal -55 a 75% de køóos.  
á 	base 	de 	Óleos 	vegetais 	liquida 	e 
lnteresteflflcsdos 	e 	sem 	gorduras 	traria. 
embalagem 	primóna 	pote 	plástico 	de 	51)09 	 oitocentos e 

dezessete MIL1 
contando ~~do proosio e fabricante. 	 Cinco reais e 

2 	informação 	nutncional 	por 	porção, 	data 	de 	ADORITA 	UNO 	3480 	RI 	5.12 	doze 	R$ 	17 917.50 	dezessete 
embalagem e/ou prazo de 	validade 	e 	S.I.F. 	 centavo, 	 realce 
acondc.onados em caixa de papelão lacradas e 

têJs Prfl0 - "-'o øe validade øe 4 meses da 
oaa 	da entre-i, 	Espec1caçôes Impressas na 
crómio embalagom Entrega.  

á 
(1 

PAÇiÇNA 
- 

3 

- 

Sal 	refinado 	Iodado 	embalagem 	primara 
polialjleno 	transparente 	resistente 	a6xco 
P'e4netjcansente 	fechado 	PY 	terrnøssoidageni, 

com denttcaçho do produto e do fabrlcanle 
registro no órgão competente, data de enibalagem 
e Prezo de v.haade e peso Iígs..dc de 1 kg 
accindoonados em 1.4305 lacrados cor, 3C19 
Isento ao Impurezas. EspsocaçÕes impressas 
rt&viA  

PIRÂMIDE 

- 

(6 200 Ri 	1 5C 
um real e 

Cinquenta 
centavos 

RS 	3.150.00 

 - 

g.. 	, 

SCIIOSS 

Tempero 	condimentado 	completo 	caseiro 
liquido SEU PIMENTP consistente s.'nbalagr 
primara grata plástica contendo 500 ml com 
identificação do produlo e do (tocante, n 	do treze MI 
'egatro no &g&o competente, data de entalagwn CW= reais e 

~Mos e 
e prazo de vabdade, acon0000ados sam caua de MOtO GRÇ 2400 RI 	5.52 osenis e dois R$ 	13.968.00 

sessenta e cio 
papelão lacrada e intacta contendo 12 ttsdades. centavos 

reais 
Isento ae odores estreMos. substinoas nocivas e 

qua squw 	Outros 	tooS 	de 	impurezas. 	Prazo 
mnn,o de vaidade de e meses da data da 

- 

VInagre de álcool, acidez volátil 4%. embalagem 
primária garrafa pltatica contendo 500 ml com 
denalicaçio do produto e do tatncante registro no quatro mil 
frg)o competente, data de embalagem e prazo de 

GRF 2400 RI 	1.98 
um real e 

nomitleticito K5 	4.752.00 
setecentos O 

validade, acondicionados era caixa de papelão cinquenta e 
lacrada e intecra contendo 12 unidades Lrvre de dois reais 
unp.wsas Prazo mirwno de vaidaøe de 6 meses 
do dela da entrega. 

VALOR TOTALOOLOTRSO 1 	 11L3ItO0 

antas e.ga nt Intento, e deioato reali 

ALOS TOTAL OO LOTE 31 	$ 	
TV:. 	

44.2I 

ianta e quatro ml. duzentos. dezessete q,ifliess.tnC 
Centavos - 	- 

VALOR 0^ DA PiOPOSTA 	 1 fl'E,,2.3I2.7fl,Wj 

miP4es, trezentos e don mil, setecentos e noventa e um reais e vinte centavos LI 
Prato de eressa: Máximo 10 dias. ~131 do recebimento da ordem de compra 

Validade: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos, Dar, todotos flnsdedire4to. que s peno, aleitados estio Wxtvidas ai despesas incide,irs scC'r o 'o'rc.nento irtr!ente a 
tributos. elic11501 soCiais e damai ôr.ui atinentes a eucuçlo do objeto desta icitaçio. 

De'cSaf ansas, o.'. t~ os fies de direito, que cumprimo, plenamente os req¼nsloç de sabilitaçIo e que nossa Carta Proposta está cm 
conlormidade com as exig5ncias do Instrumento convocstôrlo leditel) 

Fortaleza, 2* de dezembro de 2015 
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TEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT. 
VALOR VR, UNI!'. POR 

VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 

POR 
UNI!'. (RS) EXTENSO 

EXTENSO 

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade. In natura, GEMA KG 90 10,50 cinqüenta 945.00 e quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco  
uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres 

reais  
,desujidades. parasitas, larvas. 

cento e 
onze mil, 

 cinco reais e 
Banana 	prata tamanho médio (lOOg). de n't'a e 

novecentos 
2 CEASA KG 16750 111.937,50 e trinta e 

primeira 	qualidade. 	in natura, em pencas sele 
integras. tamanho e coloração uniforme, com centavos 

sete reais o 

polpa 	firme e 	Intacta, devendo ser bem 
cinqüenta 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
- 

centavos 

oriundos do manuseio e transporte. 

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

qualidade, 	frutos 	com 	grau 	máximo 	de setenta e 
um mil, 

evolução no tamanho, aroma e sabor da 
CEASA KG 16500 375 

cinco 
61.875,00 oitocentos 

espécie, 	uniformes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos 
e setenta e 

defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
cinco reais 

- machucados, 

dois mil. 

trezentos e 
dez reais e cinqüenta 

4 GEMA KG 225 10.47 
quarenta e 

2.3SS,75 
ir cinco 

Maçã 	nacional, 	de 	primeira 	qualidade. 	in sete reais e 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem centavos setenta e 

machucados, sem larvas, parasitas e outras C1flCO 

Impurezas, 	acondicionada 	em 	caixas 	de centavos 

- papelão.  

vinte e 

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

80% 	de 	maturação, 	frutos 	de 	tamanho cinqüenta e 
seiscentos  

uniforme, no grau mxlmo 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 

livre de sujidades, 	parasitas e larvas, sem centavos 

- machucados. 

: 

ii I4S 
- 

' 

PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.12.06.1-SRI' 

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 lIorizonte/CE 

LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 





a 

a 

LOTE 24. ixctusivo ME OU EPP 

VR.UNIT.POR 
VR. TOTAL  

(TEM DISCRIÇÃO MARCA UN1D QUANI. umir. (Rj) EXTENSO 
VALOR TOTAL 

EXTENSO 

Achocolatado em pó vitaminado com ferro - 

rico em no mínimo 05 vitaminas - à base de 
cacau, embalagem primária de poliester ou 
polietileno 	metalizado 	ou 	leitoso 	com 
identificação 	do 	produto 	e 	fabricante. 

informação nutriclonal por porção, data de cinqüenta 

fabricação e prazo de validade (mínimo de 06 quinze reais 
e dois mil, 

meses da data de fabricação) e registro em VIA LAc'FEÁ 1(6 3500 15.10 e dez 52.850.00 
oitocentos 

órgão competente, com peso líquido de no centavos 
e 

mínimo 	1 	kg 	(rendimento 	mínimo 	40 cinquenta 

porções), em fardos lacrados com 10kg ou reais 

caixas de papelão REFORÇADO lacradas e 
Intactas com 10kg. Isento de mofo, odores 
estranhos, parasitas, substâncias nocivas 	e 
qualquer 	outro 	tipo 	de 	Impureza. 

Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem ou em etiqueta altamente colante, 

- que não possa ser removida facilmente. 

Cereal á base de no mínimo 3 cereais, pré 
cozidos, 	enriquecido 	com 	no 	mínimo 	5 
vitaminas e sais minerais, além de ferro e 
ácido fálico, embalagem primária de poliester 
OU pohetileno metalizado com identificação 
do produto, data de fabricação e prazo de 

validade mínimo de 240 dias (8 meses) da cinco reais e 
vinte e 

data de fabricação no ato da entrega, com oitenta e 
três mil, 

2 peso líquido de 230g. em caixas de papelão MARATÁ PCi' 4000 5.84 23.360,00 trezentos e 
quatro 

REFORÇADO 	lacradas e intactas com 24 centavos 
sessenta 

pacotes. Isento de mofo, odores estranhos. rea:s 

substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
Impureza. 	Especificações 	impressas 	na 
própria embalagem ou em etiqueta altamente 
colante, 	que 	não 	possa 	ser 	removida 
facilmente. 	A 	embalagem 	deverá 	constar 
externamente, os dados de identificação e 
procedéncia, 	informações 	nutricionais, 

número de lote, peso líquido do produto, 
número de registro.  

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 16.210,00 

setenta e seis mil, duzentos e dez reais 





f At,IWA 

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 

ajornecimento 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 convocatória (edital). 

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

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

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

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

previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal, custos e demais despesas que possam 
incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro; 

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

26 DE DEZEMBRO DE 2018 





CARTA PROPOSTA  

PREGÃO ELETRÔNICO N" 2018.12.06.1 - SRP 	 uIN 
• 
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte  
OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros a1hioi ' 
destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de Horizonte/CE. 	 - 

LOTE 24- EXCLUSIVO ME OU FPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNI» QTDE MARCA V. CMI V. 10 	AI. 

Achocolatado cm $ vitaminado com ferro - rico cm no 
minimo 05 vitaminas à base de cacau, embalagem primária 
de poliester ou polietileno metalizado ou 	leitoso com 
identificação 	do 	produto 	e 
fabricante, 	informação nutricional por porção, 	data de 
fabricação e prazo de validade (mínimo de 06 meses da data 
de fabricação) e registro em órgão competente, com peso 

K g 3 500 
APTI 

7.50 26 25000 
liquido de no mínimo l kg (rendimento mínimo 40 porções), POWER 
em fardos lacrados com 	10kg ou caixas de papelão 
REFORÇADO lacradas e intactas com 10kg. Istmo de mofo. 
odores estranhos, parasitas, substâncias nocivas e qualquer 
outro tipo de impureza. Especificações impressas na própria 
embalagem ou em etiqueta altamente colante. que não possa 
ser removida facilmente.  

Cereal à base de no mínimo 3 cereais, pré cozidos. 
enriquecido com no mínimo 5 vitaminas e sais minerais. 
além de ferro e ácido fõlico, embalagem primária de poliester 
ou 	polietileno 	metalizado 	com 
identificação do produto, data de fabricação e prazo de 
validade mínimo de 240 dias (8 meses) da data de fabricação 
no ato da entrega, com peso líquido de 230& em caixas de 

2 papelão REFORÇADO lacradas e intactas com 24 pacotes. Pct 4000 NUTRIBOM 3.50 14.000.00 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Especificações impressas 
na própria embalagem ou em etiqueta altamente colante, que 
não possa ser removida facilmente. A embalagem deverA 
constar 	externamente, 	os 	dados 	de 	identificação 	e 
procedência, informações nutricionais, número de lote, peso 
liquido do produto, número de registro  

VALOR TOTAL DO LOTE 24 	 40.250,00 

0 
	

Valor Total dos Lotes (em 1(S): Quarenta Mil e Duzentos e Cinquenta Reais 
Prazo de Entrega: conforme os termos do edital. Prazo de entrega de lO (dez) dias, a contar da data do recebimento da Ordem 
de Compra/Fornecimento, no local definido pelo órgão solicitante. 

Prazo de Validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro. 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação instrumento e que nossa 
CartaProposta está em conformidade com as exigências do convocatório (edital). 

DATA: 27/12/2018 

-e, 

/ 

4/ 





' fl 	1) 
o 
Li 

•0 

1— 	o- 
Li 

.c 	o 

- 	o o- 
- o 

o- 

tu 
1- 
2 
o 
N4 

o 
1 
Li 
o 
-J 

4 
o- 
'-3 

2 
3 

4 

3 
1- 
Li 
ti- 
Li 

o- 

Li 
1- 
2 
o 
N4 

o 
r 
Li 
o 
-i 
o- 
L) 
2 

Li 

Li 

o- 

o 

Li 

o 
Li 

o- 
.4 

o- 

li, 

'à 
2 
f1 
-4 

00 
ri 
o 

2 
o 
'4 
43 
Li 

o- 

1 

o 
-c 
c 
41) 

o 
4V 

1 
4) 
1- 

o- 

o 
1' 
c 
e, 

E 
4) 
o 
1 
.1 

e, 
4) 

1 
o, o. 
o, 
o, 

E 

8 

E o o z 
LI 

4, 
e, 
c 

en 

ce 

o à2 
E 

A ii 

o - tn a a-; 

5 

2 

" 

a . a 
E o, e,3t 

o O Sno m OOtVta Ou 

i -a - 

E ' 2 . " 
e, E LIV 

oEan o'- 
o 

'-'o  

a 

8 2a-'. -2.fl.a 
9 b. .I fl - 





/.t 3 	'•4 A 

P7-.3 
-e PAGINA 2 

LWJÁI 

P1 

1 

VI 

VI 	.2 0 	" 
ao 	e 

(5 	00 '3 
e 
ai 	ai 

- 	VI 
VI 	 (5 

E o — 	L) 
4) 

.5 

- E e 	- 
4, 	O - 	'é- e 
' 	0 - 	LI 

o 	E 4- 
e 	4) 
4I 	i5 e - c - 

4, 
41 e - 	VI 

.2 	a 
o 
41 	0. 

