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RD COMÉRCIO LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ 
PREGÃO PRESENCIAL N° 14.01012011 

Razão Social: RO COMÉRCIO LTDA 
Endereço: Rua: Prefeito Almir Outra, n°250- Centro - Maracanaú/CE 
CNPJ: 02.21525810001-30 	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  
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OBJETO: Seleção de empresa para o Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios e não pereciveis, 

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

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

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

1 Açúcar granulado 1' qualidade - embalagem primaria em pacotes Itajubá Kg 10.000 R$ 	3.51 R$ 	35.100.00 
de 	1k9, livre de impurezas, insetos ou microorganismos que 

possam 	torra-lo 	impropho 	para 	o 	consumo 	humano 	ou 
comprometer o armazenamento. Validade minima de 120 dias da 

data de entrega do produto.  
2 Arroz branco polido, longo, fino tipo 1 - embalagem primaria em ltaguary Kg 17.000 R$ 	1,79 R$ 	30.43000 

pacotes de 1 k inviolados. Produto caracteristico da bpificação 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. ___ 

a café à vaio torrado e modo - empacotado a vacuo, puro, Principal 1<9 5.000 R$ 	10.14 RS 	50.700,00 
embalagem com 2509. Rendimento igual ou superior a 7 litros. 

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

da data de entrega do produto.  
4 Sal refinado iodado - embalagem primaria, pacote de 1kg sem Nota 10 Kg 700 R$ 	0.68 R$ 	476.00 

impurezas. Registro no mmnisteno da saude e constituldo com 

decreto 75,597[75-M5. Validade minima de 120 dias da data de 

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

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

LOTE 02 
ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO 	 MARCA 	UND 	QuAWT. 	V UNIT (R$) 	V TOTAL 

1 	Feijão carioca dei' qualidade- embalagem primaria em pacotes de 	Itajubá 	Kg 	12.000 	R$ 	3,64 	R$ 	43.68000 
1kg, mnvioladosa e livres de impurezas. Validade minima de 120 

dias da data de entrega do produto.  
2 	Feijão preto de 1' qualidade- embalagem primaria em pacotes de 	Tio Márcio 	Kg 	4000 	R$ 	3,25 	RS 	13.000,00 

1kg, irMoladosa e livres de impurezas. Validade minirna de 120 

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

1kg, irivioladosa e livres de impurezas 	Validade minima de 120 

dias da data de entrega do produto   

R. Prefeito Almir Dutra n' 250 - Centro - MaracanaúlCE . CEP:61900-1$0 - FonelFax:(0$5) 3371 2236 
E-maIl:rdcomerclo@hotmail.com  - CNPJ:02.21 5.25810001-30 - CGF:06.253.958.7 
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À. 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de HortzontelCe. 
PREGÃO ELETRÔNICO W 2018.12.06.1 

Objeto: Seleção da melhor proposta paro registro de preços visando Muras o eventuais aquisições de género alimentícios destinados 
aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do municipio de Honzonte/CE. 

LOTE 11 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

]TEMI DESCRIÇÀQ 	- MARCA UNIDQUANT VR.AJNIT VR. TOTAL 

Sardinhas 	em 	Cílio 	comntiv,l 	sem 	conservantes 
químicos 	pronta pera o consumo. embalagem 	lata tipo 
abre-fácil 	com peso liquido de 	1259 e peso líquido 
drenado 	de 	849 	A 	embalagem 	devera 	conter 
externamente os dados de identicaçáo e precedência. ROBINSON 
número de lote, data de fabricação, data de validade, CRUSUE 

LATA 18000 RS 	4 88 RS 	87 840.00 
quantidade do produto. Informação nutnocnai por porção. 
número do registro no Ministério da Agncultura SIF/OIPOA 
e atender as especificações técnicas. O produto deverá 
apresentar validade mlnima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 11 1  RI 	81.040,00 

oitenta e*ate mil, oitocentos 	quarenta reais 

LOTE 12-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

73We-flicil,

DESCRIÇÃO 	 MARCA 	UNlD QUANT 	VRUMT 	V

inhas emóleo comntivel. sem 	conservantes 
icospronta para o consumo, embalagemlata tipo 

 com peso liQjldo de 125g e peso liquido 
do 	de 	049. 	A 	embalagem 	deverá 	conter 

namente os dados de identificação e procedência. 	ROSINSON ro de lote. dato de fabncação. data de validade, 	CRUSUE 	LATA 	630 	RS 	4 AS 	RS 	29 28 
quantidade do produto. informação nutricional por porção, 
número do registro no Mirnténo da Agricultura SIF?DIPOA 
e atender as especi¼ações técrucas. O produto deverá 
apresentar validade rnlnima de 6 meses a parti, da data de 
entrega 

- 	
VALOR TOTAL DO LOTE 12 	R$ 	29.280.00 

vinte e nove mil, dutnto1 e *}t,n(taaI&.., 

Arroz branco longo fino tipo 1. embalagem primána de 

LOTE 13 -AMPLA CONCORRÉNCtA 

DESCRIÇÃO 	 MARCA 	UNI O j QUANTJ 	VR.UNW 	VR. TOTAL 

polietileno 	transparente, 	resistente, 	atóxico, 
helmebcamente fechado por termo-soldagem, com peso 
liquido de 1 kg contendo identificação do produto nome e 
endereço do empacotador, número de registro do produto 
no 	Õmgào 	competente 	e 	procedência 	informação 	

ITAGUARY 	KG 	2925 	R$ 	4 40 	R$ 	13.104.00 nutrioonal por porção, data de embalagem e prazo de 
alidaoe 	em lerdos lacrados de 3Ckg (espeoficações 
nnpressas na prõçina embalagem). Isento de mofo, odores 

estranros 	parasitas 	subss1oas roavas e quaisquer 
outro tipo de impureza Prazo nirmo de vandade de 6 
meses da data da entrega 

em~im 
LI 





'4 

- 

Achocolatado em pó vitaminado com ferro - rico em no 
minirno 05 vtaminas ' à base de cacau embalagem 
pnmána de polies ou polietóeno metalizado ou *1050 
cown identitcação do produto e fabrçarite 	informação 

nutflooflsl pa' porção, dita de fabncaçáo e prazo de 
validade (mirim de 06 Teses da data de fabricação) e 
registro em órgão competente, com peso liquido de no 

ARO KG 3500 P5 	20,00 P5 	70.000.00 
mínimo 1 kg (rendimento mínimo 40 porções), em Fardos 
lacrados com 10k9 ou caixas de papelão REFORÇADO 
lacradas e intactas com 10k9 	Isento de moto, odores 
estranhos. parasitas, substâncias nocivas e qualquer outro 
bPO de Impureza. Espeoticações impressas na própria 
embalagem Ou e'" etiqueta altamente colante. que não 
possa ser re.'novca facilmente 

Cereal á base de no mínima 3 cereais pró coados, 
enriquecido com no mínima 5 vitaminas e sais minerais, 
além de ferro e ácido lólico. embalagem primária de 
poliester ou oolietleno metalizado com identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de validade mlnimo de 
243 dias (8 meses) da data de fabricação no ato da 
entega Com peso 1~ de 2309 em caixas de papelão 

2 
REFORÇADO [sortidas e ntactas com 24 pacotes Isento 

MUCILON PCI 'COO R5 	8 70 R$ 	34 800 00 
de 	mofo, 	odores 	estranhos 	substirioas 	noovas 	e 
quaisquer 	Outro 	tipo 	de 	Impureza. 	Espeofcações 
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 	piooedérca. 	informações 	nuicionais 
número de lote. peso liquido do produto, número de 
regeto. 

- 'VALOR TOTAL DO L01t24 fl =104.600.00 

DESCRIÇÃO 

Pé para preparo de bebida à base de so0 (Leite 
Soja) integral. sem lactose, san 9k4en. ia 
onginallnatural Ou baunilha ennqueodo oco, no mirro 
,tarninas e sais minerais e neo em cálcio, em latas 

polietileno ou flandres ou alumínio isenta de ferrug 
¶ resistentes, não violados, bem vedado. Deverá cor 

externamente os dados de identMcação, proCedõni 
informações nutricionais número de lote peso liquido 
produto nC.rnero de registro Validade minima de 08 (o 
meses a parti da data de entrega Errtgagern em lata 
no mínimo 3009 accrldiocnadas em caixas de pape 
reforçadas e lacradas 

MARCA 1 UNIO 

SUPFLASOY 1 LATA 1 180 1 P5 	41,261 R$ 	6.601.80 

sois mil, soliceritas e um reais e 

LOTE 26. AMPLA CONCORRÊNCIA 

____ MARCA 	1 UNtO CUANT1 VRIJNIt 1 VR 

PN 
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Mistura para preparo de cursu de milho verde com 

coco em pó. Dom Ible em pó integral. enriquecida com no 
m,w10 5 vitaminas frtamnas & C e 9) e ferro contendo 
no rntorno SOOmg de sód'o e 5.5g de gordn saturada 
POr 1009, embalagem prinlàna de pobester ou PO&etilero 
metalizado 	com IdêntificaÇáo do produto, informação 
nutidonal por porção, data de fabricação e prazo de 
validade mínimo de 240 dias (6 meses) na data da VITAMILHO KG 2025 RI 	4500 R$ 	91125,00 
entrega, 	com 	peso 	liquido 	de 	no 	mínimo 	1 	kg 
(especificações impressas na própria embalagem ou em 
etiqueta altamente colante. Que não possa ser removida 
facilmente). 	acondicionadas 	em 	Caixas 	de 	Papelão 
reforçadas iaz,adas e intactas ccirr '(9 Isento ci moto 
odores es&arhos, suOstânczas nocivas e qi..assqjer outro 
tipo de impureza. Entrega mensal 

Mistura para preparo d. Mingau de Tapioca com leito 
em pó Integral, enriquecida com no mínimo 5 vitaminas 
vitaminas A 	O e 9) e ferTo. 	SEM O CORANTE 

ARTIFICLAL. AMARELO 	TARTRAZJNA 	conlendo 	no 
mixirno SOOrng de sódio e 5.59 de gordisa saturada por 
1009 	embalagem primâna de poêeser ai poêeUeao 
metalizado, 	com 	Kienflcação 	do 	produto, 	data 	de 

2 fabricação e prazo de validade mínimo de 240 dias (8 FORMA FACIL 1(0 2025 RI 	31.00 RI 	62.775.00 
meses) na data da entrega, com peso liquido de no 
mínimo 	1 	kg 	(especificações 	Impressas 	na 	pógno 
embalagem ou em etqueta altamente ociante que não 
possa ser removida facilmente) a000diiOfladas em caixas 
de papelão eorçadas tacadas e Macias com 10k9. 
Isento de mofo odores e*aitos substâncias nocivas e 
quaisquer outro opo de Impinja Entrega mensal 

VALOR TOTAL DO LOTE 26 1 RI 153 900.00 

cento e cInquenta e tr&smII.novecentos reais 

LOTE 27-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

DESCRIÇÃO MARCA UNtO j QUANTI 	
VRUMT VR. TOTAL 

Mistura para preparo de curau de milho verde com 
coco em pó com leite em pó integral, ennqueoda cor., no 
mínimo 5 vitaminas (vitaminas A, C e 8) e ferro, contendo 
no mSmo SOOmg de sódio e 559 de gordura saturada 
por lOOg, embalagem primâna de poliester ou poliebIeno 
mneta&ado 	com identificação do produto 	informação 
nuticional por porção, cata de fatircação e vazo de 
vajrjae mínimo de 240 dias (8 meses) na data da V1TAMILfrIO 1W 675 RI 	4500 RI 	30.375.00 
entrega, 	com 	peso 	liquido 	de 	no 	minimc 	1 	kg 
(espeoficações impressas na própria embalagem ou em 
etiqueta altamente olante, que não possa ser removida 
facilmente), 	acondicionadas 	em 	caixas 	de 	papelão 
meforçadas, lacradas e intactas com 10k9, Isento de mofo. 
odores estranho,, substências nocivas e quaisquer outro 

no de impureza Entrega mensal. 

rei 

v 

/ 





rir 

PÁGINA 

r 
Margarina vegetal com sal -55a 75% de Ipidos á base 
de Õleoi vegetais liquides e Interesterlflcados e sem 
gorduras trans, embalagem primt'a pote plástico de 
500g contendo identicaçho do produto e fabricante, 

2 informação nutricional por po'ç*O, data de embalagem 	ADORITA 	UNO 348C R$ 	•2 R$ 17.817.60 
e/ou prazo de validade e Si F.. acondicionados em caixa 
de papelão lactadas e Intactas Prazo minimo de validade 
de 4 meses da date da entrega. Espeolcações impressas 
na própria embalagem. Entrega mensal 

- 	 VALOR TOTAL DO LOTE 31 1 k$ 4421760 
Quarenta o quatro ml. duzentos. dezassete 

reais o sessenta contavas 

VALOR GLOBAL (DA PROPOSTA: 	 1 RI 	 z.312.701al 

doIs milhões, trezentos e doze mil, setecentos. noventa o JFTi reais e vinte Centavos 

Prazo de entrega: Máximo lO dias a contar do recebimento da ordem de compra 
Validade: 60 (sessenta) dias 

Declaramos para todos os fins de direito que nos preços ofertados estão incluídas as despesas incidentes sobre o lornecimento 
referente a tnbutos encargos socas e demais õnus atinentes á execução do obleto desta licitação. 

