
3 i 6Y )'  ORECTENHEM 
C,flÉuclO E SEflVIÇOS LI•ELL RPP 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 20I8.I2.01 SRP 

Á PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

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

géneros alimenticios destinados aos alunos assistidos pelo programa de alimentação escolar do municipio de 

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

Termo de Referência. 

PROPOSTA READEQUADA 

Pela presente, declaramos inteira subsn.ssão aos preceitos legais em vigor. Lei no 10.520. de 17 de 

Julho de 2002, subsidiada especialmente da Lei ,° 8.66193, com as alterações da Lei n° 8.883194, atualizada 

pela Lei n 9.648/98 de 27105198 e cláusulas e condições previstas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 

2018.12.06.1 —SRP. 

1. Propomos prestar a Prefeitura Municipal de HORIZONTE/CE pelos preços a seguir indicados, o 

fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente ato 

convocatório e asseverando que: 

2. Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, devendo a 

Pregoeiro (a) proceder ás correções necessárias. 

3. O prazo de validade desta proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão 

de abertura desta licitação. 

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

incidentes sobre o fornecimento referentes a atitos, encargos sécias e demais ônus alinenles a execução do 

objeto desta licitação. 

S. 	Declaramos nos comprometer inteiramente a responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão 

executados conforme exigência editalicia e contratual, e que serão entregues no prazo máximo de lO (dez) dias 

corridos, contados da autorização de fornecimentoí ordem de compra. 

Nw C0111 - 
JoãoBoco de Ar.jj 

Rue Liberelino Carlos de Silve. n° 63- Centro. CEP.: 61.160-000 
Cal.: (85) )86032200 / 991931151 

CNPJ. : 10.596.96010001-10 CGF. 06.375.126-7 Eusébio - Ceará 
E-seu: nutrimesc.servicos@geail.com  
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DRENE 1)9 CUHl]ItCIO E N13UY1Ç0% EUUU3LI. EPP 

- 	 LOTE 1 - AMPLA CONCORRLNCIA 

1 	1 	 VALOR 	VALORL'NITVALOR 	
VALOR 
TOTAL ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UND 	QVANT 	MARCA 	UNIT 	(EXTENSO) 	TOTAL 	(EXTENSO) 

ftatcde primeira qualidade, innal..tamanho 	- 	
- 	

duzaitose 	1 
1 médio. tamanho e coloração unifo.'me' e sem 	 Ws mais e 	RS 283,50 

oitenta e tres 

defeito,, polpa firme, livras de sujidades. parasitas,
PRODUTOR 	RS 1.15 	Centavos 	 reais e cinquenta 

centavos 

Banana prata tamanho médio(IOOg) de primeira 
qualidade. in natura, em penem intcg.a.s, tamanho e 
~ração un,ficomie. com  polpaf.tte 	 / 	um real e 	- 	cinquasta e dois 
intacta.devendoser bem desenvolvida, ,emdanos 	- PRODUTOR 	RS 1,48 	qua.rcnlaeoito 	R$27.7S0,0O 	mil equinhentos 1 
fisico e 	áncos onuncio, do manuseio e 	

lC 	18.750  

tranportC. 	
centaVO, 	 reais 

• 	
T 	anj 	 TpaaTau idade.  

com grau máximo de evolução no 	tsaiibo. 	 7 	 um reste sea 	- 	csiqucnla e seis 
3 	a,omaesabo.dacspécie.unifurmes.scm 	4 	16.500 	PRODUTOR 	R$ 1,79 	enovecentavos 	

R$29.535,00 	mileccmrcais 

_J2achucadot. 
 

ferimentos os. defedos. fim,cs e coo. brilho, 'em 	

- 
Maça nec~1, do primeira qualidisde, in nflca. 	- 	 1 	, 	mil venosos e 

4 	ta wii manho e cor uniformes, tem machucados, 'em 	
4 	

wéar eaise 	ma 
225 	PRODUTOR 	kS3,36 	 R$756.00 	noventaecinco 

larvas. patamar e outras intreat, acendicionada 
caixas de papelão eu. 

 

de matur  
&ladc, com 8019  

ação. Matos de amanho uniforme, no  
ntnnode evolução no tamanho, aroma e ajiborda , 	

umrealc teia 	 vinte e toismil e 
S 	m 	ou defeito.. irme. e 	411250 	PRODUTOR 	RI1,06 	 RS 11.925.00 	quinhentos reli' centavos

1 brilho livre de sujidades, purasitas e larvas, San 
machucados 	

- 4 
flt 	 denalidade,  

(, 	iuinanho e colota 	 se 
nuegra, livre de sujidades pwasita. e Iarva&

- 	- 	 - 	 - 
R$ 16.020.00 	

Sia nu e ç&o uniformes, devendo 	, bem 	4 	18.000 	PRODUTOR 	R$ 0,89 	de real 	 SCISCtfltOS rflIS desenvolvida e madura, coco Polpa fone e intacta. 
4sem machucados. 

- de —primeira qualidade. tanto 	1 / 	 e 
mdto.scmn  machucados, cobtaç4oelarmariho 	Kg 	150 	PRODUTOR 	R$l43 	cinquentactrt 	R$229j0 	

quatroccuose 
utiilormts, com vau de maturação adequado, isento 	 vinte reais 
de substâncias leiTosas nsjidSes 	 )_  

VALOR TOTAL I3Q LOTE I:I 	R$86A99,00 

Oitenta e seis mil,quavocenlos enoventa e nove reais 

LOTE 2- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

Rua Libera lino Carlos da Silva, n°63- Centro. CEP. : 61.160-000 
Cel. : (85) 986032200 / 991931151 

CNPJ. 10. 596. 960/0001-10 CGF. 06. 315. 126-7 Eusébio - Ceará 
E-mail: nutrimesc.servicosgmail,com 
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- ECTENHEque 
CONEVICIO I %fltVIÇOS EVISELI. EPP 

VALOR 1 
VALOR VALOR UNIT VALOR 

TOTAL 	1 ITEM 	 DESCRIÇÂO 	 1 'ii 	QLJANT 

'Abacate de 	qualidade. 	natura, tamanho 	- -  

MARCA 
UNtE (EXTENSO) TOTAL 

(EXTENSO) 

e / nostntaequatro 
médio. tamanho e coloração uniformes c sem 

Kg 	30 
defeitos, poipa firme, livre, cie 

 
PRODUTOR R3 3,15 

três real, e 
R5 94.50 reais e cinquenta 

quiozx 

' larvas  

1 l3ananapraiaiamanho médio (lOOgJdep.aa.n - r 

qualidade. itt naWJa, em pencas integras, tamanho e j 
1 calonção uniforme, com polpa lime e wnreale / nove mil, 	1 
1 ,ntacts.devcndo ser bem desenvolvida, 'cm danos 

Kg 6250 PRODUTOR R$ 1.48 quarenta e oito R3 9.250.00 duzentos e 	1 
1 fisicos £ mecânicos oriundos do manuseio e 1 centavos cinquenta reais 

flnrnpw 

Laranja pua tamanho médio, de primeira qualidade. 

( 
/ novemil, 

fruto, com pau máximo de evolução no manha. - 
una real e setenta oitocentos e 

aroma e sabor da espécie. uniformes. um  K1 5.500 PRODUTOR R$ 1,79 P3 9345.00 

ferimentos ou defeitos, firmes e coa, brilho. tem 
e nove centavos quarenta e cinco 

leais 

t'iaçl, naciuCdc primeira qualidade, in nato,., 
 

tamanho eco, un.jçmes sem machucadol.sern - trés reais e tinta 1 
1 Iaiviss. parasitas e outras imporevis, acondicionada 

Kg 75 PRODUTOR R$ 3.36 
, 

RS 252.00 
 

d0. 

reaia 

Marnào íorn,osa de primeira qual idatie,com 8019 

de maturação, Matos de tamanho uniforme, no star , 
manno de evolução no tamanho, aroma e sabor da Kg 3.750 PRODUTOR P8 1,06 

e 
P3 3.975,00 

especie. sem ferimentos ou defeitos, rimara e com entalavas setenta 	CincO 

brilho livre de sujidades. pansias e larvas. San j reais 

1 machucados. 

- TMelancia graúda. de pe  imeir a qualidade, cnca 

fl 1 integra, livre de vujidades parasitas e larvas, 
/ 

/ cinco mil. 

(a 	tamanho e coloração emite~devendo ser bem Kg 6000 PRODUTOR P8 0,89 
oitIa e nove 

R$ 5.340,00 trezentos e 

desenvolvida e otadun, com polpa firme e intacta, 1 quarenta reais 

.scmmachucados.  
- " 1 - - 

médio. scm machucados, coloração e tamanho 
/ um leal c / actentacsc 

uní(ormn. com  grau de maturação adequado. isento 
Kg 50 PRODUTOR P3 143 crequenta e et P37640 raia e cinquenta 1 

,J dCSUh5táflCi4s terrosas sujidades. 
centavos centavos  

VALOR TOTAL DO LOTE 2:( 	P32883300 / 	1 

- 	 Vinte e oito mil. oitocentos e trinta e trés reais 

LOTIC 3-AMPLA CONCORRÉNCI#i 	 r—... 

Rua Liberal ino Carlos da Silva, n° 63- Centro. CEP.: 61.760-000 
Cal. (85) 986032200 / 997931151 

CNN. 10.596.96010001-10 CGF.: 	, 315. 126-1 Eusébio - Ceará 
E-seu: nutrimesc.servicos@guil.co. 
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NIJTIUNUSC 
____ 	COWÉMCIO E SEUVIÇUS ElIIflL IIPI 

VALOR 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNI)! 	QIJAI'IT MARCA 
SALOR 	VALOR UNl f 	VALOR 

TOTAL 
UNIT 	(EXTENSO) 	TOTAL 

(EXTENSO) 

Basta lngksa. de primeira qualidade. in na 
— oito mia, 

compacta e íirmc, casca integra e coloração e / 

4.— 	. qntientcs e 
3 tamanho uniformes. com  ausência de sujidades. Kg 4.050 PRODUTOR R$ 2,12 8$ 8.586.00 

centavo, oitenta e seis 
parasitas 	larvas, acondicionadas em sacos de 

pohctiknohcstados.  