Iv 
t 

VI 
4, 
4- e 
4) 	o 2 e Ia 	0) 
VI 

4, 
0 

VI 
4) 	Iv •0 
VI 
.5 	.0 

2 
a) O t 

4- 

VI 

:2 
2 	•5 
'a 	a• e 
O 	VI 

2 O 
VI 	4, 

41

a) 	- CC ai 

t .G C 
4, 

VI VI 

o o t 

Cou 
4,04, 

.5 

55 - o. ',. o 
4)U4) 
-4)- 

aj 	ai 
.5 	.5 VIVI e - e 4= e 
VI 4' VI o a o 
VI — VI omo 

VI .5 00 - e - 
15 '0 - VI IS.— .5 

VI . - 0.5 0 
E 41 E 

4)X4) 
Ô o 

E 

a 
) 

) 1 
E 
e) 
) 

1 

øj 

#wf 

•5 1 

Eou 

0uw 

— 
-d  a4, 

o 
CD 

1 
4- 

có 

ac 
4- 

4, 

o 
2 

IS lu Ca 
4, _ 

- 

a.  
ai 
VI 

3- 

'e 

e 
0- 

2 
2 
1- 

a 

VI 
.5 
e 0 Qp C$.g 

0 CL s 
VII 

&'fl < t 4? 

'o2 E $ g oi e 

.o0 

"E . 3 2 • 
m 

: 

t > . .9 E 
E" 

O E • 
•5 

2 fli 
o 

e E es w Oo 
'3. E 

gE 

= e . - 
O 

dL
tl • 2 a 

o E4!w e a 

É 





7.k,, 	•'-\ 

P.NGÍNIA 

(, 

7 

PREFEITURA MUNICIPAL DEI'IORIZONTE!CE 
PREGÃO ELETRÔNICO Pt201812.06.I . SRP 

Seleção de mel,or proposta pata registo de pr.ços vWsdo Muras e eventuais 
aquIsições de géneros alwnenticàos destaiados aos alunos assistidos pelo Programa de 
Mlmsntaçêo Escolar do municipio de l'4onzonte/CE (com ampla participação e cotas 
exckislvasã ME e EPP). conforme especificações contidas no Termo de Referência 

ABERTURA CARTA PROPOSTA; 2811212018 AS 10:00 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 26/1212018 AS 11:00 lIS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE  - AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES MARCA 1 UNO 1 	01117 1 	UNi TOTAL 

Abacate de pnmeira qualidade, ir natura. (amanho médio, tamanho e 
coloração uniformes e sem defeitos polpa Mii.. livres de sujidades, CEASA 1(0 90 14.00 1.260.00 

1 parasitas, larvas 

quatorze reais 
mil duzentos e sessenta reais - 

B 	prata tamanho médio (1009), de primeiro qualidade. ti natura, em 
pencas Integras, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, CEASA 1(0 18.750 4,99 9356250 
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 para tamanho médio, de primeira qualidade, frutos com grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes. CEASA KG 16500 4.99 82335.00 
sem ferimentos ou defeitos. firmes; ecom b.11ho, sem machucados 

quatro reais e noventa e nove centavos  
oitenta e dois mil trezentos e fita e cato reais 

onal, de panei.quSdade. ai  natura. tamanho e cor uniformes. Elã ucadOS, sem larvas, parasitas e outras mps,gezas, acon<jionada CEASA 1(0 225 11,99 2697.75 

 de p.pe*o 
onze reais e noventa e nove centavos  

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

Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% de maturação, frutos de 
tamanho uniforme, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor 	CEASA 
da ospócie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livro de 

1(0 11 ,250 2.99 33.637,50 

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 grauda, de primeira qualidade, casca integra, livre de sujidades. CEASA 1 	1(0 18 , 000 3,99 161 82000 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes. devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com pXa 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 quabdade, tamanho nédio, sem machucados, 
coloração e tamanho uniformes, coo, grau de maturação adequado. isento CEASA 1(0 150 2,99 448.50 
de substincias lertosas, sujidades. 

dois reala e noventa e nove centavos 	- 
quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 r 	1 	1 	1 	1 P3 	375.761,25 
trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinto centavos 

LOTE? COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
ITEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA  1 UNO 1 ONT 1 UNi 1 	TOTAL 

19 





ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA 	UND 1 	ONT UNT TOTAL 
Pão massa fina tipo hot doi em embalagem primária plástica resistente e 
atóxica contendo lO unidades e peso tiquidode 5009. 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 de moto. odores estranhos. substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de Impureza. Na entrega o produto deverá ter data de 
fabricação máxima de Oldia e prazo mlnimo para consumo de 05 dias, REDEPÂO PCT SOCO 5,60 33600,00 
dentro dos quais não deverá haver alteração das caracterlsticas originas 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, 

cinco reais o sessenta centavos 	- 
trinta e três mil e seiscentos reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 33.600.00 
fita e três mil e seiscentos reais 

a IN  

/1ç" 	•"4\ 

(Tt; -S 
- —,----- ri' 

a 

Biscoito Sequilho, feito a base do polvilho doce. gordura vegetal e ovos. - lit 
isento de glúten e sem lactose. de primeira qualidade, embalado em sacos 
de polietileno transparente, resIstente, atóxico, hermeticamente fechado por 
termo-soldagem, contendo no mlnlmo 290 gramas, com identificação do 
produto. Ingredientes, rotulagem nutriclonal. número do lote, data de 
fabricação e prazo de validade (especificações impressas na própria 
embalagem) Isento de moio, odores estranhos. substâncias nocivas e OSHO POr 400 6.00 2 403 CO 
quaisquer outro tipo de impureza Prazo rninlmo de validade de 6 meses da 
data da entrega, sendo que 90% do produto deve estar com suas 
caracteqlsticas flsicss intactas (não quebrados). Livres de sujidades ou 
quaisquer outros tipos de contaminantes como fungos e bolores, 

seis reais 
dois mil e quatrocentos reais 

IVALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	i 	2.400,00 

dois mil e quatrocentos reais 

LOTE 22 .AMPLA CONCORRÊNCLA 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND 01ff UNT TOTAL 

Pão mana fina tipo 1.01 dog ao, embalagem pflrnãna ptástica resistente e 
atóxica contendo lO unidades e peso liquido de SOOi com identificação do 
produto, mforrnação nubicional por porção nome e endereço do tabrtante. 
data de embalagem e prazo de validade (especificações impressas na 
própria embalagem) Isenio de mofo, odores estranhos. substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza Na entrega o produto deverá ter data de 
fabncaçáo máxima de Oldia e prazo mlnimo para consumo de 05 dias. REDEPÂO PCT 18.000 5.60 100.800.00 
dentro dos quais não deverá haver alteração das caracterlst,cas originais do 
produto, como murchar. mofo. et  Entrega qurizenal, diretamente nas 
escolas e centros de educação infantil. de acordo cern o pedido feita peio 
nucleo de aumentação escolar, em veiculo fechado e higenizado. 

cinco reais e sessenta centavos  
cem mil e oitocentos mais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 100.400,00 
cem mie oitocentos reais 

LOTE 23-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

LOTE 24-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND 01ff UNT TOTAL 

Achocolatado em p6 vitaminado com forro - rico em no minimo 05 vitaminas 
á base de cacau, embalagem primária de poliester ou polietileno 

metalizado ou leitoso com identificação do produto e fabricante. informação 
nutncionai por porção, data de fabncação e prazo de validade (mínimo de 06 
meses da data de fabricação) e registro em 04950 competente, com peso 
liquido de no rninimo 1 kg (rendimento minimo 40 porções), em fardos 
lacrados com 10k9 ou caixas de papeião REFORÇADO lacradas e intactas 

CORAÇÕES  KG 3.500 5.99 20.965.00 
coo, 10k9 Isento de mofo, odores estranhos. parasitas, substâncias nocivas 
e qualquer outro tipo de impureza Especificações impressas na própria 
embalagem ou en' etiqueta altamente colante, que não possa ser removida 
fac*,,ente 

ai 

/ 





ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO QNT UNi' TOTAL 
Mistura para preparo de curau de milho verde com coco em pó. com  leite 
em pó Integral, enriquecido com no minimo 5 vitaminas (vitaminas A. C eS) 
e ferro, contendo no máximo 500m9 de sódio e 5.59 de gordura saturada 
por 1009. embalagem primária de poliester ou polietileno metalizado, com 
identificação do produto, informação nutrcionai por porção, data de 
fabricação e prazo de validade mlnimo de 240 dias (8 meses) na data da 
entrega. com  peso liquido dano minimo 1 kg (especificações impressas na XC 2.025 20,43 41 370,75 
própria embalagem ou em etiqueta altamente colante. que não possa se' 
removida facilmente), acondicionadas em caixas de papelão reforçadas, 
Lacradas e intactas com 101(9. Isento de mofo odores estranhos 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza Entrega mensal 

vinte reais e quarenta e três centavos  
quarenta e um md, trezentos e setenta reais e setenta e caco centavos 

Mistura pari preparo de Mingau de Tapioca com ie.te em pó integral, 
enriquecida com no mínima 5 vitaminas; (vitaminas A. C e B) e Ma o. SEM O 
CORANTE ARTIFICIAL AMARELO TARTRAZINA. contendo no máfleo 
500mg de sódio e 5.59 de gordura saturada por lOOg. embalagem pflnárla 
de poiester ou pobeleno metatado, com ldentltcação do produto, data de 
fabricação e prazo de vaidade minno de 240 dias (8 meses) na data da 

2 entrega, com peso [~de no minimo t kg (especificações impressas na Mn~ XC 	2025 20.43 41.370.75 
prógne embalagem ou em etiqueta altamente colanle. que não possa ser 
removida facimente), acondicionadas em caixas de papelão reforçadas, 
lacradas e rtactas com 10k9. Isento de moio, odores estranhos. 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de "pureza Entrega mensal 

vinte reais e quarenta e três centavos  
quarenta e um mil trezentos e setenta reais e setenta e cinco centavos 

IVALOR GLOBAl. 00 LOTE 	 1 	1 	1 	 T 	82.741.50 
oitenta e dois _mil. _setecentos _e quarenta _e_um_mais e_unquenta centavos  

a r  , 111  
MINE  li 

a 

%t 

cinco reais e noventa e nove centavos 
vinte m& novecentos e sessenta e cinco reais  

Cereal á base de no mínimo 3 cereais, Dré cozidos. enriquecido com no 
minimo 5 vitaminas e sais minerais. além de feno e ácido fOice. embalagem 
p.lmána de poliester ou poéeeieno metsizado com ldefltl¼.ÇSO do produto, 
data de fabncaç4o e prazo de validade mínimo 0.240 dias (8 meses) da 
data de fabricação no ato da entrega. com  peso liquido de 2309. em caixas 
de papetão REFORÇADO lacradas e intactas com 24 pacotes Isento de 

2 mofo, odores estranhos, substáncles nocivas e quaisquer outro tipo de uuCON PCi' 4.000 5.01 20.040.00 
impureza Especificações inipressas na própria embalagem Ou em etiqueta 
altamente cotante, que não possa ser removida facilmente A embalagem 
deverá constar externamente, os dados de ideatitcaçáo e procedência, 
rifo.Tnações nutftais, número de lote, peso liquido do produto, número 
de registro 

cinco reais e um centavo 	 - 

vinte mil e quarenta reais 
JVALOR GLOBAL 00 LOTE 	 41.005.00 

quarenta e um mil e Cinco reais 

LOTE 25- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND QNT IJNT TOTAL 

Pó para preparo de bebida á base de soja (Leite de Soja) integrei, sem 
lactose, sem gluten. sabor original/natural Ou baunilha. en'iquecido com no 
minimo ID vitaminas e sais minerais e rico em cálcio, em latas de polietileno 
ou flandres ou alumínio isenta de ferrugem, resistentes. não violados. bem 
vedado. Deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutriclonals, número de lote, peso liquido do St)PILASOY LT 160 22,09 3.67840 

produto número de registro Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em lata de no mínimo 3009. acondicionadas 
em caixas de papelão reforçadas e lacradas 

vinte e dois reais e noventa e nove centavos 	- 
três mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 r 	1 	1 	1 	 3.678.40 
três mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta Centavos 