Dedarrnos, para todos os fina de direito. Que aimprimos plenamente os requisites de habiktaçãc o que nossa Carta Proposta está em 
conformidade cern as exigõncias do instrumento cenvocat&io (edital) 

Fortaleza. 28 de dezembro de 2016. 

r%] 
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LOTE i- AMPLA CONCORRENCIA_______  

VIL TOTAL 

ITEM otsc*içAo MARCA UNiO QUART. 
VALOR VtUNIT.POR 

VALOR TOTAL POR 
UNI?. (1$) EXTENSO  

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade, lO MtUfl, CEASA XC 90 10.50 cinqüenta 945.00 e quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco 
uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres 

- de sujidades, parasitas, larvas. 

cento e 

onze mil. 
 cinco reais e 

Baniria 	prata tamanho 	médio (lOOg). 	de noventa 
novecentos 

2 CEASA KG 18750 5.97 111.937.50 ctrintae 
primeira qualidade, In natura, em pencas sele 
Integras, tamanho e coloração uniforme, com centavos 

sete reais e 

polpa 	firme 	e 	intacta, 	devendo ser bem 
cinqüenta 

desenvolvida, sem danos fisicos e mecánicos 
- 

centavos 

oriundos do manuseio e transporte.  

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

qualidade, 	
frutos 	com 	grau 	máximo 	de setenta e 

um mil, 
 

CEASA KG 16500 375 61.875,00 oitocentos 
evolução no tamanho, aroma e sabor da cinco 

espécie, 	uniformes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos 
e setenta e 

defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
cinco reais 

 
3 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, 	iii sete reais e 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem centavos setenta e 

machucados, sem larvas, parasitas e outras cinco 

impurezas, 	acondicionada 	em 	caixas 	de i 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 máximo de evolução no 
CEASA KG 11250 

cinco 
28.681,50 e oitenta e 

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

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho cinqüenta cinqüenta 

ilvrede sujidades, parasitas e larvas, sem 
huca macdos. 

,,<tí •4'\ 

j...iC(tA'vTC 	*1 
	 (i26 	• 

PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.12.06.1-SRP 

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

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

Lá 
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LOTE 25- EXCLUSIVO ME OU EPP 

VALOR VR. UNI?. POR 
V!. TOTAL 

UM  DESCRIÇÃO MARCA UNIO QUANT. 
UNI? 'RI' EXTENSO 

VALOR TOTAL POR  

EXTENSO 

Pó para preparo de bebida à base de soja 

(Leite de Soja) integral, sem lactose, sem 
giuten. sabor original/natural ou baunilha. 
enriquecido com no mínimo LO vitaminas e vinte e oito quatro 
sais minerais e rico em cálcio. em latas de reais e mil, 
polietileno ou flandres ou alumínio Isenta de 5Jpp,A5Øy LATA 160 28.95 noventa e 4.632.00 seiscentos 
ferrugem, 	resistentes, 	não 	violados, 	bem cinco e trinta e 
vedado. Deverá conter externamente os dados centavos dois reais 
de 	identificação, 	proccdÕncla, 	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 de no mínimo 
300& acondicionadas em caixas de papelão 

- reforçadas e lacradas. 

VALOR TOTAL DO 1011 RI: 4632,00 

quatro mil, seiscentos e tnnta e dois reais 

LOTE 26 -AMPLA CONCORRÉNCIA 
- 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIO QLIANT. 

VALOR 

UNI?. 1R$1 

Vi. UNIT. POR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL 

 Vi. TOTAL 

POR 

EXTENSO 

Mistura para preparo de curau de milho verde 
com coco em pó, cora leite em pó integral, 
enriquecida com no mínimo 	5 vitaminas 
(vitaminas & C e 8) e feno, contendo no 

máximo 500mg de sódio e 5,Sg de gordura 
saturada por lOOg, embalagem primária de 

quarenta e 

mil, 
poliester 	ou 	poiletileno 	metalizado, 	com vinte e um 

identificação 	do 	produto, 	Informação reais e 
oitocentos 

nutricionai por porção, data de fabricação e 
FORMA 

FÁCIL 
2025 21,67 sessenta e 43.881.75 

e oitenta e 

um reais e 
prazo de validade mínimo de 240 dias (8 sete 

meses) na data da entrega, com peso líquido Centavos 
setenta e 

de no minimn 1 kg (especificações impressas 
cinco 

na 	própria 	embalagem 	ou 	em 	etiqueta 
centavos 

altamente 	colante, 	que 	não 	possa 	ser 
removida 	facilmente), 	acondicionadas 	em ç 
caixas 	de 	papelão 	reforçadas, 	lacradas 	e 

intactas com 10kg. Isento de mofo, odores 
estranhos. substãnclas nocivas e quaisquer 

- outro tipo de impureza. Entrega: mensal. 

2 
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Mistura para preparo de Mingau de Tapioca 
com leite em pó integral, enriquecida com no 
mínimo 5 vitaminas (vitaminas A. C e 8) e 

ferro. 	SEM 	O 	CORANTE 	ARTIFICIAL 

AMARELO 	TARIRAZINA, 	contendo 	no ««Ice 
máximo SOOmg de sódio e 5,5g de gordura «ii 	mil. 
saturada por lOO& embalagem primária de qual 	iv.' 'itecentos 

2 poilester 	ou 	polletiieno 	metalizado, 	com FORMA 

FÁCIL 
KG 2025 14,20 reais e vinte 28.755.00 e 

identificação do produto, data de fabricação e centavos cinqüenta 
prazo de validade mínimo de 240 dias (8 e cinco 
meses) na data da entrega, com peso liquido reais 
de no mínimo 1 kg (especIficações impressas 

na 	própria 	embalagem 	ou 	em 	etiqueta 

altamente 	colante, 	que 	não 	possa 	ser 

' removida 	facilmente), 	acondicionadas 	em 
caixas 	de papelão 	reforçadas, 	lacradas 	e 
intactas com 10kg. Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 

outro tipo de impureza. Entrega: mensal, 

- 	 VALOR TOTAl. DO LOTE R$:  

setenta e dois mli, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos  

LOTE 27' COTA EXCLUSIVA ME Ok.) €PP 

rTtM DESCRIÇAO MARCA UNID QUANT, 
VALOR 

UNIT, (RS) 

. VIR UNiÇ POR 

EXTENSO 
VALORTOTAL 

VR TOTAL 

POR 

EXTENSO 

Mistura para preparo de curau de milho verde 

com coco em pó, com leite em pó Integral, 

enriquecida 	com 	no mínimo 5 vitaminas 

(vitaminas A. C e B) e ferro, contendo no 

máximo SOOmg de sódio e S.Sg de gordura quatorze 

saturada por 100t  embalagem primária de vuue e um 
mli, 

poliester 	ou 	polietileno 	metalizado, 	com reais 
seiscentos 

Identificação 	do 	produto, 	Informação FORMA 
KG 675 21 ,67 sessenta e 14.627.2S 

e vinte e 

nutricional por porção, data de fabricação e FÁCIL 
sete 

sete reais e 

prazo de validade mínimo de 240 dias (8 centavos 
vinte e 

meses) na data da entrega, com peso liquido cinco 

de no mínimo 1 kg (especificações impressas centavos 

na 	própria 	embalagem 	ou 	em 	etiqueta 

altamente 	colante, 	que 	não 	possa 	ser 
removida 	facilmente), 	acondicionadas 	em 

caixas 	de 	papelão 	reforçadas, 	lacradas 	e 
intactas com 10kg. Isento de mofo, odores 
estranhos. substincias nocivas e quaisquer 

- outro tipo de impureza. Entrega: mensal. 

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

DECLARAÇÃO 

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

i{ornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ânus 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 ânus 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). 

Ú 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) 

DE DEZEMBRO DE 201$ 
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PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2018.12.06.1-SRI' 

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 Escalar do município de Horizonte/CE 

LOTE 1 -AMPLA CONCORRtNCIA 

VR. TOTAL 

ITEM UNID DESCRIÇÃO MARCA QUANT. 
VALOR VR. uNIT. POR 

VALOR TOTAl. POR 
UNIT. (AS) EXTENSO 

- EXTENSO 

dez reais e 

1 KG Abacate 	de 	primeira 	qualidade, 	iii 	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 KG 

qualidade, 	in 	natura, 	em 	pencas 	Integras, 
produtor 18750 625 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.  

três reais e 
sessenta e 

 
Laranja 	pera 	tamanho 	médio, 	de 	primeira noventa e 

cinco mil, 
3 (6 

qualidade, frutos com grau máximo de evolução 
produtor 16500 3.99 

nove 
65835.00 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, 

-i 
dois ml, 

dez reais e 
trezentos e 

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

seis reais e 

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

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

trinta e seis 

mil. 

Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% três reais e quinhentos 
5 «5 

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 

La 
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LOTE 26 -AMPLA CoNcORRNClA 	
V 

- VR. TOTAL 

ITEM UNID DESCRIÇÃO MARCA QUANT. 
VALOR VIR, UNI1', POR 

VALOR TOTAL POR 
UNIT. (R$) EXTENSO 

EXTENSO 

Mistura para preparo de curau de milho verde 

com coco em pó. com  leite em pó Integral, 

enriquecida 	com 	no 	mínimo 	5 	vitaminas 

(vitaminas A. C e B) e ferro, contendo no máximo 

SOOrng de sódio e 5.Sg de gordura saturada por 
q..Jarenta e 

lOOg, 	embalagem 	primária 	de 	poliester 	ou vinte e um 
três mil, 

KG 
polietileno 	metalizado, 	com 	identificaçáo 	do 

forma fácil 2025 21,60 
reais e 

43 740,00 setecentos 
produto, informação nutricional por porçáo, data sessenta 

e quarenta 
de fabricação e prazo de validade mínimo de 240 centavos 

reais 
dias 18 mesesj na data da entrega, com peso 

líquido 	de 	no 	minimo 	1 	kg 	(especificações 

impressas na própria embalagem ou em etiqueta 

altamente colante, que não possa ser removida 

facilmente), acondicionadas em caixas de papelão 

reforçadas, lacradas e intactas com 101g. Isento 

de mofo, odores estranhos, subst&nclas nocivas e 

quaisquer 	outro 	tipo 	de 	impureza. 	Entrega: 

mensal. 

Mistura para preparo de Mingau de Tapioca com 

leite em pó integral, enriquecida com no mínimo 

5 vitaminas (vitaminas A, C e B) e ferro. SEM O 

CORANTE 	ARTIFICIAL AMARELO 	TARTRA2lNA, 

contendo no máximo SOOmg de sódio e 5,5g de vinte e oito 

gordura saturada por 100&embalagem primária mil, 

de 	poliester 	ou 	polietiieno 	metalizado, 	com quatorze quinhentos 

2 KG 
identificação do produto, data de fabricai e forma fácil 2025 14,10 reais e dez 28.552,50 e cinqüenta 

prazo de validade mínimo de 240 dias (8 meses) centavos e dois reais 

na data da entrega, com peso liquido de no e cinqüenta 

mínimo 1 kg (especificações impressas na própria Centavos  

embalagem ou em etiqueta altamente cotante, 

que 	não 	possa 	ser 	removida 	facilmente), 

acondicionadas em caixas de papelão reforçadas. 

lacradas e intactas com 101g. isento de mofo, 

odores 	estranhos, 	subst*ncias 	nocivas 	e 
quaisquer 	outro 	tipo 	de 	impureza. 	Entrega: 

mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 72.292,50 

setenta e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e cinqüenta centavos 
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Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 

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

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

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

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

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

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

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

Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Cana 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE? CE 
PREGÃO ELETRÔNICO N°2018.1206 1 - SRP 

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

ABERTURA CARTA PROPOSTA: 2811212018 Ás 10:00 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 28/12/2018 Ás 1100 HS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 .AMPLA CONCORRNCIA 

ITEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO QNT UNT TOTAL 

Abacate de pfwnsra qualidade. ii 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  
má duzentos e sessenta rem — 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de primeira qualidade. in natura, em 
penas integras, tamanho e coloração uniforme, com polpa firma e intacta, CEASA KG 18.750 499 93562.50 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos fiscos 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 	 \4f 
Laranja pata tamaSo rnedio. de prne.ra qualidade, frutos coo, grau 
maximo de evolução no tamanho, aroma e saba da espécie, uniformes, CEASA KG 1e.5oo 1 4,99 82 335,00 
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem machucados 1 

quatro reais e noventa e nove centavos 	— 

oitenta e dois mil, trezentos e trinta e cs'co rem  

Maçã nacional, de primeira qualidade, Si natura, tamanho e cor uniformes. 
sem machucados, sem larvas. paranas e outras impurezas, acondicionada CEASA KG 225 11.99 2.697.75 

4 emcaixasdepape= 

onze reais e noventa e nove centavos  
dois mii, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos  

formou de primeira qualidade. com  80% de maturação, frutos de J@Alitimão 
tamanho undorme. no grau máximo de evoiução no tamanho, aroma e sabor CEASA KG 11 .250 2,99 33637.50 
da espécie, som 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 Ires mi, seiscentos e trwita e sete reais e cmquenta centavos  

8 Melancia grai de primeira qualidade, casca Integra, livre de sujidades. CEASA XC 18.000 8.99 161.820.00 
parasitas e larvas, tamanho e colo.ação 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  
coioraçãoe tamanho uniformes, com grau de maturação adequado, isento CEASA KG 150 2,99 448.50 
de substâncias ten'osas, sujidades 

dois reais e noventa e nove centavos 	— 

quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos 





t PAGINA 

cinco reais e noventa e nove centavos  
viga mii novecentos e sessenta e cinco reais  