1 — iiiab.dC primeira quabdade, sem folhas. - 1 pato mil. 
integras e firmes, bulbos de çanua~ mMios. / 

uniformes. sem ferimentos ou defeitos. temo, sem Kg 2.475 PRODUTOR 8$ 3,80 
e 

RI 4455.00 
quauoccntos e 

• corpos estranhos ou teta aderida à superfície. 
 centavo, cinquenta e cuico 

reais 
enn cisco, de polieti$cno frestados. 

Cebola branca de primeiro qualidade, Me brotada, 

sem danos fluolóicos ou mecânicos, tamanho cimo mil. /  
médio. unifoe. 	rn Ferimentos ou defeitos, tenra dois tais e doze nbcnto,c 

3 	1c com n 	fl 	nnn lPoinIa,fiebfflc 
Kg 2.625 PRODUTOR 882,12 

( 	
'°° 

sessenta e cinco 

• desas'olv ida;, acondicionadas em sacos de 1 reais 

• 	 1 pohcbleno frct3dos 

Cenoura de pri~m qumi. ,an folhas. - nove mil, 1 
primeira. tamanho médio,unifomit, sem ferimentos / / novecentos e 

n, real e setenta 
4 	'oudc(eatos.tcss, sem cotposcifl.hosoutenros Kg 53 50 PRODUTOR R$I.79 859.934.50 trinta eqttatto 

aderida à superfície externa, integras e firmes, 
e nove centavos 

e 	

&

1 
acondicionadas em saco, de polietaleno &dos. j 

tT 	te - 	 ii. iriQos7 - 
 centavos 

 

- - - - 

firmes. tamanho médio, com aproximadamente 75% / / dois 'cais e / sete mil, 

5 	de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros. Kg 3.000 PRODUTOR RI 2.54 cinquenta e 1 	8$ 7.620.00 seiscentos e vime 1 1 sem manchas, com colomço uniforme c Wilbo. quito centavos reais 

primeira quulidsdc. sema résti 

• 	 cabcas de tan*ritio 	fonnc. intactas, firmes e / - e 
/ vmtc c seis mil. 

4 bem desenvolvidas. Isento de odores estanhos. lCg 1 	3.800 PRODUTOR 8$ 14,88 oitenta e oito 8$ 26.784,00 
setecentos e 

substâncias nocivas e qualquer «suo tipo de 
centavos 

oitenta e 4uatru 

ifnpwtJa 1 reais 

--- - á---- ___- 
VALOR  TOTAL DO LOTE 3: RI 62.944 

Sessenta e dois mil, novecens e 

— 

quarenta e quito reais e cinquenta centavos 

LOTE 4-COTA EXCLUSIVA PARTICIPAÇÃO ME OU tpp 

VALOR UNIT VALOR ITEM 1 (IND ( QUANT f MARCA 
 J 

VALOR usffJ IVALORTOTAL, 
1_ J96SCRIÇÃO (EXTENSO) TOTAL (EXTENSO)  

ME  
Rua Liberal ino Carlos da Silva. n° 63- Centro. CEP. : 61.160-000 

Cal. (85) 986032200 / 991931151 
CNN. 10.596.96010001-10 CGF. 06. 315. 126-1 Eusébio - Ceará 

E-nu: nutriraescservieosS?iail.c 



W~M NFTIliNENC * . A 

---- -- 
COIIÉUCIO II SI3flWUÇON 13IflI3Lt 131'P 

ri 

Batata Inglesa, de primen qualidade 	n nafl.ra. 

compacta e lirnie. casca integra e coloração C 

tamanho uniformes. com  auséncia de tujidades. 

1 parasitas e larvas, acondicionadas cm sacos de 

- 

I(g 

1 

1350 

polietiknolrestado.  

PRODUTOR 
1 

1 

RS 2,12 
dS raia e doze 

Centavos 

/ 

00 RS 2.862, RS 
 

dois mil, 
oitocentos e 

e dois 

mil 

Beterraba de primeira qualidade. scm (olha - 

i intcwasefunes. bulbos de tamanhos mèdios, / , 

/ mil qUaOCCrnOS 

unitormes, sem ferimentos ou defeitos, temos sem Kg 825 PRODUTOR R5 1,80 RI 1.485.00 e oitenta e cinco tassisivos, 

coq.os estranhos ou terra aderida à superficie. 

acondicionadas em sacos de polictileno (ratados.  
- 	

Cebola branca de primeira qualidade. não heotada.  

sem danos flsiolõgicos ou mecânicos, tamanho a— 

médio, uniforme, sem fcnmentos ou defeitos, tenra 
a- a- 

d& reais e doze 
mil oitocentos e 

e com brilho, intactas, firmes e bem e Kg 875 PRODUTOR RI 2,12 
centavos 

RI 1.855.00 cinquenta e cinco 

ritas 
desenvolvidas. acondicionadas cm .^ de 

Cenoura de primeira qualidade, sem folhas, 
at mil, 

primeira, tamanho ,néd,o,untfonne, tesa ferimentos / 
tia real e setenta 

/ 

acentos e onze 
ou defeitos. tenras, tem corpos estranhos ou tenros Kg 1.850 PRODUTOR RI 1,79 RS 3.311.50 

1 aderida a wperf.cc esteia., integras e fumes, 
e nove centavos mis e cinquenta 

1 
acondicionadas cmsacusdcpohetilcno frestadot 

 
- 

cenos 

Tomate vermelho, de primeira qualidade, integro s e 
- 

civis reaise dois mil, 

fin,.es, tamanho ~. com aproxima~ 75% Kg l.000 PRODUTOR RI 2,54 çimtqueztlu e RI 2.540,00 quinhentos e 	I 
de mawração, sem ferimentos ou defeitos, tenros. quatro centavos quarenta reais 

1 seta manchm coas colo, ação uniforme e brilho  

jAlhonaturadelrmleinqualidade.setnarsa. - 

 
a-  quamonereause 

/ 
nitomil, 

cabeça 

dcsen
s de tamanho uniforme, mtactaa. rirem C 

bem~volvidas. Isento de odores estranhos, 
Kg Kg 600 PRODUTOR RI 14,88 

vinte e oito reais 
 1 

oitenta e oito 

centavos 

RI 8.928,00 

 

1 novecentos 

1 substáncmas nocivas e qualquer cano tipo de 

4 

IitM 

VALOR TOTAL DO LOTE 4: 
	

R820.981.50 V 

vinr mil, novccetlos e eitita e um reais e cinquenta centavos 

LOTE 20- COT.t EXCLUSIVA ME OU EPP 

1 	VALOR 
VALOR 	1 

VALOR VALOR UNIT VALOR 
UND 	QUANT 	MARCA TOTAL 1 

-DESCRIÇÃO 
UNIT (EXTENSO) TOTAL 

 (EXTENSO) 

Rua Liberalino Carlos da Silva, n° 63- Centro. CEP. 61.760-000 
Cel. (85) ;86032200 / 991931157 

CNPJ. 10.596.95010001-10 CGF. 06.375.126-7 Eusébio - Ceará 
E-seu: nutrimaesc. servicosUaiI.com  



NIJTflINESC 
COHI3IICID 13 SEflVIÇO% I3IflI3LL IIPP 

Biscoito doce tipo co.1uisiho de pi incuta qualidade. 

a base de (asinha de trigo eruiquecida com feno e 

ácido fõlico. livre de onkiras trans e icei recheio. 

seria rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e 

* ctacIacs organoléptucos anormais, não podendo 

apresentas excesso de dureza e 

nem se apresentar quebradiço. Enihatagcm primária 

ali pacotes de polietikno transpssrcnlc. resistente e 

atóxico, lacrados. com  ,dcnturuc..çso do produto e do 

fabricante, informação irntricional por porção, data 

de embalagem e prazo de validade e peso liquido 

munumo de 3001gespecifucações impressas na 

própria embalagem), acondicionados em fardos 

lacrados e intactos com 15 pacotes, isento de mofo, 

odores cMsanhos, çub,4ncuas nocivas e qualiquer 

outro tipo de impurcia. Prazo minimo de validade 

de 6 mcaa da data da entrega. 

Biscoito doce tipo sortido de primeira qualidade, 

1 cnriquccido com feno e ácido fálico, livre de 

gorduras trans c sem recheio. seio rejeitados 

biscoitos mal cozidos. queimadi xc de casactaes 

nrganokpuoos anormaisnão podendo apresentar 

excesso de deita e nem se apraaitam quebadiço. 

l,mbalagem primária em pacotes de pohetilcno 

transparente, 2resiswnte e atósico, lacrados com 

2 

	

	
.dennfcaçãodo pru~ infoenaso nutricicçial 

por porção, data de embalagem e prazo de validade 

e peso liquido minimo de 400h (c,cciíucaç0cs 

,n)preaas na própria erubalageu». acondicionados 

em (autos lacrados e intactos com 20 pacotes. Isenta 

n 'de 
 moro, odores estr~ substâncias nocivue 

quaisquer outro tipo de itnpwcza. Pram minimo de 

validade de6 miares da date daenoep. 

- 	 e" 	" 	dois reais e 	 - 	seis mil, 

Pes 	2.400 	PALADAR 	R$ 2,71 	setenta e um 	RS 6504,00 	quinhentos e 

centavos 	 quatro reais 

-1 
doisrcaise 	1 

PCIL  1 "°° 1 ESTREIA 	R52,80 1 	 1 R5l2.320,00 
1 acosta centavos 1 

doze mil, 

trtnntos e vinte 

ti 

-J 

PÁ 

Rua Libera lirio Carlos da Silva, n°63- Centro. CEP. 61.160-000 
Cel. (85) 986032200 / 991931151 

CNPJ. 10.596. 960/0001-10 CGF. 06. 315. 126-1 Eusébio - Ceará 
E-mail: nutrimeso. servicosbgmail.com  
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€onIinCflø E SI3RVIÇOS Final. FPP 

Biscoito salgado tipo cr.am eraciter, de primeira 

qualidade, enriquecido com ferro o ácido fálico ,  e 

sem gorduras trans. textura croante e sem sabor 

amargo rcsduaI. sesSo rejeitados biscoitos mal 

cozidm queimados e de canclan crganoléptkøs 

anormais, não podendo apresentar excesso de donas 

e nem se apresentai quebradiço. Embalagem 

primária em pacotes 

de polictilerto transparente, resistente e atóxico. 