LOTE 26-AMPLA CONCORRÊNCIA 

7/  

WÁ 

LOTE 27 . COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 





c' /( 

1w 11. 
S1 

quatro mil. oitocentos  o asientia o do4 mais 

vãite e três mil, trezentos e cinquenta dois reais 
VALOR GLOBAL GERAL 

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

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 
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2 	
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MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FIJTURÁS E EVEWfl)AI$ AQLIS}ÇÕES DE GÈNEROS ALIMEKtCIO$ DESTINADOS 

AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNJCIPIO DE HORI7,ONTWCE. (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E 

COTAS EXCLUSIVAS À ME E EPP), CONFORME ESPL'CIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
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Lr.. . upa Say seI ti 32.0 IS 	5 12C00 	 sas. a 
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Sal 1 W 1 
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aqeent coei no ,. uni  o, 	lanosa. 	otomnis A (e li. (erro corucauda 'ia ns*tunno 
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poloeqilen. .00n63. com ,d.ns,l.esçla do pisdiuio uníorn.çso nacional por pavio. 
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202, Ri RI 	E995 .w qiusisoretiu. quina oonn e 
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vsaa) na dita J. enoel.. cu-.J niuidii de'.. n'suma 	k 	<ençaoi(kaeo5is inou KI 2025 Ii 	52* IS 	3 IstO) 'mela.. 
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omnqaocsda com nD IsumioT» 	vstwslisi (vnlim.nst & CeSte faro, comendo no nsic.mo 

SODmj do sódio o 1Sp  do goiduin ..mu.ds p0. 5005. emb.l.rn pnmUsa de paliesier (Ia 

polssslcnsu ma.Iado cosi, dciii Ocs,ilo do plodulo. umloesrnuçIo no.l..0001i pai poiçio. 

data de ftbescsçlo e pio., de eslidide n.ln.mo de 240 d'as' ns.eI nadeui do mslnpp. 
Kg 

ruem. 	
675 IS 	1590 - CO Ri 	0664 

ceias quina ia'ic 

com peso liquido de no mlnumo 1 kj ínp.cscaçbn impiassa na piõpe'i eesbalupm es NO . 0,1.015 taneavon oteenia cqnmuo, 

eis «.quaea eliasuinie oolii,w, que mio pais.. ás. iensomoida (.c,lmenl.). .cocdici(e.idsi ecu 

cautal do pipills 	4^.  das. licieôu e 'n'solto Com lOk 	l.e.*o de moto, odores 

esusnlsos. ,ubstirscmn nec's., e slua,.quu o.iIio li po J. umpeinl P.asie4. menail 
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ci 

VilurTolAL 	 Ii 	24231,0$ 	- r- 
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LOTE 31-FXCLtl$IVÃMEOUEfl  

Irts.j Lp.çSt.ndflø 	 TPI Maio ..Jt[ utsi 
Vai 	TesaS 	ti.. trai. 

(_nueao.  
tusso 

p.,id.ei.e(,t.ricas7s 	,nfcovaçlc. 	nctíir,.,i,sl 	>i 	i.i.çJo 	ia ' 	.sts.ii.QflOi'..ti0 1 	Í teia au. , ,. 
ICC45I'al*S't. dois do .mbalaja., • pano Ju ..:di4, .son&c.1n.Jos 	'''di w 	S.. 	1 coo 1 as 	ajas Is 	;A a co 1 	iam tu,  riais a sues-a 

1 W,". a .. do )) srstJ 	1.- doais an,k,ea. 1 .Sacia. m..i9 1 	i 	 1 	çiuilavos 	1 1 . q'nquac 'estio opo da impune Pn.o da e&,dsde mis,.sa dai sessa - dai. da 1 	1 	1 	1 	1 
b%l1054 1 	 - 

1 	 1 Viapa..upoai um, sal - Si. 75% á, hp.ãa a lese 4ei essa sSu soqIaáes 
inienn*..sr,ados e tem aoaduns lan. .mbilauos' paiswia pois pli.i,cø di 	0Ca, 1 	1 	1 	 1 c,.' saii• 
contendo .d.,l.Aeaio do rodolo • Abnian. 'ns''c 5° ,vu,i,onal pos poaçia, diii dai 

1 	 a 	 0.05)  
- 	ua.sufluie e.. pose da '..d, 'SI P - es &cyaJ&, a',,  cliii di pupsiL, ác,sdss 

l 

- i 	 1 	lorteloa  
numa Ptaaemi,,n-vda.alkca d.4r.ne. do 3szo do wtnt5. 	l,-rrritoç.)as 

1 prepi iiai'"..ita4air 	lv.i55.u.,afl54l 

jesus., cinco au!, qoaieooelea , actuais rrels,qsaraaola ci. 	no 	 - - 

VALOR GLOBAL DA PRXSLVTE ucrrAçÂo 85 	t4flJI3N - 	- - - 
6aq-aueaies. qais Sete 	, q.i.ihanti,sa duo ..nutqsara..ts c.niases - 

alid.de da Proposta: 60 toascotai duo. 

Prazo de Entrega: de acordo como Ldital e atol presentes netos. 

I)eclar..os atada que tinos o pleno coabecimeeto e atendimento Ás cugt.sctas de hsbilitetko pre. atas note Edital (arflgo 21. S2', do Decreta. ii' 

.45oao0S). 

t)eclsramos que tinos plena aceitado, por parta da proponente. dii condições eutabelc'c.das tinir Edital e seus todos e que sirodeusnu to4m a. eugttir.ai  

eoatid.s unte EditaL 

Declaração espraia de que nos preço% cascadoi estão incluldaa todas as despesa., tributo, e encargo, de qualquer oatu,na incidentes sobre o objeto deste 

pregão. unida asa,, sendo licito pleitear a esse titulo. 

Declaramos, ainda, que catamos enquadrados no Regime de tributação de Microetupres. e Empresa de Pequeno Porte. conforme estabelece o artigo Yd* lei 

('o.plameatar 124. de 14 de dezembro de 2006. lei Federal u 	11.488 de 15 de ,l,a.ho de 200'. 

0 licitante declara que, rios valores apreseetado, acima. estio lodoso, todos os tributos, encargo. trabalhista% prnide.c.Ános, risca., e d meretais. atas, 

fruia. seguros, deslocamentos de pessoal. custos, demais despesas que possua incidir sobre o fonsec,nenlo licitado. i.eluslve a margem de lucro. 

O licitante declara que, reapunde por todos oa prejoizos. perdas e dia., que euhsz $ ocorrer referealua ao transporte e fornecimento dos produtos. caso 

senha a ser, controlado. 

Declaramos ainda que a.asamirno, inteira responsabibdade pela aquisicio dos produtos, e que terão necutado, conforme etigocos tditalkla e contratual, a 

qne serão Iniciados a partIr da dali de recebimento da Ordem de touspm e ainda, que nos preços apreacntadoa acima, estio inclusoa todos oa tributos, 

encargos trabalhistas. presidencitirios, fiscais e co,uerci.in. latas, frei.,, seguros. daloçame,stos de pessoal. custos. demais despesa, que possam incidir sobre 

o fornecimento licitada, jaclusise a osargeis de lacro. 

Declaramos. sob as penas di lei, que tomamos pleno conhecimento do. produto, objeto data licitado; que aio possuimo, nenhum fato imped.tiso para 

p.nicipaç*o deste certame e que nos submetemos a todas ao cláusulas e condlçl'ses previstas neste edital. 

Declaramos que cumpre plenamente o, requisito, de habilitado e que sas proposta está eis coafonaidade coa as eugiacsss do Instrumento eonvnatóno. 

(artigo 21. 12% do Decreto Municipal mi' 038i2016). 

Para fazer valer o direito de prioridade de desempate, a licitante declara, sob as penas da les, para lodos ou flui de direito q que se possa prestar. 

especialaeate para fazer prosa no processo licitatórso que leis condição do regime de: 

%IE/EPP, para efeito do dispositivo na LC 12312006. 

1 COOPERA lIVA, para efeito do dispositivo es Lei Federal s ° ll.4*8 de IS de junho de 2001. 

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega do, produtos. e que acaju eseculoalos conforme esighseia edilalicia e rontralual, e que 

serno iniciados o partir da data de z'ecebime.sto da Ordem de compra. 

Fôrialcza%t- 281). Dezembro de 2018. 
	

ti 





r 

L:(,tflVTC 4.1-  Mt  

(í '  
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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 o 
LOTE 1 AMPLA CONCORRÊNCIA  

TEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 
VALOR 

MARCA 	
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Abacate de primeira qualidade. un natura. 1 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração 

kg 90 CEASA 
RS R$ 

uniformes e sem defeitos, 	polpa firme, 7,50 675,00 1 livres de sujidades, parasitas, larvas. 

1 Bananal prata tamanho médio (lOOg). de í 1 primeira qualidade, in natura, em pencas 
integras. tamanho e coloração uniforme. 1 

R$ 
2 com polpa firme e intacta, devendo ser 	kg 18.750 CEASA 

2.89 54.187,50 
bem desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 1 
transporte. 

Laranja para tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor da 

kg 16.500 CEASA espécie, 	uniformes, 	sem ferimentos ou1 4,20 69.300.00 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados. 

Maçã nacional, de primeira qualidade. in 
natura, tamanho e cor uniformes, sem 1 

4 	machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	ei  kg 225 CEASA 
7,99 1.797.75 

outras 	impurezas. 	acondicionada 	em 1 
caixas de papelão. 

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

R$ 
5 tamanho, aroma e sabor da espécie, semi kg 11.250 CEASA 3,10 34.875.00 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho1 
1 livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 1 
machucados. 

1 Melancia graúda, de primeira qualidade, 1 
1 casca integra, livre de sujidades, parasitas 
e larvas, tamanho e coloração uniformes. 

6 kg 18.000 CEASA R$ R$ 	JÇ 
devendo ser bem desenvolvida e madura, 2.60 46.800,00 
com 	polpa 	firma 	e 	Intacta, 	sem 
machucados. 
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Pão massa fina tipo hot dog em 
embalagem primária plástica resistente e 
atóxica contendo 10 unidades e peso 
liquido de SOOg. com  identificação do 
produto, informação nutricionai 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. 

8.000 1 REAL PAN 
5.00 30.000.00 

92 
VALOR TOTAL 00 LOTE 

LOTE24- 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNIO QTDE 1 MARCA 1 
VALOR  1 

1 	
UNITÁRIO j VALOR TOTAL 

WL 

Achocolatado em pó vitaminado com 
ferro - rico em no minimo 05 vitaminas - á 
base de cacau, embalagem primária de 
poliester ou polietileno metalizado ou 
leitoso com identificação do produto e 
fabricante, informação nutiicional por 
porção. data de fabricação e prazo de 
validade (mínimo de 06 meses da data de 
fabricação) e registro em órgão 
competente, com peso liquido de 1 kg 
(rendimento mínimo 40 porções), em 
fardos lacrados com 10k9 ou caixas de 
papelão REFORÇADO lacradas e intactas 
com 101(9 Isento de mofo, odores 
estranhos, parasitas, substâncias nocivas 
e qualquer outro tipo de impureza. 
Especificações impressas na própria 
embalagem ou em etiqueta altamente 
colante, que não possa ser removida 
facilmente. 

kg 
1 	R$ 

3.500 	NESCAU 1 16,30 	57.050,00 
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Cereal é base do no mínimo 3 cereais. 
pré cozidos, enriquecido com no mínimo 5 
vitaminas e sais minerais, além de ferro e 
ácido 	fólico, 	embalagem 	primária 	de 
poliester 	ou 	polietileno 	metalizado 	com 
identificação 	do 	produto, 	data 	de 
fabricação e prazo de validade mínimo de 
240 dias (8 meses) da data de fabricação 
no ato da entrega, com peso liquido de 
230g. em caixas de papelão REFORÇADO 	

R$ 
2 lacradas e intactas com 24 pacotes. Isento 	pc 	4.000 	NESTLE 	

589 23 56000 
de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 
impureza. 	Especificações 	impressas 	na 
própria 	embalagem 	ou 	em 	etiqueta 
altamente colante, 	que não possa ser 
removida facilmente. A embalagem devera 
constar 	externamente, 	os 	dados 	de 
identificação e procedência. informações 
nutricionais, número de lote, peso liquido 
do produto, número de registro. 

