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Pregoeira da Prefeitura Municipal de ModzontalCs. 
PREGÃO ELETRÔNICO N 2011.12.06.1 

Objeto: Seleção da melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de género alimentcjos destinados 
aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do rnuniciplo de Hoiizonte/C[ 

- - 	DESCRIÇÃO 	 MARCA 	1 0H10 1 QUANT 1 VRUNT 

irdinhas ar,, oRio comntlnl sem conservantes 
.1-nicos vcnta pa-a o cos1jmo embaSagern lata tipo 
re-'áciI com peso liQuido de 25g e peso Iiqfl 
erado de 849 A emôa~m deverá cone 

	

lemnarrente OS dados de IcentfcaÇãO e procedência 	
ROBINSON 

	

de Icte date de ~ data de vaidade 	
CRUSUE 

antdaoe Do produto inrnaçâo nuvioonal por porção 
remo do registro no Mn.sttno da AQrcuItura SIF/DIPOA 
atende a, espeocações teo,icas O produto Deverá 
resentar vabdade rmjnima de 6 meses a partr da data de 

VALOR TOTAL DO LOTE II 1 RI 	87.840,C 

oltorila o sete mil, oitocentos e quarenta reais 

LOTE 12-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP  

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 MARCA 	UNID QUANT 	VR.UN1T 	VR.TOTAL 

Sardinhas 	 em 	 óleo 	 comestível 	 sem 	 cOrse'vantes 	 - 

quimicos 	pronta para o consumo embalagem lata tipo 
abre-fácil 	com peso liquido de 	1259 e peso liquido 
drenado 	de 	849 	A 	embalagem 	deverá 	conter 
externamente os dados de 'dentificação e Ørocedtta. 	

ROBINSON nirnemo de icte data de fabccação 	cata de validade 	CRUSUE 	LATA 	6000 	RI 	4,88 	R$ 	29.280.00 
quartdaoe co produto, informação nutloral por porção 
numerO do registro no Mrntóno aa Ag-cUtn SIF/DIPOA 
e atendem as especificações técrcas O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a parte øa data de 
entrega 

- VALOR TOTAL DO LOTE 12 	R$ 	29.280,00 
vinte • nove mil, dtaets 01Ma1s244=.:_ 

LOTE 13- AMPLA CONCORRÊNC1A 

(TEM 	 DESCRJÇÀO 	 MARCA 	0H10 QUANT 	VR.UNFT 	.VR. TOTAL 

Arroz branco longo fino tipo 1. embalagem primária de 
polebleno 	transparente, 	resistente 	atõco. 
hermeticamente fechado por termo-soldagem com peso 
liquido de 1 kg, contendo identificação do produto. Acne e 
endereço do empacotador número de registro do produto 

flO 	
Órgão 	competente 	e 	procedência, 	informação 	

ITAGUARY 	KG 	2925 	RS 	448 	RI 	13.1340C 
nutrioonal por porção, data de embalagem e prazo de 
validada 	em tardo, lacados de 30k9 (especificações 
impressas na próvria embalagem) isento de moto odores 
estrarhos. 	parasitas, 	substâncias nocnss e qualsque- 
outro 	po de impiseza Prazo mamo de vabdade de 6 
meses 03 date 35 

VR. TOTAL 

LATA! 1 8D0 
	

RI re4:cc 
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tintura para preparo da Mingau da Tapioca com leu 
m p6 Integral enriquecida com no mirlimo 5 vitamiru 
itamnas A. C e 9) e Ferro. SEM O CORANT 
RTIFICIAL AMARELO TARTRAZINA oontenoo 
láximo SQOmg de sódio e 5.59 de gordura saturada O 
DOg embalagem pnmârta de poliester ou polieliler 
ietalizado, com •dentikeçio do produto, data 
ibração e prazo de validade mlnimø de 740 oas 
leses) na data da entrega, com peso liquido do 
iinmo 1 kg espeohcaçôes impressas na própr 
mbaiagem co em aquela altamente colante qt,e ni 
ossa ser removida faorente) acondoonadas em caix1 
e papelão reforçadas. lacradas e intacta com 10k 
lento de mofo odores estranhos substâncias noovas 
uaisquer outro tipo de impureza Entrega mensal 

FORMA FACIL KG 	575 	R$ 	3',OO RS 20.925.00 

VALOR TOTAL 

 

2 L 

	27 	R$ 	51.300.01G

cinquenta e um mil e trezentos roas 

LOTE 28-AMPLA CCNCORRÈNCLA  

,_EMI:• MARCA 	
tJNIDIQUAIIT 	

VR,UNIT 	VIR. TOTAL 

Leite em pó integral de? qualidade, com no mínimo 
5.79 de proteina por porção de ZSg e rsndknento 
minimo da 3$ porções por pacote. Embalagem p.wnâna C 

metalizada 	e 	peso 	liquido 	de 	no 	mírr 	1 	kg. 
aenacionados em fardos Lacados e intactos com lo k9 
A embalagem deverá corte( externamente os dados de 
ident ificação 	procedénoa, 	nforn,ações 	nuu'lcicnait ITAMBÊ KG 	I700C R$ 	3580 R$ 	60860000 

número de lote peso do produto, data de fabricação a 
prazo de validade, número do registro no PAnsténc da 
AgncuiturafSlF/DIPOA e cann,bo de inspeção do SIF. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer 	outro 	tipo 	de 	impureza. 	Espeofcações 
impressas na própria embalagem. 

- VALOR TOTAt. 00 LOTE fl R$ 	606,600,00 

seiscentos a oito mil e soiscontoa reais 

twoTe2a. COTA EXCLUSIVA MEounrT 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT VR,UNIT VR. TOTAL 

Leite em pó integral de 1. qualidade, com no mínimo 
6.79 de proteina por porção de 269 e rendimento 
mínimo de 38 porções por pacote. Embalagem primária 
metalizada 	e 	peso 	liquido 	de 	no 	mínimo 	1 	kg,  
acondicionados em fardos lacrados e intactos com lo kg 
A embalagem deverá conter externamente os dados de / 
idenuficação, 	proced~ 	informações 	nutildonais, ITMIBÈ / KG 3000' RS 	38,40 R$ 	115.200.00 
número de lote, peso do produto, data de fabncaçâo e 
Prazo de vaidade, número do registro no Ministério da 
Agnojltura/SIF1DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Isento de mofo odores estanhos, substâncias nocivas e 
quaisquer 	outro 	tipo 	de 	mpureza/ ' Especica;óes 
impressas na própria embalagem. 	,.' 

- XEQR TOTAL DO LOTE 29 R$ 	115,20000 

conto e quinze mil e duzentos reais 

LOTE 30- EXCLUSEVA ME OU EPP 

ITEM; 	 DESCRIÇÃO MARCA LiMO 1  QUANT 1 	VR,UMT 1 	VR. TOTA±J 

1 
/ 

1 
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Margarina vegetal coei sal - 55s75% di h.dcs à base 

de Soe v.gitfl liquido.. lntnst.dftcados i sem 
gorduras trans .ntal.grl pneu. pois pLssto da 
SOOg cortado .i. 4L..1.. do D'cOso e fiorcarrie 
informação nSiouial por porção, data de embalagem 	ADORITA 

a'cu oram de valCadi e 51$ .conO~ eir, aa 
de pagsão laaadas e SaS Prazo mlrwno de validade 
de 4 meses da data da .'t.ga Eeoeotc.çÕes impressas 
ria peõçria erraaagem. Ereega memisal 

UNO 3490 RI 	5A2 RI 17317.50 

VALOR TOTAL DO LOTE 31 R$ 44.21760 
quarenta e quatro mil. duzentos e dezessete 

dois milhões, trezentos e doze mil, setecentos  noventa o um reais o vinte centavos 

Prazo de entrega: Maiarno 10 dias a conte ,  do rebimento da oedcm de campo 
Validade: 5'D sessenta) dias 

Decjararnos para iodos os frade direio, que nos preços ofertados estilo incluidas as despesas incidentes sobre o torneamento 
refrente a tributos, ercargos sociais e demais ânua abnentes á execução do objeto desta Icitaçio 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habihiação e que nossa Carta Proposta está em 
cOn'Oerr dada com as exi$ncias do instrumento convocatório (editei) 

Fortaleza 26 de dezembro do 2016 

a 
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PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÃO ELETRÕNICO N 2  2018.12.06.1-SRP 

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

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

VR. TOTAL 

flEM DESCRIÇÃO MARCA LINIO QUANI. 
VALOR VA LINIT POR 

VALOR TOTAL POR  
UNO I 	IRSI EXTENSO 

EXTENSO 

dez reais e novecento 
Abacate de primeira qualidade, iii natura. CEASA M. o 10,50 cinqüenta 945,00 e quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração ceniavos e cinco 
uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres 

reais 

2 Banana prata tamanho médio (lOOg), de 
1 CEASA 	KG 	18750 

primeira qualidade, In natura, em pencas 
íntegras, tamanho e coloração uniforme, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 

cinco reais 
5,97noventa e 

sete 
centavos 

cento e 
onze mil, 
'cet10 

111.937,50 e trinta e 

sete reais 

. ÂIl cinquenta 

1 centavos 

4 

Laranja pera tamanho médio, de prim 

qualidade, 
frutos com grau máximo 

evolução no tamanho, aroma e sabor 
espécie, uniformes, sem ferimentos 

defeitos. firmes e com brilho, 

nacional, de primeira qualidade, 
tamanho e cor uniformes, s 

cados, sem larvas, parasitas e oul 
mas. acondicionada em caixas 

CEASA 1 1(0 1 16500 

CEASA 1 KG  1 225 

três mais e 
setenta e 

cinco 
centavos 

dez reais e 
10.47 quarenta e 

sete 
centavos 

sessenta e 
um mil, 

61.875,00 oitocentos 
e setenta e 

cinto reais 

1 dois mil, 
trezentos e 

cinqüeu%ta 

2.355,75 	
e cinco

1  
reais e 

setenta e 
cinco 

Mamão formosa de primeira qualidade, com 	 dois reais e 
90% de maturação, frutos de tamanho CEASA 

	KG 	11250 	
2,55 cinqiieni4 e 

uniforme, no grau máximo de evolução no 	 cinco 
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem 	 centavos 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de su;idades. parasitas e larvas, sem 
machucados, 

vinte e 
oito mil, 

seiscentos 
28,687,50 e oitenta e 

Sete reais 
clnqieíita 
centavos 





11CM DESCRIÇÃO MARCA UNIO QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VIL UNIT. POR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 

POR 

EXTENSO 

Adoçante dietético líquido com Stevia Natural, 
podendo 	conter 	eduleorantes 	artificiais 
sacarina sádica e ciciamato de sódio, em 
frascos de polietileno atóxico contendo 60m1. 

) Não apresentar na 	composição xilitol ou quinze reais 
novecentos 

sorbitol 	
ou 	Frutose. 	A 	embalagem 	dever LINEA ÍJNID 60 15,20 evinte 912,00 

e doze 
conter 	externamente 	os 	dados 	de centavos 

reais 
identificação 	e 	procedência, 	informação 
nutricional, número de lote, quantidade do 
produto, 	número 	de 	registro. 	Deverá 
apresentar validade mínima de 	10 	(dez) Çj 
meses a partir da data de entrega. Registro no 

- Ministério da Saúde. 

ma- 

r. 
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LOTE 29 COTA EXCLUSIVO ME OU EPP 

TEM DEScRIÇÃO MARCA IJNIO QUANT. 
VALOR VR. UNIT. POR 

VALOR TOTAL 

VA. TOTAL 

POR 
UNIT. (RS) EXTENSO 

EXTENSO 

Leite em pó Integral de P qualidade com no' 
mínimo 6,7g4ie proteína por porção de/2611' 
rendimento 	mínimo 	de 	38 	porções 	por 
pacote. Embalagem primária metalizada e / 
peso 	liquido 	de 	no 	mínimo 	1 	kg. 1 

acondicionado 	em fardos lacrados e Intactos setenta e 
com 10 kg. /A embalagem deverá conter 

ITAMBÉ / vinte e cinco 
cinco mil e 

externamente 	os 	dados 	de 	Identificação. 
KG 3000 25,10 reais e dez 15.300,00 

trezentos 

	

ações 	nutricionais, procedência, 	informações 
entavos 

reais 
número de lote, peso do produto, data de 

) fabricação e prazo de validade, número do 
registro 	no 	Ministério 	da 
Agrlcultura/SIF/DIPOA 	e 	carimbo 	de 
Inspeção do SI?. isento de 	moto, odores 
estranhos, substincias nocivas e quaisquer 
outro 	tipo 	de 	impureza. 	EspeciflcaçÕe 
impressas na própria embalagem. 	,7  

VALOR TOTAL DO LOTE R$:  

setenta e cinco mil e trezentos reais 

LOTE 30' EXCLUSIVA ME OU EPP 
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Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias 

DECLARAÇÃO 1 
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

a4'ornecimento referentes atributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

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

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

conformidade com as exigência do instrumento convocatório (edita[). 

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

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

26 DE DEZEMBRO DE 2018 
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CARTA PROPOSTA 

PREOÁOEL,ETRONICON2OI$12.06 l-SRP 

A pveoeim da Prefeitura Municipal de HCIIZOnWCE 

Objeto Registro do preço pra snçio de mebor ~ate vivido Muras e eventuais aquelQões de gêneros abasfihicios desnados aos alunos asótidos pelo Programa 
de AIn*Iaç$o EscoI& do munceio de HcnzonWCE. 

LOTE 29 - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP  
ITEM DESCRIÇAO MARCA UNID QTDE V.UNIT UNIT EXTENSO V.TOTAL TOTAL EXTENSO 

~sem pó  Intepalde 1 -qualidade. com  rc mimo 635 
de proteInayr norçio de 26 	e rendin,erto filmo de 
39 prçes'por p.co.e. 