3 	lacrados com dupla embalagem com de 

tflirÇSo do pioduk' informação nutricionsi por 

p~. data de embalagem e prazo de validade e 

peso liquido tntuno de 400g (espccificaçôa 

aupressas na própria erribaisgem). acondicionado, 

em caixas de papelão lacradas e intactas com 20 

pacotes. isento de molii, 

odores estranhos, substáticias nocivas e qunistuc' 

outro tipo de impureza Prazo minimo de validade 

de 6 meses da dais da entrega. 

Bolacha Amanteigada de primeira qttalldade,,á 

base de (asinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido t'alico. Iisrc de vorduras transe sem 

rcchein,scno iciotados biscoitos mal coztdos, 

queimados e de cometeres organotépticus anormais. 

sio podendo apresentar acesso de dureza e 

nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária 

em pacoces de pnlsctukno transparenle, resistente e 

atóxico, iacr.rS, com 4cnocaçao do produto c do 

4 fabricante. informaçio nutricional por porção, data 

de embalagem e pra,» de validade e peso liquido no 

minimoSflog 

(especilicações impressas na própria embalagem). 

acondicionados em fardos lacrados e intactos com 

20 pacotes isento de mofo, odores estranhos. 

substãnc.as  nocivas e gusisques outro tipo de 

irnpurcia Prazo mitismo de .alidade de 6 metes da 

data da entrega 

/ 

Pct 	4.400 IJON SABOR 

É- 
dois reais e 	 doze mil. 

R$2,82 	oitenta cdois 	RS 12.408.00 	qisatrocoritose 

centavos 	 oito reais 

PALADAR 	RS 2,85 	j oiieeuc crnco 	RS 
10260.00 de, mil, duzentos 

doisraaic 

e 'c.cnt3 reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 20:1 	P3 41.492.00 r 

Quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais 

VALOR TOTAL L)A PROPOSTA READEQUADA: 1 	R$240.750,00 V" 
Duzentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta reata 	 - (—, 	 1 

Rua Liberal ino Carlos da Silva, no 63- Centro. (P. 61,160-000 
Cal. (85) 986032200 1997931157 

CNPJ 	10. 596, 960/0001-10 CGF.: 06.375. 126-7 Eusébio - Ceará 
E-.ai 1: nutrinesc. servicosUgmai 1. com  



ma  CIflII3IICID 13 NEIIVIÇfl EIBLL EPP 

Condições Gerais: 

1. Declaramos que os produtos ofertados ttn prazo de validade superior a 60 dias, contados da data de 

entrega, com exceção aos produtos que tenham prazo de validade inferior ao estipulado no edital supramencionado. 

2. Declaramos, neste ato, que não possuimos nenhum fato impeditivo que possa obstar nossa participação 

neste certame e, ainda, nossa inteira submissão aos preceitos da Lei Federal n° 8.666193 e suas alterações posteriores e às 

cláusulas e condições estipuladas neste Pregão. 

hi 

Prazo de Entrega: Conforme Edital. 

Forma de Pagamento: Conforme Edital. - Banco do Brasil: AGENCIA: 3589-0 - C/C: 3050-3 

Frete: CIE (Incluso Seguro, imposto, transporte e custos) III e ICMS inclusos nos preços. 

Responsável por assinar contrato: João Bosco de Araújo, RG te 8908002032100 SSP/CE; CPF n° 170.360.113-00; Proprietário. 

Eusébio, CE 11 de Janeiro de 2019. 

-- 

 

João BOSCC j p è rátlo  
Proprre:àr.o 

Rua liberal ino Carlos da Silva, n° 63- Centro. CEP. : 61.160-000 
Ce 1. : (85) 086032200 1997931157 

CNPJ. 10.596.960/0001-10 CGF.: 06. 315. 126-1 Eusêbio - Ceará 
E-mail: nutriiiesc. servi cos#gmail, com 



• sCrrnedo SUPERMERCADO ATACA DÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 
ATMADAO 	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRE5A..... 

das frutas e venturas 	 ,iZ€ '!tç'' 

a 

CARTA PROPOSTA 

LECÃO ELETRÔNICO N°. 2018.12.06.1 - SRP 	 '<S) 
OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições d?'g6ií 
wnticios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do Município de Horizonte/CE. 

de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

ide da proposta: 60 (sessenta) dias 

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID
' 

 

QTDI 
1 

TOTAL 1 MARCA VALOR 1 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

Farinha de iijiiipeclal COM 
FERMENTO- Produto obtido a partir de 
cereal limpo. desgerminado e são, isento de 

1 matéria prima terrosa e em perfeito estado de! 
conservação. Com  aspecto de p6 fino, cor 	 7 1 

1 
1 branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e 	KG 400 DONA BENTA 1 R$ 3.37 4800 
sabor próprios. Embalagem plástica ou papel 
de 1kg, contendo os dados de identificação e 
informações nuthcionais do produto e prazo 1 de validade mínimo de 04 meses da data da 

Macarrão tipo espaguete, massa com 
sêmola de trigo, pasteurizado, enriquecido' 
com ferro e ácido fólico, embalagem primária 
polietileno transparente, resistente, atóxico, 
hermeticamente fechado por termo- 

 soldagem, sem falhas no fechamento e 
resistente ao manuseio (que não se abra 
com facilidade), com identificação do  

produto, informação nutncsonal por porção, 	PC 	21.000 	BONSABOR 
data de embalagem, prazo de validade e 
peso liquido de 500 gramas (especificações 
impressas na própria embalagem), 
acondicionados em fardos lacrados de lOf 
pacotes. Isento de mofo, odores estranhos., 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de! 
impureza. Prazo minimo de validade de 6 

s!!jast!!!nga  

VALOR TOTAL 

1,59 	33.390.00 

PROPONENTE: WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME 
	

CNPJ: 03.590.56210001-20 

ENDEREÇO: RUA josÉ ARTEIRO, Ii - PEDRA BRANCA 
	

CIDADE: PACAJUS 

TELEFONE: (85) 99239.5054 

EMAIL: A.FRIJTASEVERDURAS@YAJIOO.COM.BR  

WANOERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua Jose Arteiro. 11 Pecha Branca 
Forjes: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - ('acajus - CE 

E-mail: a.frutaseverduras@yahoo.com,br  
C.N.P.J: 03.590.56210001-20 CGF: 06.294.237-9 



- 

Supermercado SUPERMERCADO ATACADAO DAS FRUTAS E VERDURAS 
ATA cADAO 	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

das (rotáN vercl%z ras 

A 

Declaro 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 à execução do objeto desta licitação. 3j_9 ?- 
Declaramos para todos fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 	P A 'P4 

habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatória 

Pacajus - Ce, 14 de janeiro de 2019 

j%,44#j /ar 
WANDERLEY UMA DE A9UÍÍR 

CPF: 355.863.203-63 

WANOERLEY LIMA DEAGUIAR MICROEMPRESA 
Rua José Arteira, 11 - Pedra Branca 

Fones: (65) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 
E-mail: a.frutaseverduras@yehoo.com.br  

C.NP.J; 03.590.562/0001-20 CGF: 06.294.237-9 



	

/ç•Q 	4,\ 

gzrusrna 	
- 

a .  

WERIWNIA ANIED DA SILVA- ME 	 - 

Rua 102 0  51-Sala 02- Passari - Fortaleza CE - Cep: 60.861-326 

CNPJ: 07.4OSJ3IMIU0I-50 - CG.F 06.181303-6 

FONE: (85) 98885-7559 / 3295-7559 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IIORIZONTF. 

Pregão Eletrônico N° 2018.I2.O&l-SRP 

Data e Horário da Disputa: 28 de Dezembro de 2018, às II :004w, (Horário de Brasilia) 

Apresesilamus nossa proposta de preços rcícreotc à licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO N 2018.12.06.1 -SRP. que 'asa sobre o 

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS 

ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE 
HORIZONTFJCE, (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS EXCLUSIVAS À ME E EPP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 

TERMO DE REFERÊNCIA. 

Infoimamos untara submissio as cláusulas e coodiç&s existentes no FÀutal e seus ancxos como tombem aos ditamcs das Leis e Decretos que rcgcnl este 

fl
procedtmcnlo lícitatóno. 

PROPOSTA 1» PREÇO ELETRÔNICA. 