Cereal á base de no mínimo 3 cereais, pré cozidos, enriquecido com no 
mínimo 5 vitaminas e sais minerais, além de fogo e ácido fólico, embalagem 
primaria de pc1iester ou pohetileflo metalizado com identificação do produto. 
data de fabricação e prazo de validade mínimo de 240 dias (6 meses) da 
data de fabricação no ato da entrega, com peso liquido de 2300. em caixas 
de papelão REFORÇADO lacradas e intactas com 24 pacotes Isento de 

2 mofo odores estranhos. substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de MUCILON PCT 4.000 5.01 20.040,00 
impureza Especificações impressos ria propria embalagem ou em etiqueta 
altamente colante, que não possa ser removida facilmente A embalagem 
deverá constar externamente, os dados de identificação e procedência, 
informações nutncionais, número de lote, peso liquido do produto, número 
de registro 

cinco reais e um centavo 	 - 
vinte mil e quarenta reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	41.006,00 
qusiinta e wn mie cinco reais 

LOTE 25-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND QNT UNT TOTAL 

Ç Pó para prepare de bebida á base de soja (Leste de Soja) Integral, sem 
lactose, sem gluten. sabor original/natural ou baunilha, enriquecido com no 
mínimo lo vitaminas e sais minerais e rico em cálcio, em latas de polietileno 
ou flandres ou aluminlo isenta de ferrugem, resistentes. não violados. bem 
vedado Deverá conter externamente os dados de identificação. 
procedência, informações nuuloonais número de lo(e, peso liquido do SL.RSSCv LT 160 22.99 3678.40 
produto, numero de registro. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da 
data de entrega. Embalagem em lata dono mínimo 3009. acondicionadas 
em caixas de papelão reforçadas e lacradas 

vinte e dois reais e noventa e nove centavos  

ua três mil, seiscentos e setenta e oito reais e qrenta centavos 
VALOR GLOBAL DO LOTE 	 3.17140 

três riS. saócentos e setenta e oito ruM e quarenta centavos 

LOTE 28 ' AMPLA CONCORRÊNCIA 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA. UND QNT UNT TOTAL 

Mistura para preparo de cinu de Co verde com coca em pó, tom leite 
em pó integral, enriquecida com no mínimo 5 vitaminas (vitaminas A. Co O) 
e ferro, contendo no máximo SOOmg de sódio e 5.59 de gordura saturada 
por 1 00g. embalagem primário de poliester ou polletileno metalizado, com 
identificação do produto, Informação nubtional por porção, data de 
fabncaçio e prazo de vaidade mmmc de 240 dias (8 meses) na data da 
entrega, com peso liquido de no minimo 1 kg (especificações impressas na 
própria embalagem ou em etiqueta altamente colante, que não possa ser 
removida facilmente), acondicionadas em caixas de papelão reforçadas, 
lacadas e mtactas com 10k9 Isento de mofo, odores estranhos. 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza Entrega: mensal. 

K 

 2.025 20,43 41.370.75 

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

2 

Mistura para preparo de Mingau de Tapioca com leite em pó integral, 
enriquecida com no mínimo 5 vitaminas (vitaminas A. C e O) e feno, SEM O 
CORANTE ARTIFICtAt, AMARELO TAR'TR,AZINA. contendo no máximo 
SOOmg de sódio e 5.59 de gordura saturada por 1000. embalagem primária 
de pobester co polietileno metakzado, com identificação do produto, data de 
fabricação e prazo de validade mlnirnode 240 dias (8 meses) na data da 
entrega, com peso liquido de no mínimo 1 kg (especificações Impressas na 
própria embalagem ou em etiqueta altamente colante que não possa ser 
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. 

sismérirmar KG 2.025 20,43 41.370.75 

vinte reais a quarenta e três centavos 	- 
quarenta e um mil, trezentos e setenta reais e setenta e cinco centavos 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 1 	12.741A0 
oitenta e dois mil, setecentos * .quarenta a um reais e cinquenta centavos 

/ 

/ 





4 

PÁ 

Qu.S'ø md, oitocentos e setenta e dois rsn 
1 VALOR GLOBAL DO LOTE 	 a

vflw e bis mï trezentos e cinquenta. does r~
VALOR GLOBAL GERAL 	 1 	1 	1 	 3.321. 72310 

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 Õnus atinentes à execução do objeto desta licitação 

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 
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a.ÇTD1AL 	 - - - 	 - - 	 RI 	ZIAJt$D 
id.aqets.trnla 

«.mpeuect. 4.1. de .n.haí.gan.spi tio 4. ,.bdads scunda4ic,nsdoa na çasias Js pape 
e srn contendo C ia dada tinto 4* rdcra svarAoi •,t,iLnc,i. aoca 

e qusisquel c,aio upo 4. ir.patns Praga da nludadt manDa de 6 mais' is 4.1. 

aos. til - ' a '5% 4. %.gaoa. . Mas de eisa ,-e.eaa :4a451 

',,w,eue.,ficados e sem p.dwas eans. ,o,k.Iavea plinto'. pais pliflica de i 
c.awa.S .da.Ç'caao do prCdu,OI 6h, ia'.,.. •n4ou.uçáo ,isv,c.00aI .pai çlo dai. 

. .0" 	ua 4* .tl$sa e SI' ,cond.,,çn.dc. a'. Se .yMa ande, 
Pia,., 'n,,wn. te ,ar,;ts1r .e 4 mais .a daa ia ens.a E,.... 

................. 

~TOTAL 
qiaaseata e dato mli, qaatroanln. e tse,,mta reala e quanota ctata,,a 	 - - - - 

% -ALOR GLOBAL DA PRIIDTL LICITAÇÃO 	 1(1 4.447J01,4S - 
quatro Saba,,, ...lrq. .,,sa,qu.' ti. ....... md. ijagn1.qaia • 4,. rei.i e lato.*,a centavos 	- - - --..• -_- -- 

% aMaste da Pro;rnsta Ml (InieotJl dia,. 

Prazo de Entrega: de acordo com o i:dlaal e anis prt'acntc, alicio,. 

Declaramos ainda que actuo, o pleito conhecimento e arendimento ás etlg&ueiaa de habilitado previstas neste Edital lartito U. S1. aio Decreto a' 

&454W2005). 

I)eclaramos que temot picaa aceitação. por parte da proponente, das co.d,cba e.labekcada, ante Edital e ias. Anuo, e que atendnaos toda, a, etiginciaa 

comidas atue Edital. 

Declarado espressa de que no, preço, cotado, estio inclaídas toda, a, despesas. tributo, e encargos de qualquer aatureza Incidentes sobre o objeto deste 

pregi... nada mais tendo licito pleitear" ente titulo. 

Declaramos, ainda, que atemos enquadrado. no Regime de tnbataçio de Nfiçoaemprosso e Empresa de pequeno Porte. conforme etiabelece o artigo.? da Lei 

Complementar 123. deli de dezembro de 1006 e lei Federal o' 11.488 de 11 de Junho de 2007. 

O licitante declara que, not valores apresentado. acima, estio Inclusos todos os tributos, encargos trabalhuta.,. prnidenciárms, iscas e comerciais. Lassa. 

rrete,. wgnroa, deslocameato, de pessoal, custos, demais despesa' que po.aam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive. margem de lucro. 

O licitante declara que. responde por rode.s os prejuizo.. perda.t, e dano, que venham a ocorre, referentes ao Ina,pofle e fornecimento doa produtos. coroo 

acaba a ter contratado. 

Declaramos alada que sisumlsoot inteira respontabilidade pela aquisição dos produtos. e que acrio executaslo, conforme etigeacis ednalícsa e contratual, e 

que serão ia,ciadoa a parir da data de recebimento da Ordem de compra. e ainda, que soa preço, apresentados acima, estio inclusos todos os trIbuto., 

encargos trabalhistas. prevltlenciársos, lista., e comercia',, laias, (recto, seguros, de.bocaaneott., de pessoal. cortei. demais despesa2 que pc.s.am incidir sobre 

o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, sob ai penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento doa produto, objeto desta licitado; que aio postulm..a nemhuan rato impeditiso para 

oN 	participado deste certame e que no' ,ubmeteçam a todas a, cMteaala, e eoadiçêe. previstas Deste edital 

Declaramos que cumpre plenamente os requisitas de habilitação e que sua proposta «14 em conformidade tons as exigência, do tastnsmenlo convocatória. 

(artigo 21, 2', do Decreto Sluslclp,t n 038,2016). 

Para ra.er valer o direito de prioridade de desempate, a Ileilaisle declara, sob a, penas da lei, para todos on fins de direito q que ae poaaa prestar. 

especialmente para fazer prosa ao procnao ticitaaôrio que tem coadiçLo do nIa,e de: 

) ME/EPP, para efeito do dispositivo na LC 12312006. 

COOPERATIVA. para efeito do dispositfla na Lei Federal 0] 1.4811 de IS de junho de 2007. 

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega do, pro.lutos. e que seria aee.tadoa coaforane ev*iscu editalicia e contraiasal. e que 

,crio iniciado, a partir da data de recebimento da Ordem de compra. 

Forta)na/( 'e. 28 De Dezembro de 2018. 
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Ao Pregoeiro(a) da 

Prefeitura Municipal de HORIZONTE/CE 

Secretaria Municipal de Educação 

Pregão Eletrônico N°2018.12.06.1 -SRP 

Data de Abertura: 2811212018 
Horário: lOh:Oümin. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N° 

8.666193, bem como às cláusulas e condições do presente Edital. 

Declaramos que nossos preços já estão inclusas todos os tributos, impostos, encargos trabalhistas. 

previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais 

despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro, e demais ônus 

diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. 

ueclaramos que o cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Cana Proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de 

gêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de 

Horizonte/CE, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no 

Termo de Referência. 

- 

E - 
ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID OTD 

IPErTO DE FRANGO EM FILÉ CONGELADO, COM ADIÇÃO 
DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6% ASPECTO PRÉPRIO, NÃo 
AMOLECIDO. E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM 
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. 

'

COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES. PARASITAS E LARVAS. 
EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, 
AtóxIco. LIMPO, NÃO VIOlADO, RESISTENTE. QUE 
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O 
MOMENTO DO CONSUMO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1(0 12.240 

1 KG. ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS COM 
10KG, DEVERA CONTAR NA EMBALAGEM DADOS DE 
INDENTIFICAÇÂO. PROCEDÊNCIA. INFORMAÇÕES 
M$TRICIONAIS, DATA DE VALAIDADE. QUANTIDADE DO 
PRODUTO. N* 00 REGISTRO NO SIF OU SIM. COM  
PRAZO DE VALIDADE. MINIMO DE 180 DIAS A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA. 

VIR. UNIT. 	 VR. TOTAL 
EXTENSO MARCA VR. UNIT. 1 	 VR. TOTAL 	EXTENSO 

duzentos e 

dezesset 	
nove mil, 

e 
cento e 

FRIATO R$ 17,091 reaIs e 
nove 	R$ 209.181,60 Íoitenta oumâ 

reais e 
cenvos 	

1 centavos 
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BOLACHA AMANTEIGADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, A 
BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO 
E ÁCIDO FÓLICO. LIVRE DE GORDURAS TRANS E SEM 
RECHEIO. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL 
COZIDOS. QUEIMADOS E DE CARACTERES 
ORGANOLEPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO 
APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE 
APRESENTAR QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PRIMARIA EM 
PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, 	 raTa e, 

4 RESISTENTE E ATÓXICO, LACRADOS COM 	 PCT 14.400 
Wfl 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, 
INFORMAÇAO, 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 

IDE VALIDADE DE 6 MESES DA DATA DA ENTREGA. 

sele roeis 
e oitenta e 

seis 1 centavos 

cento* 
treze mil, 

113 184.00 	conto  
oitenta e 

quatro reais 

ITEMI 	
DESCRIÇÃO 	 UNID 1 QTD 1 MARCA 1 VR. UNIT. VII UNIT. I EXTENSO 	

VR. TOTAL VIR. TOTAL 
EXTENSO 

PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOO EM EMBALAGEM 
PRIMARIA PLÁSTICA RESISTENTE E ATÓXICA 
CONTENDO lO 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 DE MOFO. ODORES ESTRANHOS, 
SUBSTANCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE 

1 IMPUREZA. NA  ENTREGA O PRODUTO DEVERA TER 	PCT 
• 	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, 

1 	DIRETAMENTE NAS ESCOLAS E CENTROS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL. DE ACORDO COM O PEDIDO 

• 

	

	FEITO PELO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. EM 
VAICULOFECHADO E HIGIENIZADO. 