Embals('.con&
gptr.  pnrntmia rretatizsd. e / 

peso liquido de no n,InIn,o 1 9Ionados em lerdos 
luscos e irtactos com 10 kg. A embslagern devera conter 

VINTE E SEIS SETENTA E OITO 
externamente 	o, 	dados 	de 	idenvficaçlo. Itanbé P, 3 300 RS 26.00 

REAIS R$ 	70.000,00 
MIL REAIS 

procedêncla,lnformaØes nutricionali, número de lote, 
Peso do produto, data de iabmicaçlo e frIso de ndade. 
número 	do 	registro 	no 	Ministério 	de 
AgrlcI,ltura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SI,. 
Isento de moio, odeies estranhos, substâncias nociva, e 
quaisquer 	outro 	tino 	de 	irnoure,fl. 	Espcclflcaçóez 
ingressa, na própria embalagem. 	/ 

SETENTA  E OITO 
VALOR TOTAL DO LOTE 29 RI 	15.000,00 MIL REAIS 

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS. A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO. CONFORME OS TERMOS 
DO EDITAL 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 ( SESSENTA) DIAS 

Declaramos que nos preços ofertados já eslão incUldasis todas as despesas Incidentes sobre o fomacInlento rdaaites a bibutos. encargos sociais e demais onus atnentes a 
exew são do o4eto anis tcflaçao. 

Declaramos para lodos os Inc de dfr&to 2e  cunlp*nos plenamente os requistos de hablitação e que nossa carta proposta está em conformidade com as exigencias do 
edeal. 

26 de Oezen,brc de 2016 
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ITEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES MARCA 1 UNO 1 	QNT UNT TOTAL 

Abacate de primeira qualidade, in natura, tamanho médio. tamanho e 
coloração uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres de sujidades. CEASA 1(0 90 14.00 1 260 00 

1 parasitas larvas  
guita. reais 

moi duzentos e sessenta reais  
Banana prata tamanho médio (lOOg), de primeira quehdade. ii natura em 
pencas Integras, tamanho e coloração uniforme, com polpa frui. e intacta. CEASA 1(13 18750 4.99 9356250 
devendo ser bem desenvolvida. sem danos fiscos e ~~orlundos do 

2 manuseio e transporte - 

quatro reais e noventa o nove centavos 

Larania pera tamanho médo, de pronto~qualidade, frutos com grau 
noventa e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e CMqUCIJ centavOs 

 
maxirno de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie uniformes. . CEASA 	1(13 16.500 

F99 
2.335.00 

FI~1#8 
sem ferimentos ou defei firmes e com brilho sem machucados 

quatro reais e noventa e nove centavos 
orienta e dois mil trezentos e bita e onco tesa  

nacional, de pnmetra qualidade ri natura, tamanho e cor uniformes, l Maçã 
sem machucados, sem larvas, parasitas e outras impurezas, acondicIonada CEASA 1 	1(0 225 11.99 2.897.75 

4 ento caixas de papelão - 

onze reais e noventa e nove centavos - 

dois md seiscentos e noventa e sele reais e selente e dnco centavos  
Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% de maturação, frutos de 
tamanho unhlorme. no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor CEASA 1(0 11.250 2.99 33.637.50 
da espécie, sem ferimentos ou defeitos. firmes e com brilho livre de 

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

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

6 Melancia grauda de prvneira quaade, casca s'tegra. tire a. sujidades. CEASA 1(0 18.000 8,99 181.820.00 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura com polpa firmo e intacta, sem machucados  

oito reais e noventa e nove centavos 
cento e sessenta e um mil, oitocentos e vfli reis  

Melão japonês de primeira qualdade, tamanho médio, sem machucados. 
coloração e tamanho uniformes, com grau de maturação adequado. isento CEASA 1  1(0 150 2.99 -% 
de substâncias lerrosas, sujidades. 

dois reais e noventa a nove centavos 	- 
______ 	 quatrocentos e quwenla e ode real e Squenta centavos 

a 

, 
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PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE HORIZONTE 1 C 
PREGÃO ELETRÔNICO N°2018 12 06 1 - SRP 

Seleção de melhor proposta para registro de preços visando Muras e eventuais 
aquisições de géneros alimonticios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de 
Aumentação Escolar do municipio de Honwnte]CE, (com ampla participação e cotas 
exclusivas a ME e EPP). conforme especitcações contidas no Termo de Refertncaa 

ABERTURA CARTA PROPOSTA: 28/1212018 ÁS 10:00 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 28/1212018 AS 11:0014S 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 AMPLA CONCORRÊNCIA 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 AS 375.71125 
trezentos e setenta e cinco mil. setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos 

LOTE 2- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

1 ITEM  1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA  1 UNO  1 QNT 1 UNt 1 	TOTAL 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNDÍ QNT UNT TOTAL"- 
Mistura para preparo de cnu de me.o verde com coco em pó, com leite 
em pó integral. enriquecida com no minlmo 5 vitaminas (vitaminas A. C eS) 
e feryo, contendo no máximo SOOmg de sódio e 5.59 de gordura saturada 
por 1009 embalagem primária de poliester ou potietileno metalizado, com 
identificação do produto. informação nutriclonal por porção, data de 
fabricação e prazo de vaidade minü'no de 240 dias (6 meses) na data da 
entrega, com peso liquido de no mlnimo 1 kg (especificações Impressas na SUSTtNTi$t 1<0 675 20.43 13.790.25 
própria embalagem ou em aquela altamente cotante, que não possa ser 
removida facilmente), acondicionadas em caixas de papelão reforçadas. 
tacadas e intactas com 10k9 Isento de mofo, odores estranhos, 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impurua Entrega. mensal 

vintereaise quarenta 	_rãs centavos  
treze má. setecentose noventa real* evinte e cinco centavos  

Mistura para preparo de Mingau de Tapioca com leite em pó integral. 
erviquecida com no minirno 5 vitaminas (vitaminas A. C e 5) e loiro. SEM O 
CORANTE ARTIFICIAL AMARELO TARTRAZINA. contendo no máximo 
SOOmg de sódio e 5,59 de gordura saturada por 1009. embalagem primána 
de poliester ou polietileco metalizado. com  identificação do produto, data de 
fabricação e prazo de validade minimode 240 dias (8 meses) na data da 

2 entrega, com peso liquido de no minimo 1 kg (especificações impressas na IJ3iT'lME KG 675 20,43 13.70025 
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 

vinte reais e quarenta e trM centavos 
treze mil, setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	 1 	1 	i 	27.510,50 
vias e sete mi, quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos 

LOTE 26. AMPLA CONCORRÊNCIA 
TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND aNt UNT TOTAL 

Leite em pó integral de 10  qualidade, com no mínimo 6.79 de proteína por 
porção de 269 e rendimento minimo de 38 porções por pacote. Embalagem 4 
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 dados de Identificação, proce~ informações 
nutncionais, número de lote, peso do produto, data de fabricação e prazo de ITAMBÉ CC 17.000 2520 426 400.00 

validade, número do registro no Ministério da Agr1culturaSIFIDIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. Isento de mofo, odores estranhos. substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Especificações impressas na 
própria embalagem 

Ik 	 vinte e cinco reais e vinte Centavos  
quatrocentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais 

]VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	F 	428400,00 

LOTE 29- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA 'UNO Gil! UM! TOTAL 

Leite em pó integral de 1 0  quabdade, com no minimno 6.79 de protoina por  
porção de 269 e rendimento minimo de 38 porções por pacote Embalagem 
panaria metalizada e peso liquido de no minimo 1 kg. acondicionados em 
fardos lacrados e Intactos cern 10 kg A embalagem devera conter 
externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutriciocais. numero de lote, peso do produto, data de Iabncaç&o e prazo 09 tTAMBE 1<6 3.000 25.20 75.600.00 

validade, número do registro no Ministério da AgnculturalSlF/D1POA e 
carimbo de inspeção do SIF Isento de mofo, odores estranhos. substâncias 
nocivas e quaisquer out%tipo de impureza Especificações impressas na 
própria embalagem. / 

vinte e cinco reais e vinte centavos 	- 
setenta e cinco mis seiscentos reais 

IVALOR GLOBAL DO LOTE 	 75.500.00 

setenta e cinco mil e seiscentos reais 

LOTE 30-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

1 tfEM  1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA 1 UNO 1 QNT 1 UNI  1 	TOTAL 
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quatro mil, oitocentos e setenta e dois real 
1 VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	23.35240 

vote e três mi, trezentos e cinquentae dois ai s; 
VALOR GLOBAL GERAL 	 1 3.321.72340 

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

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 
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PROPOSTA 

Número do Pregão: 	 2018.12.05.1 -SRP 

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS 

Objeto. 
ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 
MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE. (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS 

EXCLUSIVAS A ME E EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

Lote: 	 LOTE 29 COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

Especificação do Objeto: 

Leite em pó lnegral de 1 	qualidade, com no 6,7g de proteína por porção de 26g' é rendimento 
mínimo de 384orções  por pacote. Embalagem primária metalizada e peso liquido de no mínimo 1 

kg, 

1 
acondicionados em fardos lacrados e intactos com lo kg. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de Identificação, procedência, informações nutrlcionals, número de lote, peso do 
produto, data de fabricação e prazo de validade, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Especificações impressas na própria embalagem. 

Marca: 

1 	litainbé 

Quantidade: 

1 	1 	 30001 

Valor unitário de cada lote (em R$) 	 - 

1 	1 19.971 

Valor Total do Lote(emR$) 59.910.00 
cinquenta e nove mil, novecentos e dez 

Prazo de Entrega: 	 Conforme Edital 

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

Declaramos que, nos preços ofertados estão Incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdênciárlos, fiscais e comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, 

Inclusive a margem do lucro 

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

Crateús, 27 de Dezembro de 2018 
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A Pregoeira da 
Prefeitura Mumctpalde Horizonte/CE 

Secretaria Municipal de Muco qão 
Pregão Eletrônico n 0 2o:8.22.o6.t .5k? 
Abertura das Cortas Propostas: dia 28 de Dezembro de 2028 às zoboomin (Horário de Braslha) 
Sessão de Disputo de Lances: dia 28 de Dezembro de 2os8ãs zzhoomin (Horário de lirasulia) 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando frituras e eventuais aquisições de gêneros alimenticios destinados aos 

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

Proposta de Preço 

Sardinhas em óleo cwnesttuet san 
cons.n'wtta q~ pomo para o 1!J consumo, rnbatagrn lota tipo abri- 

fl o líquido de 2259 E pes ácll. com  peso  
liquido drenado de iwg. A embalagem 
deverá conter ezternumenze os dados 
de ídentjflçaçdo e procedência, número trio miá o  

g de lute, data de fiibrkação, data de 88 zt000 Lata R$ 	335 cinqiá.*td e itt fl 	63.900,00 
validade, 	quantidade 	do 	produto, onilaws 

e flOLWflhiOs reais 

informação nvtMdonal por porção, 
número do registro no Minisidrio da 
tgriculturo SIP/DIPOA e atender as 
apsnficuçãcu 	técnico.. 	O produto 
deverá apresentar L'Ohilítide mlt,i,na de 
6 meses o portir do dota de ent 'ego. 

- 	 Valor Global do Lotei:: 5$ 	63400.00 
sessenta e tris mdc novecentos reais 

WTE is- COTA EXCLUSIVA MEOUEPP 

t ceçrn. ''7 

San4nhas em álea comcstiuel. sem 

fl conseniontes químicos. pronta puro o 
consumo. ernbalagen, lota tipo abre- 
fácil. com  peso liquido de 1259 e p 
liquido drenado de 849. A ernbalugem 
dnwró conter ~ermamente os dados 
de idenuficação e po~ niin.ero "~e 

: de lote, dota de fabricação, dato de 88 6000 Lato R$ 	3.55 	cinquenta e cinco R$ 	2t400.00 
viam som míle 

validade, 	quantidade 	do 	produto, cavava. ~aos 	i$ 

informação notricional por porção, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura SIl"/DWOA e atender as 
especi/froções 	técnicas. 	O 	produto 
deverá oprnen cor validade mtnin,o de 
6 meses o partir da dota de entrega. 

- Valor Global do Lote ip: - k$ 	32 400,00 
vinte e uni mil e trezentos reais 

WTF 22- ,ESIPLA CONCORRÊNCIA 

l'ógina 1 d,,3 
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Pão massa fina tipo hot dog em 
embalagem 	primária 	plástica 
resistente 	e 	atóxico 	contendo 	10 
unidades e peso liquido de 5009, com 
ident(licaçdo do produto, informação 
nutricional 	por 	porção, 	nom, 	e 
endereço 	do fabricante, 	data 	de 
embalagem 	e 	prazo 	de 	validade 
(npeclicaçx)es impressas na própria 
embalagem). tiago de snojb, odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. Na Paladar óooa Per R$ 	3,80 

flt rtOLn ofltnta 11$ 	22.800,00 
itt.. dois mil e 

entrega a produto deverá ter dota de centovo oitaceiuø. t 

abricaçdo máxima de oidw e peca, 
mfmrno poro consumo de 05 dias, 
dentro dos qual: não deverá haver 
alteração das características originau 
do produto, como murchar, mofo, etc 
Entrego: quinzenal, diretamente nas 
escolas e centro, de educação infimntlt 
de acordo com o pedido feito - 
núcleo de alimentação escolar, em 
veículo fechado e higienizado. 

Valor Global da lote 23:  
nnte e do., mil e OitcwflYos rc.i.s 

LO1'E 

rui, 

28' ,IJIÇPL,4 CONCORRÊNCIA 

E. Marca 	1 

Leite e” pó integral de ,° qualidade. 
COM no mínimo 6.79 de proteína por 
porção * Me rendimento mínimo de 
8 porções por pacote. Embalagem 

primária metaliiada e peso liquido de 
no mínima 3 *9. acondicionados em 
'ardo, lacrados e Intactos com ão k9. A 
embalagem 	deverá 	conter 
"ternamente 	os 	dados 	de 
identifroção. 	procedência. tini, e Sete reais e qua~Me 

saw,ta e dois mil. 
informações nuencienai., número de setónta 	27000 	Kg 	R$ 	27,23 	vime e três R$ 	469920,00 novecento, e dez 
lote, 	peso 	do 	produto, 	data 	de 

offiMUDO  reais 
fabricação 	e 	prazo 	de 	validade. 
número do registro no MinistMo do 
Agriçulturo/$ZP/DIPOA e carimbo de 
inspeção do 5FF. 	isento de mofo, 
odores estmnM,s, sigbstôncias r.oqoaz 
e quaisquer outro tipo de impttraa. 
Especificações impressas na própria 
embalagem. 