- 	 – 	
- 	 LOTE 26- AMFLKCONcORRENOA  

Mair. Qvaiu 	Valor VSS Total tzt..t, Um. Id. 	Total 

Miatun jwa ímeram de cura., dc milho 'vide çom c,x.., cio ia, c'w,, leite cai 

- 

P0 integral ci'oq.xcsda ~no m.n.n,o 5 'itantinsi (wastum., A. ( e 15) e 
jato ccwmicn*, r. nnrno 54X)ni 	de t)dio e 5 Sg de gordura aturada » 
100g 	emt,haja-cmn FWUT*na  de poli~ mi poLelileno mnctaluak,. com 
uíciatífi~doprnduuojnthonaçAonmiincionalpirporç4o.daIadelit,rjc.çào - — 
~ de ialojade ndnnno dc NO diai. (8 macs) na data da cntlqta. com  Fcwina dcrca.eanae 

pe-o liquido de no mninunio 1 kg 	cpccmbcsç&s unç.n't na soçna Fâcd 
RS 	10,74 RI 	2I,74L) *$cnUeMuatro 

aub.Iacni ou ciii ctqucu ahamcuk c.'4nk. qtx nho pos 	ii, renicada 
na.t 

1a,bnenac; aonS,00adas a,. c&~ de redlu reforçadas. lacada, e 
intactas 00(11 1114,g ltnlodc niofo. Odilida catyau,lu^ suhaljnç,as u,ticivas e 
qi.awquct vulto tipo de ímpnrvi'ii EitlTcit: unciival 

M,snn 	.za r~o dc Muigau alt T.p."ca cor., lede aia pu rnuognd. 
ennqtiecida com no mínimo 5 'ilaloinsa (vítammnnn, A. C e 13) e (em'. SEM O 
'ORANTI: 	AR1I}ICIAI 	AMARLLO 	141(I1WJiLA. comendo no 

.un 	50X0mt de todio o '.Sg do stordwa ,aiuv.da pw l%. embSasan 
rimana de poheaict mi pohcttno ,ncuhz.in. awn ,dentufaç&, di' voiuuo., 
Jia de ftkmcaçâo. peuodc 'a),Jadc ounimodc 2404.aa (8 mc.cat na data Foama 

1 JJQ(, r unzercI'acacta OflLCrtaISe%cll 
da enuc8a, com jao bquido de no nunguo 1 l 	(apecilicaçeca ,niprcaatt lua 1 ão.! 01a10s CttItaioi 
prõplia e,nflulagcni xi ciii chqueta nuamente colanle. que rito rulau 'a 
runnovida lc,lincnte). aco.udic.onsiat em owa, de ptpciln rvlorçadai. 
lacraias e macisa cmii 1 ók# brim 	de moto. adote' ,lnnhoç whnsnc.n1 
ft.Xiit% e quai q wi outro Opu de unp.nvza Entre1, mcnaai 

VSW TIJIAL 	 KI 	44.I451100 .-' 
quarrnl. quatn mil triit planas. cinto reais 

LOil 30- EXCI.l SIVA %WOUEPP 	- 	 -- 
MUI  Kç@críficuçá,~ -  Uidd Miitp Vakar f 	Valo. Total bat,.. Vai. 	Ealeasoz Total 

Adoanme dtclei,c,, liquido coo, Sleain 4aIiini, podendo coma edt,k.lflhltea 
artiliesai, sacarina aod,ca e clamu,aI.i dc ,od,o 	ciii Iraico, de poti.-tlenc 

e" tóxico ccmlcnda, ólkimi Min .ça-wmtas na canpo..&- 	dstol ou awt,k'l mi 
- 

qtwtro roam, e 
fn*-,.e A emSbpcn. Jnct cofie, c'tcntamncntc 'a dada. de idci,td"caçl.' e 0mW Moc.t 60 RS 	4.40 R$ 	2640) quarcula 	queira leais 

traiu~ m(000aç&1 nutmwK'nnl. 'muincro de lok', q,taiil.dadc do pn.duk. cci,Uscr 	quatitnla cci,laoa 

pajinlon de scuznlli 	1 )c,crã apmv'ciibam aalidade niiuiiimwi .k III (de,) '"cata a 
parti, da data dc eutlflni Rcgttro mk Minialcno da Sapidc 



r.s!na 

WERBENIA A%IED DA SILVA- ME 
Rua 102 n°51—Sala 02- Passari - Fortaleza a - Cep: 60.861-326 

CNPJ: 07.405331/0001-50—CÁ].F06.181303-6 
FONE: (85) 988854559 / 3295-7559 

tí_I9g 

/ 

(o&inlkn ai, j. c0(uçanki ça lila asnquecr.k' ctwn fM0 e kdo tt&o e 

.ioçcnsàe ~ de unxum. SEM SAI. 0 pmdulo aio deve conter 

qiiantidak wign,ikalisn de 	pnWtliilLs. 	gonluru, totais, 	gorduras satuisiiis. 

wudums trai.,. libia aliownhar e ,,dio. em j'a,ats plásticos de liWt 	cou, 

.icoblicaçS do pr»iui. etabncanw. n do repdn' no orgh' conçctnsc. data Pci Ksmin,o 'K*1 KS 	1361 RS 	5490,00 
ia e uni .c'nha e um 

de e.utslsgeui e wo de saudade, 	dic.onado. cio fasdi.. lacraias de 11,0 

lnau,, dc saudade minliti, • dc (Ki ine,ca a çunir da data da eiiurcga do rodulo 

ccçiflss,xs de real 
 

emitaso, de real 

l'apec,lcaçhcs impfcsa. na  pn)'na embalagem 	hesito de ,no(o, odore, 

naranho., nmI'tncias Divisa, 	quaiNuer  cstn, 11(51 de lmpure,a 

Sai teimado u idade, cmniumiagem p11 m.srü. policiliei o trais'qvmzciile. ~Cole. 

sítinmc.,. hermneticarnente I&iado 	'c Wm,o. 	lagenz c.w,s mdcvt - t'w.io do O / 
nr,.J,mIo e do (abocaste. rudro no w1cio comr~ dali de c-nbauagc,n e cmnqocnia e imik, Ç, iHillcnta e flUi 

' 
).,., 

de validade 	jr. liquido de 1 tg. aco,,dwnm.uadss. emlindos lacrados centavo. de real ceolasos de real 
imisim 	30 k1. 	Isento de 	lIilpore.'as 	Ipcci6csçaes 	i?nprv.'a' 	na 	nitua 

- eanbaIaai, - _____ 

1 ano 	sr.di,i~ 	c&unpko, 	casar,, 	liquido 	SIM 	PIM1IN IA. 

cimim,n*enIc. eunboiagcni 	pamniána gninaía 	14s4111c.mm contendo 	Silo mi / 
idcohtticaçt udo piod~ e di. tm,bricance. .r do rqostio o,, órgki cornpet.nite. C' 

4 data de co*ab4tan cçn'o de sa1,dadc a.xnJw.'o.Sb ar, as. de ç.l&. Gií sa.Mo 2400 14$ 	237 14$ 	S6KLOO 
ão.. lesse inata dois leais C inal, e 

lacraia 	e 	"lada 	«auiendo 	12 	unidades. 	Iserilo de 	odores esuuinhin, e sete ccnta.o. sete eauuavos 

M,bsi*,ICM, TMicI% SI O qssai.íqLlc, outios li mOt de impii rem, 	1 'nus mnjnunio 'le 

Vmag,e de àktot, a~ s'tW C. embals1.r,n pomwsa pauta plÁstica 

c.qik-i,do 500 mi caiu 	,dcniílieaç4o sio puodurvi e da libneamut, rcgisi,u, tio / 

cates ,  competente, data dee.mibulaecn, ~o de ,almdsdc. aeo.,d.cicssadn,e,n Gtí Marsu UM R$ 	liS 
uns real e tonta e 

145 	3240® 
Os, real e mista 

cana de papcUolacrada e 	 12 	unsiaste' Liste dc srnrrTe,a. 

de validade dc 	mct'sd., dMa ,1.s ciltislo 

cinco centatos cimo contatos 

ValorTOFAI. 	 - 	- 	- 	RS 	1 5 9OO.QO 

qailur mil e ni.'tctt%t.u. vais 

VALOR GiflSAI. DA PRF$KPi'TK ucrrAçÃo 	 RS 	i'M 145.00 / 

'e..eni* ml e qiaairnta e ,laco reais 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prv11.çle Entrega: de acordo com o Edital e setas presentes anexos. 

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento ás exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21. S2°, do Decreto n° 

5.450/2005). 

Declaramos que temos plena aceitação. por parir da proponente. tias condições, estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as 

exigências contida. neste Edital. 

Declaração expressa de qimi' nos preços colados estão ,neluidas todas a' despesa'. tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o 

objeto deste pregão, nada mais sendo licito pleitear a esse título. 



%\ERBENIA AME 1) » 4 SILVA- ME 
Rua 102 110  51-Sala 02- Pau* ré - F'ortale,a (E - (ep: 60.861-326 

CNPJ: 07.405.33110001.50 - C.G.F 06.18130.3.6 

FONE: (85198885.755913295- 7559 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrado! no Regime de tribulação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o 

artigo 3' da lei Complementar 123. de 14 de dezembro de 2006 e lei Federal n° 11.488 de IS de Junho de 2007. 

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

comerciais, taxas, fretes. seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive * 
margem de lucro. 

O licitante declara que. responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos 
produtos, caso venha a ser contratado. 

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalicia e 

contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão inclusos 

tons tributos, encargos trabalhistas. previdenciâri^ fiscais e comerciais. taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal. custos, demais 

de» .as que possam incidir ,.obre o fornecimento licitado, inclusive a margem dc lucro. 

l)eclaramos, sob as penas da lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação:  que não possuímos nenhum fato 

impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital. 

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que atua proposta está cio conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório. (artigo 21. § 2t do Decreto Municipal n 03812016). 

Para fazer valer o direito de prioridade de desempate, a licitante declara, sob as penas da lei, para todos on fins de direito q que se possa prestar, 

especialmente para fazer prova no processo licitatório que tem condição do regime de: 

x ) M}:/EPP, para efeito do dispositivo na l.(' 12312006. 

COOPERATIVA. para efeito do dispositivo na i.d Federal n°11.488 de IS de junho de 2007. 

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos. e que serão executados conforme exigência editahcia e 

contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra. 

Fortalezal(e- lo De Janeiro de 2019. 

$'Un 



D. S. PEREIRA DA SILVA - %IE 
('NPJ: 14.791.21610001-27 INSC. ESTADUAL: 06.585.188-9 

RIA: %1O'.SF\llOR COELHO. N°46- VILA ANTOMCO - Qt'IXFI.Ó - ('E 

(EP: 63.5154)00 FONE: 88 - 9 9989-6694 

Dados Bancários: BANCO: l)ra.siI Agência: 0122-8 Conta Corrente: 4945-7 

E-mail: diotonIapl a gmail.crnn 

CONSOLIDADA 

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

PREGÃO ELETRÔNICO No 2018.1 2.06.I-SRP 

Objeto: SeIeço de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de géneros alimentícios 

stinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do municipio de Horizonte/CE 

LOTES - COTA EXCLUSIVO ME OU EPP 

- 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIO QUANI. 
VALOR 

UNrT. (R $) 
VIL UNIT. POR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL 

VR.TOTAL 

POR 

EXTENSO 

Corte congelado de bovino em cubos de primeira 

(patinho. cedo mole), proveniente de machos sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e manipulados em 
condições higiinicas satisfatórias. sem pele e sem 

gordura aparente, aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa; cor: vermelho brilhante e 
uniforme, sem manchas esverdeadas ou pardacentas; 

dezoiLo 

odor: próprio. Embalado em filme de polietaleno 
- vinte e mil e sete 

resistente, transparente e atóxico, limpo, não violado, 
00601 KG 750 21,01 quatro reais 18.007,50 reais e 

que garanta a integridade do produto até o momento 
e uni centavo cinqüenta 

do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A 
centavos 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

fIiIl 
identificação, procedência, informação nutricional por 
porção, número de lote, data de validade, peso do 
produto, temperatura de estocagem, armazenamento e 

conservação, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SlF/OIPOA e carimbo de inspeção do 51V 
Prazo para consumo mínimo de 10 (DEZ) meses na 

data da entrega.  