VALOR TOTAL DO LOTE e1?sio 00 

LOTE 25- EXCLUSIVO ME OU EPP  

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID - QTDE MARCA urLf o 	VALOR TOTAL - 

Pó para preparo de bebida à base de 
soja (Leite de Soja) Integral, sem lactose. 
sem 	gluten. 	sabor 	original/natural 	ou 
baunilha, enriquecido com no minimo 10 
vitaminas e sais minerais e rico em cálcio, 
em latas de polietileno ou flandres ou 
alumínio isenta de ferrugem, resistentes, 
não violados, bem vedado. Devera conter 	

ft 	160 SOYMIKE 
R$ 

externamente os dados de identificação, 25,90 4.144,00 
procedência, 	informações 	nutricionais, 
número de lote, peso liquido do produto, 
número de registro. Validade mínima de 08 
(oito) meses a partir da data de entrega. 
Embalagem em lata SOOg, acondicionadas 
em 	caixas 	de 	papelão 	reforçadas 	e 
lacradas. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
oo 

LOTE 26 -  AMPLA CONCORRÊNCIA 
1 VALOR  1 

TEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 	
UNITÁRIO 	

VALOR TOTAL 





IIN 

(L13iX1%) 
t: P4OiN 

Vinagre 	de 	álcool, 	acidez 	volátil 
embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 
contendo 500 ml com identilicaçio do 
produto e do fabiicante, registro no órgão 
competente, data de embalagem e prazo r 2,400 MARATÁ R$ 	 RS 
de validade, acondicionados em caixa de 1.98 	 4 752.00 
papelão lacrada e intacta contendo 12 
unidades. 	Livre 	de 	impurezas. 	Prazo 
minimo de validade de 6 meses da data dai 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTEI 

LOTE 31- EXCLUSIVO ME OU EPP  

ITEM DESCRIÇÃO -- UNtO QTDE MARCA j 	 VALOR TOT,L UNITÁRIO  

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

embalagem 	e 	prazo 	de 	validade, 
4 000 SOVA R$ 	 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 76% 
de lipidios. á base de óleos vegetais 
líquidos 	e 	Interesteriflcados 	e 	sem 
gorduras traria, embalagem primária pote 
plástico de SOOg contendo Identificação do 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

2 nutricional por porção, data de embalagem un 3.480 PURO SABOR 12.180.00 
efou 	prazo 	de 	validade 	e 	S.I.F.. 
acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão 
lactadas 	e 	intactas. 	Prazo 	minimo 	de 
validade de 4 meses da data da entrega. 
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. Entrega mensal 

VALOR TOTAL DO LOTE j 

Total Geral: 	 1 R$ 	3.266.698,00 1 
Declaro para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas 

incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à 

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

convocatório. 

Pacajus - Ce, 27 de Dezembro de 2018 
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o'too.atoa 
*bac.ts do pnmoa 	qualidodo. Ia natura tamanho .,,adio, aov. reSta 

quarenta a quet'o 
1(9 a CaSA (antanho Is coaoraçho ~me.• •w.. dafaito.. polpa *19,3V i,IM.o aovs 

livros do aujOada.. parasitas, larvas cantavas 
cantava. 

Banana 	prata 	tamanho 	médio 	lIOOg), 	do 	primeira tovaniso C4ISCO 

qualidade. 	o naturo, aflI pancaa .,iogi.a. tamanho 5 mli, sooconto.. 

2. Kg 11.710 01*5* coloraçio unifonno, com polpa Sra.,o o intacta, dovondo *1510 
dU *  155 043.2? aa.saonta 	es v 

sai bom dnonvoiv'da. ao., danos ll.icoa . m.chnicca 
cleme... 

ara. viaja a sala 

ovlundoa do ,,aau'oc o uan.pofl. contavoo 

canto. tInta e um 
L.rara por. ts,a.to madio. do prImeira qu.hdaôa. 

-. OusaMos a 
3 1(9 '5 500 CLASA 

fruto, tom grau ma.,mo da avoluçio notamanhø, arte... 
P112122449 vsn ta . qustrovaa l. 

sabor da .spsOe, unifor,..aa. sem f.ilmantoa ou daf•iioa. o cinco centavos . quaranta e no,. 
n'mas .com braa.o, som m.chuo.dca. 

c-'tovo. 

dos mi. , 
Moça nacional. da primei. qvaild.do . e natura, tomsao a.toc.ato. . ffta 

4 s(g 223 CEASA acor velamos.  bem  machucados soes larva., paiaalto,o *512,04 
doa.raa..a 

*12 lOS II 
• o,-- ,0a10, actndc.Onsds 0415 carsa. da POPOiSO 

quat'o caahlvoo mora a doic410 
contara. 

lésesio foa'sasa do pfW%.oiia quaiidedo, cais 00% da 
n.aturaçlo, frutcsda t..msaho unifoima, no grau mâximo 

trw.taa 5.1. mil, 
aatac.nto. a trinta 

II 250 C~ do OVOIIJ9IO no tamanho, aroma. asMa' da capteI., acm 
*53.2? 

(isp 'pala a vInte 
*134 731,69 o quatro r..iao 

fa,'lmantoo ou dofoito., fl,maa o com brilho Oiro da osotacantavoa 
oaarta. novo 

aujidadaa. paraa.taa 5 larvas. iam niaol,ucadoa. 
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*1245 
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Malho laporos.  do primada quaiidad.. tamanhoInadio, qulnhael000 
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dai. 'saia o grau do molu,açao adoquodo, Inato do aubathnc.oa contavo. 
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 1 coatavoo 

VALOR TOTAL DO LOTE 01:1 *1301 109,1$  
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QSaTO blefe do asoolof propoota para ragaV000 preço. ri.ando futurta avanluais aqui*.çõaa do gFro .11m.eiic,os de.bnado. soa alu nos assistido. palo n'agiam. 
do AJw..snIaçêo Escolar do n.uniolp.o da 14o,iiontslCE, 

CARTA PROPOSTA 

LOTE 2 ' COTA flCiusiv* MI Olá EPP 

,,. UNID -wr 1 	MARCA pcsc*aCAO V.UP4IT V. UNI TEXT. V.TDTAL V.TØTALEXT, 
duzoateo o atonia 

Abacata da primeira qualidado, la natura, tantaniso ir,ôdio novo 'saia o 
5(9 30 CESSA tamanho o oaloraç$0 uniformes o a.m dotaitos, polpa *19.39 volta. novo *32$I .13 

0t"n rasa O 

senteis a trio 
fln,a, livvaa do auuidadal poraolsaa. larva.. com~ 

centavos 

Sana'. 	prota 	ta.wao ".id'o 	10091, 	do pensava trinta a t.m mi, 

quolsdado, 1, astn, — ponta. .atraa, tamanho a oltoc.ntoa e oitenta 
6250 CEASA ctloeaç 	uniforme, com po4pa *rmo a Macia, lavando *55.10 

cinco rosa a dai 
R*3I.Sl7.1I sesta raai.a 

par bem daeanvoi.'ds, pen, danos nabos o ,tiocinicos 
csntavoo 

setenta 
oa'Iundoa do manuaaàø a Lranapo,ta. Oantavoa 

Laranja para tanlaMio médio, da primoir. qualidado. qoaranta mli, 
fnjtoo coe, grau n.aaimodo avci,sçao no tamanho, aroe,oa 

*57,35 
sais rasa a Volta 

RISC 
quoco".too O OitO 

3 Kg 5 500 C~ 
Saeor do oepooio. unitoensai, som ra.tmontoo ou dofaitos a caco ortavoa raoia a dozta.a.• 

nn'sooatOS6.050. 504* machuc 000. cantavoa 

lOaçi ,r,aoltaaI, e. ~a qua$d.d.. ia ~se.Um... novocantoa eVa. 

4 1(9 75 CEASA a OOt ~esmo., som machucadas, som Iarvaa, parasita, MI 12,04 
dois reaja a 

*1903,03 r.al,o aol. 

• oijtraa impursias, acondlcronada am c.i.a, da pap.lho 
quat,oc.asavoa 

Contavoa 

Mansão fo,mooa do prvnoira qualldado. co... 60% da dolo —. duianiSo 
etotu~. trutas do tamanho unsfonvo. no grau 055.1.1.0 

via raso o solta a Ru~a osiava 
1(9 3 750 CESSA do ovoluçao a. tons..?... aron.a o a 	da .~RI.aa 5$32? 

a saia coatavoa 
*112 244,00 

rara anc,anta 
faa',n,a.,ioa au doto, frvaoo a te. tflho urro da c.ntavoo 
su3,dada.. pa'aaa a losna. asas mooa,vca000 

quatoi'zan.il. 
Molar,cia prauda, de primas'10 qualidado, casca 	wg'., dois iaaiaa a.iacantoa o 

Itq 1 	t''.' 01*5* 
livro 	da 	sujidades, 	parasitas 	a 	avia., 	tamanho 	sé 

quaronta a cInco *114.093.15 nov.nta a Via rala 
coloraçio unifomsos, Sovando sai bom dn,nvoividn can~ a oitaaa a oito 
madura, coa, poipa arma a intacta, san. machucadoa contavOo 

Molho apoaaa da pimon q,.aadado. t.,'aano .1*00 

---o 

50 CESSA 
aO.15 saehucadoa. caça. a ts'aaaAo ,r.dorw'oa. com RI) 47 s.asonta. sota *51636? 

usa raras 

94-au oa sai 	aç&o "w"½. latejo do aubathi.csa. cantavas 
.aastflta a sala 

tosytoos. a.ad.a contava. 
- - 	 VALOR TOTAL DOlOIL 02. 

com 

 

mil , aaiacontoa a troa sotia o asia  

14100603,06 





Pio miess fria tapo 1.04 dog — eui*Seqea p.IusSsi 

plóstacanelente e .ló,cs CoMetido ¶0 jisdedei . peso 

,Cuspo 0. SOO,, co..,  idenVllcaçIo do produto. .,fon.çIO 

nutnclonN por porção, nome e endereço do lebqiosni., 

data de embalage., o preio de v.Ildide (eapeclflcaç$ea 

.,nsee na prõpn. ...*aIiçenl. Ii.nto de mofo. oôt.ee  Cento • deIetttb 

estanhos suãotb'c1 0C'vfl e QuSsqueI outro tçOea seIs 	seis e tisi. qvint.nto.5 

300 PALADAR npuneza Na .~o p'oduw d.~tsr dela de R$e.63 cs.qu.Mae Lis, 1111117.551.02 cinqueata• um 

.brc.çko maxime de Oldi. . prezo mstm.o pari o.ntavoe reeis.dole 

oo,sumo is 05 dias. dentro doe quais nãodaveri nave' oent.voe 

Sanção daí owecte,i,tacis original. do produto. Como 

murche,. niolo. etc Entrega q.anaea&, dwets.ee,,te nas 

esto 	e centro. os 5GrCøÇiO eWanlil, de ecordo Cosi' 

ped.00 feito Paio nucieo de aumentação •sool.', WII 

velouso l.chedoe hlglenuàado, 

VALOR TOTAL 00 LOTE 22 flui 661*2 

arte d.,saate ad, quLJaar*oe • oinq....a. . —r.S  dom Cen... 

LOTi 21 GOTA EXCLUSIVA ME OU itt  
.ÇFM t6•  OTOF 1 	MARCA OESCRCÃØ V, VIU? V ONII EXT ' - TAL V.TOTAI. fli, 

Pio massa fIna tapo aol dog em .mbalage'n priaserlu 

pua,tIca 'øsistante . abalo. contendo 10 unidades e p. 

liquido de SOOg, com identMcaoio do produto, rnform.çio 
nu4riclot'eI per por~ nO..e e endereço do ISViceni., 

dali de emb~ e pino de velidede teapeCS'caçõee 
na proç.'. en*a4a,.R.i isentos. -00 . odos e. tinta e ¶Ovt mil, 

estranhoe. suõeliac,as noci... e quaiequ.r outro tapo de I.M.ser•e cento e o.teMi• 

PC, 6000 PALADAR Impurete. Na entrega o p'odutO devera tsr data de R66.63 Cleiquenla. $45 stifl 183.67 Lii. caie. 

febricação 	máxIma 	de 	Oldie 	e 	prelo 	mia sitio 	par. ce#.te-ro sessenta. sete 
Cc.s.umo de OS dias, dentro doe quele não deverá havei oent..os 

sAareçio 455 CS'sCt*n.bCas ong*.ie do p'oduto. couve 

murC's, , n.ofo, etc Entrega qta.re~ deetiment. a.. 

•ecote..oenUoe de .aao.ção lntsnti, de sdo co,.. o 
pedido feito pelo nucieo de eiimeniaçso 5s00*, em 

veiculo fechado. higien,g.do. 

VALOR TOTAL DO LOTE 23: A$3I.1O.ST 

(natas nove mii Centos o,t.nta e t'êsreeíee asãIsnlae seis Centavos 

LOTE 24 - flCLUSNO st ou EPP  

ITIM UNIU 1 OTOU 1 	MARCA ocscasçAo V UNTT V UNE? EX? V TOTAL V.TOTAL EX? 