Valor Global do lar. 28 	 1 RI 	462.910.00 
— 	 quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e dez reais 	 1 

PM~ li da si 
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Leite em pó integral de z 	qualidade, 
com no mínimo_4.794; proteína por 
,arçdo de *6g4 rendimento mínimo de 
38 porções por pacote. Embalagem 
primária metalisodp e peso liquido de 
iin mínimo j !rp, "acondicIonados •p 
fa -dos lacradas. intacto, com zok9Ç A 
embalagem 	deverõ 	conter  
externamente 	os 	dados 	de 
identificação, 	 procedência. / vinte, use reais. oitenta 	api rna, 

informações n.anctona.s, numero de 8etdnia/ 3000 ICg / R$ 	27.23 v4nS, Iri. R$ 	8i.Õgo,ao sascentose 

lote, 	peso 	do 	produto, 	dota 	de 
rabncoção 	e 	pruw 	de 	validade, 
número do registra no Ministério da 
Agricultura/SlP/DlPOA e carimbo de 
inspeção do 311' 	Isento de mofo. 
odores estranhas, substâncias noavas 
e quaisquer outro tigofie impurn4i. 
£.pect7wçõn impyósos na própria 
embalagem. 	7 

- 	 Valor Globajeo Lote 29: RI 	St4ço,00 
atenta e ia,, mil, seiscentos e noventa reais 

Valor Globo? da Proposta: 	 RI i.364839,oO 
w mi~ lrnentos e sessenta e quatro mil, oitocentas e ninfa e nove reais 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que assunlirnos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão 
executados conforme exigência editalida e contratual, e que entregará os produtos licitados/contratados no prazo máximo, de :0 (dez) dias. 
contados do reabirnento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as especificações 
contidas no contrato, no termo de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços. 

Nesta oportunidade, Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados esMo incluldas todas as despesc$ jncidentcs sobre o 
fornecimento refrrentes a tributos. encarpos sociais e demais ânus atinentes à execução do objeto desta licitação. 	'N/ V 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e que nossa Carta Proposta está em 
cov(onnidade com as cxigénaias do instrumento aonuocazôit (edital). 

Validade da Proposta: Cana ~potra não inferior a 6o (senenta) dias consecutivos da senão de abertura desta licitação. conJ'orme 
artigo 6 da Lei W. 10430/2002. 

grite dez ,'nibro de 2058. 
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COIaSSÃO DE LICITAÇAO PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÃO ELEFRÓNICO N' 201612.06 t'$RP 

DATA E ~DA LICITACAO 20/1 2'2O16 AS 100014$ 

DADOS BANC,ARIOS- BANCO DO BRASIL AGENCIA 1702.7/1 CC: 122531-6 1! 
fl OBJETO. S*IOÇJO do n*iior  piopoMo pn r,g.slro do pmos mando tídwas e ovontuas aquIsç6e3 de gêncros abfnon($cIoa eslÍnadÓS ao, sIur.,s anitikios pelo 

oogram. do MÍm.ntaçao Escola' do l'WtüO100 iM Hodzorw.'Cc 

LotE 2* - COTA EXCUSVA te OUEPP 

- 

-r 
IT 

ITItIS 	010 	UNO MARCA 	 ESPECIrICAÇÃ0 DOS PRODUTOS 	 '/ UNIT 	 VTOTAL' 	
V. TOTAL

EXTENSÓ  EXTENSO 

8.79 de T 	

1  

LLPóIdJ-  11,91 de 
—  — 	 nr.no 	DØt~n d 264'ó't*t 	do 34 

/ 	 r pON Ert.Ifle'r rgfla'ia maca ad. a o..c 	I.1Id3 de no 

 

leu 1kg. scørd,cIo'.da. ti, Ondas Ioyadoa e fiados cor 
iøâig Arbn , d,...ÊcrO.dlnr,a.w..,.d.osd. 

3C06 	q nisrc( 	dnsncaçio pocadinci. 	 R5 	29.00 ¶ 	#NOME? 	IRS 	87 030.001 	#NOME? 
Ir,'1 peso do poSto. CAIS de tabncsçãn 	1V570 do validsdo. 1 	-ür(oX,.vonoÍsods,aSÍRZ)IPDA. 	 AI 
tsr*c 00 r'sceç4 'o S 	isec , ty'o ooxes ..tti.'tts 

•.bstnoa. nocivas e q_aIsQaI 002w tipo do flpueza 	1 
Eepw'c.çdcs 	 / impostas na vàyw .nbaoge'r 

- 	 - .- .- - 	 - -.- 

VALOR DO LOTE 29 Ri 87000.00 (OITENTA E SETE MIL REAIS) 'Y 

PRAZO DE FNTREGA DE ACORDO COM EDirQ 
VALIDADE DA PROPOSTA 00  (SESSENTA1) DIAS 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas 

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

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 

1 





LICItANTE J.2 

À PREFEITURA MEPICIPAL DE HORIZONTE 	 't PAGINA 
Pregão Eletrônico X' 2QltI2.O6.I-SRP 	 , 

D,ta e horário de Dispais: U de Dezembro de 2018. às II :00W. (florido de Brnllis) 

Apierioniantos nona piopo,ta de proços rçíçrenlg £ hçitiçio iii modalitde PREGÃO ELETRONICO N 201t12.0&I.SRP, que vcrê tobre oSEl.EÇRDtr 
MEZIIOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VTSANDO FUflJRAS E EVEKI1JAIS AQUISIÇÕES DE GÉNEROS AUMB.mcms DESTINADOS 

AOS ALUNOS ASSISTIDOS P114) PROGRAMA DE ABMDJrAçÀo ESCOLAR DO MuNiciplo DE HORIZONTE/CE. (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO 13 
COTAS EXCLUSIVAS À ME E I3PP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Informamos une',, subensasie às dMe coodiØes concilia oo Edital e ias rosetas cone lambem ãos duma das Leu e Doente, que regem este procedimetilo 

Iic,t.tõtio 

PM()POSTt 1* PREÇO FIE IR(NICA. 

11..1 	 t.peflIki4itID**4v14i& 	 Mires Q.aat 	 1 	Vilo.T.iaI f IStnisLik 	tu..s.l.T..iI 

4. Ftgc 1.0.1 Pn.E cc'ç6.M 	.4.çL 45 ata 3* 	1.a..nc , •tjaio 
op..o aio aeoiac.dø. e MOI ptyJcoo. 001 7epes 4m marman nead(ad.s e'.,. 

isto' piópno.. com •ot#nca 4* ..opsd.des. panou, e liras F:mb.l.pm de pu.lm. 4 .IenoI 
t'.n.pumuee. 'lético, limpo. ala vmIadc. inu,l.au*. qsa ganam o •a,ndad. do peod.zo( 
W e meInc de cm.io,ao. 0)0.4114. pese liqado 3. li4. .cea4.c,oa.dos em aa..j Kg 0.4.. 12240 RI 17.00 RI 
laen.Jit coa: )4g [*.a coate' as .ea&.... doidas 3. .i..t.f.açsc poesiMai. 
m(amnaa ,orx,cea,,, dita 4, n..Sads .a ,ud.de do geodisl, a do regi.,,. no 5W. 
Lar co SlW cor i•e de '•'dade 'ataco de lia d., .p.fliu di dii. de umeg, 

Co.. e ,otIecos. de fu.r.50 coar,l.da  sem iamp..o, SI.'ll ,ORCÀO DOMAI. .b.I,d.' 
,ndmndsalmeaue e, co, h.,,d.j,, de k4 açoad,c,ee.od ,ce 	mi'., 4* pipalio sacudas 
n 	com Ii is e,,,a dia,, Atação ml,, peodolo. p'oeedtoc,a. Ic.te.çlorn,o,c.or.J p0. 

jpOçio. 1.. data 4* f.b,,c.4ao. tiriliIotl de nitaiioa. &ll.aaaim* a>t ccesr..çlo. 
e 	.a 4ore..o e5 Ma,,e, da Açecoknlf tiIPOA, oet 

já. .awiçã. do S', Pstn,ts deig afame. 	guali 10% apo. ieseÕI.g.lsm, 	
gdeo 12 	RI 

ewufbç6., ,n,qns a prÕrn emb&apm Cuie.atati vi." 0 Mo~ a~ 
apr..iaii, co, e odor cincleiuico,. um tia,., di (aceitação pau* ou pina 
ayadadia NÃO DILERA Cena NENIOJMA CultA PA$17 QUE sÃO SEJA 

IUCU)5wA1.0NTv COXA 1 SO*IRWOXA. COMO PARI! DA C~ flC 
pia *0V-silo moinao der. ióe.l uiian 'adamada aoi 

cozem.,.. 1 
1 	o.in reais. 

Ri 	141.0540) 	inline. 	1 
j t.qaui «lilsvoi 

— 1 

IÁ)TE6-COTAI2(CLP$IVAMEOUUP. -  ________ 

1'. 1 ,  4, P,u5o LM 1114 çoaakdo com ad.çso diago* de  

p101'..' - teso amolecido. e nem pe$ajuu,o, cor pispi'. ...t moachai .i,.rdeod.,..l,.,, o 
istmo, '.opno.. com. ,n.iacia de ooj'mladea. paras".. e latias. !m.t.g.ea dc pois.', *501 
Lnti,p...mu. itoeice. "aço. tio vio,4o 'mista.,. — pias. 	wp.táe do 

P dimo! 1 
ite o ,walo do cceaó co.aer'do pus i,.adc 4. 54 aoreSoonMl 	canas. Ks 1 Duiso. 2160 *117.00 RI 	36 730.3C 	dazessas r.aua d.nnneraae 
laaadi, coe',lthcg De,.ra colar a. .'.Sbgem dada, 4, mdeatdic.çlo. pcoctdd'mcssj 
,nk.n,açe., nssuscmaa.,a. data & vul,d.d., qusabdadi do piodota em' do reçsiro no SILI 
51K si SIM, com poiso de nl,dade ,eÍrnaio & 1$0 dia., pin,r 6a da,. de eouqa 

Coxa, elieE 	de *engo coagelid.....a eeo,SKM PORÇÁO DORSAL.~~F Í 
ind,,,d'.aim.a.ti co tia b.ndc,.s de Ikg aCoad,ceondoi 	n 	dipepelSo 14ui 

cem. 11kg coe .dao'flaçlo 40 pasMo poc.6c'.. aforr'iclo e.,.e,c.cnsl pa ,  
porção. saoe d.ta 4u ffle.açio. saia... de slocija. .,maxsçam.al.. e coneer.'tçao.I 
flzo de ,.tmdade e nomi.o do repavo mio M,n,ste,,o ii. AncoluaitSrll)lFOA e 
de saido do £17 Pacealisil de ajam. ,a4e,or ou. igual a 10% api. dncongelam.nlo. 

Omita (iii e 
coa isiti 

E,p.cuAciçée. saÇInas as PtOPiS 	b•Ciiri l's',icterilOtis 	'aio o piodule deysfl 
ipanlane Cdi 4 odor ciruCailmcos. les •,aa,l di (am'ançã. pieed. 

 

ou 

K 	Dadico 3160 RI 1160 Ri 	25.41400 as.... 
asas 

NÃO DCfltA CO7ÇT!R MCP*StA&4 Ot'T*-A PAR! QUE SÃO SEJA 
V(CUJSIVAMEqTE COXA E SOIORICOXA, COMO PARTE DA COSTE.A. ITt 
Prazo pi a coaeomomln,mo dc lOIde,l 'asa ris dili di eli.ja 

~TOTAL 	 . 
- 	 -- 	 seusasta.suaisigAmesseios ..isiii saab unia 
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MISSOMT aPC,aew,w.c,SecornJ  

1 mrnin,o 	v,âm,na In,ammu A. C . D). (n Sf4 O CORANI! 	AJ(TIHCIALÍ 

kMAnLO TAaTRAZINA. coeitado - 	-- 	590 	me .64w e 5.S és ,O&evI 1 
.aflr._ pci IOct .t.w. pc,.a  pclee.en. pclwosl.eo .,SI'udo. c011w 1 	idtiuiricaflodoprod.s.o. dead.b.xaçIo.pns.4de4Se.sàod.Z4)d..nI; 	1 	.,... 5na1r55111 

Se .-.e$. to 	pc 	bqS* .. 	1 %glq,eelaça., ',eawsI kg 1 675 RI 	62$ AS 	IC 919)V vnl. .oslz 
na p~ tmbe;in' os eis eoq.ese eIe*ei telnet qee Mo pau.... reenovid.I 1 cente.s 
fac'].wrIe) 	e4,tnadss e,,  cesses ã ,e.me .eiieâ... ente e 	cseese cc.-.! 	1 

C0 	leia. Se ir..!. 	odc.a ,nnhn eeeSitc.n nocns e qsssqset C410 ouro 4q 	1 
•mpuieJ. tflieuje trai ii' 	 1 

__________________________________ 
viiér lulai. 	

'4e5t e e S. nbentee e flaqeenle e qeetre ne W 
	 --4 

WIV 23. COTA EXCLUSIVA 

II'.-; 	 I.ntMkaøwPaoNâ. 	 ÇC.II 	Me. k'I 't. 1 	vseein 	L!ri 1 
I I. ditar p0 reuegos! de 1' qael.hde. scem no Sinto b7g de ptamns p0, ro4O di :59 e 

raW.,..ena .u.aa Se II oc'Sa - pe64 	E-sqe pises,.. 	 i pio 

di no IsInono 1 4 eccadieioaedoe eeni (sido. kceedo. e natios com CC 4 A 	1 
destra 	oaca "1*0w 	te os Sedei de 	iCflCKk 	dtOCtdSiCit 	— D 	

I7C 	*3 	2*.0O RI 	4 56, 	'is •040 5*11 	ve..oie.,eW 
.,!o,nrs.ku nnt.cn,s r,...teo de Ias, peso do eod.&, dew de hhiuc.Øo e ;ruo de 	leite 

,eJÀs'Ie 	ralice do setuetio utO Msnue.dc.o .5. A,ncilt.,.-SCFDIPOA • 	er.aio dc 

do SIP Is... de 0544 odaes esacte. s.Wse., ac.n.ue q...a.e .wfl 
ót.r,po,t'. ls.qç,f.c..tlmlie.nesns.,:uuri,nnc.h,l,sal- -- 

VSe.TUfAL 	 1(5 	4%.09t,OQ 
qqalroce.Iee 'notei, e selaS mli 

Iqed6e.flaUeevWM 	 1'"It JI 
.......•4t.a_dc 	 1 	Se 	.',e — 	Se 	a.. 