- 	 ValordeLote 
ntsnta 1 nove mil . it 

18.000 i GIPAN 	R$ 4.40 

Quatro 1 	1 setenta e 
reaIs. 1 	novo inlle 

qar 	
R$ 79.200.00 duzentos 

centavos 	 ria 

VR.UNTT. J 	 Vil. TOTAL ' 

LVJ 





treze reais 
e vinte e 

R$ 13,25 1 	cinco 
centavos 

vinte e seis 
mil. 

oitocentos e 
26.831.25 tnnla e um 

reais e vinte 
e anca 

centavos 

/Ktt 

E 
MISTURA PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO VERDE 
COM COCO EM P0. COM  LEITE EM PÓ INTEGRAL. 
ENRIQUECIDA COM NO MINIMO 5 VITAMINAS (VITAMINAS 
A. C E 8) E FERRO. CONTENDO NO MÁXIMO 5006 DE 
SÓDIO E 5.56 DE GORDURA SATURADA POR 100 G. 
EMBALAGEM PRIMARIA DE POLIESTER OU POLIETILENO 
METALIZADO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO. DATA DE 
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 240 	vi 	

2,025 FORMA 
DIAS (8 MESES) NA DATA DA ENTREGA, COM PESO FÁCIL 
LIQUIDO DE NO MINIMO 1 KG(ESPECIEICAÇÕES 
IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBALAGEM OU EM ETIQUETA, 
ALTAMENTE COLANTE, QUE NÃO POSSA SER 
REMOVIDA FACILMENTE). ACONDICIONADAS EM CAIXAS 
DE PAPELÃO REFORÇADAS, LACRADAS E INTACTAS 
COM 10KG ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS. 
SUBSTANCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE 
IMPUREZA: ENTREGA: MENSAL 

i I 	 II 
MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE TAPIOCA COM 

fl LEITE EM PÓ INTEGRAL. ENRIQUECIDA COM NO MINIMO 
5 VITAMAS (VITAMINAS A. C E B) E FERRO, SEM O 

I
COIRA111 ARTIFICIAL AMARELO 
TARTRAZINA.CONTENDO NO MÁXIMO 500MG DE SÓDIO 
E 5.56 DE GORDURA SATURADA POR 1000, 
EMBALAGEM PRIMARIA DE POLIESTER OU POLIETILENO 
METALIZADO. COM  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DATA 
DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 240 	 1 FORMAKG  

2 DIAS (8 MESES NA DATA DA ENTREGA. COM  PESO 	
2.025 	

FÁCIL 
LIQUIDO DE NO MINIMO 1 KG (ESPECIFICAÇÕES 
IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBALAGEM OU EM ETIQUETA 
ALTAMENTE COLANTE. QUE NÃO POSSA SER 
REMOVIDA FACILMENTE) ACONDICIONADAS EM CAIXAS 
DE PAPELAO REFORÇADAS. LACRADAS E INTACTAS 
COM ¶0KG. ISENTO DE MOFO. ODORES ESTRANHOS, 
SUBSTANCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE 
IMPUREZA. ENTREGA MENSAL. 

 Valor do Lote '  

doze reais 
R$ 12.14 equaIoe R$ 

centavos 

/ vinte. 
quatro ml. 
quinhentos 

24.583.50 e oItenta e 
(14$ reais e 

centavos 

cinquenta e u 

ATEM 	 DESCRIÇÃO 

e quatorze 101151 

UNIO QTD
VR. UNI?. 

1 MARCA VR. UNIT. EXTENSO 
V"`— TOTAL 

VR, TOTAL EXTENSO 

LEITE EM pó INTEGRAL DE 1 QUALIDADE, COM NO 
MINIMO 6.70 DE PROTEINA POR PORÇÃO DE 266 E 
REDIMENTO MINIMO DE 3$ PORÇÕES POR PACOTE 
EMBALAGEM PRIMARIA METALIZADA E PESO LIQUIDO 
DE NO MINIMO 1 KG. ACONDICIONADOS EM FARDOS 
LACRADOS E INTACTOS COM 10KG A EMBALAGEM 

'DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÕES 	 K 
'NUTRICIONAIS. NÚMERO DE LOTE. PESO DO PRODUTO. 
.DATA DE FA8RICAÇÂO E PRAZO DE VALIDADE. NÚMERO 
DO REGISTRO NO MINISTERIO DA 
AGRICULTURNSIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO 
'SIF ISENTO DE MOFO. ODORES ESTRANHOS. 
SUBSTANCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE 
IMPUREZA. ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA 

vinte reais 

11.000 	
LEITE 	

R$ 20,87 
5 oltenta e 

sete 
centavos 

trezentos e 
- e 

35479000 quatromt 
s.t.centosi 

noventa 
ria 

1 	EMBALAGEM. 

Valor de Lote  
trezentos e cinquenta e quatro MIO, setecentos e noventa reaIs 





um 

Validade da Proposta: 60 (assenta) dias. 
Procedência dos Produtos: Nacional. 
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a partir do recebimento da Ordem de Compra. 

.Ilta]*lCJii[eI.1*F11.] 

Lii 





NCORRÉNCIA 

E MARCA VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

CEASA 7.50 675.00 

50 CEASA 
2.89 54.181,50 

DO CEASA R$  4,20 69.300.00 

CEASA 7,99 1.797.75 

50 

-4 
CEASA 3,10 34.875,00 

DO CEASA R$ 
2,60 46.800.00 	$ 

LI 

,,<çtE '9ECX, 

CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 2018.12.06.1 - SRP 
À PREGOEIRA DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE 

1. OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando flautas 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 
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Cereal á base de no mínimo 3 cereais. 
pró 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 líquido de 
230g, em caixas de papelão REFORÇADO 
lacradas e intactas com 24 pacotes. 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 deverá 
constar externamente, os dados de 
identificação e procedência, informações 
nutricionais, número de lote, peso liquido 
do produto. número de registro. 

R$ 1 
4.000 	NESTLE 1 5,89 

R$ 
23.560,00 

VALOR TOTAL DO LOTE' 
180.610.00 

25- EXCLUSIVO ME OU EH' 
VALOR 1 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 1 UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL 

Pó para preparo de bebida à base de 
soja (Leite da Soja) integral, sem lactose, 
sem gluten, sabor original/natural ou 
baunilha, enriquecido com no mínimo 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. Deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedãncia, 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 3009. acondicionadas 
em caixas de papelão reforçadas e 
lacradas 

160 	SOYMIKE 	
25,90 	4.144,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 4.144.00 

26-A 	 gRÉNCI&. 	 '4' 
ITEM 1 	DESCRIÇÃO 	- UNID ( QTDELMARCA UZO 1 VALOR TOTAL - 





ns,,4 
:  

Mistura para preparo de curau de milho 
verde com coco em pó. com  leMe em pó 
integral, enriquecida com no mínimo 5 
vitaminas (vitaminas A, C e B) e ferro, 
contendo no máximo 500m9 de sódio e 
5,59 	de 	gordura 	saturada 	por 	lOOg, 
embalagem 	primária 	de 	poliester 	ou 
polietileno metalizado, com 	identificação 
do 	produto, 	informação 	nutncional 	por 
porção, data de fabricação e prazo de• R$ R$ 
validade mínimo de 240 dias (8 meses) na 	kg 2.025 SÃO BRAZ 

22 o 45.157 50 
data da entrega, com peso liquido de 1 kg 
(especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem ou em etiqueta altamente 
colante, 	que 	não 	possa 	ser 	removida 
facilmente), acondicionadas em caixas de 
papelão reforçadas, lacradas e intactas 
com 	10k9. 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Entrega. 
mensal. 

Mistura para preparo de Mingau de 
TapIoca com leite em pó Integral, 
enriquecida com no mlnimo 5 vitaminas 
(vitaminas A. C e 6) e faro. SEM O 
CORANTE ARTIFICIAL AMARELO 
TARTRAZINA, 	contendo 	no 	máximo 
SOOmg 	de 	sódio 	e 	559 	de 	gordura 
saturada por iOOg, embalagem primária de 
poliester ou polietileno metalizado, 	com 
identificação 	do 	produto, 	data 	de 

R$ R$ 
2 	fabricação e prazo de validade mínimo de 	kg 

240 dias (8 meses) na data da entrega. 
com peso lIquido de 1 kg (especificações 
impressas na própria embalagem ou em 

2.025 YORK 
1689 34.202 25 

etiqueta altamente colante. que não possa 
ser removida facilmente), acondicionadas 
em caixas de papelão reforçadas, lacradas 

odores estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Entrega: 
mensal. 

e intactas com 	10k9. 	Isento de mofo,  

VALOR TOTAL DO LOTE 

SIEOUEPP 
VALOR flRCA j UNITÁRI&J4~ 

VALOR TOTAL 





n
vinagre 	de 	álcool, 	acidez 	volátil 	4%,  

embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 
1 contendo 500 ml com identificação do 
produto e do fabricante, registro no órgão 
competente, data de embalagem e prazo 

gr 2.400 MARATÁ 
de validade, acondicionados em caixa de 1.98 4.752,00 
papelão lacrada e intacta contendo 12 
unidades. 	Livre 	de 	impurezas. 	Prazo 
minimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 23.985,00 

LOTE 31- EXCLUSIVO ME OU EPP  

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNIO 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 nutricional por porção, n° do 
registro no órgão competente, data de 

embalagem 	e 	prazo 	de 	validade, 	gr 4.000 SOVA R$ RS 
acondicionados 	em caixas de papelão 5.20 20 800.00 
lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substâncias 1 
nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 
impureza. Prazo de validade minimo de 6 
meses da data da entrega. 

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% . 

de lipldios, a base de óleos vegetais 
líquidos 	e 	Interesterificados 	e 	sem 

1 gorduras trena, embalagem primária pote 
plástico de 500g contendo identificação do 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

R$ 
2 1 nutricional por porção, data de embalagem un 3.480 PURO SABOR 

3,50 12.180,00 
e/ou 	prazo 	de 	validade 	e 	S.I.F. 
acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão 
lacradas 	e 	intactas. 	Prazo 	mlnimo 	de 

1 validade de 4 meses da data da entrega. 
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. Entrega: mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
32.980.00 

1 Total Geral: 	 1 R$ 3.266.898,00 1 
Declaro para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estio incluídas todas as despesas 

incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atincates à 
execução do objeto desta licitação. 	 VY 
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 instrumen 

convocatório. 

Pacajus - Ce, 27 de Dezembro de 2018 





Lrt,ttrre 1 & 

A flCF(ITU*A MUNCIPSA DE HORIZONTVCE 

Rfl:.RCOAO ttn*ôoco li • 2011 12081. SRP 

tPGi)4A 
c  4% 
\!SO)  

~TO: S.5ae - a.aao. toço.ta pera iglato de pt ços  v.afldO tuturêaaay.41ba,s equl.vçõa* de qên.to. .l.manbcso. deetmadea soe alunos assistidos psio '°u' 

de AJa'i.eMaÇSO IÍcOI*' 00 uACO da Mcrwo,,I.CE. 

CARTA PWOPOBTA 

LOTE' - AMPtA COCORALNCIA  

ITELI UNtO 1 QTOE 1 	MARCA O€SCRIÇÃO Y UNIT VUØIITaT. ___!,TOTAL V.TOTAL(X7 

oeeioa e 
Abacate de prlmafl quasdede. IA AS., løaaho nédio no, 	asSo 

Kg E CLASA tamanho e ooioeaçIo uni4m*sasei'. debito.. polpi *19.35 b4,ta inove *3544.50 
quersate e qtssta 

Om,.. Iiwesda sujidades. perntoe. Iarvee caa.ta 
,t, 	• 	, 

Banana 	prata M.M. 	n'solo (IOOq). 	ds p'imc.'a noventa a naco 

qualidade, ia natura. en 	penca. lntevse. tamanho e mli. setacenteee 

2. PCg CEADA IS 150 

 

coloriçio unifom,., 004U polpe flrvnee s.tacta. d.v.ndo «ItIO 
cinco na. 'dai 

R$N.103,21 aaesenta a 1,45 

sai bem desenvolvida, sani dance lisboa • n,acinlcoa real. a vinte e aat 

o,Iundoa do manuseio e traaaporte, oealavos 

canto 	vinte e un 
L.ranja p.f, tamanho médio. de pílmelte .ivalldad., 

mil duzentos a 

3 Kg 16600 CEADA 
frutas ..grau ~o de .voluçlo no tamanh.......   

W 35 
' ,a * u~ 

Nu 2122449 
atbov da eaPéc. usfoimas. sem fanmentoa ou dilato.. a cinco c.nla,oa 

vio• les quatso tatus 

a nove 
inneat cci,. briflo. sem rnaohucadoa 

csaiavoa 

dois 
M*çi nacional. 	pnma.ta qu.l.dadc. la  natu,e. Ismaniso da 

doze raiae .at.centoa e nove 
a *9 725 CLflA • cor ualloni.,a. Iam mechucados san. larvas. parasitas *142.04 RU.100.Il • atuns Impvfszaa. scond+clot.ada 5,.. caiaaa da paIio 

quisto Centavos 'sais e dezoito 

Maralo bancas da WWS(5 oul40ede. ar 50% da 
Ii.atutaÇbO. trutas da tafl.5&.O i.'iibov ,,*. la 9,SM In&Ssnt 

$ iC li 250 CtASA 
DO avoiuçkc no taaao, .tm*a 55 4* *43405.. asa 

*53 
vis reais a tinta 

*134 751.50 
aataoenloe a trinta 

aquatoraaiea 
,,,_ 	• 	_ _•.o -.._ . . . 