U.S. rEREIItA DA SILVA - MI':CNI'J: 14.791.210/0001-27 INSU. E$TAI)L'M.: 04;r,45 188-9 
RUA: MONSENHOR COELIR). N 46 VILA AN1t)NlI' - QUIxELÕ - ii-:. t*:t' 4;I5IMXX) 

l-T)NK: 88' 9 94J89-6;94 E-mail: díogalesp,lúsgmail.n,in 



Carne bovina moída congelada, obtida a partir da 

moagem de massas musculares de carcaças de bovinos 

sadios, 	abatidos 	sob 	Inspeção 	veterinária 	e 
manipulados em condições higiênicas satisfatórias. 

seguido de imediato congelamento. isento de tecidos 

Inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, 

aponevroses, tendões, coágulos e nodos linfáticos, 

Aditivos e coadjuvantes de tecnologia/elaboração não vinte e três 

serão permitidos. Embalagem primária de polietileno / ," / mil, 

2 transparente, resistente e atóxico, limpo, não violado. 
DUBOI KG 1950 12,04 

doze reais e 

quatro 23.478,00 
fechamento à vácuo, que garanta a integridade do os e 

produto até o momento do consumo, contendo 1 kg, 
centavos 

setenta e 

acondicionados em caixas de papelão lacradas e oito reais 

intactas com 10 kg A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação. procedência. 

informação nutricional por porção, número de lote, 

data de validade, peso do produto, temperatura de 

estocagem, armazenamento e conservação, número do 

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de Inspeção do SIR Características gerais: o 

produto deverá apresentar cor vennelho brilhante e 

odor característico, sem sinais de fermentação pútrida 

ou partes esverdeadas. Prazo para consumo mínimo de 

- 10 (dez) meses na data da entrega. _____ 

VALOR TOTAL DO LOTE I: 41.485,SO 

quarenta e um mi), quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta centavos 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 41.485,50 (QUARENTA £ UM MIL. QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 

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

es 

QUIXELÔ, 17 DE JANEIRO DE 2019 

DIOGO SAL PEREIRA DA SILVA 
CPF417.877.918'40 

liS. PEREIRA DA SILVA ME c;Np.J 14.791.21fl10001'27 INSC. ESTADUAL 113.5815.18*9 
RUA ~SENHOR COELHO. te 46 VILA AN"roNI(:o ' QLJIXEI,Õ - CE. CEP: 63.615'OOO 

FONE: 88 .9 9989'6894 E'mail: diogosak.spslnail.com  



Ao P'eço.coal da 
PeetturaMtnOpSdeHORIZONTECE "f\ 

Secietana Mun~ de Educação 
l'iegáo EI.tiõnIos te 2016 12.06.1-SRP IlL 
Das ao ASibira 28/52/2016 a 
H~ I00.rs 

1 

pAo*4A - 

Razão Social: LUCIANA DE OLIVEIRA ME 
CNPJI? 27663 58SV001.97 
E h~epo AV MAESTRO LISBOA. 2710 LOJA 06 C. 60B322. BAIRRO LAGOA REDONDA, FORTALEZA-;E 
CONTA Banco do Brasa. Ag 34744 CC: 54076-5 
e-mM vendastic*anaolvmraCgmaI co.» 

PROPOSTA 0€ PREÇOS 

OBJETO Seleção de metho' proposta pala regalia de preços visando futurfl e eventuais Musições de gêneros abmenlpoos 
desiados aos Sinos assabdos pelo Programa de Abusolaçio Escolar do municipio de Hottzonla?CE. lco.,i ampla pafliøpaçho e 

cotas exdus.vasãME e EPPL cerilorrne espo~ coas i.e Tarmo de RS.rI.p 

LUCIANA DE OUVEIRA ME 
Av. Maestro Lisboa, 2710 
Loja 08 CEP: 60832-402 

Lagoa Redonda 

Fortaleza - CE 
Te): (85) 9.9732-2099 

BISCOITO  SEQUUO, FEITO A BASE DE POLVIUC DOCE 

0W 21 

Uaid 1 0W i Marca Vir Unli 	Vi Total 

i 1 

UMTÁRI TOTAL 
o 
EXTENS EXTENS 

o 

fl 

GOROI.aA VEGETAL E OVOS ISENTO DE GLUTEN E SEM 
LACTOSE, DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALADO EM SACOS DE 
POLIETILENO TRANSPARENTE, RESISTENTE. ATÓXICO. 
HERMETICAMENTE FECHADO POR TERMO-SOLDAGEM. 
CONTENDO NO MINIMO 290 GRAMAS. COM  IDENTIFICAÇÃO 00 
PRODUTO. INGREDIENTES. ROTULAGEM MJTRICIONAL. 
NÚMERO DO LOTE. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE 
VALIDADE (ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA 
EMBALAGEMO ISENTO DE MOFO ODORES ESTRANOS 
SUBSTANCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE 
IMPUREZA PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 6 MESES DA DATA 
DA ENTREGA. SENDO QUE 90% DO PRODUTO DEVE ESTAR 
COM SUAS CARACTERISTICAS FISICAS INTACTAS NÃO 
QUEBRADOS) LIVRES DE SUDES OU QUAISQUER OUTROS 

}TIPOS DE CONTAM1NANTES COMO FUNGOS E BOLORES 

VALOR DA PROÇO$TAm"'n, 

VI 	1 
reais mil 

LAWY RI 3.32  RI 1.325.00 eh!WO 
ewnee 

Icânvos orno leais 1 

II 

as 1426.00 

Irnpc1.i a presente Proposts.s quantia do.......-  - .----_ 	 - 
mil trezentos e vinte. oito reais 

DECLARAÇAO 

CocIWsmos que noSSOS pieços ji estão iflouses Odos 05 tnbOs rpollos encargos trabaei.stas. pcey.dseicxanos, Sica. e c'.roes, taxas, 
"eles soguro, desbcar.etos de pessoa tusSo', domas despesas qc possam ~13~ O tO(fleOmin,o Selado. gidusne a ina(getn de 

lucro e de..,ais Õn.s dmrolo, e indrelos q.e uncflam sobre a execução do objeto desta lidação. 

Dodlaramo, que o cumprimos plenamente os roqu.slos de riabacaçio e que nossa Cana Proposta esta em conPornade cais as eog4noas do 
mslnjmenlo calvSO.t (edeS 

RepresarIn LOgai 

LUCIANA DE OLIVEIRA, poilacor(a) da ondula de idenhidade n 92008016027 e riscIlto(a) no CPF lobo n 636 000.723-15. Seteira. dornietada 
em Travessa Ibapaba 54 ,  Edson Qu.coz - Foitiezata - Cep 60 812-730 

Razão Social. LUCIANA DE OLIVEIRA ME 

CNPJ: 27,663.553'000l-$? ~Estadual 00661455-4 
Endereço completo Av. Maestro Latos 2710 . oa A - CEP 60132-402 - Lagoa Reoanu. Fortaleza - CE 
Td (63)3476-8947 casal nMaa$.anaokveflgrnal. 
CONTA BancodoBrasi.Ag 34744C'C 54076-5 

VaIdade da Proposta 
60 (MaserU) dei 

Prazo de EMzaga: 
05 (CINCO) DIAS 

FORTALEZA? CE, 10 DE JANEIRO DE 2019 

veadaslucianaolive;ra49mail.com  

CNPJ: 27.663.58310001-97 
IE: 06.6614354 

LUCflM DE 0%. WEIR ME 

Liciana d.OIrnsa 
Administradora 

: $2003016927 
CIPP. $36.000 123-15 



LUCIANA DE OLIVEIRA ME 
As'. Maestro Lisboa, 2710 
Loja 08 CEP: 60832-402 

Lagoa Redonda 
Fortaleza - CE 

Tel: (85) 9.9732-2099 

PAGINA 

AO Pregoeiro(a) da 
Prefeitura Municipal de HORIZONTEJCE 
Secretaria Municipal de EduCaÇão 
Pregao Eletrônico N' 2018 1206.1$RP 
Dela de Abeitura: 2811212018 
Moraria: lOh:Oõmin. 

Razão Social: LUCIANA DE OLIVEIRA ME 
CNPJ n 27.66358310001-97 
Endereço: AV MAESTRO LISBOA. 2710 LOJA 08 CEP: 60832.402. BAIRRO: LAGOA REDONDA. FORTALEZA-CE 
CONTA Banco do Brasil. Ag 34744 CC: 64076-6 
e-mail vendasIucianacliveiragmail com 

PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para regdlro de ~mundo Muras e eventuais aquisições de géneios alimenhic.os 
destinados aos alunos assistidos pelo Programe de Alimentação Escolar do municiplo de HoraonlefCE. (com ampla participação e 

cotas exclusivas á ME e EPP). conforme espeodicações cosidas no Termo da Referência. 

teta 24 

Rem Discrição UIIId Qtd Marca 	VrUnit VrTotal 	O 
EXTENS 
o 

ACHOCOLATADO EM pó VITAMINADO COM FERRO-RICO EM NO 
MINIMO 05 VITAMINAS - À BASE DE CACAU. EMBALAGEM 
PRIMARIA DE POLIESTER OU POLIETILENO METALIZADO OU 
LErroso COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE, 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO. DATA DE dezesses 
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE (MINIMO DE 06 MESES OA quatro 	mi;. 
DATA DE FABRICAÇÃO). E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. 