0 	 ,,C 4* Is 	rç6e. pio p.c.-'. 	Lrnt,nl.jeen 	trw's 'necareje e rao 
st sco,d.c,nn.do, ai. fi:dee 	 te 04 A; 

j" 	300 	as 	16.00 	s 	ncc000 'ine.e. 1e• 

.4444 	do 	 -o SOava-o 	*rs.a..,  3ff DItO 	n.nnbo de 

SI' 	lecesoil. nu!.. .doc. en ri.., 	.i,hst1cei s.o 	sele qs.IIqsc, .. lis 
e'rbtl,. - 

Vá" ltIrAl. 
 

- 	 S..eeeqe.eaeaeM 	— 

S.»ar - . 	re' 	a,.S, 	a Ste-,. 	5a0n. 	ri.st.S. --- no 	,.vr, $fl•;•5•$ 

sacerin. nodsc..c' cl..,, lo de iSto. cm inaico. 4. pabal.... tlse isu contendo 6CflI 
Nz.o wnSenr na romposeclo ssIC4 00 iceOloS Cli fr'.k.e A i*tbilSfl'n ae-.V OØtÍ Val 

	Mico 	00 	RI 	$0 RI 	ES ü 	" '' 
	w 	r 	e coleS 

ancr.ennn os tios de udent.t.c.çlo • pocedls'cJ. unfoçlns(âu nuvsc,oissl. asiTIeto 44 	 coleta cinleso. 	ciMenta 

1 kot qtiant,tde da peodeto. Saira 4. .øjtito Dcsn ep.n.ou stindede m'ni.rg de O-) 

olio.. de ,.nnwn 	SEM SAL 	O poSsuo 	So de', co,ulr 	

n,uàd. 

 nupsiflosius. dI 

edeile.noeapettz àd.Tedec.v. t.o .cMaeutuodsMSt 

1CoIorl(h o ic p0 c'penea ÇC4 f-bs oscuecaSo coa (a,, . todo (c..oa . nsapessa4 

pn'osinu. gcidvmes (415h. $oed.sm.s w.,.d&e. goiduca. uns (te. ijirneni., a sacho 

• 	Pesolel p5.n'oot Se ICsi ay_ Jnr.c%4e do ptCôse, e Masca=t a do ttPflO ' 
	ice 	Xi 	9O 	RI 	096 AS 	164000 	

e,,nnoveeoeena 

cnØo c—'p.anh., dei. da ~1.~e prezo dc ..h~.cond,c,oaedos ate (idae 
	

omisso. de atei 	c.00n.n dc real 
5..red.a,J.!kqPnzoj.nI,dedeuransulo*U6u.seeepectzaáad.avq.é 

c.asa 	flçcc.sucan 	aços.., na 	fl5fl4 r'bea's 	Ciente de moloç  ode,.. ..................s.s.._.4..... 

S.I r.6n.do 	od.da 	en-t.kea. pr.m.laa polsi.t.La.e u*flpneatt. resulta'. 	ecÓxeco, 	
j 	 1 
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Prato de I:,,Ir,: Ir acordo com o Edital e seuo prc.caIe. ao."». 

Declaramos ainda que temo, o pino conbecia,e.io e ateedimenlo as niéadas de Isbilitacio proust.. ante Edital (artigo 21. Sr. do Decreto o' 

.450/2OO). 

Declaramos que iraot plena acatado, por parte da propo.e.le. da. cr.ndiçõa estabelecidas neste F.dltai e oco, Asno.. qar atn.deao, todas as eaig&uclaa 
coatsda. oeste l4ital. 

Dectaraflo r.prn.s de que ao, preces cotado, co,110 'acluidas todas as siespesas, tributos e encar gos de qualquer nainren incidentes sobre o objeto deste 

preito, nada mau sendo licito pleiteara ~titula. 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Rcgime sle lrllsulaçlc. de \Iicroemprcva e Empreende Pequeno Porte, conforme estabelece o irrigo)' da lei 

Complementar UM, 14 de dezembro de 2006. t,ei Federal n°11.41111 de IdcJunbo de 2007. 

O IlcflanIe ttcclaro que, nos valores apresentados acima. eriS., incluso. todo, os tributo,, encargo, trabalh,,tia., prr.idcnciários, 6wai, e concretaS. tatai. 

freio. seguro., desl,,camealo, de pessoal, custos. densaís despos, que pasmam incidir sobre o fot'ncimcnt., licitado, inclusive a margem de lucro. 

O licitante alertara que. reupoode por todo, o, prejuizo., perdas e danos que senham a ocorrer referente ao trn,porie e farsecincisto doa 	utos. caso 
,enha a ler contraiado. 

Declaramos ainda que assumimos ,nteir, ropoasabuisdade pela aquusucio do, produto.. e que ser$o esea.tado. cuaforme eogScsa edilalicia e co.erasvat, e 
que seria ,.,nado, a pan., da data de recebs...to da (Irdes. de compra, e ainda, que nos preces apresentado, atlas. estio incluso, todos oa tributos, 
etscars trabalbuitas. pen ,desciãflos, ft,c,S e eomerruats, saias, fite, seguros. desiocamenio, de pessoa1 custos, demais despesa, que pom.an iacidsr sobre 
O fornecuaraio l.c.tado. incls,i,e a margem de lacro- 

tkclaramo,. sol' as pef.as da lei, que tomamos piras ,  sc'nbeetaseoeo dos produlo, objeto desta licitado; que aio poasulinsus nenhum fato impealisi.,' para 
participado deste ortame e que nos submetemos, a todas au tlhu*uta. e cundicões pnvbtas ~estiou]. 

Declaram., que cumpre pleosmeate es r eq uisitos de babilitaçias e que ,ua proposta está em conformidade comi, si eilg*ncia. do instrumento consocatóno, 
(amigo li. * 2'. dai Decreto Municipal n'03t'2016), 

Para fazer valer o direito de prioridade de desempate. a licitante ticelara, sob as pensa da lei, para soalos on fins de direito q  que se poisa prestar. 
especialmente para fazer lorova  no processo licitatórlo que tem condição do rnclme de: 

MF./EPP, par, eleito do dispositivo na (AI' 123i2006. 
COOPERATIVA, para efeito do diapositivo na lei Federal mil 1.444 de IS de j.stbo de 2007. 

Declararmos de que aaaua.iiaos inteiro responsabilidade pela entrega dos produto,. e que serio esecutado, coaforme euglntta editalicia e contratual, e que 
seria iniciado., partir da data de recebimento da Ordem de compra. 

FortalenXe -21 1h t)ew,bro de 201$. 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO W. 2018.12.06.1 —SRP 
À PREGOEIRA DO MUNICiPIO DE HORIZONTE/CE 

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

aquisições de gêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de 

Alimentação Escolar do Município de Horizonte/CE. 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

LOTE 1-AMPLA 

ITEM 	 DESCRIÇÃO UNID QTDE 	MARCA VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR TOTAL 

Abacate de primeira qualidade. in natura. 
tamanho médio, 	tamanho e 	coloração 

kg 	90 	CEASA 
uniformes e sem defeitos, 	polpa firmo, 7.50 	 675,00 
livres de sujidades, parasitas, larvas. 

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

2 com polpa firme e intacta, devendoser kg 	18.750 	CEASA 	
2.89 	54 187.50 

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

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

kg 18.500 CEASA 
espécie, 	uniformes, sem ferimentos ou 4.20 69.300,00  
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados. 

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

4 machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e kg 225 CEASA 7,99 1.797,75 
outras 	impurezas, 	acondicionada 	em 
caixas de papelão.  

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

5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem kg 11.250 CEASA 
3.10 34.875.00 

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

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

6 
e larvas, tamanho e coloração uniformes, kg 	18.000 CEASA R$ 

46.800,00¼.Xk devendo ser bem desenvolvida e madura. 2,60 
com 	polpa 	firme 	e 	Intacta, 	sem 
machucados 
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Leite em pó integral de 1 0  qualidade, 
'com no mínimo 6,79 de proteína por 
1 porção de 269 e rendimento mínimo de 

1 38 porções por pacote. Embalagem 
primária metalizada e peso liquido de 1 kg, 1 
acondicionados em fardos lacrados e 
Intactos com 10 kg. A embalagem deverá kg 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência. informações 1 
nutricionais, número de lote, peso do 
produto, data de fabricação e prazo de 

(validade S  número do registro no Ministério 1 
da AgriculluralSlF/DIPOA e carimbo de 1 
inspeção do SIF. Isento de mofo, odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. 1 

A 

	

	Especificações impressas na própria 
enibalaaem. 

17.000 ITAMBÈ 
25.00 425.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 

'OrE 29. COTA-E XCLUSIVA ME OU EPP 

OR ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID i QTDE MARCA 	L to 
VALOR TOTAL 

E, 

Leite em pó integral de 1 0  qualidade, 
com no mínimo 6,79' de proteína por 
porção de 269 e rendimento mínimo de 
38 porções por pacote. Embalagem / 
primária metalizada e peso liquido de 1 kg: 
acondicionados em /fardos lacrados e 
intactos com 10 kg.'A embalagem deverá k 
conter externamente os dados de 
identificação. procedència. informações 
nutricionais, número de lote, peso do 
produto, data de fabricação e prazo de 
validade, número do registro no Ministério 
da AgricutturalSlF!DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Isento de mofo, odores 

1 estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. 

1 Especificações imp(essas na prôp4ta 
i embalagem 

3.000 	
r 5R0 

75.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE 3O. EXCLUSIVA MEOUEPP 	- 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID arDE 1 MARCA 	
VALOR 

-- 	- -- -- 	 - 

 UNITÁRIO; VALOR TOTAL 

La 
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Vinagre de álcool, acidez volátil 4%. 
embalagem primária garrafa plástica 
contendo 500 ml com identificação do 
produto e do fabricante, registro no ôrgão 
competente, data de embalagem e prazo 
de validade, acondicionados em caixa de I 
papelão lacrada e intacta contendo 12 
unidades. Livre de impurezas. Prazo 
minimo de validade de 6 meses da data da 1 
entrega. 

R$ 
gr 2.400 	MARATA 	198 	4.752,00 

VALOR TOTAL DO LOTE ,. Qflç  nA 

LOTE 3I- EXCLUSIVO MEOUEPP 
vi.-'"' 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNIO; QTDE 	MARCA 	UNITÁRIO i VALOR TOTAL 

1 Óleo de soja refinado tipo 1. em garrafa 
. 	 1 pet com conteúdo de 900 ml com 

identificação do produto e fabricante. 
informação nutncional por porção, n° do 
registro no Órgão competente, data de 
embalagem e prazo de validade. gr 4.000 
acondicionados em caixas de papelão  
lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo de validade minimo de 6 
meses da data da entrega. 

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% 
de lipidioS, à base de óleos vegetais 
IlquidOs e interesteflficados e sem 
gorduras trans. embalagem primária pote 

plástico de 5009 contendo 
entificaçã0 do 

produto e fabricante, informação 

2 	
nutricioflal por porção. data de embalagem un 
e/o" prazo de validade e S.l.F.. 1 
acondiCi00 em caixa de papelão 

. 	 lacradas e intactas. Prazo minimo de 1 
validade de 	

data da entrega. 
4 meses da 

speciflca5 impressas na própria 
lagem entrega mensal isinta  

SOVA 5,20 	1 	20.800,00 

3.50 	1 	
12.180,00 

VALOR TOTAL DOLO' 

3.480 IPURO SABOR 

5 Gera -

DecISO pa todos 
os fms de 

direito, que 
 nos preços ofenadOs estão inclUldM todas 

sociais e demais ônus 5tine

as despCS 

jcidCfl sobre 
O 

fornecimento refet a tributos,ncarg05 
	

flt à 

DeclaramoS para 
 

todos fins de direitO, que cumprimos plenamente os 

requisitos de 	
ilimÇã0 e 

0eciJÇ do 
objeto desta itaçt0. 

que 
nossa 

 Carta Proposta tá em conformidade 
com as 

e  xigências do instrumento 

Convocalorlo- 

Co. 27 de Dezembro de 2018 

pacaluS - 
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ME¥ UMO 1 'tT aca QUCSCLQ '1 usdrT '1 ima M V TOTAL V.TOTAL EXT. 

ac ata da piasses qoasdada,s,nata,, tamanao salso SCSI raese. 
tuflntes e altania 

K, 30 C~ Is-ansa a ~Astavdawsse a se,' ~. P~ 559,39 trinta anosa R128t.63 
e uns rasa a 

tn.,a. arras de sçdedea, pemaita.. larva.. centavos 
ansanta a fls 

centavos 

aa.'ana 	prata 	tamereve 	médio 	(lOOg), 	da 	p~ra tintas um mU, 
qai'dad. 	'o ..sinapan'aa integra,, taln,ersliO e oitOcrutOs salienta 

2 Kg 6250 CEflA ~.,Munlfoa'm.. GOfli polpa tema e miada, davando 11115'O 
cinco rIal 	dai 

R$31,517.76 'sete reais a 
sar bar,, dasaavolvsda. San danos ltsacos a macanicoa acicatas sela 
orlundoe do manuasiO, itansoorta. cantavoa 

Laranja pais tamanho médio. de primara qualidade, quarenta os!, 

3 hp 6 600 CECEARIA 
frutos cwu, grau masimo da avoiuçêono lamanlio. arDina a sal, real. a li'snta 

0540408.15 
quatoccntoe ceita 

sabe, da eap tem..~.ie, sanifo,mea, aantem..~. ou dafadol, a cin000.atavo. ta,iae dazanala 
firmem e com biiiho, sem machucados. centavos 

MAÇA nacional, - primeira qualidade, In ratara, tamanho r,ovacantea . 
4 lig 75 CEASA a e., uniforme., aam maohuoadoe. Iam larva,, paeaaitaa 0112.04 

dois 'saia a 
51903,06 n~, a,i, 

• ouitaa irapucaza,, acondicionada am csxaa de papai. 
qualro oenlavoa 

coritavoa 

Manvio ioimeaa o. primava qusadada, caiu 	80% da 
n.aluraçao. fruIas qua tamanho sndovme. no grau maa,w do.. 5—. duzaatoo 

K1 3750 CLASA de avoluçio no tamanho, arom...  aborda aspõc.a. sem na!;' 
rês reais a varia a 	atentas euato 

urinem. ou dafsitoa 	Or,'sas a com brilho lavre 0. 
a bata ts,tavOe r,*a e novacta 

auisdada.. p.'asdaa a lanae sana maaftvlcado, 
centavos 

M.lanc,a g'auda, da primeira qudada, CasCa •tagrs 
quatoi'za n'é. 

livIe 	da 	au1dadaa 	P.~. ir 	levas 	tamanho 	a 
de's 'n'la ..M.. 