•**santa s nove 
ssq.dades, parnaa.. is'v.e, sais ,meo'uçadas 

3MaY0* 

Melancia grada. da p.vise.rs qsaedada CISC. ntfl.a 

4000 

 
dota netaa 

qs..'anta. quatro 

h-j CEADA 
évre da supdadas. W~a ierv. taimenho • 

*12 £5 :jsranca s 	c RS44.0S1j3 
colorsçao u~danado lar bei, deeenvOtvlds rasa a ssantaa 

madura, ooni poipa *rsme a intacta 	ai, machucedoa tia sentavas 

M.iio japonhs. da pfll',alra qudada. tamanho médio, q.A'J.antoaa 

Mg 150 
Cem, sem machucado., coioraçho . tamanho unWorn.a., com 

*1367 

três raesa 

sessenta elite *5561.02 
.iaqueat.. uni 

grau de ~1.00 adequado. ,.ntO de .ubstancie. 
cantava. 

tese, dde 

tervoaa, sujidade. centavos 

VALOR TOTAL 00 LOTE 01 *9501 109.11 

truenlos e um mii, oitoc.nlo. a nova rias a dezoito centavos 

LOTES. COTA EXCLUSIVA ME OU EPP  

TI UNIO 1 QTU 1 	MARCA DESCRIÇÃO VUNif V.UNITCCT V. TOTAL V.TOTAtW. 

Abacate de p.'Ov.s,.a gusdada. o natura, tamanho médio, nove rias, a 
dtszantas e oitenta 

K 3C CEADA lan.a,ho a Coloracao uniformes o sem defeito.. polpa Rb9.39 ttlntaenova *5251,63 
a un, riais e . 

r.nvie. teres da auj'dadaa, pariailaa. I.evae Centavo. 
ritas tu. 

Sana,.. 	D'ate 	laniiO 	esedio 	CIDOgI, 	da 	pnm.ir. sintas um ml. 

qvs.dad 	IA natura, — pancae integras. lananho a ollocantoa a oitenta 

'g 5250 CEADA C~000un*orlma. Cola polps 	'me e Intacta. devendo *55.10 
cinco raia a dai 

*431 0*1.15 a seta 
d a.. bas déeanvole-oa sal. 	ance f.acc, e ,neckv,co. 

~de 
setenta a sele 

oqndoa do ,aanu leso a t,r.poit. ceatavoa 

Laraitia pare lamento médio 	de Dramas? 1 quada quarenta mll •  
foltos coa, ovas mesmo de evosuçeo no lanwt'c arras aete raa 	e  traia WdSOOSil(004O 

3 K,g 5 500 OUSA 
4o9 da aepéo. ,l,sfonsei iam le,Wmeataa ou detesto.. 

*, 5735 
e cinco centavos reata a daznaaae 

Omitas cosa tino sal., machucados esntavoe 

MeçA neclonai, da pomeva qualidade,sn natura. tar,anho novecentos a tia 
4 Mg 75 CEADA 500r unifon.in, 	ai. macnucedoa eamlar,a., p.raaitas *512.04 

dote retas 
a~os a 

a outras Ín,pureiaa, acond.cion.de  e,.. valsas da ~IA. 
quatro canteis. q~ 

 

Mamão fo.moee da pomes'. quaildada, co.., 60% de 

n.slureçio, (fitos de tamanho ta.slo.vme, no grau néxirno 
a mil, duzantas 

Kg 3.760 CEADA de .voluçao no tamanho. aroma a aabor da aapéoie. cem *13.27 
til avia/a a/nta 

15$12 244.90 
quarenta eqoavo 

l.vlmentoa ou defeitos, finca a com b,llho livra de 
e cela centavo. rata a novanta 

eu,dadaa, p.'asllaa a la,vel, sem maohucados. 
cantavas 

Metar,c.e greuda, da puniu,. quslideda, Casca Integra, 
quatorze 

e Kg 6000 CLAC£&" 
avio 	da 	aiüidadaa. 	,aelt.a 	e 	erva.. 	lanianlio 

*52,45 

dois viola e 
quaraotaacinco 

• aalacantoa a 

be coloreçeo unlfovmea. devendo a- 	m. d,aanvolyida e 
c.rsta,os Sl$l4.OVS,aÇ,, 

4 • oitenta e o4to 
madura, com poina II,n.e a intacta, san. .neOhucedoe. 

car,tao. 

Melio ipoii*a 	da p.I.'.eva *ualldade, tamanho médio. téntoe oitenta a 
san. n.achuøadoa ooaovaçao a san.anho unlfon..aa sol.. 

ti as reais e 
til, rale, 

CE,ASA *33.67 saaaantaa.ala *1153,11 
grau da ir,ttuvaç&o adequado. Isento da aubel*nc.aa 

centavoa 
lastenta taata 

tsnoaee, ewidadea - -  oanlavoa 

VALOR TOTAL DO LOTE OI *5100.503,06 

sai. 5*4, ea.oa,,itoa . é-terei_e asa ceia.'.. a 





 ote 

ow d 
PAGINA 

Pó pala prepa.o da batida 5 ba.e da soja 1.11. da Soja) 

lr.t.gi.I 	iam lactosa. iam glulan, •abo' o.IglnWnattirS 

Ou ba.eSha. •rviquec.44 c 	-o ..awl.o 10 s-flsnn.a . 

a— sa,era a rico e.11 ca.o. — lala. da pOlataeO 	d 

6and,. ou aMjr&nso 16.m. da recugen.. ...l.tantas. a6 	 nove irs. 

Lata 	ISO 	SUP*AIOY 	 R$I0,S? 	o.i.ntaedcia 	R$a.730.I1 violado.. b.i, vedado. Devais ooer .at.rn 	nente oe 	 aatace.iIoa . sina ees..nts r.als. 

a~de 	idani.Ocaçao. 	pvocedõnc.a 	wifoqmaçõa. 	 real.. aaisentse 
autno.onad 	ni....ere da l(a 	pato ku.00 do Produto, 	 041' OSO lavo. trtavoa 
A04serO da regl.00 Vaadada ag,ama 0101 10.101 teses 
pa.t. da data da anflga 	10101159.01 •.11 lata da no 
nilnlmo 3009. aoondlclonadae '.1l caia.a da papsio 
rslovadaa aIaoradas 

VALOR TOTAl. 00 LOTE 2$ 	RiO. 72061 
nove mii salacsntos a trinta reae e seee•nts . uni centavo. 

LOTE fl-AMP1ACOØ4CI5AflNCLA  

ITEM 	UNID E GTOE 1 	MARCA 	DtSCRIÇAO 	 'd I)NFT 	V UPdTUT 	 TOTAL 	V.TOTAI.DT. 

Mt.às par. p..tO 0* c.0 da 01.1.0 nada coa  coci 
•ill p4 	coa, lada 101 P4 at.grai. e.,rtquacids C0W 1W 

mio.mo 5 vjta.nln.a (vllsmioas A. 0.5) • feno. coatando 
no nafrno SOOn..g da 50db 	a 15 89 da gordura saiu~ 
pos iOOg. anibalageal pnn.Aiia da pcõ..tar ou pollale...o 

-claMado. coa. .d.atAcacao do p'odulo. .afonsaçlo  

nukjicioaal pos potçko. dat, da 'abvicaçao e pSalø da 	 quattne rase a 
t,bvtanS 1entoa 

5(9 	2 025 	 validade min.n.o da 240 dias (e 01*.) na data d..ntregs, 	RI4R0,4^ noventa 	 RIJO 161,37 	
040

reate etrmnta a na 
FORMA 	 atlanta a 

000' peso liquido da no ~mas 1 %9 	.ap.oiflc.çÕa. 	 centavo. 

,prnen 	a. 	pvóp'ls 	•a.bal.g.m 	ou 	em 	•bqu.li 
os.. lagoa 

aaani.asa 	caa1. 	q.. 	'50 	p045. 	ear 	1.4. 

•ciIm.nt*j, 	.tond.C.Oaadaa 	la, 	CaiaIs 	d• 	papeilo 

raforçadaa ln,sdaa a intactas 0055' 104 l..ntoalo ind o, 

odoiaa astranRo., aubathncla. nocinsa. qusisquar outro 

0e0 de ..lpur.ia  linga mensal 

Mistura par. p'apO da MIngau de Tapioca coa, I.Jt. *0 

DO ~ta 	ervtqueø.da coa. rio .'o 5 .'.iai,lqvsa 

(iItSltelØa A, Cei) e feno. SEM O COMNTE ARTIfICIAl. 

AMARELO TASTRAZIMA. contendo no .naalrno SOOn.g da 
.66m a 5,59 de gordura saturada por 1009. embalagem 
pnInsWls da paulet., as polietleno metalizado. 00.1v 

~~do 	odvdo. dela da fabaceçio e prato da 	 quatorze reais. 
trinta ma oanto. 

FORIA 
.7 	5(9 	2025. 	

FÁCIL 	
valIdada minilrioda 2lOdia. II lisas..) na data da entrega. 	R514.90 	 noventa 	 RIJO 168.37 	,. 	• 

desenha e cato 

com peso liquido da no .w.invo t kg (eap.oitcaçêss 	 centavo. 

lInpi'.eaaa 	iv. 	prõpila 	sntalsgem 	015 	5511 	etiqueta 
centavos 

.Sta'nents 	co~ 	que 	não 	possa 	ser 	removida 

Isc-se.tal 	awsd.'a4aa 	-, 	Casal 	da 	papalio 

•.Irçsdaa, laQasdel a intactse coa. 10t9 
 

~,de, 

odore, estranhos, substâncias nocivas e qualquer outro 
t,po da vnoureas Entrega nisnasi 

VALOR TOTAL DO 1.011! li: 	 RISO 31673 

sessenta 'til V.zentuaatrin la. sel, reaIs e aet.nta a Use 0.-tem., 

LOTE 37 COTA EXCLUSIVA M( ou 
TU 	UntO 	OTOI 	MARCA 	ocscncAo 	 V uWrT 	V UParT ar 	V TOTAL 	V.TOTAI. M. 

Mpl..'i para preparo de O'urMJ da missa verde ta'n 0001 

e1s PC. 0— la.. 401 p4 in.grS, aflnqu.Çsda ta. M 

nvainlo 5 vllwwnea (vilanisisas A C e ei. ferro, contando 

no maximo 500019 de sódio e 5.15g da gordura saturada 
por iOOg. ambaiageo, prImária de poastar ou pollatsano 

metalIzado 	CaI, .deatttoaçao do poduio. lnlor.v.aflc 

FORMA 	
vtncesJ por porçio 0~ da •abnc.çjo a prazo da 	 1~.asas 	 dai liul  e cInquenta 

FACIL 
5(9 	575 	 vaIdade llsavellO da 240 dl.aIS 01flall 'a datada sanga. 	*314.W 	 noventa 	 RItO 055.12 	e saia a.. a doa 

Co.., pato hqusdo da ao mínimo 1 lsg leapeclrtoaçt.4 	 centavo. 	 centavo. 

Inlpreana 	na 	prÕç.'ts 	embalagaal 	ou 	alvv 	atiqusta 

Mamaste 	co)a,te. 	Que 	não 	possa 	aer 	raesOv.dl 

facamam.), 	acc.oaedaa 	em 	a1 	da 	palIo 

reforçadas, lacradas e altacta. coa. 1 Otg Isento da mofo. 

odoen ast,.S.oe, aubst&nolae nocivas e qusiaqu., outro 

tipo de Impureza. Entrega mansa) 





PAGINA 

'»QJ 
Sal 	r.4naoo 	Iodado, 	ae.baiagen, primaria poliatilano 

vanapwrta, 	retania. 	M*.l*o. 	h.rinlaVCW,eflt, 
dota Rol, 

lacRado por 	tarn.oeaoidaqea.. 	coa. 	de..Wfcaç&o 	do 

3 Ky 2.100 ALTEZA 
produto 	do fabalcanta, ragdt'O no 6140  

R61,22 
t$W 	vvtea 

fl 2,171.43 an lataMa 	uraala 
data da ambaiagen. a prazo de v.Hdade a paao liquido de d$ centavo. 

quarantaa os. 
1 kg, aoonditlonadoa cai tardo, lacrado. com  30 119. 

cantavo. 
IaaM.o 	o. 	In.p.urazaa. 	Eapecif~I 	inipraeafl 	N 

prór'a arn~ 

tamparo oondIa•n»4o compl.to caseis o liquido SEM 

PIMENTA. 	coaaelata,te, 	ambalaqem 	palmada 	rraf a 

plaace coatando 600 Ad Coa' ida.Iuf'CÇSØ do prodtol qub.ze mii, 

do t.bnicant.. n do raevo no orgia cod..peanta data mesa a ta..c.Moa 

4 1,, *'411 REQINA da arabelegam a ....... vasdade, acOad.tâoaadO. em *14.53 c,nq,anta a Vê. RIu 	$73,47 aaieeta e b'ta rasa 

os,' de papelão lacrada e intacta coatando ti unidades, centavo. a quflnta a as'. 

Isento de oaJo'ea 	aat.'anho., 	aubatáncla. 	nociva. e oanisvoa 

quaIsquer ouvol Upou da •mpurazas Prazo mlnimo da 

vaidade 4 5 nwaaa de date da anVaqa 

Vinagre de escoas, acidez volêti 4%, a.nbalag.m pnmana 
garraia plásuoa contando 600 ml coa. Idanlifloaçio do 

dote mil, durentoe 
podjtoa do tabncunta, registro no Õrflo compatarda. 

oinCO raaie a dai • quarenta • quatro 
c;r 24M LORO data de embaiagenla prazo de vaIdade. aconac,onadoa RIS 10 *152 24490 

ar.' caus de paesio lacrada  a aMacia coatando 12 
centevoa reais a 	ta 

 
noven 

unidade. Livre da mpufazaa Prazo minimo de vaIdade 
o,atavo. 

da 6 	11. dat, da entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 30: R$44.571.43 — — — 	
e qaflo rd, LS.j*_e setenta a a.. raSa e .s' 	e irI, ca.,,a 

LOTE Si EXCLUSIVO lii OU EPP  

r9'  1UNIO "VW MARCA DESCRIÇÃO V.UNIT V.UNÇTEXT. V.TOTAL V.TOTALEIÇT, 

øaao de .o,e rafl4'ado Doo 1, em gs'raia pet com conteudo 
de SUO ml com .danWicaçao do produto a labricanta, 

mlormaçao nubicuonai por porçio, n do raglatro no orgio vinta a sala RIR. 