Acsi000letado em pó vsnMa*O Coei' feiTo - rIco em no 

n.inime 05 vitaminas 	4 (see de oeo.u, entrei~ 

pilnsánIe de polintar ou polieilienO metalizado 04 leitoso 
coa. identoação do produto a feõttcant.. .inOtt'aaçho 

autricioflel por Porção, data 65 fSic.çie a prazo de 

nadada (øueiao de OS piasse da data de f.bnosçãoi 
quto 

FORMA registo em órgão oompet.nte. 00.' peso liquido de 
. dlxcito alise nul. 	 . duzentos 

1(9 3,500 
FÁCIL .1.1~1 kg (rendínanto nuinlmo 40 poiço..), sai fardos 

RuIa? tnnta sesta RIM 286,71 ostenta e trico 

iscradoe cosi' lOeq ou ata da psp.Iio REFORÇADO 
Csrtt. 14 'eta e setenta. 

' ceMi-a 05 
lacradas e lntactaa com tQtg Isento de modo orse 

estanhos 	pa'eeiae. wtlWaCsse noches e quilqu.' 
outro tipo 65 ii'ure&e. tspscitc.~ impressee ns 

prépn. embøiegem ou •rn etiqueta siten.ante colente. que 

não pois. ser nemosda fsoiiment. 

Ce'.a á use. o9 no mvur.o 3 cereais. pre Cozidos. 

•rvlqu.cido ooea no minimo e vitaminas e sai, minerais. 
aisrn de litro e soldo fõeco. sMsbeiagnm prinairla de 

p04ieeter ou polietiieno meiaiilado C~ id.nIlflcaçio do 

produto. data de febnceçko e Ø1520 4 	.5550.64 mininqo 

de 240 dias e meaest da data de fsvtc.ção no ato de ~I Coe' peso isquido de 2309. e... cases de papelão 
tInta 	bOIS mli .  

Pet 4000 NESTLE 
DOisorsda REFORÇA s e intctae a 	ooei' 24 pecotes. lacaio 

R66.06 
oito ti5i5 •• 

MIE? 244,00 
duzentos e 

qu.ienta.l.u.l'o 
e 	mole, 	 i d 	 odores 	setenhos, eubethnc ae 	noolva. e oantavoe 

quaisquer 	outro 	tipo 	de 	impuraa. 	bpeciflo.çõe. 
real eenovent. 

s.pvnsse 	as 	própria 	emsalegens 	ou 	sa, 	etiqueta 

slwrse.'S 	o..aata, 	que 	são 	poeea 	— 	removida 
'ec,lmeste A ewealegem' devera constar est.rnamenle. 

01 dados de id.ntificeçêo • pfooedanoie. informaçÕe• 

nutricioneia 	numero de lote, peso liquido do produto. 

eunisro de registro. 

VALOR TOTAL DO LOTE 24:1  

flovemla e 5*1* mii quinhentos 	trta re.b e sessenta s um oe.stevos 

LOTE 26-IXCLUS4VOMS QUE» 

lTEi4 untio 1 0T0C  1 MARCA Iot$CRICLO 	 1 	V UWtT 	1 v~ £" 1 	V TOTAL 	1 v TOTAL EX? 





Sei 	rflnedo 	iodado 	entategens primária poiistiieno 
treaepente, 	ieeietente. 	etôa'co, 	h.m..tioan.enta 
achado po' 	ternioeeoódegn. 	COIlI 	denteceçio do 

do. .11. 

o 	11>1 ALTEZA 
P 	

do iabflc.nt.. regiatio no órgeocompesant,. 
1111.22 

um eøe 	e vinte 
R$2 571,43 

quinhentos e 

catanas — 'sele 
dela da .mbeiegem e prazo de saldes e p. 	liquido de do   

• kg. econdicionide •m lerdoo iecradoe cofl. 30 kg 
e querente e (se. 

Sento de inpuvnee. 	Esp.cMceçÕe. 	mpfee.ae 	na 
centavo. 

prtçwla an.bsáagan, 

TCmMe'o coads...nt.do completa c..e,(0 lvquldo Sei 
PIVUTA 	cor.ni.ni.. 	ebe1e9.M 	pi's'tna 	9.-efe 
plesiica c,4.ndo 400 ..'4 co.. ~~~ 00 pd'odsaos quelia nu.. 
do fatncaals, n' do rag.eVo 	0 oigo o.n'p.lents dela sel.oentoe. 

04 2400 REGiNA de e.'balagea. e prezo 0. v.tded. aCOad.C.Onedce e,.' 1116.53 e—qusatae (se. 11*15673.47 estante e (star... 
ca de reveleo lecrede e .ntecta coatando 12 unlded.e centavos e quer.'....... 
isento da odn seu.nP... 	.u*.IMo.ee noclvee a centavo. 
qwa.sqva' asno. boa. øs irv.pvtejee Peno mela,.o de 
sei.deda dai neae da date de ent'ega 

Vinegra da álcool. acidez vtiâtii 4%s, ambaiagein primMi, 

gemer. pifluca contendo 600 rui coa. ideaflc.çlo do 

produto e do fabricante. nagietro no orgio ootnpatenta, doze 	 , dutentoe 

((ri 2400 LORD data de ernb.ieg.m o prato da vaildeda, acondicionado. 1145.10 
COCO vicias dez 

R$12 244,90 
e quarenta. quatro 

•m oge de papeito lacrada e intacta contendo 12 
centavo. 

 
r.e..novent.a 

unidade.. Livre de n'pucezai Preso .wnlmo de saldada 
centavo. 

dei n'se.. da data de entrega 

YALO TOTAt 00 LOTE 30 flU $7143 

quenta e quadro sal, gu.aAantÕea setaa a unI rias e q.S este eeMs,ee 

10M 

'.YPjÇINA 

LOTE 3' - ÉAC&uSivO MC OU EPP 

nem •UMO 1 QTIX 1 	iARCA oacsiçAo ¼' LØIIT y uldial. V. TOTAL V.TOTAtEXT. 

Ouso de sca reInado bpo 1, eu' garraf, pai com oonta,do 

de 900 ml coe. .der'tuflc.açao do produto a febhcenta, 
intorntaçko nutricionei por po.'çao, & do vegietro no Órgko vinte ateia mii, 

• 4.000 SOVA 
OO11tt14ni5, dela de embalar~ e prelo de veiidada, 

asia resia e 

cinquenta alise R520.122.43 
csntoe sinta a dois 

acondicionados em .~de papeieo  ~~e intactae reata a quarenta e 
contendo 20 ..$a~. Isento da ~,estranhos, 

canlavoe 
cinco centavoa 

substâncias nooNaa e quelequer outro lipo de impureza, 

Pr.zo da validade ngnIaIIO de 	mecas da data de entrega. 

Mel arin veq.lad coa. seI -560 7614 de bpidioe, a bati 
de Õieoe asgetaS liquIdo. a intareetericedoe e seu 
gorduras trans. embalagem primaria 	cia pláetico de veste e o.co 'rei. 
SOOg ooatdo ldantScaçao do p'oduto e leOrice",., q'eit0e e 

3 480 PRIMOR nfcmnaçko nutrclonal por porçeo deu do, ~~ aefe 'e— a V~  RI? 33 M25 547,35 easeata e sete 
0.p..ao de validade ei''. acoad.c,oaadoi e.' casa • c..co centavos 

rias e PInta e 
de pap.Ieo lacrada. a 	taclee Prezo e..es.u'Ø da vehdsds oinoo centavo. 
0e4 mossa da date da rV.$. E.ncAceçbes 'rp'eseM 

na p.tp.la 	.bagem. Entrega mantel 

VALOR TOTAt. DO 1071 31 11*51.569.40 

uutae — eiS. aaeeo.nloe e oitenta e novo rca'I * oitenta centasca 

	

VALOR St,oeAs, CÓS LOTfl: 	 R!.3.6lt801,64 
troa nveL4õas. onlocsn Los, do,, ,nS, o?uc'dvlros 411cr$, IA $onl reais e oitenta a glafroosvilsr,,e 

	

PRAZO DE INTRIGA. 	 lo (oezz DIAS 

	

PRAZO DC VALIDADE DA CARTA PR0P0S7A 	 80 (SLS5ENTA DC5S 

D.csaramo.. pera todos o. M. de dIt.ito, que nos ( ,aços ofertado. ..tho .nclurdea 1~ e. daepeeae Inc.danies sobre o ron..cln..ato referenise a trt,jtoe, encargo. eooe. e 
dan,oi, baus cIneMas e ezecuçâo do obielo desta licataçio 

Declaremos. (are todoe os sue de dwa4o. que cljrp'noa pnnt. 01 esquilos da '.sbaRaç*o a qiss nona Certa PtOpo.ts aate eu. Co,SonRideøe coa, se .aq4ncies do 
lnsttsje.ento cor'.ocetor ,o editall 

FORTALCZA(CtI. 21 de DEZEMBRO de 2018. 

a'  
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Á PPtfE1TURA  MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE  

PRE610 ELETRÔNICO N.° 2018.12.06.1 SRP 
 à,  OBjflO: Seleçâc øe melhor proposta para registro de preços visando futuros e eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinados aos.' 

Programa do Alimentai Escolar do município de Horizonte/CE. 	 - 

W'TL — 1 - AMPLA CONCORRENCIA  

ITEME DEScRICÃQ UNtO OTDE MARCA V. UNIT V. UNIT M. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Abacate de primeira Qualidade, in natura, tamanho r nove cais e 
oitocentos e 

5 médio, tamanho e coloraçio uniformes e sem defeitos, Xg 90 produtor R$9.50 R$855.00 cinquenta e cinco 

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

banana prata tamanho nédio (1009), de primeira 
Qualidade, in natur a, em penca, integras, tamanho e cinco reais e 

cento e três mii, 

2 coloraçio uniforme, com polpa firmei intacta, (9 18.750 produtor R$5,50 R$103.125.00 cento e v!litr 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos fislcos e 
dnquenta centavos cinco renr', 

— 
mnec4ni(os oriundos do manuseio e transporte. 

— — 
Laranja peta tamanho médio. de primeira qualidade, cento e vinte 
frutos comgrau máximo de evoluçio no tamanho. 

16.500 produtor R$7.40 
sete reais e 

R5122.100,00 dois mil e cem 
aroma e UM da 61~. uniformes, sem ferimentos Quarenta centavos reais 

— 
ou defeitos, firmes e com brimo, sem machucados. 

Maçi nacional, de primeira Qualidade, wi natura, dois mil, 

tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem 
(9 225 produtor R11220 

6OZC 'r' 	r vinte 
R52,745,00 

setecentos e 

larvas parasita, e outras impurezas, aco.4onaa cc -  '.os quarenta e cinco 

— em caixas de pape1lo reais 

Man4o formosa de primeira Qualidade, com 00% de 
maturaçio, frutos de tameabo uniforme. no grau 

máximo de evokiçlo no tamanho, Nr'a e sabor da três reas e trinta 
trinta e sete mil, 

5 espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com Kg 11250 produtor 1153,30 R$37.125.00 Cento e vinte e 

brilho ii~ de sujidades, parasitas e larvas, sem 
centavos cinco reais 

machucados, 

Melancia grauda, de primeira qualidade, casca integra. 
iivre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e  R52.50 

dos reais e 
Rs45.000,O0 

Quarenta e 	co 

coioraçlo uniformes, devendoser bem desenvolvida e onquenta centavos (nu reais 

— 

madura, com polpa firme e intacta, sem macflucados 

tKC 

Melio japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, Quin entoe e 
semmachucados, coioraçao e tamanho uniformes,  RS3.7O 

três reais e setenta 
RE' 'nquenta e 	CO 

com grau de maturação adequado, isento de Centavo, 
reais 

substkncias terrosas. sujidadeS 

- 

	

VALOR TO 	£3- 	==-- 	 -- 	R$3u.5cs,0o 	-. 
— - -. 	 trezentos e Oflze n4,,ieajheMOs e cinconS---' 

1 flTP 2 • rnTA SXCWSTVA Mif nu SI. 

FIEM DESCRIÇÃO UN11 CTDE MARCA ,- 	.',:' V. UNIT W. V. TOTAL V.TOTA& nt 

Abacate de primeira quaiidade, in natura, tamanho nove reais a duzentos e oitenta 
médio, tamanho e coioraçlo uniformes e sem defeitos, Kg 30 produtor 00 R$2$5 , 

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

centavos e cinco reais 

Banana prata tamanho nnédio (lOOg), de primeira trinta e Quatro mil, 
Qualidade, 'n natura, em penca; integras, tamanho e cinco reais e trezentos e 

coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 1(9 6 25U p'odjto' R $5,S0 
cinquenta centavos 

R$34,37S,00 
setenta e Cinco 

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

— 
reais 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, 
frutos com grau máximo de evolução no tamanho. 