K, 5000 C(A5A 
dcio.aoao un, o'm,a danado a 	bem øearvoh- 4a a 

RI? 45 quarenta a cinco 5514 aa),fl novanta a bê, r5 

,,adievs. cci" pcip' -me. intacta, sai" 's'aChacaoos. 
centavos aOetevitaa fl 

 centavos 

Malas jseiovaa 	de panses oreakdaG. Ianven',o "éoo camilo e Oitenta. 
a..,. machucado. coioesçle 5 tamanho undorfl,as, com 

1, 15 i.aia. 
tia, raMas 7 K, 50 CEASA 

grau da 	naturaç&c adquado 	isento da aaab.ténciae 
513.17 saaaanta• aala 5*153,47 

aaaaaata a seta 
tarrosse sujsssdas 

cantavos 
centavos 

VALOR TOTAL DO LOTEI 51100.103,01 
canina, aasøentoe a três raaia. saia e.ntavoa 

a 

a 

Lie/lAfire 6 
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OSIETO Sal.çko de m,IKoe proposta para registro da preços visando tutoras a avantucia .quisiçõev O ganios aiim.aticiøe d,atmad0. ao. aio 	aaaiaudoa p510 Piorm• 
o. Aiils,aaiaçao Escol., do mscipl0 d s4onzonta,Ct 

CARTA PROPOSTA 

Lofl 1. AMP(A  
PIEM 0 5410 0101 MANCA DESCRIÇÃO V Unir V. UNfl pT. V. TOTAL V TOTAL Vil. 

oitocentos. 
Abaoau da primava qualidade, in natura. tamanho mediu, nova raa • quabo 

Kt,J 90 CÍASA tamanho a coloraçio unhforms . san, datados. polpa 059,39 liintaenova 11$344.90 
Unia, liveis da sujldadaa. par*aitaa, isrvsa cantavas e anta, la 

Senso. 	prata 	tanu.M. 	médio 	(1009! 	- 	primeira no'nnta. OIOO 

qualidade, ia matula, •m penca. intagras, tamanho a psiu, sa*teatoaa 

2 K0 1.f111)) Ci ASA ~~uniforme. cc... polpa rema a Intacta. ti.~. M$StO 
cs inco vasa 	dai 

95.II3.27 •aaaaataefrêe 

aar bani daa•nvoiv.dt 5am dance 'alcoa a macfr,ico. 
o.tevee 

rq 	5 vta .a.ta 

orIundo, do manuseio. tranpe't. Oe,slavte 

ossa vt%ta a Ias 
Ls.snja fera tamanho '1,400. da prv.saira quaad.da. 

5-. dolaretes 
3 9, Ia 300 CEASA 

trutas cons wsu mesuras,..mesuras, é, 9~ S0 tamaniso. ..tn,aa •' t'aita 
1,11121=4.111,1,11121=4.111,41,11121=4.111, sint, a quavt r. 

da,..Øe. ialom.as . Ias Çass,aloa ,a deelc.s avoe 

do ,.,wI, 

4 K, 275 CLASA 
_______ 

a 	 tteor ta....... 	iaaclwscado.. san resa parasse RIU 
a 

saapa.arnaa aoendaonada am c&aaa dapaplao 
avos 

10.n~ 

centavos 

M~Mtonformo..osa da primeira aual.dada. com  *0% da 
msis'raç4o ir 405 da tamanho uniforme, no gratan.atinio 

trinta •aals 

li9 11 	50 ~A 
de avoiuç&o no ~amo, aroma a sabor da aaflde,acm tinta 

11$38.734.69 • 
ferimento, ou da'faitoe, ~. a com bnaho Uives da sos 

ta e 
 

aes.en 	nove 
ujidades . paraalta 	la s 	 a a 	rvas, asan machucados. centavo. 

Melancia g,auda, da primaira quaadad., calca int,gta, 
dois ad. e 

quatant..quStiO 

)P,g 18000 CEflA 
liv,. 	ds 	..4idadaa. 	pataaitaa 	a 	urres. 	tamanho 	e 

quatanisa cinco 0544 081.63 
mil a oiiant.aum 

coloraçêo uniformes, davando ser bem desenvolvida e ras,aeaa,tenta a 

madura, com poipafirme • intacta, saiu machucados 
centavos 

três ca,ntr.os 

Mcii. Japonê.. de primeira qualidada, tamanho médio. qunh.ntoa. 

5am 	machucado,, coio'çlo e tamanho unãfor,,..a. com  
ia, rena a 

~ames.-   
)<q 100 CEASA • 51851.02 pico da n.eturaçêo alagado. janto de subatinc.ea 

centavos 
flali a 4sa 

laivoaU, aijpdad.s centavos 

- 	 VALOS TOTAL 00 LOTE 01: 5*3013001* 
- - 
	 trezentos e um n'si, oaena.o. soose maia a dazose .enta'.ae 
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e 

Pa.ture pn p, ..... da Minga.. de Tapioca com ielte co, 

pi, integrei. •nrlqueoide co.m no n'mimo 5 vitamines 
IvilamInse A. O e SI • Ie,ro, SEM O CORANTE ARTIFICIAL 
AMARELO TARTRAZIIIA. oont.ndø no mósimo 600,,.g de 
sódio. 5.59 de gosdu,. seturide por 1009. embalagem 
prlmsie de polieel.' ou poIi.tt.no  metalizado, com 
.flntiflc.ç*o do produto. data de f.bno.çaoe prazo de quatafla reMe. dez md. cinquenta 

67$ 
FORMA 
FÁCIL 

vdade ~imo do 240 d'sete me ... I oa dita de entege R$64 90 noventa 1119 1 0 0% ' 12 e se.e reMa e dois 
coo. peso liquido de no m,oimo 1 k9 (esØeciOcç*ee centavo. c.ntsvoe 
eIlpfe.sse 	Si 	.100115 	ambs.çem 	ou 	•nt 	ebQSJeta 
aItsi,eate 	cots'ts, 	que 	sso 	possa 	ia' 	removida 
fscilni$ate), 	.crd'c,on.d.e 	e.., 	cates 	de 	pepe4&c 
retorad 	tacreda. e ,nt.ct,s. co., lC 	sastO de .,,O40 
odee .eVe,t'o. s'jbstMc.ae ........ ousaQue' Outro 
ORO de naI Entrega fl..nes 

VAlOR TOTAl. DO LOTE 2?: R$20.112,24 

,,ata ....i. anta. doze reate evint e quatro centavo. 

LOTE 25' AMPtACONt5RRENCIA 

OTD€ MARCA DESCRIÇÃO V UNIT V UN(TEXT. Y.TOTAL V,TOTALLXT. 

LeIt, e... pó IntegreI de 1 	quslidade. co.. no inim,.o 5.19 
de protaine p0o porção de 289 	rendimento n'mimo Os 31 
porções por pacote EmbSagam primada metalizada 
peso Iiqutdo de no minno 1 kg, eCondi cionedoe e..vo fardos 
lacrados e Intactos coa. IS sg A •mbeiegem dave's 

qum°5e°to5e 

coatar 	externsmente 	os 	dado. 	Se 	'dentflc.çao, Vinte tese. 
dflflSMa md 

)Çg 11000 
SOM Ou 

procedlnc.e .nVrmeç$ee nut,Icionels numero de lota, R$3o.1i queataeua 0111414 M.74 
coeetMe 

LEITE 
peso do ~TO, dita de rierlcaçeo 	pulo de vfldade. crtvoe 

riais. 

,.v. 	do 	~MO 0 	Siflis&SflO 	da 
setenta e coc, 

AgrictrlaJrslWteOA e cv,to de e.epeção do SIF 
centavoo 

iwtO de moto. Odor.. estranho 	s..Setlno.ee øociyeae 
qua.sque. 	outro 	upo 	de 	ia.,.teia 	£aptclitoaçÕ.e 
.l.prnsn na Ø(OØfl• ernesegen. 

VALOR TOTAL DO LOTE 21 R$S1I. 31.11 

gulrt.atoe e deteeseis 
 

mil novecentos e treMa * oito 'asic e setenta .0110 c.nlavoe 

LOTE 2$. COTA EXCLUSIVA ME OU [PP 

UM LINoll 01111 MARCA DESCRIÇÃO V 014ff '1 	014111*1 V TOTAL V TOTAL (11 

Leite em pó integrsJ der qu.IId.d.. tom no ndnln.o 6.79 
da protalna por porçio de 2% e rendimaneo mInImo de 3$ 
porçõ.e por pacote. Embalagem prw.'ena metalizada a 
peso líquido de no amimo 1 4 •condicionado. em tardoá 
isolados e e.teotoe com 10 4 A emelegen' devar* 'avenca. un' Irei 

SOM ou estetnameate 	o. 	dedos 	de 	ideolificeçIo, treMa esse duzentos e .rita e 
3000 

LÉU! 
p'oced*ada. Infonneçõee r,jlrclonfl nun.e?o de lote. P13041 queranta . um R$9' 2,?4 42 qwstro rase e 
peso do produto, dita de fabricação e praia de vaidade, centavoa qjrta e nov. 
nun.eqo 	do 	registro 	no 	*.uateno 	do ceatavoe 
A9IiCudtJre4111o.POA e carWStd de ..epeçao do 5W 
beato de anoto odor,, eetenruoe .u*stJaci.. n.,as e 
qusaquer 	Outro 	ba. 	de 	r.pu'ele 	t.PW*lceQôea 
espressas na prtpna en*el.qe' 

VALOR TOTAL DO LOTE 29: R$91.224.49 

noventa e te, mil. duzentos e vinte a quatro reaIs e quree,ta e nove centavos 

- - 
	 LOTE $6 - EXCLUSIVO mal OU É» 

ITEM UNIU 1 	0105 MARCA DESCRIÇÃO V UNrT V.UNITEXT ',' 	TOIAL V.TOTMEXT. 

Adoçante dietótico liquido coa. Ste.%e NslursI, podendo 
oontee 	edticorent.s 	wbflc,e.e 	secaria e 	•Odio. 	e 
c.clsmato de sadio 	em fresco. de pollabrano .tOeico 
contendo SGml. Não ffrodonvor na cotRoe.çeo eilitøi ou "d dvzeatoe e vWnte 

UflO 60 2(0 1W 
.ørbitol 	ou 	trutoec. 	A 	en.bsags.. 	deve' 	contei 

P12044 
r 	1 "teses 

, R5' 22449 
e 	 5 

ertamsoente o. dsde* de ~~AO e procedência. Qus.ntae neve 
.'fotmsção 'sAncionei 	stewo de lote. qi.aat.dede dc 

C 
contavas 

produto. n.j..e.o de registo Devera aprae.a.st  vekded.' 
abala.. de 40 (dez) mesea e pane de dMa do 	vega 
Regievo no i.istirio da Saúde. 

~CO em  pó. composto por tubi envIqt.eoldo com 
teryo e atido folia. e suspensão oleosa de urucum, SEM 
SAL. O produto não deve conter quantIdade aigrwloet've 
de 	protemnai 	gorduras 	total., 	gordiese 	esturada., 
gordures trans, flora elin,enter e ~TO.elo paootea doze mil 
plásticos de 	tOOg 	com.. 	.d*nt.floaçáo do 	produto 	e um sei e oitocento, e 

2 PcI 9000 ItIMIMO fsbricante, h9  do registo no órgão oom,p*tant. doto de R$'e.43 qu.renta eiró. 0[$12 067,14 cinquenta e este 
embelegeqn e prazo de resdade. acondicionados co. centavos 'asa e quelone 
fardol tsoredoe de lIeg. Prezo de v.Iid.da n'mImo de 04 oentevoe 
meses 	e 	partir 	ds 	date 	de 	entrega 	do 	produto 
EepeciOceçóee mmpeeesea as pvóØ.Ie ambal.ge.n seanto 
de 	mofo, 	odores 	esflnhoe. 	subst&',cie snoc.ee 
quaisquer outro bpo de .t.ur.ca / 

Li / 





PAG 

0 1 
Sal 	retesado '04.4.. ea*eiege.n pflmwie pokeul•r.o 
V.nep.r.nie . 	reel.teM., 	elesico. 	heqw.etløemenl. 

d~ mii. 
ICP,eao 	POf 	term000ide9e.v. 	ow. 	idesliflceolo 	do 	

quinicentose 
produto e do liebr,cante. regievO no Orgia competente, 	 unI real e ytee R$1 22 	 P52571 43 	eelentee um cci. 3 	Kp 	7.100 	ALTEZA 	dela oo cmbgagem• prazo de veli4ede e pato ~d do 	 doi..~. 	 • 	Inc ¶ k,tconacionedoe em fardos leciedo. com  30 	 centavo. Nesta 	de 	impurezas. 	E.pecif'ceçõee 	impr.eeae 	ne 
propfle emoalegem, 

Tempero cond,mentedo completo oeee.. o liquido BEM 
PIMENTA, 	....teme. 	•mbelegein 	pilmáti. 	geme1. 
pisetica contendo 500 mi com idem~m do produto. 
do tebncenia n do regietro no 0,~ competente, dela 	 teses., ee.ecento. e 

7100 	REGINA 	de ~1.p.e piela cie .~de. econdeceonedoe ..P5453 	cnque'tast'e. 	5515.471,47 	tetenia. tr...... 
cela. de P."1&0~Me e intacta contendo 12 unlded.e 	 Gente.:. 	 • QuedIae ccl. 
le.nto de odores ~~eubetb,cl*e nociva. e 	 1."~
que'equ.1 Outros h~de Impureza. Prezo ..de 
vetidede de 3 I,eeee de delade entnge 

Vinegme de lcool. aodez roliel 4%. ~OS.-ptln.aile 
rre4e preeoce coMendo 500 n 	con. ,Oest#ceçao do 	 duz produto e do tesitEaMe, ~MOno Orgio compeleMa. Ode mil, 	eMoe 

5 	G 	240) 	OKO 	dela d emõseges. e prezo de veedade, 0~.~0~.~135 IQ 	tese dez 	1312,244.90 	• QtiWeal, e uet'o co 	e 
cesce de papelio lacrado e eMacta co,Mrtdo 12 	 ..ovente ceatsvoe 	 reele a 

,r'-dedee Lr,rs de .'.o,.r.'efle. Prezo mes...o de veededa centavoe 

- - - 
 0' a —elo. de data de et'ega 

VALOR TOTAL OO LOTE IO; 	P544571 4: 	" 
- - 	________ 	fisemenla e quero AS, *tenh.entoe e eetente e um eta e gueconte e lrêe clevee 

- - - 

 

LOTE SI. EXCLUSIVO St OU114-  
ITEM 	LiMO 	QTOE 	MARCA 	DESCRIÇÃO 	 Y UNIT 	V UNIT EXT. 	V. TOTAL 	 V TOTAL III 

Ole0 de eoje 'eflnedo Upo 1. •15 gwfe r. 	PO com com~ 

de 500 mi tons ~~Mdo produto • fabilcente, 

esnoipseçio nutr.cional por ponçao, n 4  do regietru no Orgia 	 vInte e Sele 

0." 	4000 	SOVA 	

mil 

oompelenle, dela de en~MIN,~e prezo de veledede, 	 cenloev.ataedoie 
sele feele e 

R56,5:i 	cesqureset,ee 	RUI 122,45 
eoc.,dioionedoe em ceieee de pepeilo iec.edee e rnIactae 	 'caie e que.,la e 
contendo 20 un.dadee, I.CnW de odores 	tr 

a es ias os 
ecenhoe, 	 cm..cantemos 

edbeIAncie. nocivee e W.1.~ outro tipo de inipureta. 