4000 SOVA 
competes'., lata da ~Medem e prego da validade 

RIO Si 

'se raaie a 

clnquenia.trea R$25.122,44 
tanto a vinta a doca 

acend.clor.adoe asa taaaa de paps&o ",.#. a Intacta, 
ceatarca 

reata a quarenta. 

c,uWSdo 20 wa.dadea 	taa.ctø de ~Re a.ba~ ckuoocant.vea 

eusataaci.a nocivaa a quasaquer outro tapo de arpureza 

Prazo da vaidade minimo de e meaea da dela da entrega 

adaiges.a vegetei coa as - lia 75% de apa, aba.. 

oa øiaoa vegetas M.adoe e rds'eata.Sc aio. a aafr 

gordura' Iran., anibsegem p.lms'.a pote pisatico da .-'t.. Odico vivi 

SOOg contendo 'dentflcaçio do produto a fabncante, quinhantoa e 

2 U'uo 3 4$0 PRIMOR indorfl,açi* nutrioional por porçio, dai. da anibelagam R$7,36 
acta raaul a n'ata 

R12& 607.35 ...0 ante 
aov prazo da vaídada e 111 	acondicionados em cala. 

atina. oantavoa 
raaae a trinta a 

da papelbo letr~ a 	tactae Prezo nvn.o da validada cinco centavo. 
da A mea 	da deta da aøtta$a Eapec.Scacaea  

na prãçne embalagem. E.iraga; n.anaal 

— — 
 

VALOR TO  TAL DO LOTE 3I: R$51 889.60 

cInquenta a um mnd, .elaoant.a e tatanta a nove raSa a Manta ceniavoa 

	

VALOU CLOSAt DOS LOTPS4 	 - flSJjJpjJi 

D'da mima.. 0,Tocento. .607. rvmZ oaõt.vrror anova,rit.t m 7,  realnm»t.ora e go.t.oCiatrfavoJ 

	

PRAZO DC INTRIGA: 	 100121 OIAS 

	

PRAZO DC VM»AOC DA CARTA PROPOSTA: 	 '0 ISE5SINTAI DOAS 

Dacter~ para todoe te lana da ocraito. qc.a no. p.açoe ofartadoe telho cncluidaa toa. a. daepa.as  inc.daniea sobra o tom,cimarmlc r&arantea a Ijt,jtca. encarfla aøolaia a 
da—aia ânua ab"rtae a aaet&Õ do ot5ato deata lacltaçbo 

Oacleremoa, para todoo os fina - direito, que cun.prlmoe pla.iamente 0. raquiiltoa da habilitação e que nona Carta Propoata esta ana ooafon.iidada coa. es eaàgencfla do 

in.trumenio conrocptõrlo (edital) 

JC 
VOflLEZA(Cl). 21 de OU IMIRO de 2016C1') 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORiZONTE/a 
PÇtEGIO ILITRÕNICO N.° 202$.12.06.1 - SRP 

1 r;T4Mt6 S3' ff_ tsq t 
P*GfltA 

r preços visando futura. e '.,enWaIs aquisiçôes de gènerõs alimentícios destinados'aos aJn..-
- J.ograma de Alimentaçao escolar tio muniopio de Horizonte/CE. 	 -- 

01! 1 - AMPLA CONCORRtNOA 

DESCRIÇÃO 	 UN0 	OTDE 	MARCA 	V. UNIT 	V. UNIT EX?. Y. TOTAL 	V.TOTA 

Ab&aie de primeira qualidade, In natura, tamanho 	 OAOCeritos no.* reais e médio, tamanho e coloração uniformes e sem defeitos. 	Kg 	90 	produtor 	R$ 	Cinquenta Centavos 9,5O 	 R$855,00 	CiMuenta e Cinco 

— — 
polpa firme, livres de sujidades. parasitas, Lamas. reais 

Banana prata tamanho médio (tOOg), de primeira 
Qualidade, In natura. e 	pencas InteQral, tamanho e 	 cesto eDis iS, 

coloração uniforme, com polpa firme e intacta, 	1(9 	18.730 	produtor 	ReSSO 	CXO reais e 
cinquenta centavos 	R$103. 125,00 	cento e vinte e 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e 	 cinco reais 
mecinicos oriundos do manuseio e transporte. 

— 	 — -- 
Latia» pera tamanho médio, de pmtmeta qualidade. 

aroma e sabor da espécie. uniformes, sem fartaríamos, 	16.500 	produtor 	R$7.40 	quarenta centavos 
frutos coa. grau ~~de evolução no tamanho, 	lc 	 sete 'cais e 	 CfltO e vinte e 

11$122.100.00 	dois mil e cem 
reais ou defeitos, firmes e com brilho, sem machucados. 

— 	 — — 
Maçi nacional, de primeira qualidade, In natura, 	 dois mil, 

4 tamanho e Co. 	aderentes, sem machucados, seR, 	 doze reais e vinte 	 setecentos e 
larva, parasitas e outras impurezas, acondicionada 	 R$2.745,OC) 1(9 	225 	produtor 	R$12,20 	centavos 	 quarenta e cinco 

— — em caixas de papeilo 	 reais 
Mamôo formosa de primeira qualidade, com 80% de 

maturação, mitos de tamanho uniforme, no grau 
máximo de evoh,çio no tamanho, aroma e sabor da 	 trinta e sete mil, três reais e trinta 5 	espécie. sem ferimentos ou defeitos. r~ e coa' 	1(9 	11.250 	produtor, 	R53,30 	 R$37.125,00 	cento e vinte e 

brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 	 cinco reais centavos 
mad,ucados. 

— 	 — — 
Melancia graúda, de primeira qualidade, casca integra, 

6 livre de sudades. parasitas e larva;, tamanho e 	 dois reais e 	 quarenta e cinco KG 	18.000 	produtor 	111$2,50O 	 R$45.000,00 coioraçIo uniformes, devendo ser bem desenvolvo. e 	 cinquenta centavos 	 Mil reais 
madura, com polpa firme e intacta, ser'l machucados 

Melão japonês, de primeira Qualidade, tamanho médio, 
sem machucados coloração e tamanho uniformes, 	1(9 	150 	produtor 	R53,70 três reais e setenta 	

R$555,00 	cinquenta e cinco 
quinhentos e 

Cor. ;rau de mnat'uraçôo adequado, isento de 	 centavos 
— 	 — subsacas terrosas. vu) cedes, 	 reais 

---VALOA TOTAL 00LOTE 
trezentos e ente mil, quinhentos o Oficorinseu  — 

1.01112 - COTA EXO,LSVA ME OU EPP 

MARCA 	V. UNI? 	V. Ul&tCT. 	V. TOTAL 	V.TOTAL EXT. 

médio, tamanho e coloração uniformes e 	m defeitos, 	K 	 to 
Abacate de pnmeira qualidade, In natura, tamanho 

se 	
nove reais e 	 duzentos e oitenta 

g 	30 	produtor 	R$L50 	cinquenta centavos 	 e cinco real, 
R5285,00 

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

Banana prata tamanho médio (tOOg), de p.lfnelra 	
trinta e quatro mil, 

qualidade, In natura, em pencas integras, tamanho e 	
cinco reais e 	 trezentos e 

2 	coloração uniforme, com polpa n'me e intacta, 	Kg 	6.250 	produtor 	RSS.50 	cinquenta 	
R$34,37 5,00 

centavos 	 setenta e cinco 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos risicos e 	 reais 

mecánicos oriundos do manuseio e transporte. 

— 	 — — 

Laranja pera tamanho médio, de primeira Qualidade. 
frutos coa' grau máximo de evolução no tamanho. 	1(9 	s. 	

sete reais e 	 quarenta mil e 
soa 	produtor 	R$7,40 	

Quarenta centavos 	 setecentos reais aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos 	
11$40.700,00 

 

— 

ou dereitos, Armes e com brilho, sem machucados. 

Maçã nacional, de primeira Qualidade, in natura. 

4 
tamanho e cor,  uniformes, sem machucados. se 	1(9 	 t$12,20 	tenta 	 quvia reais 

doze reais e vinte 	 novecentos e 
R$9 15,00 

la rvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada — 	 — a em caixas de papelao  

maturação, frutos de tamanho uniforme, no grau 
Mamilo formosa de primeira Qualidade, com 80% de 	

doze mii, trezentor 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da 	Kg 	3,750 	produtor 	1t13.30 	trile reais e tanta 11512,375,00 	e setent, e cinco 

brilho Ivre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
espio., sem r,ar,,entos 	 flm 	e 	 reais 

machucados. 

IMPIencria graúda, de primeira qualidade, casca integra,
dois reais evre de sujidades, parasitas e lerias, tamanho e 	1(9 	6.000 	produtor 	111$2, 	
dois 

	centavos 	
11825.000.00 	Quinze mil reais 

coioraçao uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
'nadura, com polpa reme e intacta, sem machucados. 

ai 





a 
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- - PAC,I1'IA 
Acflocoiatsdo em pó  vitam,nado cor" ,erro - MO ,, no 

mnimo 05 vitaminas - à base de cacau, embalagem 
primária de poilester ou polietileno metalizado ou  
leitoso com ider.tfcaçho do produto e fabricante, 

informaçio nutricionai por garfo, data de fabnc.açho e 
prazo de validade (minimo de 06 meses da data de 

rabncaçso) e registro em Õrglo competente, com peso 
liquido de no min mo 1 kQ (rendimento mnimo 40 Kg 3.SOC' api! 	R$20,00 rnte reais 	RS70.000,00 seterta 	li rea 

porções), em rardos lacrados com 101,9 ou casas de 
papeiso REFORÇADO lacrados e intactas coo' 10k9. 

Isento de mofo, odores estranhos, parasitas, 
substánct.s nocivas e qualquer Outro tipo de Impureza. 
Especificações impressas na própria embalagem ou em 

etiqueta altamente coiante, que  não possa ser 
removida facilmente. 

Cereal á base de no minem 3 cereais, pré cozidos, 
enriquecido com no minem 5 vitaminas e sais 

minerais, além de ferro e ácido Muco, embalagem 
primária de poi.ester ou poiietdeno metalizado com 

.dentticaçlo do produto, data de fabrlcaçáo e prazo de 
validade mínimo de 240 dias {8 meses) da data de 
fabricação no ato da entrega, com peso liquido de 

2 
2309. em caixas de  papelão REFORÇADO lacradas e 4.00C '-'til R$9.00 ae reais R$36.000,00 

tina 

intactas coo, 24 pacotes.  Isento de mofo. Odores 
estranhos, substências nocivas e quaisquer outro tipo 

de impureza. Especiflcações impressas na própria 
ernbS.gem ou em etiqueta altamente coiante, que  riào 

na ser removida taciimnente. A embalagem devera 
constar externamente, os dados de identificaçio e 

pi'm,redência, informações nulrictonais, número de lote, 
Otto liquido do produto, número de reg s'jo 

VAIORTOFALOO LOTE  R5106.000,00  

Cent,eeis mil reais 	 '.........., 	 . 	 .. 	 - 

LOTE 25 'IXQ,USIVO ME OU CPP 

ofscalçÃo MARCA V. UNET V. UWIT EXT. V. TOTAL v,TOTAL Exr. 

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

original/natural ou baunilha. enrlqueødo com no 
ninimo 10 vitaminas e sais minerais e Mo em calco, 
em latas de pOlietiieflo ou flandres ou aluminio isenta 
de ferrugem, resistentes. rijo vIolados, Umvedado, 

sessenta e dais 
nove mil, 

Deverá conter externamente os dados de ideoaftcaçio, Lata 160 supra 50i R$62,0O 11,$9.920,00 nOveceto5 e vinte 
Procedência, informações nutriclonais, número de lote, reais 
M 	liquido do produto, número de registro. Vaiidade 

mnma de 08 (OITO) mesa, o partir da data de entrega 
Embalagem em iata de no min,rno 3009, 

aro"dicionadas em caxas de gnpeiao reforçadas e 

1ALOR TOTAL DO 
— 

LOTE-  
— 

nove n'li, novecento, e vinte reais 

LOTE 26 - AMPLA CONCORRNCA 

ITEM DESCRIÇÃO 7D fl MARCA V. uNir V. IiNT Ex 1.  

Mistura para preparo de curou de Milho verde com 
coco em p6, com leite em pó integrei, ennquecida com 

no rninimno 5 vitaminas (vitaminas A, C e SI e Ferro, 
contendo no máximo SOOmg de sódio e 5.59 da 

gordura saturada por 1009, embalagem primária de 
poliester ou polietileno metalizado, com identiflcaçào 

do produto, infonnaçko nutncional por garfo, data de  

fabncaçio e prazo de validade mínimo de 240 dias (a Kg 	2.025 	forma Mci R515 1 00 quinze rei 
meses) na dato da entrega, com peso liquido de no - 

minimo 1 kg (especificações impressas na própria 
emDaiagem ou em etiQueta altamente cotanhe, que na ,  

POSSO ser removida racmimente). acondicionadas em,' 
caixas de papeibo reforçadas, lacradas e intactas co,' 
10kg. Isento demoro, odores estranhos, substáncla,, 

. 

nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Entrega 
mensal. 