KG 
-  

3.500: 
rnrni 

R$ 4.79 
- 

RS 
reais o 	setecarito 
setenta e 	se COM PESO LIQUIDO DE NO MINIMO 1 K (RENDIMENTO MINIMO Á 16.765.00 

40 PORÇÕES). EM FARDOS COM 10 KG OU CAIXAS DE PAPELÃO . nove 	sessenta 
REFORÇADO LACRADAS E INTACTAS COM 10KG ISENTO DE centavos 	e onco 
MOFO. ODORES ESTRANHOS. PARASITAS. SUBSTANCIAS reais 
NOCIVAS E QUALQUER OUTRO TIPO DE IMPUREZA. 
ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBALAGEM OU EM 
ETIQUETA ALTAMENTE COLANTE. QUE NÃO POSSA SER 
REMOVIDA FACILMENTE. 

CEREAL Á BASE DE NO MINIMO 3 CEREAIS. PRÉ COZIDOS. 
ENRIQUECIDOS, COM NO MINIMO 5 VITAMINAS E SAIS MINERAIS. 
ALÉM DE FERRO E ÁCIDO FOUCO.EMBALAGEM PRIMARIA DE 
POLIESTER 01) PO4.IETILENO METALIZADO COM IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE 
MÍNIMO DE 240 DIAS (8 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO NO 
ATO DA ENTREGA, COM PESO LIQUIDO DE 230G. EM CAIXAS DE — , - dois reais 	

°p 	mil. 

2 1  PAPELÃO REFORÇADO LACRADAS E INTACTAS COM 24 
$ 

0* itenta e quínhento 
se PACOTES. ISENTO DE MOFO. ODORES ESTRANHOS. . . 

' nove 
SUBSTÂNCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE centavos 	

sessenta 

IMPUREZA. ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA reaIs 

EMBALAGEM OU EM ETIQUETA ALTAMNETE COLANTE. QUE NÃO 
POSSA SER REMOVIDA FACILMENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ 
CONSTAR EXTERNAMENTE. OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E 
PROCEDÊNCIA. INFORMAÇÕES NIJTRICIONAIS. NÚMERO DE 
LOTE, PESO LIQUIDO, NOMERO DE REGISTRO 

vinte e oito mil, 
VALOR DA PROPOSTA»)00000» R$ 28.325,00 treeentos e vinte e 

cinco reais 

Importa a presente Proposta a quanta de-- 	 . 	 -. 	
..4 R$23.326,00 1 

vinte e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que nossos preços já estão incljsas todos os Itoutos. impostos. encargos traaihstas. previdencarios recais e comerciais, taxas. fretes, 
seguros, deslocamentos de pesso3. custos. dentas despesas que possam incidir sobro o fornecimento licitado. inclusive a margem de lucro, o 

demais ànus diretos e Indiretos Que incidam sobre a execução do objeto desta licitação 

Declaramos que o cumpnmos plenamente os requisitos do habilitação e que nossa Cada Proposta estA em conformidade com as exganoss do 
instrumento convocatóno (edital). 

vendaslucianaoliveira@gmajI.com 
 Representante Legal, 

CM: 27.663.58310001-97 	LUCIANA DE OLIVEIRA, podador(a) da cëdula de denidade n' 92008016927. e inscnto(a) no CPF soba n 636.000723-IS. Solteira. domciliada em 

IE: 06.661455-4 	 Travessa Ibiapaba, 54- Edson Queiroz - Fodaleza'Ce - Cep 60.812-730. 



Razão Soas: LL)CLANA DE OLIVEIRA ME 

CNPJ 27663583.0001.97 Iasct'çàOEMadual 06661455-4 
Erdereçoconçl.to Av Maewocsa, 2710 . 1008 .CEP 60532402 .  agoa Reoor,a Fortaleza - C E  
Tel (65) 34764947 efnM nndaskanolva,agm.i cam 
CONTA Banco do 8aM. Ag 34744 CC 54076-5 

Vaidade da Proposla 
60 Isessenta) asa 

Prazo de Entrega 
05 (CINCO) DIAS 

FORTALEZA ICE. 10 DE JANEIRO DE 2019 

(1 3t9_\ 

LUCIANA DE OLIVEIRA ME 
Av. Maestro Lisboa, 2710 
Loja 08 CEP: 60832-402 

Lagoa Redonda 
Fortaleza - CE 

Te]: (85) 9.9732-2099 
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vendaslucianaoltveiragnaiI.com  

CNPJ: 27663.58310001-97 
E: 06.6614554 

DE OLVEIPA ME 

Litiasa *O4wmn 
Administradora 
3: 920mlew 

CPR 636000722.15 
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Comércio. Seniços Ltd. 

Á 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRONICO Nt 2018.12.06.1 - SRP 

DATA: 2811212018 Ás 11:00H 

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

aos alunos Objeto: assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de Horizonte/CE, (com ampla participaçio e cotas 

exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

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

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

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

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

LOTE 19 AMPLA COÇ4WflÉNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIO. QUANT. MARCA V. LJNrT. V. TOTAL 

Biscoito doce tipo coquinho de prirne,ra qualidade, á base de 

far,nha de trigo enriquecida com ferro e iodo fÓMco. livre de 

gorduras trans, e sem recreio, serão rejeitados biscoitos mal 

cozidos, queimados e de caractereí organolepticos anormais, não 

podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 

quebradiço. 	Embalagem 	primária 	em 	pacotes 	de 	polietileno 

transparente, resistente e atóxico, lacrados, com identiflcaçk do . . 

produto e do fabricante, informação nutriclonai por porçSo, data 
pct 9&C Da ac 5 . 

de embalagem e prazo de validade e peso liquido mínimo de 300g 

(especificações impressas na própria embalagem), acondicionados 

em fardos lacrados e intactos com IS pacote.. isento de mofo, 

odores estranhos. substáncias nocivas e quaisquer outro tipo de 

impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses da data da 

entrega. 

Bscoito doce tipo sonido de primeira qualidade, enriquecido com 

ferro e iodo fã4co, livre de gorduras vens. e sem recheio, scr3o 

re1eitado, oiscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 

organoiépt'cos anormais. não podendo apresentar excesso de 

dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primaria em 

pacotes de poiietiieno transparente, resistente e atóxico, lacrados 

2 com identiflaç4o do produto. Informaçio nutrtclonal por porçio. pct 17603 estrei RS 	2,69 R$ 	47.344.03 
data de embalagem e prazo de validade e peso liquido mínimo de 

400g 	(especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem). 

acondicionados em fardos lacrados e Intactos com 20 pacotes. 

Isento demoro, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 

outro tipo de impureza Prazo mínimo de validade de 6 meses da 

data da entrega. 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI)A-EPP 
CNPJ N: 04.150.908/0001-32 CCF N: 06.308.495-6 

E-MAIL mwmdistrjbujdoraahotmajiçom 

Rua Felino Barroso. 553 - Fátima - ('FP:60.050130 

Fone - Fax (085) 3253,050OFortgle,a.c-e 

a 



PAGRaA 
(amircio e Svrs iças 1 .tda 

Biscoito 	salgado 	tipo 	cream 	cracker 	de 	primeira 	qualidade, 

enriquecido com ferro e ácido fálico e sem gorduras trans., textura 

crocante e sem sabor amargo residual, serio rejeitados biscoitos 

mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, 

não podendo apresentar excesso de dureia e nem se apresentar 

quebradiço. 	Embalagem 	primária 	co, 	pacotes 	de 	polietileno 

transparente, resistente e atóxico, lacrado, co'" dupla embalagem 

com ldenti$caçlo do produto. i~misÇA10 nutriciorial por porção. 
pci 17603 eslrea R$ 	7.85 RS 	50.160,00 

data de embalagem e prazo de validade e peso liquido minimo de 

400g 	(especificações 	Impressas 	na 	própria 	embalagem), 

acondicionados em caixas de papelão lacradas e Intactis com 20 

pacotes isento de mofo, odr,i,ç estranhos, substâncias nocivas e 

quaisquer outro tipo de impureza. Prazo minimo de validade de 6 

meses do data da entrega. 

Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, à base de farinha de 

trigo enriquecida com ferro e irado fálico, livre de gorduras trans, e 

sem recheio, serk rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e 

de caracteres organolépticos anorn'ais, não podendo apresentar 

excesso de dureza e miem se apresentar quebradiço. Embalagem 

primaria 	em 	pacotes de polietileno transparente, 	resistente e 

4 atoxico, lacrados com 	dentificaçâo do produto e do fabricante, pci 14400 paladar 11$ 	2,25 R$ 	32.4(1000 

informaçio nutricionai por porção, data de embalagem e prazo de 

validade e peso liquido no mínimo 300g (especificações impressas 

na própria embalagem), acondicionados em fardos lacrados e 

intactos com 20 pacotes. 	isento de mofo, 	odores estranhos, 

subst.ncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 

rninirno de validade de 6 meses da data da entrega. 

cantos dnjenta e san mil, quatrocentos e oito reais R$ 	151.408,00 

a 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 
CNPJ V: 04.150.90810001-32 (tF N°: 06.308.485-6 

E-MAIL: mwmdis(ribujdorajhotmajl,com 
Rua Felino Barroso. 553 - Fátima - (TP:60.050130 

Fone— Fax: (085) 3253.050OFortaleza-ce 
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- 	 LOTE 22- AMPLA CONCORRtNCIA 

ITEM O€SCRIÇÂO UNtO. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

Pão massa fina tipo hot dog em embalagem primária plástica 

resistente e atóxica contendo 10 unidades e peso liquido de SOOg, 

com identificação do produto, infocmaçlo nutricionil por porção, 

nome e endereço do fabricante, data de embalagem e prazo de 

validade (especificações impressas na própria embalagem). Isento 

de mofo, odores estranhos. substanciam nocivas e quaisquer outro 

tipo de impureza. Na entrega o produto deverá ter data de pct 18OO paladar RS 	2.32 R$ 	41.760,0) 

fabdcaçho máxima de 01 dia e prazo minlmo para consumo de 05 

dias, 	dentro 	dos 	quais 	não 	deverá 	haver 	alteração 	das 

caracteristicas originals do produto, como murchar, moio, etc. 