Prezo de velldede nunimo de O rode*.te etee de da 	de emttege. 

Mergervie vegetal aos' cal - Ide 75% de IpidIo., à bate 

d• aMos .'.gelale ieqiadce e e,terntanlloedoe e .. m
gordu,ee Irene. emoalegen. pel.1'ãfle pote ~.da 	 r.,.e casco me 

5009 oontando dee,flceçeo do ~ . tMelcenl.. 	 q..fl..,floe a 

2 	unId 	3430 	PRIMOR 	lormeçao riutzld.o'lal por pctçSo, dele de estalagem 	15 	
ele 'e'e e 

7.35 	 P32554735 	aneeneeate 
lia 

edou prazo de remoerãoremoerão
e c ..00 te'flIvOe 

e e SIF - eddod*lonódte em ceia 	 r 	e WWda e 
do papelão acm ~0 e estada Prezo nt,à,n0 de ~0 cInco com~ 
de 4 meeee da dela" entrega £ep.cW.caçÕea itIpr,eaaa 
. p'Oprse e.ebsegemn Entrega maI 

VALOR TOTAL DO LOTE 31 	 R$5 	489.80 

c.nq.sMe eis.. Ind. assoando. e oitenta e soro rede e oitenta Denlavo. 

	

VM,0*OLOSAL 005 LOfll:I 	 143.812 891,84 

r4. seMd.a. Cri1OCeA?Oe dota sex oltoow,tov e novenlaeum rea.J e or'tentAegl,e /tt, 05 levita 

	

PRAZO DE ENTREGA: 	 10 (DEZ) DIAS 

	

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 	 60(SESSÉMTA) DIAS 

Deoleremo.. pere Modo, oe tine de direito que no. preçoe ofertados estio Incluia. toda. cc  despesa. inoidentes sobre o Ion,eclrnenlo 1.1.m.. * tributae, .ncergoa eodiel.e 
den.eie Õnus etlnenlee a exacuçio do otIelodeate  Iciteçso 

Deol.resoe, pare todoe oe fins de directo, que OunipolSol pienemeni. 04 fequleltoe de hllitaçio e que ridos. Cana Proçoeta cela em contorilildade dos. a ..~. do 
iaettumento convocatõrlo (edital). 

•ORTALEZAIC€, 21 de 0E2E.8R0 de 2014 





A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE 	 L,C,tyvui7t 	-5 9" 
pqÃo ELETRÔNICO N.° 2028.12.06.1 - $RP 

\% 
as-i 

dest,riados aos alunos OBJETO: Seleção de melhor grop-.-111 'o,a ia aquisiçôes de gêneros abrnentoos 
—r ,iah»P40de liv. l..a 

D'tE AMPLA CDNCORRtNCIA 

DESCRIÇÃO 
— 
11H10 

— 
MARCA '/. UNI? Lua EXT. V. TOTAL V.TOTAL M. 

Abacate de Drirnelra Qualidade. ia natura, tamanho 

— 

no 	'ea e ' oitocentos e 
médio, tamanho e cøloracjo uniformes e sem defeitos, 1(9 90 produtor P5950 SS,0O cinquenta e cinco 

polpa Arme, livres de sujidades, parasitas. larvas. 
Cinquenta centavos 

reais 

Banana prata tamanho médio (1009), de primeira 
qualidade. in natura, em ~incei tamanho e Cento e 	s mil, 

2 cobrado unifone. com  polpa Armei intacta, 1(9 28.750 produtor Rs5.50 
cinco reais e 

103.125,00 cento e vinte e 
devendo se' bem desenvolvida. seu, danos Asicose 

CinQuenta centavos 
cinco reais 

mecânicos orhjndos do manuseio. transporte. 

Laranja pare tamanho médio, de primeira Qualidade, cento e vinte e 
frutos coo, grau máximo de evobuçio no tamanho. 

1(9 16.500 p'oOuo' í(S/ 4 Ser reais e 111$122.100,01) dois mil e cem 
aroma e sabor da espécie, uniformes, sem fenmentos q.,arenla centavos 

reais 
ou defeitos, Armes e com bnlho. sem machucados. 

— 
Maçâ nacional, de primeira qualidade, in mistura r  

— — 
dois mil, 

4 'amanho e cor uniformes. sem machucados, sem 
1(9 '/" ç,Jiio k$:,',.'1 

ititr reais e vinte 
R$2.745,00 

setecentos e 
larvas, parasitas e outras Impurezas, acondicionada ,c,ilnvos quarenta e cinco 

— em caixas de papelão — — ., reais 

Mamão formosa de primeira Qualidade, com 80% de \ 
maturaçie. frutos de tamanho uniforme, no grau 

máximo de evoluçbo no tamanho, aroma e sabor da trinta e sete mil, 
espécie, sem ferimentos ou defeitos. Armes e com 1(9 11,250 produtor R$3,30 

três r reais e trinta  
R$37.125.00 cento e vinte e 

brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
Centavos cinco reais 

— 
machucados. 

— — 
Melancia graúda, de primeira qualidade, casca Integra. 

livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e dois reais a Quarenta e cinco  6 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 

1(9 10.000 produtor R$2.50 
cinquenta centa vos 

R1145.00.00 
mil reais 

madura, com polpa firme e Intacta, sem machucados 

Melão japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, 
sem machucados, coloração e tamanho uniformes, três reais e setenta umnh,tnt05 e 

com grau de maturaç5o adequado, isento de 
Kg 150 produtor MIlO centavos 

Rs555.00 cinquenta e onco 

substâncias terrosas, sujidades. 
reais 

VALORTOTfl rr P4321 505,00  

-ti'eierstos.onn mil, quinhentos ecincoreals....__.  

LOTE 2 ' COTA EXCLUSIVA ME OU EPP - 
DrSCIÇZ3 

— 
UNID 

— 
OTDE 1 MARCA V. UNI? V. UNI? UT. V TOTAL V.TOTAL ar. 

Atinate de primeiro qualidade, ri natura, tamanho 
"edio, tamanho e coloração uniformes e sem defeitos, Kg 30 produtor R$9,50 

reais e 
101285,00    

duzentos e oitenta 

— 
polpa Arma, livres de sujidades, parasitas, larvas, 

— — 
cinquenta centavos e amo reais 

Banana prata tamanho médio (2009), de primeira 
qualidade, ir natura, em penas integras, tamanho e trinta e Quebro ml, 

2 coloração uniforme, com polpa Arme e Intacta, 1(9 6.250 produtor P5550 
CinCO reais e trezentos e 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos ltslcos e 
cinquenta centavos setenta a mCO 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, reais 

Laranja para tamanho médio. de primara 4ualidade, 
frutos com grau máximo de evolução no tamanho, sete rea.s e quarenta me e 

aroma e labor da espeoe. uniformes, sem ferirne.ts 
1(9 5.590 produtor R$7.40 Quarenta centavos RW.700,00 

setecentos reais 

— 
ou defeitos, Atines e com brilho, sem mact,ucados. 

— 
Maçã nacional. de pnmelra quSdade, In natura, 
tamanho e cor unWorn%es. sem machucados, sem doze reais e vinte novecentos e 

iarvas, parasitas e outras rpurezas, acoi*cionada 
1(9 75 produtor R512.20 R$915,00 

Quinze reais 

— eu, caixas de papetio — — 
Mamão formosa de pnmelra qualidade. com  80% da 

maturação, frutos de tamanho uniforme, rio grau 
máximo de evokjç&o no tamanho, aroma e sabor da tit reais e trinta 

doze mii, trezentos 

espécie, sem fenmentos ou defeitos. Armes e com 
1(9 3.750 produtor Rs3,30 

centavos 
R$12.375.00 e setenta e cinco 

brilho k~ de sujidades, parasitas e larvas, sem reais 

machucados. 

Melancia graúda, de primeira Quai000e, casca integra, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

6.000 
dois reais a 

coloraçao unirormes, devendo se' bem desenvolvida e 1(9 putor P5250 
cinquenta centavos RSlS.000,O0 quinze mil 

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

— 
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OTE 29 - COTA EXCLUSIVA PIE OU EPP 

)r5cR:ÇÃC) UNIO QT)F 11tRCA 	- 1 L)N1 V.NIT 	EX. V. TOTAL N.tFAL ET-' 

Leite em pé Integral de 10 qualidade, com no mínimo 
6,79 de proteína por porçio de 269 e rendimento 

mn'mo de 38 porções por pacote. Embalagem pilmána 
metalizada e peso liquido de no minimo 1 kg, 

acondicionados em fardos lacrados e intactos com 10 
Kg. A embalagem deverá conter externamente os 
dedos de idenhlflcaçâo, procedéncia, informações Y  ; 3.000 piracanjuba R$32,00 trinta e dois reais R$ noventa e seis mil 

'utncionais, número de lote, peso do produto, data øe reais 

•abrlcaçâo e prazo de validade, número do registro r  
ministério da A4ricuiture/SIr/DJPOA e cailmbo de 

inspeçio do 5W. Isento de moto, odores estranhos. 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Especificações impressas na própria 

embalagem. 

VALOR  

noventa e sois mil reais 

OrE 30 - EXCLUSIVO ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO iD f 'S'RCA V. UEir V. UNIT EXT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Adoçante dietético liquido com Stevia Natural, podendo 
conter eduicorantes artificiais sacarina sédlca e 

ciciamato de sódio, em frascos de polletileno atóxico 
contendo GOmi. Não apresentar na composição xiiltoi 

ousorbitolou frutose. Aemba lagemdeverconter 
Unid 60 união <5?1 •;ite o Lrrc 	o Rol ?iC,OO 

mil duzentos e 
externamente os dados de identlflcaçâo e procedência, sessenta reais 
inrormaçao nutriclonal, número de lote quantidade do 

produto, número de registro. Deverá apresentar 
vaidade mínima de 10 (dez) meses a partrda data de 

entrega. Registro no Ministério da Saúde. 

Colorftico em pé, composto por furbá enriquecido com 
ferro e áddo (61100 e suspen$âo oleosa de urucum. 
SEM SAL. O produto não deve conter quantidade 

significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trens, fibra alimentar e sódio, em 
,acotes plásticos de 1009 com identificação do produto 

r-ai e sessenta quatorzemlle 
2 e fabricante, nodo registro noórgâo competente, data .2C' irei.. oce R5br: R$14.400.00 

e embalagem e prazo de validade, acondicionados em 
centavos quatrocentos reais 

fardos lacrados de 1kg. Prazo de validade mínimo de 
06 meses a partir oa data da entrega do produto. 
Especificações impressas na própria embalagem. 

T%ento de moro, odores estranhos, substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. 

Sai refinado iodado, embalagem primária potietileno 
transparente, resistente, atóxico, hermeticamente 
fechado por termossoidagem, com ldentiflc.açâo do 

dois mil, 
produto e do fabricante, registro no órgão competente, <q 2.:iJO jara'é R$l,30 

um real e trinta 
R$2.730,00 setecentos e trinta 

data de embalagem e prazo de validade e peso liquido - centavos 
de 1 kg, acondicionados em fardos lacrados com 30 kg. 

reais 

Isento de impurezas. EspecIfIcações impressas na 
própria embalagem. 

Tempero condimentado completo caseiro líquido SEM 
PIMENTA, consistente, embalagem primária garrafa 

plástica contendo 500 ml com identificação do produto 
e do fabricante, n 0  do registro no órgão competente, 

4 
data de embalagem e prazo de validade, 

G 2 'O 
tempero da 

Ks?00 sete reais .., Rs1680000 
dezesseis mil e 

acondicionados em caixa de papelão lacrada e in tacta cosa oitocentos mais 
contendo 12 unidades. Isento de odores estranhos, 

substâncias nocivas e quaisquer outros tipos de 
Impurezas. Prazo mínimo de validade de 6 meses da 

data da entrega. 

vinagre de álcool, acidez volátil 4%, embalagem 
primána garrafa plástica contendo 500 mi com 

identiflcaçâo do produto e do fabricante. registro no 
doze mil, 

órgão competente, data de embalagem e prazo de GrI 2.4oC RS5.30 
cinco reais e trinta 

R$12.720Q0 setecentos e vinte 
validade, acondicionados em caixa de papelão lacrada centavos 

R$12.720,00 
 

e intacta contendo 12 unidades. Livre de impurezas. 
Prazo ~imo de validade de 6 meses da data da 

entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 

Quarenta O Sete ,iiit, novecentos e dez reais 
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LOTE 31 - EXCLUSIVO ME OU EPP 

t-RRC. u'i:i L UNI -  PXT. V. TOTAL V3UtA&iEXT:T 

Óleo de soja re'i0000 tpo 1,o" garrafa pet com 
conteúdo de 900 mi com identif.caç80 do produto e 
fabricante, informado nutilcional por porç&o, no do 
-egistro no órgão competente, dato de embalagem e vinte e oito mil 

prazo de validade, acondidonados em caixas de 1'! 4nr!ç M., 17 P., t ....ais R$28.000,00 
reais 

papelão lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substincias nocivas e 

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

cIrgonna vegetal com sal - 55 a 75% de lipidios, a 
base de óleos vegetais líquidos e interesteriflcados e 

sem gordura trans, embalagem primária pote plástico 

i'00 

de SOOg contendo Identificação do produto e 
vinte e sete mli, 

fabricante, Inrormaç5o nutrlclonal por porçk, data de 
Unid 3.480 dellc a R$8,00 ti 	eols oItocentos e 

embalagem e/ou prazo de validade e 5FF., 
quarenta reais 

acondicionados em caixa de papelão lacradas e 
Prazo mlnimo de validade de 4 meses da date 

da entreoa. Especificações Impressas na própria 
11..tictos. 

embalagem. Entrega: mensal. 