'ti 

IooL 0 

Mistura para preparo de Mingau de Tapioca com leite 
em p6 integral, enriquecido com no minimo 5 
v*arn.nas (v4amlnas A. C e 6)e teto, SIM O 
CORANTE ARTIFICIAL AMARELO TARTRAZINA, 

contendo no máximo SOOmg de sódio e 3.59 de 
gordura saturada por 2009, embalagem primária de 
poliester ou po*evleno metalizado, com identitcaçao 
do produto, data de fabricação* prazo de validade 
mínimo de 240 dias (8 meses) na data da entrega. 
com  peso  liquido de no mínimo 2 kg (esptcflcaçt'es 

impressas na própria embalagem ou em etiqueta 
altamente colante, que nbo possa ser removida 

facilmente), acondicionadas em caixas de papelão 
reforçadas. lacradas e intactas com 101g. isento øe 

moro. Odores estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Entrega: mensal. 

trinta md. 

Kg j 2.025 
 Irma 

 fácil 	R$15.00 	lulnZe 	 101130.375,00 1 	trezentos e 
setenta e cinco 

reais 

flTP27 - rflTA 91111c11 lctuA M5 1211 !fl 

ITEM -  DESCRIÇÃO LNID OTDE MARCA V.UNIT V.uNITEXT. V. TOTAL FV.TOTALEXT. 

Mistura para preparo de curau de milho verde com 
coco em pó, coo' leite em pó integral, enriquecida cor' 

no mínimo 5 vitaminas (vitaminas A. C 	8) e rerro, 
contendo no máximo SOOmg de sódio e 5,59 de 

gordura saturada por lOOg, embalagem primário de 
poliester Ou polietileno metalizado, coo' .denoflcaçlc 

do produto, infomia(âo nutrici008i por porçio, data de 
fabricação e prazo de validade mínimo de 240 dias (8 2 675 forma fácil R$25.00 quinze reais R$Lo.125,0O 

dez mil, cento e 
meses) na data da entrega, com peso liquido de no vinte, cinco reaIs 
mínimo 1 kg (especIficações impressas na própria 

embalagem ou em etiqueta altamente colante, que não 
possa ser removida facilmente), acondicionadas em 

caixas de paneilo reforçadas, lacradas e intactas com 
10k9. Isento de 'noto, odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Entrega: 

mensal. 

Mistura para preparo de Mingau de Taoioca cern le te 
em p6 Integral, enriquecida coo' no mínimo 5 
vitaminas (vitaminas A. C e 8) e fervo, SEM O 
CORANTE ARTIFICIAl. AMARELO TARTMZINA. 

contendo "o máximo sOOmg de sódio, 5.59 de 
gordura saturada por iOOg, embalagem primária de 
poliester ou poiletlieno metalizado, com identlficaçao 

2 
do produto, data detabncaçáoe proso file validade 

t' -  : -- 3 ': ç:E "re 'ias M1O125 
der má, canto  

n'mimo de 240 dias (8  meses) na data da entrega. 
com peso liquido de no mínimo 1 kg (especincações 

impressas na própria embalagem ou em etiqueta 
altamente colante, que não possa ser removida 

facilmente), acondicionadas Cm caixas de papeilo - 

reforçadas, lacradas e intactas com 10k9. isento de  
moto, odores estranhos, substâncias nocivas, 

Quaisquer outro tipo de impureza. Entrega: mensal. 

— 	

-- 	VALOR toy'vr 
— 	 — — 

vinte mil, 4uzen0fl'4aaueflta ria 	 - 

LOTE 2828 'AMPLA CONCORRÊNCIA 
— 
Tí'i iiESCKIÇ() 

— 
UNIO 
— 

— 
QTOE MARCA V. UNIT V. UNIT EXT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

— 

i cite em pó integral de LO qualidade, com no minimo 
6,79 de proteína por porção de 269 e rendimento 
'no de 38 porções por pacote. Embalagem Primária 
metalizada e peso liquido de no minimo 1 kg, 

acondicionados em fardos lacrados e intactos Com 10 
kg. A embalagem deverá conter externamente os quinhentos e dados de identWlcaçlo, procedéncia. Inrorrnaçõn a-- - 	s *532,00 trinta e doa reais *5544.000,00 quarenta e Quatro 

-tricionals, número de lota, peso do produto, data øe 
latiricaçio e prazo de validade, número do registro no 

Ministério da AgricuiturajSiF/DIPOAC carimbo de 
nspeçio do 5ff. Isento de moio, odore, estranho,. 

substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Especificações impressas na própria 

rrflbaihoc"' 

VALOR TOTAL DO LOTE *5544.000,00- 
quinhentos e Quarenta e Quatro mil reais 	 - 
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PAGINA 

W ISCA -  Sr - 	. 1 w Srr 1 -  

ITEM DESCRIÇÃO MID fl MARCA V. UN!T V. UPIIT (XT. V. TOTAL 	\ 

óleo de só)M, refinado tipo 1. em garrafa Mt com 
contedo de 900 ml Com ident.flcaçlo do podtfloe 
fabricante, lnformaçSo nutncional por poçào, n 0  do 
registro no Õrgõo competente, data de embalagem e vinte e Oito Mil 

prazo de validade, acondicionados em caixas de Cri 4.000 abc R$7.00 sete reais 	R528.000,00 
teMi 

papelio lacradas e Intactas contendo 20 unidades. 
sento de odores estranhos. substências nocivas e 

uasuqr outro tipo de impureza. Prazo de validade 
rrjrumo de 6 meles da dai# da entrega. 

Margarina vegetal com sal - 55 	75% de lipidios, à 
base de Óleos vegetais $qudos e nte.estermcados e 

sem gorduras trans, embalagem primária pote plástico 
de SOOg comendo l~tificaçllo do produto e 'nhe e sete mil, 

'abricante, inrorm.çào nutriclonal por porçio.  data 	. Unld 3.480 delicio R$8,OO - 	.. cacemos e 
embalagem elou prazo de vaidade e quarenta 

acondicionados em caixa de popel5o lacradas e 
ritactas. Prazo n'Ánimo de validade de 4 meses da data 

a entrega. EspecIfIcações Impressas na própria 
embalagem. Entrega mensal. 

£ 

VALOR TOTZ) LOTE 	 R555.840,O0 

cinquenta e cinco mil, oitocentou e quarenta reais 	 - - 

VALOR GLO0AI. R54.017.073,88 

-. - *t.iS S ~ mil e setenta e De reais a oitenta e oito centavos 

PI1AZ0 DE ENrREGA 10 EZ) DIAS 
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA, 60 (SESSENTA) DIAS 

Declaramos. para todos os flns de dwelto.uflidos estilo ~:Ou1~es despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos 
is ônus atinentes à ixecuÇão do objeto desta licltaçio. 

Declaramos, para todos cd AIS- 	 -._plenamente os r,QuiUtcs de hablitaçio e que nossa Carta Pr000stt esta em confornoade com as 
-. --:- 	 convocatõno (edsa». 

rORTALEZA(a), 26 de Ce:e''z,'o de 2018 

S 

'iv' 
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A !Rhfl7TUM tWMCWAL !3F IIORJZONTMR 
PREGÃO ELFTRÓNICONZOI$ 12061 -SRP 

IO*TALZZA/CE. 27 DE DEZEMBRO DE 2016 

/ttL '(Q4N\ 

iA9o3 
PAG4A a 

'CPit0 t/' 

OBJETO: Sc$r&o de ,rrlhoi proposta paza Teisao & lYe.Os visando fi~ e eventuais aqw.uçdcs de s&nno,  aI,nieotkios desusados aos alunos n'saudos pelo PIogswT. do 

Alineninçlo Ewola, do rissuclpio de 1 lotizo&e.'CF. 

AMPLA co'COaaDíClA  

tIni DLSCRJÇÃO LtilD QTDE MARCA VALOR L74[T 
VALOR L1JIT 

m . 
VALOR VALOR TOTAL 

EXT. 

Abacate de pciiiiciia qualidade, ia nalsua, liesasibo osedio. 

ainan lio e coloiaçdo wnl'o,ines e sem dele.,..polpa lime. k '.10 Ia Nanan RS') II 
nove te a,c uma 

R$*37.00  
oasoceaiasg 'maca 

Livre, de sujidadei. çaiitaa. latiu 
cetitasol ~Sue, 

latias,a pias, tamanho medio 	1 00). de pcimeira qsaaiodade. ia 

02 
clii penca. mnuegns, arminho, ioloraçhO unifeane. colo 

Kg RS$,20 
Ullt•O F011 O uM, 

R397 %W.00 
ItObla e ate. SI, 

ixipa flotie e milo... devendo sei bem .kinenvohida. sem danos centavos q.ianMntos reati 

flticos e imediatos ouunóos do iminuuao e ~~ 

as,. pena trwto ,Sd.& de pnmeara qualidade. frui som 
cento, vinte nial. 

utu de evoluçao no 1~... aroma e sabor da c,ls&sc grau man 
K 6,500 li Naloin Rfl o sele reais e n'ala 

R3120.450.00 qsaa000aiod 
uniíi,eimsrs. seio ren,,nma ou defeitos. Ikmata e com filho. 'ciii centavos 

inacltiacsdos 
Cqtacata relas 

%Isl nacsoesa5, de puni'. qiaandade. e natist tw~ e 	c - dciii 'maL 

04 unafueme,, ices 'machucados. ias lana,. paIasaa e outras K¥ 225 Ia mo.. R$13.09 treze reais R32,923.00 novwa,lo. e vinte 

impiss, aoa.d.ciolsada em a,vas de ,c1$a  

- Mania,, (imetansa de pana,, qualidade com 150% de 'mifuraçAo. 

6atoe de sintânho unifoctue. no grau mnmn.o de evohaç4o no 

wr.anho. ...0 sabor daespccse. seta "~o.adcfeimn. três reta e Etisa 
Kg !W In Saba,. RSE30 R537 125.0D ~4 na. 

6nnea e ceia berRo tini de aaspdadt, psasAas e Lás~ nas, 
caies ruas 

Melancia jm.od& de peuneums qualidade. ....retina. Imite de - - 
sujidades. parasitas. lana., tamanho e colomaçio uns%mica. 

o  .. 1* ':çsJ Ir, Nariz. RSVS 
's e monas - 49 500.00 

q~  

de,~ 'a bem &a.nsoSsida e nsAs. ccsr polpa S. e ao cciii.,., e qusihaeaas reaas 

- alilots, nem nchspc.dy, - 

Mela. 'apondi, de prareim0 qualidade. tainairbo medir. 'cio iMa 'vais o qwnlwntos e 

II'? machucados. cohoraçsi e amanho ur.afumn,e,. com vaia  de K5 W; (mi Nalui. R53.45 quarenta cerco 11135I7,50 dezessete reais e 

nariims&i adequado. sumiu de s,absdac,aa leitosa.. sujidsdc. ei- 'si caiquesta teeiia'o$ 

VALOR DO WSL oir K$309 *54,50  
friemos e mao ,,øl. QSkaceaeftaa.iffteneo  e gtiaeu ?vals e tõsqunwa ,'eaIawn 

LOTtT COTA tXCLtMVA ME OU EPP  

rUM DZSCRIÇÂO t~ QTDE ~A VALOR L'!'ilT 
VALOR LiMT ' VALOR VALOR TOTAL 

fli. TOTkI. EXT. 
Ahaaic de jnmesris qualidade, o nrw, amanha n*dto. - 

01 la,nal'io e em~. un,fooTscs e seita dcleilos. polpa fim,,, Kg 30 ir Naiumu KSV.30 
usout mais e (minta 

R1279,00 
dwentos O setenta e 

- livres desandada ,  parasita., lassas - centavos nove mesas 

Banana pata taananhn ned,o lOOt).  de pe.rtseus 4uaJsdade is 

~.~. inn rc*,a. aepn arriacjao 	cokwajio rsdooe. ccci, e t 
ti a,. RSS.20 

Ttaii e '.Me 
RS32,500.00 

ema, e dois tal e 

polpa bn e m,aca devendo ice bem dews,,h,da, sem dano, Centavos qiaa,heamo, reais 

fi.aeo. o ,,iectuco. omiutidos do manuseio e u.nspoete 

- Isanja pau ,  tamanho médio. da penneimi qisall~ liratos coa.'  

mt 	de e 	o t vas.4.~s-oluflo anho. nma 	ahor da ew.e.e. e a .a res casa qusesa milc0 

b,nes. ser,, kra. ca, detilce. Saint e 	~. 'cai 
, 

fl.dos 
 

R5J0 ~W R$4O 151.00 
e cinquenta rolas 

Maça aacnn,al, de prm'ciia qualidade. is namnua tamanho e co, 

04 ~n~ seio machucados. sem larvas. pamasiesi e olarias K5 7 la N~ RSl 3.00 Oca rasas RS975.00 
novecentos e 

impurezas, aconôcioiaads em cana. de ~1. 
seresta e esseo teus 

- f anuo kuwait. de çaneu, qualidade. C. *0% de tnIo.  

frisos de tan'a.ho vaiakran no grau masasn.s de evc.Iaoçs, no dose mal. Isazentos 
(ai ti~ .aroma e sabor da espec.e, ser, íenaoenio, ou defeitos, )Cg 71 InNalura R53.30 

lida reais e Insta 
1(311 375.00 e setenta, canto 

liames e «mau bnlho livre de siaislaides, pamaslia. e larvas. setit 
e,lavi's 

reais 

- machucados  

Melancia usada de çnoev. qualidade, casa ascii.. [mi. de 

e c wpdades parasita. e I1.,anho 	olce.çao tarufo anes. tam doí, reais e setenta dciencis mmii e 

devendo ser trem desenvolvida e nadir,. com polpa liame e 
In Natura R52.'S 

e cinco oentnvos 
1(5)6500.14) 

quinhentos menti 

intacta. Mn. machucado, 1 

Metia ;s.nÉ.. de pan". qualidade. na,Iwj inedao. seio 06 tesa e CCCIO e setenta e 
O' rTii.ar'.cOxarcJc e senaS» ifl$rtws com ar. de )e5 50 is Nata RS3.45 qaeaisa e cm., 1(317:51 dou ie.s e 

nvst'ssç5- a.icqr.aiJma. a.csir-rk sutruâacia, ie,ic.ss suj~ ceevIa'os ctnquctiia cemivasos 

- VALOR D000' lUlóz 951,50 
scaø e doer iii!. uw,rece.00s e  esmpaeniae em, reate e .lsaqaenta tensas-ar 

LOTO). AMPLA (X»iCORRL'.CIA 

ITEMj DESCRIÇÃO 	 IUNIDI QTDI, MARCA I'a0MTI 
1 VALOR UI%IT 

EXT. 