Entrega: Quinzenal, diretamente nas escolas e centros de educação 

infantil, de acordo com o pedido feito pelo núcleo de alimentação 

escolar, em veículo fechado e higienizado, 

quarenta e um mil, setecentos e sessenta riais 

- 	 LOTE 2$- AMPLA CONCORRtNOA  

ITEM DESCRIÇÃO UNIO. QUANT. MARCA V. UNfl. V. TOTAL 

Leite e." pó Integral de 19 Qualidade, com no minimo 6,79 de 

proteina por porção de 26g e rendimento mínimo de 38 porções 

por pacote. Embalagem primária metalizada e peso liquido de no 

minmo 1 kg, acondicionados em fardos lacrados e intactos com 10 

kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, Informações nutriclonais, número de kg 1700) bom du leite RS 	16.66 RS 	283.220.00 

lote, peso do produto, data de fabricação e prazo de validade, 

número do registro no Ministério da Agricultura SlF/OIPOA e 

carimbo de inspeção do 5W. Isento de mofo, odores estranhos, 

substâncias 	nociva' 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 	Impureza. 

Especificações Impressas na própria embalagem. 

duzentos a oitenta e três mil, duzentos e vinte reais 

Im 

rGe 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS IJ»A-EPP 

CNPJ N ° : 04,i50,908/000l-32 ('CE N": 06.308.485-6 

E-MAIL: mwn,distribuidora4 hotrnail.com  

Rua Felino Barroso, 553- Fátima - ('EP:60.050130 

Fone - Fax : (085) 3253.050OFonaieza-ce 
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- 	 LOU fl - COTA fxalalvA ME OU Efl 

ITEM QffllC)fl LIMO. OUANT, 1 	MARCA V. UNIt V. TOTAL 

Leite em pó integral de 19 qualidade, com no minimo 6,7g de 

proteína por porçio de 26g e rendimento mínimo de 38 porções 

por pacote. Embalagem primária metalizada e peso liquido de no 

n'inin-o 1 kg, acondicionados em fardos lacrados e intactos com 10 
k4 	A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de kg 30W bom du leite R$ 	1666 R$ 	49,980W 
lote, peso do produto, dita de fabricação e prazo de validade, 

numero do registro no Ministério da Agricultura Slr/O1POA e 

carimbo de inspeçio do 5W. Isento de mofo, odores estranhos, 

substâncias 	nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 	impureza. 

Especificações impressas na prdpLa embalagem. 

quarenta e nove mil, novecentos e oitenta reais 

Prazo de entrega: conforme solicitado no edital e anexo 

Prazo de vadade : conforme solicitado no edital e anexo 

Preços propostos: conforme solicitado no edital e anexo. 

Fortaleza- Cc, 11 de Janeiro de 2019 

MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS IJDA-EPP 

(NPJ N°  04.150.908!000132 CGF N°: 06.308.485-6 

E-MAIL: mwnId31rihllidoraQhOtmait.t0m 

Rua Felino Barroso, 553- Ftinia - CEP:60.050130 

Fone - Fax (085) 3253.050(JForlaleZRCC 

ei 



DIMALA'S COMERCIAL LTDA 
COMERCIAL LTDA 

PTN 

A 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MLflCIPAL L* HOR*ZOtCE 

PREGÃO atTROwico te 20781208.1-SRP 

DATA E HORA DA LICITAÇÃO 21/ifl0IS Ás 10.00 HS 

DADOS BmCARJOS - BANCO DO BRASIL AGENC*& 1702-711 CC 1225314 

OBJETO SSçs, de nfl rscPo.4. S '(9*0 de P(eçde Mõ uMa e e.*a nMÉçÕe. de $nfl Smenoctoe deflh1os ao. amos asilados pio 
p109a'na do alunenlação EsaS do munIo de ticd*rC. 

- 
LOTE ti 	t.A .MCONCRtNCV 

ITENSI 

'-- 	
- 	r 	 - 

CITE) 1 UNO 	MARCA 	 ESPECWICAÇÃO DOS PRODUTOS 	 1 
- 	- 	 - 

v. UNIT 	 V TOTAL 
EXTENSO Ht- 	h---- 

1 S*is -n biso WMsavW. -fl Q5•flI'I 	QJ*y4 QiaMi 

l,_.oce_a_ss.v_..Isos.act.ccvnpe,oI,ou.do 1 
• 1 	 . t2SQspiuoIq,jldodrenadod.$Ég. tar d6 

1 
 . 	1 dois  reaisC 

1 ivarenta e 
Pnon 	ndsw,dade6.c$oodalaaevsda4saade 	R$ 2.51 	cinquenta e 	R$ 	4518000 

cinco mli ' 
• 1 d0pIot.iflçèo 1 cento e 1 rsaca 	w 	 ç3,. 'urwDOo l9.ao 1 

.o.ad.çknaSroroA,.,Is.d.. osflpO1caçÕs*1 (um 	ntavos 
oitenta reais 

1 o p03S4fl *t 	'•'°'° 	cs 6 
i 	 1 

• 
tosssiplrdedtidotnl,.0a. 

- 	--------------------------------L_L 1 
----------------------- 

i 

VALQftÕQ LOTE 11 R$: 45.180,00 (QUARENTA E CINCO MIL, CENTO eÇITENTA REAIS) 

:: 	.•,•.•.s . 
- 	-:: 	-1. 	•:. /5s 	 • 	_ 	•'•:: 	.:. . 

•:. ;:•: 	.:.' 	•: • 	-, - -- 	
- tt7.C.' t 'sio'fl.t '.'r -- .'.--  ------- 

010 (IND 	MAltA  v TOTAL 

- - 
1 

1  
1 ••%t - raiso coflei'eI. in ciso'anhie urn,ca. p'on 	1 - 

.. 	osofm.*,binlo..áad CWIpI.OIC.Mdo 1 1 1 1 

d51259.Pe»ãdo*wtsodnig Amb.lt0n'dovai 	1 
1  dois reais e 

1 6000 	1 Ps.*o' 	rsode.dadeIancaçao.dmsdo.s.asie.nannt,s. 	R$ 2.51 	 AS q uinze mil e 
cinquentae 

1 
do prodo(o «t-maçâo rsiiør 	c. porçio. r&nwo J regflto 

no ti4t1O da te 04M* SF'D(POAe Sooe. a. $p•Øj1 'tini centavos 1 n 
sessenta reais 

1 Mouca,. O lKOduIOØavs(ã Wflsiat vilda3o flørs. dq 6 1 

L_ ! _ 	-------------- 
VALOR DO LOTE 12 R$: 15.060.00 (QUINZE MIL E SESSENTA REAIS) 

VALOR GL^ DA PROPOSTA DE PREÇOS e 

SESSENTA MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS. ---- 

PRAZO DE ENÍBEGA DE ACORDO COM EDITAL 

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) 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). 

iMAIAS ÇO' ECl.>Ç LTD. 

FORTALEZA 11 DE JANEIRO DE 2019. 

............. '%ff;ø.224.63/-O3 

Rua Joaquim Magalháes, 272- Benfica - Fone/Fax (85) 3253.5559 - di
maiascOmerCiaIItda@h0'0m 

CNPJ 00.289.07010001-01 - 06.936.129-0 - CEP 60040-160 - Fortaleza - Ceará 
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PREGÃO ELETRÔNICO 14 2018.12.06.1 - SRP 

Gerenciador: Secretaria de 

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇOES DE 

5 ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 

IO DE HORIZONTE/CE, (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS EXCLUSIVAS À ME E EPP), CONFORME 

CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 

DESCRIÇÃO DOS LOTES 

LOTE 5-AMPLA CONCORRÊNCIA  - 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT MARCA VRUNIT VRTOTAI. 

PEITO DE FRANGO EM FILÉ - CONGELADO, COM 

ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO 

PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO, E NEM PEGAJOSO, 

COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, 

CHEIRO E SABOR PRÓRPIOS, COM AUSÊNCIA DE 

SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM DE 

POUETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, 

NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A  

INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO 1(6 12.240 SONASA R$ 2035 R$ 126.684,00 

CONSUMO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1KG, 

ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS COM 

10KG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS 

DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES 

NUTRICIONAIS, DATA DE VAUDADE, QUANTIDADE 

DO PRODUTO, N2 DO REGISTRO NO SIF, 5W OU 

SIM, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 180 

DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 

LR 

ritos 

PF: 45 716.SOIMB 1' 

kR COMERCíC StK'JCOS_1.TLWk -- EPP 
RUA: PROFESSOR jOSÉ r!LNQ 	 -, ;','RIAd-ZêCEAItA -CEP: 60.343-270 

CNP"!  

.u:..ci•'2' 

a 
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PAQ*LA 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO 

SEM TEMPERO, SEM PORÇÃO DORSAL - 

EMBALADOS INDIVIDUALMENTE OUSEM 

BANDEJAS DE 1KG, ACONDICIONADOS EM CAIXAS 

DE PAPELÃO LACRADAS E INTACTAS COM 18KG 

COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 

PROCEDÉNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAI. POR 

PORÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, 

TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, 

ARMAZENAMENTO ECONSEVAÇÃO, PRAZO DE 

VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO NO  
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E 

2 
CARIMBODE INSPEÇÃO DOSIF. PERCENTUAL DE 

KG 12.240 BONASA R$6.11 RS 74.786,40 

ÁGUA INFERIOR OU IGUAL À 10% APÓS 

DESCONGELAMENTO. ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS 

NA PRÓPRIA EMBALAGEM. CARACTERISTICJAS 

GERAIS: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR COR E 

ODOR CAR.ACATERITIÇOS, SEM SINAIS DE 

FERMENTAÇÃO PÚTRIDA OU PARTES 

ESVERDEADAS. MÃO DEVERÁ CONTER NENHUMA 

OUTRA PARTE QUE NÃO SEJA EXCLUSIVAMENTE 

COXA E SOBRECOXA, COMO PARTE DA COSTELA 

ETC. PRAZO PARA CONSUMO MINIMO DE 10 (DEZ) 

MESES DA DATA DA ENTREGA. 