VALOR ToTr3b t37r' R$55840,00  

-- 	 Cinquenta e cinco mil, 0-locaflios e quarenta reais 

a
VALOR GLOBAL R$4.017.073,8$ 

quatro milhões e dezessete nula «tina e três mais  oitenta, oito arjtivot 

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

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão 'nciuidas tcdas as despesas incidentes sobreofornecim-ento referentes a tributos, encargos 
sociais e demais ônus atinentes à OX&uÇãO do objeto desta iicilaçáo. 	 - 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos piename;ito 0, requisitos de hobiiltaç5o e que nossa Corta Proposta est5 em conformidade com as 

- 	 convocatório (edital). 

FORTALEZA(ÇE), 26 de Dezembro de 2018, 

ffl 
MN 





LOTEI - AMPLA CONCORRtNCIA  

- 
ITEM DESCRIÇÃO UNIO QTDE MARCA VALOR LNIT 

 S'ALORIJNIT VALOR VALOR TOTAL 

 EXT. 

Abacate de prumita qualidade. in natais. tainanhu niedio. 

01 lamanho e coloração unifonnes e seu, deleites, polpa furto. K8 90 Ia Naluta R$9.30 
nove reais e mata 

R583 7,00 
oitocentos e sinta e 

livres de sujidades, parasitas, tinias, 
ceIitJVOS 

 
teto (vais 

Banana prata tamanho médio (1008), de poimetra qualidade. m 

02 
natura. ersi poucas Intesras,  tamanho e coloração uniforme. com  

I(j 18.750 tu N~ R$5.2O 
cinco reais e vinte 

R897.500.00 
noventa e sele mil 

polpa finiie e intacta. devendo ser bem desenvolvida. san danos centavos quinhentos reais 

fisi:os e mecÂnicos oriundo; do manuseio e Danspotie. 

laranja pena tamanho médio, de poimeina qualidade. Sulca com 

grau máxime de evolução no tamanho, anho, aroma e sabor da espécie. 
16.500 tu SiMa RS7.3O 

sete reais e cinta 
R5120.450.00 

cento e vmte mil. 
qua,ocentos e 

uniformes. sem írimen;os ou defeitos. fimies e com brilho. sem 

machucados 

centavos 
cinquenta reaja 

Staçi nacional, de primeira qualidade. in nafta tamanho e cor - - dois mil. 
03 unifbnnes, sem machucados. seta, larvas, parastias cotaras 4 225 In Natura R513.00 Ira. reais R82.925.00 enveeeráos e vInte 

ünpwass, acondicionada es,, caixa, de papelão  
- %tamao formosa de prirneim qualidade, com SOIS de maiura$o. 

Sinos de tamanho uniforme, no 55Li máxun, de evolução no 

tamanho, alisem e sabre da espécie, san lbnnientus oudeSitos. C5 reais i 51105 
sinta e sete mil 

os 11.250 tu Natura RS3,30 RS37.l25.00 cento e vinte e 
Cinnca e com brilho livre de sujidades. parasitas e larvas, sem centavos 

cinco mos, 
machucados 

- Melancia ~da. de penneir, qualidade, casca integra, livre de  

sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração unst'otmea, dois reais e setenta quarenta e nove mil 
co 

devendo sei bem des.ea 	n,a 	 e ve'oda o 	duaems 	c 	polpa firme 
K 18. 000 É. Natas,. R52.75 . 

eu e d 	centavos 
R249. 	00500. 

e quinhentos reais 
- intacta, sem machucados - 

Meliojugionés, de primeira qualidade, tamanho médio, san séu reais e quinhentos e 
machucado,, coloração e tamanho unsfomie,. com au' de K 150 tu Naus R53.45 quarenta e cinco RãS l,S0 dezessete reais e 

maturação adequado, isento de substâncias tenosas, sujidades centavo, csniqurnt.s centavos 

VALOR DO tYoiT' - S30&S54,S0  
weunios e aio mU_aorin urrnc e gucfro 'cair e e'atsqiciva ccnravrxs - 

LUSIVA ME OU EPP  

lTlt\t DESCRiÇÃO VNID OTDE MARCA VALOR UNIr 
VAlOR UMT VALOR VALOR TOTAL 

Ul'. TOTAL 
Ãsc.s:c dc pr iate ara qualidade. m natura. tamanho màdio, - 

Oi :asuas',ho e colotaçgo wiafonaies e sem defeitos. polpa (lime, Kg In N.I. R59.30 
nove reais e mura 

R5279.00 
discentes e idlenla 

- livres de sutidades, mamo, lassas - 
centavos nove 'tais 

Banana prata tasraaaho médio (lOO&.  de peuneiru qualidade, in 

02 
uma. ser, penem troopter. 	 'w'° e colotação 'at'0mu0, °°°' 

4 6.250 lo NaDara RS5,20 
cinco reais e vinte 

RS32. 500,00 
trinta e doas nst e 

polpa linne e intacta. devendo ser bem desenvolvida. sem danos centavos qiainheutos reais 
fisicos e mecânicos oeiundos do amnistio e mansposte. 

- Laranja pera tamanho médio, de ptinicsra qualidade. Ouros coo,  

03 
grau máximo de evo1uçao no tamanho, ironia e sabor da espicie. 

4 5.500 Ia Natas R $7.30 
sele reais e trinta 

R540, 150.00 
quarenta mil cento 

ianit'om,es, sem ferimentos ou defeitos. "os e com brilho, sem centavos e cinquenta reais 

Maçã nacional, de primeira qualidade, in natura, tamanho e cor 
04 unl'otmes, sena machucados, sena larvas, prssatss e outras E8 75 te SaBia R513,00 lrae reais R$975,00 

"escorreu e 

impurezas, acondicionada em caixas de lxapetãs set enta e comeo reais 
 

- %tamio formosa de pnineini qualidade. cama 80% de malmnçõo.  
frisos de tamanho uniforme, no grau máximo de evolução ao Isole mal, trezentos 

OS tamanho, arcieneesabor da espécie. sem fe,imentosoudefeitos, K# 3.750 lis Numas R£3,30 
 

RS3.3o 
reais e trinta 

R512 ltlIc,c4entaec,,pa 
úmtes e com brilho livra de sujidades. parasitas e lana., seis, celitavos 

reais 
machucados. 

Melancia gr~ de pesmoisa quali~ casa integra. livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração  wmifons'ies, dois reais e setenta dezesseis milo 06 
devendo ser bem desenvolvida e madza, cena polpa finte e 4 6,000 In Natura RS2.75 

e cinco centavos 
R5l6 $00.00 

qusahentos reais 
intacta. tema machucados 

Melão iaponês, de primeira qualidadle. tainailio medio. sem UéS (vais e coato e setenta e 
Ó' tranchucados. colotaçâo e tamanho unitbnnes, com vau de E8 50 In Natura R$3.45 quarenta e cinco R511,50 dois 'cai.. e 

ttsslusaçâu adequado, isento de subsiárcias um, tias, sujidade, centavos cunqsienla centavos 

VALOR DO= 02: RS102 951,50 
cesieo e dois sul, esorecensoar e c'unquonkú,. silos reinas e ciiigiarsiiaa Ceesfalcsi 

LOtES' A%IPt,ACONCORRtNCIA 	 1 

l'ltMI DESCRIÇÃO 	 IFINIDI QTDg MARCA I'PM.0MTI 
VALOR UNIT 1 

EXT. 	1 
VALOR 	1 VALOR TOTAC1 
TOTAL 	1 EXT. 

,/-Ç• V3t C 9Ec'N \  
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A PREbIfITW&I MI/NJC)PAL DSHOR!2ON10E 	 1 
PREGÃO ELETRÕNICO 'C'2011 1206.1 - SRP 

FORTALEZA/CRI  27 DE DEZEMBRO DE 2018 

OBJETO: SeIeçdo de itwlhor pioposia para rehiro & preços visando listaras e eventuais aquisiç&a de pèrerno, alimenticios dei 	alunos assistidos pelo Prorasna de 

Alimentação Carolar do inuaiclpio de tlonzonWCE. 





liiJw. pan rcçwo de cwaz de a,flio 'udo um 0000 ai, p0. 

.n leito ei, pó negral. atnuosds coto 1» ~5 

niranas (vwnnn A. (e flp e kno, criticado no Sxin3 

(ir 	de sadio e S. Sg de gocdun asnratpot lOOp. 

ent.Iagens planas.. da polietice ou po).enleeio metalizado, caiu 

dnnui6asÁo do proxivlo, unlonnaçlo nurnuoa.l por porçio. 

dai. dc hhnc.çõo e pan, de v&,dade ITinl,T» de 240 dias (8 	(j 	673 	Voai. Piou 	R$I.2CI 	qu,nzc leais O 'lote 	dez nu, dtucaioaRSIO 2W.00 netos) na dais da enirqct com peso liquido de no ~imo 1 	 centavos 	 scne,rls (caís 
ic.pccir.c.ç.%cs iriçiesnan na pcõplia embalagem OH Clii etiqueta 

siisoenio «,Is,,ie. qual nu, possa sei removida ftcilmenie). 
acoadícuonada, em alisa de papelão ectoiçaiJa.. lanadas e 

unlacisi coou 10k& [~todo noto, odores eslnailok 
tulnuãncsas noc nas e quaisquer marro tipo dc inlpurcza Entrega 

ficou) 
Miseura para prepasu de %iungau da Tapioca coni Ima ciii po 

integral ennqucc,da çom no Ohinínlo 5 lilaulunas (ilWTtIa( A. C 
cli) e kno. SEM o) CORANTE ARTIFICIAL AMARELO 

IAM FIO J)sA. ccaie..dn no nnaxani SOOng de iddio e 5.5& de 
goeduws situada pos t OCg. embalagem pranasis de pobearce co 
po2,ciicno nsctaluzsdo com sdeoitdc.çlo do peoóito. dais de 

e cai' & .alssiade nvsn & 240 diasil metC1 na 	Kg 	6" 	Icem. fassi 	10$15 :u 	e ;IrtC 	de, mi. mmiii,,R5 10 160.m U. da enhre5a. SOfTi peno iiqak de no rrtt ] se 	 centavos 	 sessenta leais 
esçctti..'ci niçeesia. es. ptopns erz*aiaem o 	em etiqiacta 

alt.rcntc .'4antc 4..c Filo PO444 111! rctyovsjs f&ibixr,te,. 
w4 swriai.tss cio amsa. de papelão rrforçads, 'totais, 
nrs,tsssisn 	(liii isento de moto, odcera estiszJ'o, 

s-,shstin,,ai nO, sai e quatiques ourro ripo de znçwct. Ectes 
nasal 

- 	 VALOR DO C!2T' 	 R$~ 320,00 
vmI mfLs!enkme e suou' n'ali 

LOTE 23 - AMPLA CONC01010I:NnA  
ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNI)) QTDE 	MARCA 	VALOR L'NIT 	

VALOR UNIT 	VALOR 	VALOR TOTAL  

EXT. 	 TOTAL 	 EXT. 

Leite cio pó inloguaI do 1" qualidade, coto no nhlninlo 6,7$ de 

protelo. pre porçio do 24g . readumenio nnmnl de iS porções 

por p.cce t'rnbalalsoon pru.sMía rnclahiiada e peco lquido de no 

nhr,,mo 1 k, •couuducíoaados ccii Cuduss lacrados e intactos coso 

lo lm8.  A embslagcnu deterá osairei e.'kn,s,neare os dados de 	 1 	umotu 	Jçun uase 	
qhIJtciitoI 

1 	idenn6caçda, peoced&cs.. mfom,.& auiuu,c tomais, número de 	Kg 	1 1  C'DO 	Çanç'or,e... 	R$1.14 	ostenta e quisto 	R$558 290.00 	
"°° mo 

ole, peno do "da,,,,dda dia ~~o e pan, de isiadade. 	 E 	 contatos 
ai. diazaneese 

oa. 19.1
núniaodoregi,ero no %Imsatttwda A~.511` 1>IPO.A e 

caraubo da utspcçS' do SIF (tosco de noto. 	Sxcn eswanho, 

íubaclaicsas nxuna e qvanquua mato r,ç» da mitezt 

Fspectôcscõc. .nçtcsa. na potçata cntalsgem 

- 	 _  
- 	 VALOR DO £VIt 	 R555$.250,00 
- 	 qa..La tf 	 'e sint nhazmeol e ousaS' 15041 

- 	 wttflóiausivA ML ()ji  gpP  
ITEM 	 I)IlS('RIÇÀO 	 17510 QTDE 	MARCA 	VAIÂ)R II,cIT 	

VALOR t'NII 	VALOR 	VAlOR TOTAL 

Latem. pe .niepai de 1' qualidade. com  no 'turno ó.'g de 

yrocema pci peoçio de 16$ e uc,ídínwato mínima de iS po, õcs 
por pacote r.mhalagem ptünai,s sueislíesia o peso liquides de no 

ninuono 1 kg, .cond,csonadnn em fardos lacado. e intactos com 

lO kg A ernbalageni dc%erá conter extintamente oé dados de 	 miii., dou, reais e 	 noventa o ouro mil 
udeonfloaçio, puooeu$tncsa, lnloiinaçM, nusincionsul, nónnes'o de 	PC3 	3 000 	Canipomesa 	R$32.14 	olr..ra e ilualiti 	RSOS 520.00 	qusnitenros e 'tine 

nwnert' do ato w. no Muni,Wno da AguicuIiuialE.'DlPOA o 

cajinibo de mipeçio do SI!' Isento da moib, adoce. ealuu,bou. 

subulnçias flL%ui'tt e qususquei filha upo de iniptueu 

Especificações ulpianan riS rt6pii eittbaia$coi 

loro, peses do ptoduuo, daia de ffibai~ a pi aio iia validado. 	 cautai os 	 reais 

- 	 VALOR W LOTE 29,  
obsesso e oiro ovO guirM.'uos e vinte Naha 

LOTE 30' EXCLLSIVO ME 011 E??  