(9 proiii1tor (57.40 
sete reais e It 	o.<» 

quarenta mil e 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos (iunrvnta criitnvi>S setecentos reais 

Ou defeitos, firmes e com brilho, sem machucados. 

Maça nacional, de primeira qualidade, in natura, 
tamanho e coe uniformes, sem machucados, sem 

KQ )t ;rccut,r ,?fi 
iioie reais e vinte 

915,00 
novecentos e 

larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada centavos Quinze reais 

em caixas de Papelão  

Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% de 
maturaç$o. frutos de tamanho uniforme, no grau lote mil, trezentoi 

rnáxinso de evoluçio no tamanho, aroma e sabor da j,750 produtor R13,30 
r&t reais e trinta R$12.375,00 e setenta e cinco 

espécie, sem ferimento, ou dfl,dos, 	n,,es e Coro centavos reais 
brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

machucados. 

Melancia graúda, de primeira Qualidade. casca integra. 

6 
livre de sujidades. parasita,. Larvas, tamanho e 

6.000 Produtor R12.50 
dois reai, e dois 

R$3 5.000,00 quinze mil reais ¼ 
coloraçio uniformes, devendo ser bem desenvolvida e centavos 

— 
madura, com polpa firme e intacta. sem machucados. 

— 





a 

/4;r5 QfC ,  

— 

Biscoito Sequilho, feita a base de polvilha doce, 1 

TfIGCgj_ 
PAGrNA  

gordura vegetal e ovos. Isento de glúten e sem lactose. 
\ de pnrnelra Qualidade, embalado em sacos de 

poietileno transparente, resistente, atótico,  
hermeticamente Fechado por termo-soldagem. 

comendo no mínimo 290 gramas, coas .denbnc.çho do 
produto, ingredientes. rotulagem nutncional, número 

dois mil, 
do lote, data de fabricado e prazo de validade - 	- a -57 15 sete reais e qunze 

R$2.$4O,0O otocentos e 
(espec'ncaçães impressa na própria embalagem). Cefltavos 

isento de mofo, odores estranhos, substâncias noovas 
sessenta reais 

e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo minimo de 
validade de 6 mese, da data da entrega. sef'dO Que 
90% do produto deve estar com pais caracteristicas 

tisicas intactas 	n8o quebrados). Livres de sujidades ou 
i-' ¶Cue ', ,irOS tipos de contem n.smites co'o fuçói 

e boiares 

a — 
VALOR T 	AI. DO LOTE 	 - 	 1212.1160 DOI 	- 

- 	 dois mil, oilocvntos 1 sessenta reais 	 -- 	- 

LOl'! 22- AMPLA COIICORIFNCA — 
lTD OSCAIÇÃO 

— 
UNIDI 

a—' 
OTDE  MARCA V. LHCT V. UWIT (XT. V. TOTAL V3OTAL EXT. 

Pão massa fina tipo hot dou em embalagem primária 1_ 
plástica resistente e atóxica contendo 10 unidade, e 
peso liquido de SOOg. com  idenbflcaçâo do produto, 

Informado nutricional por pardo, nome e endereço do 
fabricante, data de embalagem e prazo de validade 
(especdscaçbe, Impressas na própria embalagem). 

Isento de mofo, odores estranhos, substancias nociva, 
e quaisquer outro tipo de impureza. Na entrega o 

Pci 1.8 000 9~ -.  St 
'cais e v inte 

RSlil.S00,00 
cento e onze mii e 

produto deverá ter data de fabocaçio máxima de celtavos seiscentos reais 
01618 e prazo minimo para consumo de 05 dias, dentro 

dos quais nM deverá haver alterado da, 
caractem4st.ca orig~ do oro&to, como murchar. 

mofo, etc. Entrega; quinzenal, diretamente n45 escolas 
e centros de educação infantil. de acordo com o pedido 

Feito pelo núcleo de alimeotaçio escota', em vecub 

— 

fechado e higienizado. 

- VMO*TOZ — 	 — 
"rito eonze mil e seiscentos reais 

LOTE 23 - COTA EXQ,USIVA ME OU EPP — 
ITEM — DESCRIÇÃO 

— 
UNID — 

— 
TDE saia MARCA V. UNTI' V. UM'f EXT. V. TOTA. V.TOTAI, EXT. 

Pão massa fina tipo hot dog em embalagem prin,ána 
pLástica resistente e atóxica contendo 10 unidades e 
peso liquido de SOOg, com identificado do produto, 

informaçbo nutricionai 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 oub'o tipo de impureza. Na entrega o , - — -$620 

sana*~ 
R537 	oo Dtsta e sete mil e 

produto deverá ter data de tabricaç&o máxima de ' '' - ' - centavos '  duzentos reais 
Oldie e prazo minimo para consumo de 05 dias, dentro 

dos Quais nia deverÕ haver alterado das 
caracteristicas omiginais do produto, como murchar, 

mofo, etc. Entrega; quinzenal, diretamente nas escolas 
e centros de educaflo Infantil, de acorde com o pedidc 

feito pelo nicieo de alimentado escolar. e 	veiculo 
fechado e higienIzado. 

VAL0RTOTZTOTT - R$37.200,0O  

- --Wnta e seta mii e duzentos reais  

LOJI 24- EXQMSIVO ME OU EPP 

IrEMI 	 DFSCR1ÇÂO 	 IUN1DI QTDE 1 MARCA 1 VUNI'T 1 v.uNrTÉXT. 1 	V.TO'TAL 	1 V.TQTALEXT. 

li 

si 





( t .  

IM 

- atado e.n pó vitaminado coo, feno - nco em no 
mínimo OS vitaminas - à base de cacau, embalagem  

prim4na de poliester ou polietileno metalizado ou  
leitoso co.,, identificação do produto e fabricante. 

infonnaflo nutricional poq porçio, data de fabricação e 
prazo de validade (mininlo de 06 meses da data de 

tabdcaç5o e registro em 6r950 competente. com  peso 
liquido de no mkiimo 1 	k (rend4inento minimo 40 K9 nçtl S. vinte riais R$70.00(0,00 seten!.1 -, 	1 

porções), em fardos lacrados com 10k9 Ou caixas de 
Papelão REFORÇADO lacradas e Intactas com 201;9. 

Isento de mofo, odores estranhos, parasitas, 
substôncias nocivas e Qualquer Outro tipo de Impureza. 
Especiflcações impressas na própria embalagem ou em 

etiqueta altamente colante, que nio possa ser 
removida 'ecilmente. 

Cereal 1 base de no mínimo 3 cereais, pré cozidos, 
enriquecido com no minimo 5 vitaminas e seis 

minerais, além ai ferro e ácido fól.co, embalagem 
pnméria de poliester ou poliebleno metalizado com 

centlficaç$o do produto, date de fabricação e prazo de 
validade mínimo de 240 dias (8 meses) da data de 
fabric.çho no ato da entrega. C04T1 peso liquido de 

2 
230g. em caixas de papelão REFORÇADO lacradas e 

-.. .• 	 •... i5) 	!I. 
Intactas com 24 pacotes, Isento de mofo, odores 

estranhos. substhncias nocivas e quaisquer outro tipo 
de impureza. rspectflcações Impressas na própria 

embalagem ou em etiqueta altamente colante, que não 
possa ser removida facilmente. A embalagem devera 

constar externamente, os Gados de Ideatificaçio e 
procedinoa, informações nutncionals, número de lote. 

peso liquido do produto, número de registro. 

- VALOR TOTAL tO LOTE 	- 	r 	 '-:,c 	'4. itsso,000,00 

cv)tO e asa mil riais 	 - - - 

LOTE 25- EXUS1VO MI OU Efl 

ocscpco aixa  UNIO OTDC MARCA J. UNIT V. UNI'T EXT. V. TOTAL V.TOTAI, EXT. 

P6 para preparo de bebida 1 base de soja (leite de 
Soja) integral, sem lactose, sem gluten, sabor 

originetinatural ou baunilha, enriquecido com no 
mlnlmo 10 vitaminas e sais minerais e rico em cálcio, 
em lata, de pohqtiitno ou flandres ou aluminio Isente 
de ferrugem, nevitertes. .1: volaciou. bem vedado. 

Sint 	dois e, ° nove .0. 
Oeverá conter externamente os dados de identificação, lata 160 supin say (($62,00 1t0.920 1 00 novecentos e vinte 
procedtncla, informações nutricionais, número de lote, 

neais 
reais 

pesO líquido do produto, número de registro. Validade 
minima de 08 (oito) meses e  partir oo data de entrega. 

Embalagem cri' lato de no minimo 3000. 
acondicionadas em caixas de papelão 'eforçadas e 

Lacradas. 

- 	-VALOR TOTrtO' LOTE -Ç1 	',,- - - 	 t—' - -P49szom- - - 	-: 
- 	Son mvi, noyecentose vinta reais 	--z------ — 

LOTE 26- AMPLA CONCCUINQA 

ITEM DESaICAO Ç1!-I 1 	t-Ak 	A ._tC' v 	..tT 	lXT. v. TOT/I VTOTA1 ixI. 

Mistura para preparo de cu'au de milho ve'de (04 1 

coco em pó. com  Inc em pó integral, enriquecido com 
no mínimo 5 vitaminas (vitaminas A. C e B) e feno, 

contendo no máximo SOOrng de sódio e 5.59 de 
gordura saturada por 1009, .itbalagem pnmlrla de 
poliester ou poileilieno metalizado, com identíflcaç&o 

do produto, informação nutriclonai por porçio, data de trinta mil, 
fabricação e prazo de validade mInimo de 240 dias (8 - . ::'. torriia 	i R$1$.00 'ZC rtels R$3O.375,C3 trezentos e 
meses) na data da entrega. com  peso liquido de no setenta e cinco 
mlnimo 1 1111 (especificações impressas na própsia reais 

embalagem Ou em etiqueta altamente colante. Que não 
possa ser removida facilmente), acond.c,onadas em 

coxas de papelão reforçadas, lacradas e intactas com  
10kg. Isento demoro, odores estranhos, substãnclas 
nocivas e Quaisquer outro tipo de impureza. Entrega 

mensal 

\47 





(C1202~~,)  ,'" 	~. 'anil - fln 'iene' -e ti e- 

ITEM  DESCRICÂO UNIO1 QTDF MARCA v u'i!r v. uni' M. V. ToTAl.\ 
j,4Ç;vI 

Óleo de soja refinado tipo 1, em garrafa pet com 
conteido de 900 mi com identlAceção do produto e 

vinte e oito mo 

f.bncs,t.. Informação nutflctonai por porção, n° do 
registro no órgão competente, data de embalagem, 

Preze de validade, acondicionados em caixas de Grf 4.000 ah- Ri 7.00 sete reais R$28000,0O 
papelão lacradas e 	tactas contendo 20 unidades. 

reais 

Isento de odores estranhos, sobstincias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo de validade 

nmo 0*6 meses da data da entrega. 

Maroafiria vegetal com sai - 55 a 75% de iip44los.j 
base de óleos vegetais llquldos e interestenficados e 

sem gorduras trans, embalagem primária pote  plástico 
de SOOg contendo .denttCaçlo øo produto e vinte e sete mii, 

2 
rabricante, informação nutricionai por porção, data de 

unid 3.410 	delicla R58,00 oito reais R$27.840,00 oitocentos e 
embalagem e/ou prazo de validade e S.I.F., 

acondIcionados em cai,o de papelão lacradas e 
:. ....... as 

Intactas. Prazo flnlmo de validade de 4  neses da data 
da entrega. Especlicações Impressas na própria 

embala .*..,. Entrega: mensa 
L 

VALOR TOTAL  DO LOTE R$55.840,00 __ 
cinquenta e cinco mil. oitocentos e Quarenta reais 

VALOR GLObAL R$.4.017.073,0e 
quaav mlihbet e dezessete mil a santa e Iria realli e oitenta e oito centavos 

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

Declaramos, para Iodos os flns de JUORO, que nos preços ofertados estão incluidas toda9 as despesas Incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos 
sociais e demais Õnus arinentesà execução do objeto desta ilcitação. 

Declaramos, para todos os flns cl, direito, Avo cumprimos plenamente 01 requisitos de habilitação e que  nossa Carta Proposta está em conformidade com as 
etiflnclas do instrumento convocató,io (edital), 

La 





- 1,0-AMPLA (:0NGORRF,NCIA  

17KM DESCRiÇÃO UtUD Q'TDE MARCA VAI.ORVNIT 
VALORVNI1' VALOR VALOR TOTAL 

TOTAL EXT. 

Abacate de .ntra quabdade. ai ata lanan&• n.cd». 

01 leawibo e colotElo ur@foni.eu  nem defeno.. polpa 6FTTC. k'l 90 In Nem. R59,30 
note Itiail e Tini. 