VALOR 

1 	lona. 
1 VALORTOTAL 

1 	zxt 	. 
1 

ke 
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1C>\  

PÁGINA 

'<"O) 35" (criei e base de tio mrun» 3 estai. ffl c0»dÕk amqu.cido 

C<wn nO mfliflXi 5 isisninas e 55$ tTitflZS. San de 8070 e - 
aiaS, f,laio aitaaat priznSia de ç.iaeuu ou pobctsias 

irciajuado tsn idcmtl5aGão do produto dan de (.toaIo e 

pra, ' de sujidade mimno de 240 óaa f8 incacai da dai, de 

6biw.ilo no ato da CItTCIL C 	 IIqW,Si de 	M 	em 

aisa% de papei&o RF?ORÇADO IwlJas e intk.lkS SOOu À 
Ki 4 lxx t)anoec 50$18 

dezoito res.ie 
5054 

sacola e qaalrÔ trai 

pa...iei liteiro de rm,fo odores e,n,hos. suhusr.<sas rixusas e seaâctni 	alasos e quariocrr-t reste 

quasique, nono no de uuçrjna E3prciftae-ei mçcnsas ei 

pmptua cinl,tl.geiri ou 01 eoqutta sItan,emc co4aaie. que não 

rwnnida &iiIrMnIt A em&MgCIT.4C'uÍ ^me 

esicenamente. os dados de tdenu6c.ç*o e 

unfona,açaea numaouaaas. numero de bit. peso liquido do 

produto. .Iumeto de registro 

- 	 VALOR 10 LOTE r-     R$I3**00.00 

eøhfø e vim  e OlOr' mdc sul kwenfrir reais 

= 	 l4ifl's.i2fl-I'sIvOMr._ou 

IltM DISCRIÇÃO (JNII) (lIDE MARCA VALOR IINIt 
VALOR UNIT SAI.OIt VALOR TOTAL 

TOTAl. LXT, 
Is pan prcpeio de bebei. a base de soja (leite de So)a) 

integral san I.ciose. sem glulen. sabor onpnil.isalral ou 

bauruufla. eemquaecido cem no maninho '(lvii amimas e sai, 

nneran e neo e.,, cajo. a,, laias de polselslrno ou flandsea ou 

altmt,o sana de feriugemu, rrsirtaatcs não nolaisa. bern $essenta e sim reais 
iene nol. OiiOceflIOs 

iodado Dnen ocastelcxlerriamente os dados & udentsfas.5 1sv laia 1 v Sov• R$6I.45 e quarent, e ermo 1(14 1112.0(1 
tirania e doas leais 

prcçedbuçsa. rnformEôes rttnnuozau. nunwio dc eec. pci ca.t.,os 

lx$odo do perduro nscto de repurro \ abdade nsmana de 1 5 

iouoi mere. a parur da dais Se eauep Entajqrn mima de 

no nnnu7, 3CC. acodsscc.Ssj eu' caitai de r..c&t 

rebradas e lacradas 

VALO* nó 
S,flmi 	oiroceneor e trinu e ik,o ri 

- LÔJZM.AMPLA toNcoNcL4  

IrEM DISCRIÇÃO USEI) QTDF. MARCA VALOR UNIr 
VALOR L'NIT VALOR VALORTOTAL 

 nT TOTAL tXt 

M situara pala prepaso de cuaau de malho strsle 5001 5001cm 	ai. 

O&Mfl lerie ei,, po trnttal, aunquocida com no nasunw 3 

'iiSflifls (vitaenrnu A. C 	A). 80u,. coauteutdo nu mixiano 

SOOmg de nédio e 5.Sg de gordura saturada por ICOis. 

entalagenu pninária da poliestor co põlienituio metaliralo. Gani 

idenüücaçlo do produto. In(om,flo naímesonal pon pinção. 
trair, flui). 

Jau do fabocaçlo e prazo de validade mmm., de 240 lias 18 tfl ~m e Violo 

inesesi es. dar, da omrap. com  peso líquido de no nilmo» 1 k 
Kg 2025 Fotins Tacil R5I5.20 

GalutasOs 
R530760.00 setecentos e oitenta - 

.etpecicaç5os iniprc,sa_s na pispota eunb&sgem ou em niquelo 
reaiS 

altamente rol^ que rijo pesas ser reurswada (souhnimir). 

açooiuonadu eles caixas de pspelâo relor5sdas. l.aadsa e 

erras!., carti 1016 'atolo de ntsk. saiotes estianluna. 

.ajbcttcaas tornes e QsaaquCr liSto tÇs de IflnMt1S rnt. 

lenas] 

Msours pri prepara de 	Iar4a.a de Tapioca ia eec cri, pó 

mteçal. ernuqoecala om no tiansani 	sxaaa ('W.aa & ( 
e Alt 	SM O COKÃ.ÇTE ARTIFICIAL. AMAM] O 

TARTRÀZISA. couta,ôi no cniucincer 30),IR de sódio eSSgd. 

ganias, saturada por 1 CCg. csrta]sgeru peatisna de p~ ou 

policoleiso metalizado. coo, udeeinja$o do produto. data de 

(atocaçio e prazo de validade nnanr de 240 dias ii on.ai na 
Kg 2" FomiaFaca) RSII.2 

q'a#sfl riSue'erram 
50$10 '*000 screco.eeacua 

daiadaeotçega.cooipeiol,quu&denonunumol kg 

icspectcaçÕcs utiressas na peopal. anb.Iag.rn cia ems etiqueta 
reli. 

aliamrare cola,,., que na., pousa au raniosida lacubiwntel. 

acondic,ouisdaa ai, caixas do papelio r.keçada.. lacrada, e 

Inlalias com 10kg. Isento de molb. odores amanhos, 
ssubsuânçias nocis-as e quaisquer nuns 1.510 de saiçiurosa l:nnca. 

ruitrieil. - 
VAlOR IX) C?9 2" RS6I 5Õ& 

xeAat•nta e cm md. quinhentos ir roraima real, 

LOTE 27. COTA EXCLUSIVA Mk OU EPP 

[IltM 1 	DISCRIÇÃO 1 UMlD QTDE MARCA VAI.OROIMIT 
1 	titsbT 

1 i'
VALOR 1 	VAI.OR 

1 	TOTAL 

1 VALOR TOTAL  

1 Lx. vlx l g l . 

o 





SI 

' 	'AÇ,Q4A 

Colondeo em pó. cocrço.to  por ft.bl canqueçido cc." QsTO O 

acudo 5bcu, na'çasao oko.a da wm SLM SAI. O 

prodmo Mo  deve conte qoutõdada npuácan', & prtlens. 

pcwdins totais. goidns satwada.. gotduna I,ass, 6Wa 

alimentar e sódio, em pacotes plásncos de lOOg com 

identíSaçao do ptaclud,e Sncaw. n'do revsto no Cepo Iiit& 	uiMae doze S. cato 

coui'va..À.. dma de cSag.a e çazo de .andab. 
l(» 

cao centavos 

	

' 	® 

	

R5 	1 
cnquenl. reaji 

.ccadm.onad,s -n bardos lacados da 1kg Prazo de suJidade 

mano de 06 mc,., a pan. da data da encega do produto. 

Iap.ci6caçõcs uuluessas nu p.tpna e.nbalagem lacaio de 

nio(o, odores esiraaho., • Wtàioa, noci'tj • quanques oito 

tpode.a'eia 

Sal teSnado iodado. artalaçem pmnãna pobenleao 

-- 

u,n.pasente, resistente, atóxico, hennei.eame,iie fechado por 

,enno,soki~ coo, identificaçio do produto. do ficaste, 

 rep.uu ao óeyioc_—e. ii 2100 Mate Sol 10151.24 
~cal e unte e 

R$2 601.30 
dou no, wnca.to, 

data de emb.Iqen, e eno de vebdade e peso bquado de 3 kg. 
centavo. e quito 'casa 

aco.d,ciooadoa eu, (lido, lactado, com 30kg laeno dc 

mipuiozzs. E.pecillcsções mipre~ na p~ enibalagcin 

lanceto cocaSmensado cooçieto cacifo liquido SIM 

ptMr%!A, ca.rnkale. attaaçaz pr,w*na pra(a $asiica 

contendo 500 ml creu dcneiSa$odo produto edo l'abe,canie. 

n# do i'sito no Oiglo competente, dais do embaIacin e pino '1 etupero da 
isis reais e quinze mil. 

de validade. acondnados em can, de papelio acuda e icio 
(lei .1 400 

('aia 
RS6.57 cmquauia e sete RII 5 '611.00 ~da. 

ISItaI. contendo II teudadas iweo de oda'es enow.hoe. 
i.i.t. 1 c. 

a' rc;uas e qaaw 	~ eços de ~~ Ptaxo 

rnnnij de sabdade dos n.e.c, da data da ei.nep 

Vunajuc dc alcool. acidez voiâid 4k embalagempnm&is 

g~ piisnca ~cedo 100 ad com ~~do produto e 

do 	iflai 	 tO 	reflo caietc. 	— « 
Gtf 2.400 Macui R$5,00 cesco reais R512.000.00 dote nu1 iea,ç 

e ptno de validade. aond,ciondoe me caixa de papeiao 

lacnid. e intacta contendo 12 unidades lote de imputezas 

PYMI, unlmmo de validade de 6 n.e.c. da dai, da cnoea 

— 	 VALOS DO WW  
q.ese,eor 5Tiflwananroz e acne no', 

— 	 LOTE  1 - EXCLUS1 VoMlt ou EPr  

RIM DISCRIÇÂO UNIU QTDE MARCA VAWR uxrr VAWRU)ifl . Y'flR VALOR TOTAL 

LX  T,  TOTAL  LXT. 

Oito de soja cefirsado tipo 3. ai. Saraté pez coni ......  do de 

900 es com 'deoiiücaçào do produto e (abncsato.ouiiumaçlo 

nuincuonai pos poeçio. n'do reptno no óuflo competente. dasa 

de ~sacro, prazo de validade. acondicionados em canal de 
Gd 4 occ . €. 

aos trai, e "ene 
P424,800.00 

  

' 	 e q.0 	ai e 

papetao lacrada, e suaviza conseras, 10 atadade, laeuao de centavos oil 	w~ 

odores esuaa).os. suhstiac,a, ursas e Quaisquc cano tipo de 

.snpurcz.a Puno de validade nwrnno de 1. nieses da dai. da 

entrega. 

%lit5anna vegetal contaJ-55 a 'S%Je lçCo. é biseM 
óleo, vegetais b4'..do, e imae.ie,6c.do. e aem redlral t.. 

euT**lsgan runâna pote planei. de SQOg contendo 

adaiiiflc.çio do prodncu' e fabtícanie. nitbnna,$o .ustncionnl por .. volte e quatro mui. 

2 pe,eçlo,datsdeertnlageoieiouprazodevaiidadeesll'. tn4 1480 Deltaic R57.I3 
sdereaiaeqwisz. 

R524 9u82.00 .ewri 

aconducicoados as. casta de pepeilo lacrada e latadas Peito 
'os 

e dos, traia 

mniYo de 'ajudada dei mete, da dma da ast,a 

Espcc,lçaçõcs mueraaas na própria «itaiagein Enlirga 

ntmai  
VALOR DOLÚrI: 

q*. 	e "cv. ad jateejasos e oo,nw e doa noa, 	 - 
'alor Global de. Lsaea: R$ 4001 299.00 (qiataso nauS., e maL d.antoa e s'eilee nove reais). 
Pra,, de Validade da Propoaca: 60 Unsenia) diu, 

Pr.,ode Latreja: 10 (da) dias 	 . 

Declasamot pua vades o, Sas de dasata que  noa praça oSinados saião a.c~ tolas as despesa. isodas., 'obei o ke,ccanaaeo recmc, atabutos eonos  sociais e dei..,, 

Moi &e á csec,açâo do ob,srto desta bataçao 

Declasasno,, pan, todos a fins de direito, que cwnpranoa plenamente os requisito, de habilitação e qui, nossa Cana "raposia estÁ cm con%nnidade com as eug4nc.0 do im*nsu,wfflo 

convocatõno (edital) 
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