EXT. 	TOTAL  
AJoarc d,ecetso.' i'ç'àds' icei Stesia 	at,Jsl 	sicisi. 	.i!ct 

edu%ccnz'tea sztf',csssi sai aio. c4ja e 5'rsatc de srdmo em 

fr&,ci de rolKtEeno 	Loinini. (iíni \S "e~..ea"e~.. na 

ITE31 	 Dl'M'RIÇÂO 	 L'TOID QTDE 	MARCA 	VALOR 13111 	
VALOR VNIT 	VALOR 	

reais 

VALOR TOTAL 

ccnço,aJo vlr,oI ou ,ret'u.l os fiuti.. A 	a)aserT desa 	 'n'te uni reais e 	
duzotis conte, ..e..,ie os dado, dc aenti,. 5 aoe p..edéo'sa. 	Lrijd 	60 	rir,, 	RI 	4' 	quaaenia e cinco 	5$! .287,00 	

TTS 	fie 

nSio dc oesto. Dcvnt apeecenlai saudade licitas. de ID 

(dez) meses a pan.r da dais de ent'e1ca Rejinui, tio M,,u,sieruo 

da Ssudc 

.akrniação nornc.os.J. numoro de 	se. quantidade dc, pes4 	 oitenta e seSe uuo 	 ceustaso. 





LO,' j 
Colori oco em pó. comçotto par iha eonque,.tSt 	,n, nau. 

acid.o %I,co e wspeiisk, c1ec.ta de un'a 	SIM SAI. O 

produzo rijo deve cctler iusnndade up.f* de p.ct~ 

crdur.s tcrai.t zoniuns  .azunda,. g.d.na u. M. 

a?imeI,tr e todio. a, pacotes pisuiço. 5, IOOj — circia 

dentcodopn4utoeFatnanW.CJore3ISuSOtu*O 
t • K. RSIS 

— leal. 	11.a e 

.caSo 
R511 15000 

doze ,,.1. cento e 

cotrçclnae. data .5, n,túa.o, e prazo Se vandS,. ceenvos cinquenta rs 

.ccajuc,icsô,. cm fiador Lacrado, de Rg Prazo de nJ.d 

nlnem de 06 metes a panr da data da ea do rcoáso 

E.pectfic.çaes nwenu na rcÕçna eTT*.2Uan 10 de 

mofo odores ele~ sub.tinoas ncçr. as e  

podetrÇsawa 

SJ reStado iodado en*ai.çen, pwvnrria poâstMao 

us.spnmte. rcuiaeotr. SIÕUCO. I.c!TTWOOameftI teclado por 

lwn.n,lda5an. Cais ide.t6caçio do 1wodo e do 
um reaJa vime e dois mil. aetacduoa 

repaao.oór$o 	. 	 -. 4 2.100 tini Sol 11151.24 R$2 .601,00 

dsa de arkalaem e prazo de ndfl. pau boiado de 1 k. 
quflo e qiiaeo ceias 

aconôcioruado, eu, Sdos lacado, vai, 30 L# Iae.*o de 

LTUZCflS Lapççi6ç.aca u,c'as ia proçrta «i*alaem 

let,weto co,dinxriiado coitç4elo cneiro liquido SEM 

PlMEXT. 	CCCttfliflilt, erttalagan rnrTih.fls flzraía piSSiaca 

contendo 500 ml corri nient.&caçlo do peodulo e do lit.ricasuie, 
arte reais e cliente nul, 

ri do repsuo no «aio  conueteate. data de etttalaem e pr.zo lo.uspcu..J. 
tO'r. ,flhlucl.ta estio P5515 761.00 W~015 

de saidade. acondicuonados am caiu de ~lhe lacrad, e 

intra cometido 12 unidades lacaio de odores ernanixia. 
cetivasos se 	

Ijono reais zisbeltictas nocivas e qtsassqsee cubos Upus deizivatias l'lazsi 

Tts,WnO de validade de 6 rueses da data da enurqia 

\unagre de alcool. acidez volatil 4% etribataiteni pflnfla 

gacafa plasta contendo 500 	l com idenlincaçao di' woduío e 

do íabncwtte, r.isno ao o,flo competente, data de embalagem ei' 2 401) Mutila RS5.00 cinco reais RS12 WO.N  doze mal reais 
e prazo de validade, acondicionados em caLva de papelão 

lacada e ii.tacta conwnó) 12 ...dados Listo de irlipsuietas 

l'ius. 1 tinir' N'do 	a idade dc e,  iliese. da data da eiiirtsiu 

— VALOR DO R$43 109,00  

giàtrestfa e er.m .iII. o sntenso, r 1,0W nOS, 

LOTE 31 . EXCLUSIVO Ml. OU EPP  

ITEM DESCRIÇÃO LJNID QTDE MARCA VALOR urr VALOR tJNIT VALOR VALORTOTAL 

(Meo de soja refinado iipu 1, cm ganaEs pcI cixti «iniciado de 

900 ml co., idantifloaçio do peudulo e (atracaste. mlbrn.açiu 

nuaicioosl por porção. ? do registo ruo drIlo coticetemie. dais 

de e,nb.ta1ein e prazo de validade. acondicionaal eu, caixas de 
firl 4 «Xl Si,. P550 

tAlilt -i 1 liai, 
P5524 *10,05) 

sial. e qtàabu mil e 

papelão lacradas e miaaas contendo 20 saudades Isento de contasos oitosxntoa tesa, 

odores estanhos. Subcllaciai nocivas e quasiqua cuIN tipo dc 

impureza. Prazo de validade miromo de 6 treses da data da 

M,zanna .'egcuJ com sal - 55 a 75% de Iwssbos. • base de 

óleos "elciais  líquidos e tnucacsscatúcados O San 6ced,ni nas. 

ctt*alatiii paimána pote plâseico de 5001 000terido 

udeanf.caçia do TOdt5 	e Sbncaute, üitbnnaçio rsjnoomaj pc, •t • 	O 

2 potçio.datade embaJanne"csspaadesalsS.deeS 1 F. Unid 3 450 Deiwc RS'.t! P5524 **2I '10 o4oceSeOa 

ac.jodscionaios Ciii ~ de papelão Lacadas e o actas Prazo 
^101 

e doas 'asa 

n,snimo de validade dei meses da datada teqa 
P.spectiicsçdes unvre,sa,  na peopria attalagem. Fnies 

menlâ 
— 	 VALOR DO LOTE V R$49 6*2.00  

E S 	ei nhaeela e oiteiro erílicar 

Valse Global do, Lota:11154001299.00(  aasõe, e tia]. &sxenso. e veta e rc,'t reansi 

PraiaS. VSIdad. da Pnp..0 60 (acusou) dói 

Praia de Earr.g.' l0(det)dita; 

Doclanitm. pata todos os das de densix q,e nia, preços oknabs «elo oclsâdas todas as dapesari n,aienie, aniwe o lte' stnnto reiceci.ies a mhmaos etsca,os social se 

tossa atnentes * execução do objeto desta bclaçlo 

Declatro, pata todos os das de dre,to ®e sss .ws pleote os reqctsaos de atilitaçio e que scasa Carta Ptoposts esta eta vots(oiimdatk com as euØrv. ias do mstflameiitt' 

.casatwio edita], 
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P GINA 

A Pregoeira da Prereitura Municipal de Horizonte 

1 	 Swetana Mjniopal de Eójcaçlo 
'1 	 Honzonte - CE 

J 	Pregk EleUtnw nO 2018-12.06.1 . SRP 
Õe Dezembro de 2018 M 1Oi--nin (HorMo de arasla) 
de Dezembro de 2018 às llhOOmin (Horário de 8rasab) 

FORTALEZA, 27 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Prezados Senhores (as) apresentamos nossa Carta Proposta. 

Obleto: $e4eçlo de meter p'opoa para reflro de preços visando fi*uras e eventias aqt.s.çâes de gêneros alr.entioos destinados aos alunos assistidos pelo Programa de 
Aiimentaçio Escolar do rnta'udpso de Horizonte/a. 

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PIES DA li!, QUE TOMAMOS PUNO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS 003ETO DESTA UUTAÇÃO; QUE NZO possjt,ios 
NENHUM FATO IMPEDI11VO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A 100*5 AS ClÁUSULAS € CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDFT$&. 

LOTE 11-AMPLA CONCORRNCIJ 
•rrEM PRODUTOS QUANT. 14&RC) IJNID. PÇ uNrr, PC totAl 'c urr P. 

[Xt 
Pç 101. P 

Saró&.as em óleo cmetvel, sem conservante 
,micos, pronta para o consumo. ernbalagen, lata Dp 

abre-fácil, com peso líquido de 1259 e peso Wouid 
drenado de 84g. A embalagem deverá conte 

externamente os dados de idenuftcaçAo e procedência,  
nCjrnero de lote, data de fabricação, data de validade, 18.000 88 Lata RI 	3,66 R$ 	65.880,00 ta.~ i..4 otoaae 

quantidade do produto, lnformaç&o nutocional por U. °".& 	kr 

porção, número do registro no Ministério da Agncultur 
SIFJDIPQA e atende as espeof'cações técnicas. 

VOO-ato dever4 apresenta' vaidade 	de 6 . 
- a ooi" da data de rt-eç-  

VALORTOTALOOLOT(J1 1$ 	 65.S600 
SESSENTA (CINCO MIL, OiTOCENTOS (OITENTA RE425 

LOTE 12- COTA EXCLUSIVA ME OU EPS 

ITEM PRODUTOS QJANT. MARCA UNIO. PÇ UNIT. PC TOTAL PÇ UNtE P. 
EXI. 

PÇ 101'. P 
ai 

Sardinhas em óleo wnestel, sem consn 
guflcos pronta para o consumei. embalagem lata tx 

Ss4ád, com peso liquido de 1259 e peso liojoo  
tenado de 849. A efnba1aQen deverá conte 

aternamente os dados de denoflcaçáo e  
n,nero de lote, data de fabricação, data de validade, 6.000 88 RI 	366 RI 	21. 960,m3 aaes e — ona't e 

quantidade do produto, informação nutnclonal P0  
porção, número do registro no Ministério da Agncultur 

SIF/DIPOA e atende as espeaflcaç6es técnicas. 
produto deverá apresentar validade rninima de 6 mese 

- a partir dadatadeenb -eoa, 
VALOR TOTAL DO LOTEI2 RI 	 21.96400 

ViNTE E UM f14 NOVECENTOS E SESSENTA REAIS 





1 	gJ).J O" 	O 1 	LOTE 28- AMPLA CONCORRÊNCIA 
TTEM PRODUTOS QUANT, MARC) LJNI), ü WWJ ,PÇ rN 	 L P1 UNIT P. PÇ TOT. P. 

LXI. EXT 

Lete em pó «egral de 1 	quabdade, com no rninlmc 
 

6.79 de proteína por podo de 269 e rr&nentc 
mkwno de 3$ porções por pacote. &nbalagem prnana 

netaiizada e peso biquido de rio rnitwno 1 kg. 
ccnoc,on.dos em fastos lacados e tacos com 10 kg 

A e"Ds4agen deverá conter nawrea os dados de  

2 'de.t.caçio, proced&'Oa. W~45 ,115 mnioona.s 2 7.0 ",a K -  RI 	28.05 RI 	476 850 
— e — 's 

n'eqo de lote. peso do oro&co, d&a de fabncaçio e 
 °rfl_ 

dØb54,.(e 1*51 

prazo de validade, rr.eru do reo no Iirwgeno d 
Agncutura/SIF/DIPOA e carimbo de .rspeçk do SIF. 

Isento de moto, odores estranhos. substinoas noovas 
Quaisquer outro tipo de impureza. Esoecii¼açõe 

impressas na própria embalagem. 

VALOR TOTALOOLOTE2S RI 	 476.85000 
flLIATRflCFNTflC F C.C7FMTA  f CFFC ser, flrrnrnync F Crtmfl(itNTi OflfC 

LOTEZP - QTACXCW$WAMEOUEfl 
111   PRODUTOS QUANT MARCA IJNID. PÇ Lhtl. PC TOTAL  PC TOT. P 

Leite CM pé integral de 1° qualidade, com no mmmc 
6,7g de proteína por porçio 4Y26g e'rendimentc 

mfrwno de 38 porçõespor pacote(Embalagem pnmâni 

metalizada e peso líquido de no mínimo 1 kQ 
acondicionados e"fardoslacrados eintados com 10kg 

A embalagem deveráconter externamente os dados de 

2 Idet$caçho. prcced&cia, informações nutnconais 3.00C hi''ii PC; RI 	28,05 R$ 	64.130,00 ni8 cesto e 

número de lote, peso do produto, data de rabncaçào e ""Qt," 	.'eJW 

-' 0(120 de validade, n&nerg& registro rio Min~ de 
AqtAu'SJSIF/OIPOA e'carrr,bo de insoeçio do SIr. 

tse't de moto, oes ewa~ p_tstMoas nocivas e  

aia hoje outro boI de lta,eza. EWeC4ICaÇÕC 
impressas na prócina embalageer 

VALOR TOTAL DOLOYTJI RI 
OITENTA E QUA TRO Mil, CENTO E CINQUENTA RWS 

VÁ LQR DA PRESENTE PROPOSTA . VAI 0* dt 0841 R$ 	£40608400 
UM MILnÁO, QUA TROCENTOS E SEIS MIL E OITENTA EQCM TRO REAIS 

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS - INÍCIO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: CONFORME DEFINIDO NO EDITAL DO Pregão Eletrônico ri* 2018.12.06.1- 
SRP, Deverá enfregar os produtos licitados/contratados no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da ordem de compra, nos locaS 

determinados pelo órgão solicitante, observando rlçjorosamente as especificações contidas no contrato, no termo de referência, nos anexos e disposições 
constantes de sua proposta de preços. 

VALIDADE DA PROPOSTA: PRAZO DE VALIDADE. 60 SESSI:NTA) DIAS A PARI IR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO 

COMPOSICÀO DOS PREÇOS: Declaramos, para todo, os fins de direito, que nos preços ofertados estio inclulda, todas as despesa, Incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e dentais ânua atinentes â execução do objeto desta licItação. 

Dedaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nona Carta Proposta está sn confomildade 
com as exigências do Instrumento convocatório (edital). 

DECLARAÇÃO: ESTA EMPRESA DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA IMPLICA NA PLENA ACEITAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO Pregão Eletrônico n 0  2018.12.06.1 ' SRP E SEUS ANEXOS. 

'-PC. 

E.m- 