R%13700 
onoccoros e mala e 

Irsies de sujidades. panadas. lenas. 
centavos sete reais 

Banana piara tamanho mediu (llO.J, de çwemn qaaabd.4. ia 

02 
aatsw. em 	 ° penca' trseas. laieaSo e colocação 	' 	00,` 

 K II 7!.0 Ia Natura 20 RSS. . 
CCCO reais e 'late 

RSV? 50000 
nOnnIS 	Sete TI,I 

pop."6rn e 5n1s detes4) ser baia deseavoh,da. 'cm danos centavos qumbiolos reais 

discos t lTic4nhcot amuados do manuseio e tnnspone. 

laranja pai Isawibo ,,*dso. de ç.smeirs qualidade. fulo. com  
Certo e tlalC i,.l. 	1 

• pau insuflo de etok.4o ao cnN». anona e sabce 
U '~'  R$7.30   oo,00 ~mos e 1 

ariknryrs 'au fenrusem,o, ou defruioi túnica e cai, tolho. san 
~..d,,, 

cenlavos - 
C'M 1'15  ro'Ja 

'taçi ,,.cíon.1. do plínhaíra qualidade, ia natura, tamanho e cor dcii iiI. 

04 unilocune,. seio ,rt,huMo 	uni 'ansa, pensais e essa. 4 213 Ia Sai 1313.00 rue reais 152923.00 ~~c~# 

- mwenj acoeic,oaa& co, canas de pwello  e Cinco ciais 
Mando Comias. de Phuhhtcuta qiabdade. com  80% de maturação, 

Bolos de tamaniso ssmlbnne. no pau niàximo de esoluçlo "° 
asma. 'etc n'w, 

(Mirarão.o, Limos e ,sho, da etpõcie, 10,1) terremoto, ou deteriora, 
Kg 11.200 5.0.. 1513 0 

m aS reais e 	al. 
15,00 e 	e 'alce 

ónosr. e ,aan bolo, Liste de sujidade., pensas. e lenas. 'auu 

macbus ajo, 
caica reais 

Iclnica grsi,da. do, ...... ir . qualidade, casca mceps, liste de 

00 
ulIdad 	 a15 5, oe., parem. 	e colocação ..(c~. e 

K5 18.000 Ser W,.. R2.?5 
dou leafl e 'acata 

1549.300.00 
qunte. r,3'e sul 

detendo se. b.. Je,envoh,ds e o.,Jun. com  po1,s teme e e cinco ^1. e h.,.,± 	s  roL, 

- .*.t4, 550n osebusedos - 

1rl&, aponta, de 1s , unrin qualidade, sn,.nho mediu. sem «ti leais e quirulieiiloto e 

o? nsqcliucadcm. coloração e tamanho unilbnres. crcngrau de E5 130 In Satura 533.43 querenia e cinco R5511j0 dere'.wc cii. e 

nuarswaçao adequado. Sento de ,ubtslâncau Tectos.., sujidades ceaato. cuac-,!. cer.L,e, 

- 	 VALOR ooiiiii' T 	 - r-R8398.834,S0  
Wtiwnc e 000 suL e,iIorcnt0scnra e quatro ,eats e sIioqiseflto centavos 	- 	- 	-- 

£jcrtA4íTC j%.t 

.4 PPDIIT(:PA .t1t'WICIPAL 1X FfQWZO?SYFJCE 
PiwÃoarrRômcoN2019 12061-SRI' 

FORTALÉ2,AJCE. 27 DE DEZEMBRO DE 201$ 

PjIGRIA 

ODJElI): Seleção de ,,scllsor propensa pese lepMso de 'aços visando flauta, e eventuais aquisições de gêneros aIi,ixtitiioi deidnado. ao' sismos aauuídes pelo Puoçn 

Amwo'.çl-' Vwolas lo rmsu-spio de FI&wiaoaet 

n 

L0TEt COTA itl.tSlVÀ ME. OU £I'P 	 - - 

flui DISCRIÇÃO LWID QrDE MARCA VALOR LIUl 
%A[ 	IL'IET VALOR 

TOTAL 

VALOR TOTAL 

EXT, 
.\hacatc de 	rneir. qualidade, ai nalusi. tamanho medi.. 

Oj amanho e coloração usifonnea r sem dei'eiio,. polpa tinire, Eg 30 In Natura 539.30 
iosie reais e tnsis 

53279,03 
dunnlos e setenta e 

- ladre, de suj4ades, parasitas, lana,. - 
centavo. nove reta 

Banana peaz.  tmnarjso tiw&oíCOtL de pesneo. uaSSi.. ia 

ri. 	come nata. c ~ ~Era, liatabo C 	)t5Ç4O .~ 
K 6.230 la Nat,n 135,20 

CaiçO los» e vinte 
1532.300.00  

Inala e dai, ml 

polpa hora e miaria, drva.do ler ban de.esvoFv,da. sem dano, Centavo. quinisenco. reais 

Ilsicus e mccán,co, oriundo, do manuseio e fln,poele. 

- laranja pci5 WTW,hO n~ de rntiesn 4salsdade, fruto, cauu - 
 de esosuçao 	taS,o tom, M" da c~ pau~~ 	 e 'o t 

k 5.300 Ia t-taa 157,30 
sete ean e minar 

5$40 150,00 
qisrenla mal, cento 

irufoenies. ias kr,rnccuos ou defe,los. tim.e, e Com bolso. teci, cenisvos o cinquenta leais 

- maçlluçados  

Maça ,racio,,sl, de p,iili.iia quandsde, in cartas, t.mairj,o e cor 

04 .n,fornse,. teu, macbsaiox sem Lana parasitas e catis, Kj 73 li Nas. 1313,00 Varres R3975.00 
*O'a,cNI 

ulç-,cens, aco.,kaoaada cio cansa dc papeilo 
lilcilite LaieOoew 

Mamão bonaa de po~ qualidade. som 80% de manu.çio.  

Ousou dc amanho .mik.niw, no pau l,sesrmo de esuluçai' ao dois mil, liesealas 
55 wna&s. asna,, e sabirr da espé 	acm ~n cie. 	 l0, ou deli,las. K. 1 750 la '.anie. 13330 

liS lesai e rnnta 
R512.37500 e .erecira e 	sruco 

dente, e ,,crn bolbo b',rr de uipd.dea parasitas e lana., san resta 

Melancia grauda, de penDeuei qualidade, cases aiepa, liste de 

Ri swtdade ,, 1sMl4las e Iwvoa, lamaislio e coloração wiudiniiea. 
E 6000 S. 	 .,,.. 132.75 

dou reais e ~1. dezesseis mal e 

dnaid,, ter bem dese,,valvsda e osadws. 	crn polpa lene e cinco sensatos qe.ioi leais 
mIarIa, iam 

Meia,- japonês. de p.uu,o,i. qualidade, leisianho media. 'e,', ltd. reais o 
II? ,,sach,,cadoa. colo,açãrr 	lesnanho unsirrenies. Coo, pai. de K, ¶0 li. '.usua 1*3.43 quarenta e cinco 1,5172.50 ....... 

  

dos isa.. a 

inaiu,ir,4,, .dcquado. "ciii,, de s,absiânsii,, oleosas, aujidades ,,al.,.,o, ctque—ea euuta'.Õe 

\'AI.Ú* oot??oT RSIO2.933,30 
Cesto e dou au, iaovra~ e cumpram. Mm ices, e ebsqwsCe «Mas'oa 

LOTES- AMPLA (1»WCORR€NCIA 

ITEM 1 	DLAICRIÇÂO 	 1 UNlD QTDE MARCA 	VALOR INU 
VALOR LESEI 

IXt 

VALOR 

1 	TOTAL 

VALOR TOTAL 
£17. 





LOTE 22- AMPLA CONÚORRtMIA  

rrn, DEscRiçÃo UNI» QTDt MARCA VALOR 
VALOR UM? VALOR VALOR TOTAL 

tu,. iip 	.l Jg cm cmt.alà1cais pn.nsfla $asm. 

rtsi.lcnIc e aIOoii .onicndo lo usudücs c PesO líquido de 

50O 	çono.lcniírucaçãsu ia produlo. .~~Ocra] pec 

pafl-u san c cndcao do (stcsw 4*a de i'tiane 

pesio dc saudade ctptCl6c$ÇÕcl InctsUI fli VRÕÇflI 

emb&.gs.u. 	Isenio dc 'noto. O4OIC, osurseubos, sub.lk.ciss 

e quaisqucr sitio 0(0 de u.up.sci. Na e*ln$a ° 
$000 RSÓ 

wa reli.. 	' 
R5120 60 .00  	

cento e sus asI 

teoôaoMstI ter dai. dc t&.aIo nssoTa de 0I& e 	uo ccMIts .nicalcs reli. 

c.u» dc 05 6.., diabod. qun não dnwi 
havei .Mnçio das onctcd.dcis aigà.ss do p.r4uio, oomo 

nsachat. ,..ok., eec FMItqa qumzcnil. 4*eta,,enw nas escol.. 

• caso, da ~~ a.S1. de .cotdo coe', o pedido frso 
pelo sacho de Swnesçio atole. ri., sc,n,jo fechado e 

- 

 

h.gitnsniS' 

VALOR D(,I"?W F  R5lOeO0.00 
ct 	e na2W o ,.,.ctusos rt 

LOTO: 23 - COTA EXCLUSIVA ME OU EP,  

IFEM DESCRIÇÃO UM!) QTDL MARCA VAlOR wrr 
VALOR CNIT FX  VALOR VALORTOTAL 

Pio ~U (a upo hoe Jog as c.rk.lagcci pnnwss phd.;a 

resicienie o wo~ contndo lO unidades e peso liquido de 

5Ol>, colo udenisOceçia do pfodísto. silii,ttcio ,iuuis,00ul P0! 

pocao. 	'e,n e endcieujo do fttnc.nee da. de cntau.gcm e 

pruo de sthdadc í.wanecaecs fflwresa. aí pcut. 

cnt.l.gxn. 1  Isento de mofo. Mate. csTa&.O'. s.ibM,ss 

nocivas c quaisquer 0.110 Opo de mçueczi. Na cTitiI$ã O 
6000 Pb~ R36.70 

u55 (elOS e n(i.ta 
RS40 20000 

qu-e 	n,JJ e 

peodidu descia ia daia de fisiacão asa. de O Id.. e p ccaso 6u 	r~ 
nnct 	pei. 	de OS t, d~ do. quirre, no dçnfl 

haver shníau das wícicostwas onp..ss do prudito. cano 

mmcli.,. n.oib, cio. tal,.1.: qUInZCIISJ. drcentn.nte II.. escolas 

• convo, 4. educação mS-vil. de ecoetk cais o pedido  (eào 

pelo n*ku de sisseeseição citaS. e,. .escSo fechado e 

hugicaSado 

VALOR DO IZt2V' R540.20000 

IOIN o 

Hiscono S.qusllío. (suo • bem de pohifl.o doce. joedir. sflhi& 

e ovos. nenio do LOf. e seis, luto... de p.v,u. qus.bd.d.. — - 
a,t.Iado e.,, mo, 4. pohctikuo &wi9afl. raa.et  

ooco hc.wei.cszflc frct poe iUm0-.oid.tai Casado 

no nnus, 290 v.m.s. coe,. .deem6c.ç4o do prodao. 

ingredicuicu. rotul.n autnionsJ, nãmc,o do loee. dada de 
ia. "I e .~ ls 	l. caos 

teic.çaocp.zodc,S.d.de(ccadaçdançwcima. Pci 400 \..M W.110 R$3 12000 

peøç.'. c'ticn.i i~ de mo(o o.icc.s .náot 
ccanai IS teia. 

Iut$tbh Ii. noclIs, e q.ssJqu.t o.,li0 I.po de ~ prezo 

mn.una de ,&Jid.d. de 6 meses da daia da eMitia. isisdo que 

00% do pioduso .M. sida, coo' a.. CalatItE.. &ucn 

atwa aio q.cbesdoel [inca de ua~Sc. a, qussquc. 

Que", iiO5 de çoni.nwmMr. como 4~ e bolotcs 

— 

 
VALOR DO cffzV  RI) 1I0,00 

'c; '- 

= 	LÔW$ -'IEEL'S1VO ME OU~  

ITIM DISCRIÇÃO (7FDE M.RC-k SAIÁ)R vn 
"OR UNIT VAlOR VALOR TOTAL 

TOTAL EXT. 

AcMucoh.eado cai pe .'wn nado coo' iw,o - oco ci, 	1 

OS nlaaw.a,• á base de 	a cti.b,l.gøn psi~ dc pol.cskr 

nus policiula.o mcuisnsJu as leitoso coe.. .da.nfic.çlo do 

peakuío e fisscs 	ken.çIo seb.e.oaeJ pa porção, dae de 
bbncaçio e rea.o de sS'4.de (c d. 06 ira., da das. de 

6bncação)e tegnsro euo deflo coe,.pel.e.le, com peso líquido de .lciosio real. c 
cena,!, e q.",. 

no nidimno 1 h 	(reudi.nenio Suna 40 	sei, ú,tia 
Ij 33(10 lia,. 

qudenil Cct.U'o, 
R$64 400,00 	tal a quatroccalo, 

lacrados coe" 

 

10k& 	da paptião REFORÇADO -- 
lut.das e escuda coa lOtg liao de moa. odores ,.cw.hos. 

passais... subas Sitias abonas e qu.Jq~ astro tipo de n'pureza 

l:epcciflc.çÕ.. IIUPTeSI.s aí prtpna eo.b.l.g..n ou co. .upeia 

.Jta'aaw. cotate. que não possa ice remo,ad. f.c,flacc 





ML 

Cereal * t~ de no nimimo 3 '~ pré cond.. eiriquec.do  
com 'j indumo ¶ srwnmas e w minnia ~de ferro. 

acido 66&o. c,i,baJnn p.imMa de pbnln s pobcnleo 

meS,ndo cocri .dethfaØo do rrodo. dm  & (aStaÇio € 
pnla dc siidadt rnwurio de 240 dia. (R ~P 4.4113 de 

6bm.çlo no aio 4. .nrrq& ou... p00 liquido J. 230, em 

6. p.pelao RIfflRÇM)O lsndas e .fl13, a1. 21 	. 	iO 	1~ 	R119.60 	 RS74 40&00 	° mo 

Pacote. tutto de nos. .4ats ewbo.. ,ubstkic.as o..at e 	 la 	c.vos 	 e quatocnutn. reais 

quaisqucltwawo opa de urwia [.po.ócaçdc. u,pessaa na 

peõptia eiribal.6em ou em) etiqueta alI&nienic ci,lrnite, que nus 

pons 'ei rnr,ind. Sialrinie A enibiW5nis dotra conat 

n,en,anwtie o; dado. de .4.aotc.çho c ando,a. 

mftw,n.,Ócs nuinuom,a.s núme,a dc Ide. PORO liquido do 

pmodmmm.m, numero $0 I0IUTO 

- 	 VAL0*DO LOTE T 	 • 	 kSlj*w.00 
ta» sJ. uaocenjos nau 

LOTE 23- EXCLUSIVO MI OLI EPP  
ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 CNID qTDL' 	MARCA 	VALOR INJI 	VALOR UNIT 	SAba 	SALOR TOTAL 

P0 pina i cpaicr dc hchid, 	bate dc soa ii <mie dc Sojai 
rnIei.i. 'cii; lec(o.c tem &lia.n. .ab.aO on$inalaaIural 00 
b.uaW.a. .et4ncido coub ao 	10 ,ia... im 

ni*. neo «ii C~ te lsa.d. prbotJceo ou S~ ou 
almm.lnmo ,.nt. de femigem. reuMe.Mn. aIo siolados. bem 	 .ewe= tom traia 

vedado Dnfl eoMn sn.mn.N os dado. de MI.Ú&*ÇSO. 	Laca 	160 	So • 	RS6I.45 	a qars. e co 	R19 *32.00 	iiii oiloGIflOtt 
proced&.cmt ual'onu.çSe. aaSccn.* 	i 	de bis. p 

iquS, S iSjio nirrwto de rrseo V.bdsd, 	4.0* 
A parir Iii I.i. de cavtp Fnt-i.,-..cra la. de 

r<r,rlrriir,.,100,.iriJmcicn.da. .m caixas da p.pello 
rvGrtçadn e lacradas 

- 	 VALOR nonnr' 	 R59*3200 
a.,r. sUL DUOCViNOS C Flff 90 e 	'sair 

- LOTE ii-AMPLA CONCORRÍNCIA  

flUi 	 DISCRIÇÃO 	 t'%ID QTDE 	MARCA 	VALOR UNIT 	
VALOR VNIT 	VALOR 	VALOR TOTAL 

Mistura paira twcpaiu de otto de oraiiso verde corar ....r em M. 

Om lo'. ciii PC ,N.ia 	iquocm& c 	ao OiWn) 

ti'awai i  titairriu 4. C e 6). Seo, ouSado no flh*1m. 

SOOn.1 de sódio. S5g de sorda  sanada por iOOj. 

e.i*.Iaern rwimásia de polioster ou polialeno metalizado. coen 

ideerataçio do proás Somaçio aumcioaal por  

daasdeftflwaçMepiidetN.d.de.d.240dasrI 	K42025 	FOCM FUII 	1(115.20 	
qwnIercsi,.nhie 	

1(530.78030 	Wisc.flo.eoalorit. 
nio.e.) na dar. da esteia oue peso liquido de no isnano 1 	 cineasta 

(.bpecibc.çôn inwe* Mas na préçma arnb.hgen, 00 fori etiqueta 	
tem 

ale~ çol.se. qu aIO Pousa EI m~ (aeiàe) 

acOsonaiS «a casas de celio  resor.dn. Iw.das 

Sacias ouni 10k1 Isento de inofo odores estraNso,. 

,sb.Ihicrs, nocivas e qil.uquer ~ apode inç'nra Entre5. 

- 	Mianea pai. pesparo de Mina. de 1 ai»aca coei, leite ari pÕ 

lnle5r&. ennquacud. Cito no nunmmo 5 s,iasuoas (vitairwlas A. C 

• O). fiem. SIAl O CORANTE AR11IICIAL AMARELO 

TARTRAZIN A. cotendo no rra 500.4 de ibko • 5.Sj & 

scr&. saieS. voe 1 0OL ~~ pe ,. de pobealar ou 

pobenicrio triol.hndo. coaim ariecirificaçuo do Fadam, data de 	
. 

2 	
Sblicaaoercazoik.slrd.dci,untmoda24od.a.(Snw.es)na 	

(g 	2025 	 R$15.20
flreIIIe,i. 	

1(5)0710.00 
dm da er.lrcta. 	ort1 reto dqrisio deso 	1 

lewetbas.lcs fliT1 	t ti çtaçnu entala5an ou ai taiqeta 
.Ji.ne,,e a.ulanle. que niti pus,. 'e, teosovida 	caflente). 

acondjeaonada. em CaJias de papelLir rcto'çada,.. I.cr.dm e 

meadas,~ 101; laraito de n.,lr rdcees .~ 

tuMidacis, no.'.., e qusaqur aun ci upo de tp,teza FaS.p 

mensal 

- 	 VALOR DÓ flTTE 2& 	 1(56.546,00 
rnj.iw.ze ..a ata .plA&iWar e atinara na, 

LOTE 27- COTA EXCLUSIVA ME OU E?? 

ITEM
EXT. 	 TOTAL 	 flT- 

DESCRIÇÃO 	 1(1(101 QTDE 	MARCA 	VALOR 12011 
VALOR L'NIT 	VALOR 	VALØRTOTAL 

çt 

ti 





Cokeit¼o cio pÕ. carço*o por tuba ciq.ecndo caa Reto. -.w- 

àcido %hco e suspendo OleuM de urucula. SEM SAL O  
produto eào deve colhei quaninlaie sijni6calia de protell 

oedwss tocata, r.dutss  s.runl gordwos es, óbea 

aIi.aearat e .ol ei, pacote. $amco, de lOOg com 

idew,tk.aão do p.odtto e ftbnan'e. a i do rejsluo no então, 
Pa 9)00 Kunumo R$I.35 

uni real. mim 	e 
1r112 150.00 

dor. mil, sono e 

competente. dato de .mbol.ge.0 e prazo de vali~ cmcO centavos cinquenta raso. 

acondicionados em iodos la~ de lk. Prazo de nj~ 
na,,., de OÓ an.., . - do ti da efla do petdu.o 

E.peculic.çÓes w;wruas a. prúpru. «i*olem lateiro de 

anoto. odos.,. estrani e,.. mubetiacia, uloivas e qoaa.qiatr outro 

uspudcarç.aez. - 
Sal rehnaS, iodado. ec,*.alqcn. pel pobmolo 

trat.spareul resietcuule. alÓxxo, heeuiscaaenta fechado por 

tem,ossoldasal com udcniiflc.çio do peødialo e do 6bncel 
rep.frno0(Ø. 1 500 Ma e 50 flU' 

a. real. nak e 
RS 	*04.00 

doei au) wn.a.tos 

.Sata dc nnb.)agan e prazo de validade e peso  balado de 1 
quato crolavts e quatro lema 

.,rndscuonados es., (.dos lacrado. coei, 30 k& Isento de 

unpute,u t.specui,cpçÕc. iniptn,aa na pedptia embalagem 

Tenta o :oad.nuesdo cSo cul bqdo SEM 

PIMI7N1 A. coaststenlc. embal.gen,. pnat. 8"fe piSas. 

contendo SIlO tal com idenu,Acaçlo do produto a do (Obneanee. 

a' do regrno no Õqio courvee.n,..  data d. ar*algem. 	'° T.tero de 
nu ruas. qu sal. 

dc alidaie. .a4,aoraios co, cana de pwello wide. 
ore 2 4 

Caza 
cosqees a ane RSl 1 762.00 taucorunos e 

intoce. toe,iee,do '2 unidades Imemio & odores eanahos, 
tat.vot %~amotaais 

LUbSSICIA, noel.as e qual.quet outros opoa de inçosezai, Prazo 

Sumo de validade de 6 ara., da dat, d.,.~ 

uz.agre de álcool. acude: volátil 1%, estalagem pol 

ganaú pisitica contendo 500 ng com 	udeneilicaçio do produto e 

do fiebricanto. regzsoO mi 4r5lo competente. data de entalagen. 
2400 %lflÁ RSS.00 coseu rasa R$§ 2 000.00 dos. .S ta.. 

e prazo .3. validade. .ontion1a.n cio a's de p.peU. 

lacrada t suada contendo fl undádcs Lar de iutuvl 

rya,o mínimo de validade de 6 tnrsca da datada colrc&a 

= 	 VALOR DO LOTE 10.   RIm) 909,00 1 ~~ e r.OeiOcOuiaiS e *0W rios, 

- LOTE 31  

ITEM DISCRIÇÃO VNID QTDI MARCA VALOR UY4IT 
VALOR UNXI VALOR 	VALOR TOTAL 

LX t TOTAL 	EXT.  

Oiro de soja reoado upo 1. em 	afa por com tv,ateodo 

 

900 rel coitu identiticsc&u do produto e Ilabticante. wlbrmaflo 

nuuucional por pol n - 	registro nu Õr5io competente. daa 

de eutiia.%m  e paro dc .ala4k& a000dsc.oaal e.,, cszss de ai 40W ço%. R R$4.20 
seu eta» e viole 'unir e quatro mal e 

RS2I BOOtO 
papelao acuda, e ,ntsctls contendo 10 umidade. tinto cei.1.l outocaill eeaia 

odores ean.nl sub.lSneiaa ooci.n. qualaquer outro tipo de 

m.çesca Prazo dc .alidade oliniaimo de 6 mete, da doada 

encega - Maryannnvegcaicotnnl-S5.'3%detpd.a. abaacde - - 
ileo, 'eelm., líquido, e ,nlereste,iflc.adus e sem goeduraz traul 

embalagem pronária pule p1Sstuco de SOOg coactado 

,deaoSaçS do çec&to e Mna. au 1 u1., u.iarwuonal pa 'unia e quatro naS, 

porção. d.sade cmbai.g..neou pearode validade. SI F,. llmd 34110 2 Pelo, RfllS 
el  ttlflC 	lititU 

RIU4,*$2.00 mloctaloseotlenla 

scnndicionado», em cairia do papelio lacradas e Sacias Prazo 
Centavo' 

e dois rean 
.njnjnj de validade de 4 nwae, da data da ,aoea 

Eapec.flc.iocs .,euaa na peoptia ectaligea, F&te. 

VAlOR 00 O57E3r P349 6112,00  
gternu e unon ,ad ,eucvUOS . o4tentaE doe. 'e.:, 

PAUA 

M 1 

çt 

VaSo, Global doa la.: RI 4001199.00 (qso ofloes e sal. descaio,. nnte couve neao:) 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (evocara) dias 

Prazo de Entrega: lo Ide:) dias 

DCc)arw,IC. 

 

peou todo, os Ias de drama cor tes paçoe okn. «ido nebedu iod.a as de.çe,as iac.dei sobe. o Runsecososseo veRteste. • mbutl culaçortios soe..., e 
r.us sonenies a ecrcnçlo do oleio desta bcitaçio 

Dcclatnmo,. pan todos os 	 Psoçont. esti em coafoonidala cooi ,a ,va1aciaa do .bnaraio 

coa vcç.tàno .dial) 
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