- TOTAL liS 	201.470,40 

(Valor total do lote 05: R$ 201.470,40 (Duzentos e um mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos) 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Lqq rnitr] 

%os, que nos preços ofertados estão incluídas todos as despesas incidentes sobre fornecimento referentes a 

encargos sociais e demais ônus atinentes a 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). 

de 2019. 

tQCIDESERVIOL1W'PP ,T 

MfltOrúO RU4' 	T7 .i6.B01-88 
R&1%.542795 C 

ARCOMERCIOESER\flÇOSiFDA -- EPP 
RUA: PROFESSOR JOSË HENRIQUE 962 - c;'j.ur't .. rcw AL 1  L.CE.4Á— CEP: 60.843-270 

CNP.l: 18.1'jS.2C?/CU3 93 - lC. 0& 	3 	- 'e'. its  274.1778 

7- 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.12.06.1 - SRP 

DATA E HORA DE ABERTURA: 28/1212018 ÀS 10:00 HS 

DECLARAÇÕES 

A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ N°  18.105.207/0001-

96 com sede na Ruo Professor José Henrique, n°  962, Bairro Guojeru - Fortaleza - CE, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Antonio Flaviano Cid de Freitas, 

portador(a) da carteira de identidade n °  322591997 e do CPF n°  657.063.153-53, 

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em 

processo licitatário na modalidade Pregao Eletrônico no  2018.12.061-5RP, junto ao 

Município de Horizonte, Estado do Ceará 

Que, rios preços oferecidos, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários. 

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

possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo.nos: 

A efetuar o completa entrego de todos os bens solicitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos, contando a partir da data de recebimento da ordem de compra. 

Concordamos em manter o validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contando o 

partir desta data. 

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá ir compromisso de nossa parte, 

observada as condiç5es do edital 

Que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme 

exigência editaflcio e contratual, e que serão iniciados o partir do dato de recebimento da ordem de 

compra. 

Prazo de entrega dos Produtos: Conforme o Edital. 

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. 

Preço Cif: 

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Fortaleza (CE), 10 de Janeiro de 2018. 

k 	 jj1' 
AR COMERCIO 2 SERVIÇOS LIDA - EPP 	iT' 

18
. 

	ÁW 
RUA: PROFESSOR JOSE HENRK1UE - 962 - WA'ERU 

CNPJ 18.105.207/0001 96- m IG. G6.523.3'Y-a -Te!. (85)3274.1778 RG:1QÔM 
E-mail: 

ri 
LÉÁ 
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NC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA  
RUA SEVERIANO MARTINS 08 CENTRO CANINDÉ-CE 

CNPJ: 05.949.336/0002-08 CGF; 06.701.807-6 

TELEFAX: (85) 3282.97.00 

CELULAR: (85) 98740.75.43 

EMAIL: celianevenancio@gtobo.com  

A PREGOEIRA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 2018.12.06.1 SRP 

OBJETO: seleção de melhor proposta pararegistro de preços visando futuras e eventuais 

aquisições de gêneros alimentícios aos alunos assistidos pelo programa de alimentação escolar 

do municínio de Horizonte/CE 

LOTE 07- AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM EPECIFICAÇÃO 	 UNIO 	QTD 	VR. UNIT 	VR. TOT 

1 corte congelado de bovino em cubos, de primeira 	kg - 	4.250 - 	15.30 - 	65.025,00 

(patinho, coxão mole) 
proveniente de machos sadios, abatidos sob inspeção veterinária e manipulados 

em condições higiênicas satisfatórias, sem pele e sem gordura aparente; aspecto proprio 

da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor vermelho brilhante e uniforme, sem man - 
chas esverdeadas ou pardacentas; odor próprio. Embalado em filme de polietileno resis 

tente, transparente e atóxico, limpo, não violado, que garanta a integridade do produto 

até o momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas. A embalagem deverá com 

ter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional por por 

ção, número do lote, data de validade, peso do produto, temperatura de estocagem ,ar 

mazenarnento e conservção, número do registro no ministério da agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIE. Prazo para consumo mínimo de 10(dez) meses na data da 

entrega 

valor unitario: quinze reais e trinta centavos) 

valor total: sessenta e cinco mil e vinte e cinco reais 

marca: duboi LZ 

2 carne bovina moída congelada, obtida a partir da 	kg - 	11.050 -' 	11,00 - 	121.550,00 

moagem de massas musculares de carcaças de bovinos sadios, abatidos sob inspeção vete 

rinária e manipulados em condições higiênicos satisfatórias seguido do imediato congela 

mento. Isento de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses 

tendões, coágulos e nodos linfáticos. Aditivos e coadjuvantes de tecnologia/elaboração 

não serão permitidos. Embalagem primária de polietileno transparente ,resistente e ató 

xico, limpo, não violado, fechamento a vácuo, que garanta a integridade do produto até 

o momento do consumo, contendo 01 kg. Acondicionado em caixas de papelão lacradas e 

intactas com 10 kgs. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informação nutricional por porção,número do lote, data de validade, peso 

do produto, temperatura de estocagem , armazenamento e conservação, número do re- 

gistro o ministério da agricultura/SIF/Dipoa e carimbo de inspeção do SIF. 

Características gerais: o produto deverá apresentar cor vermelho brilhante e odor caracte 

risticos, sem sinais de fermentação pútrida ou partes esverdeadas. Prazo para consumo 

mínimo de 10(dez) meses na data da entrega. 

valor unitario: onze reais 

valor total: cento e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta reais 

marca : duboi 	z 



186.575,00 

valor global do lote: R$ 186.575,00(CENTO E OITENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E 

CINCO REAIS) 

Decalaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as ,/' t 	• :4 

despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociias e demais 	 ' 
ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.  
Declaramos ,para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habi kt RAt,.NA 

litação e que nossa carta proposta estar em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório(edital) 

validade da proposta: 60 (sessenta ) dias 

prazo de entrega: conforme os termos do edital 

Fortaleza, 10 de Janeiro de 2019 

Uercuiva 
ANE VENANCIO SILVA K 

fl 
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CARTA PROPOSTA AJUSTADA -- 

A pra9oifl de PvMn M~ de i&..nnwCE 
Processo PREGÃO ELETRONICO 2081200.1 - SRP 

Rizio Socal FLAV1O CAVALCANTE E LIMA - ME  CNPJ ID 564.75aI % 
Endereço R.a Jaqian P..c.*..., r0 250, 1c 	leu?. 0sr*o4Min-CE, CEP: 02815.000 
Cal 186)04929-2191 
Bato do Bras. w~ 43794, cata ores, 7750-1 

Ob$slo R.góto de preço peira uS.ço de nt ....a ,ar 	as. anaó sqvsçda di gniros fl-n.rióou disinados aos akx.a asSodo. pelo Progrw.a de 
AS,.a.4, Esoot O, 1vu 	de I-IautsCE. 

LOTES-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP  - ____________________________ 
ITEM CESCmÇAO MARCA UNIO QTDE VJflT UMIT EXTENSO V.TOTAL TOTAL EXTENSO 

Piso de Frango EM FILA wçeo ocm 9~ de 
égua de no mâflmo 0% 	aspecto prdçdo. a 

.4.4. 'em p.go. co prdç.ia i5411 IrsAches 
isyeidida. CheVO a ar prdpvbs, con aaks 
de .&us. pnisa e Iwwi. Entalagum da NOVE REAIS E 

VINTE E UM MIL 
polissflo frw.peuri.. ifloco, htÇO. não violealo. R I(g 2100 RI 	980 NOVENTA Ri 	21 38400 

TREZENTOS E 

t~. "~  Q 	a stagndidu di FOdIO aba - CENTAVOS 
- OITENTA E 

nurIerSo do 	s.a, 	.4.4v pacolha~delha QUATRO REAIS 
ilfl ~ lefle co~. DisiS 

cntar na .ntaSgam ds da Sta.ção, 
pw3&..s 	ntormaçõai 	nilncionais, 	date 	di 
aldads. qustd.de  di pra, n' do .*o no SW, 
SIE ou SIM, com prazo da aIIdude mirimio de 180 

j_ dMsa pslvladmadaetagu  

Coza e ...L....a da frago congelado asa 
SEM poaçAo oosAt. ...w..s. 

re,naywse 	oçj 	em 	b.od.u. 	de 	1119, 
acadcio,e em cs de p.pet soas e 
vades coi IS 119 CUfl din(IfIcaçÕo do pio&Ao. 
procadtect Wt.naçao axas po rçóo S 
Ma de Iatnc.çào, Isupealura de e~ 
amarenatMo e casr.ç&o poazo de vSdidee SEIS REAIS E 

do 	regielro 	» 	N~ 	de SETENTA E 
QUATORZE MIL 

Aqt*nSIF/DPOA.calvnbodivt,p.çiodoSlF. 1(9 2160 R$ 	6.75 
CINCO 

RI 	14 5e0.00 QUINHENTOS  

Peltesual da 49ua iwedol ov igual a 10% após CENTAVOS 
OITENTA REAIS 

disco'gaSnst 	Espicllcaçõas 	rØaues na 
pSpda «'talagam Catucteletcus gele: o p.tOAo 
deweê wnasfl co e ode w~ sem 

do flI.3, 	capeta se..JM.J.. 
NÃO DEVERÁ CONTER NENHUMA OUTRA 
PARTE QUE MAO SEJA EXCLUSIVAMENTE COXA 
E SOBRECO)Ç&, CIY.IO PARTE DA COSTELA. 
ETC Prazo pwa CorsjrT» mlnimo de lO (dez) n 

TRD4TA E CINCO 
MIL NOVECENTOS 

E SESSENTA E 

VALOR TOTAL DO LOTE 6 RI 	35J440O 
QUATRO REM 

TRINTA E CINCO 
MI. NOVECENTOS 

E SESSENTA E 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA RI 	34.304.50 
QUATRO REAIS 

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA lO ( DEZ) DIAS CORRIDOS. A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO - CONFORME OS TERMOS DO 
EDITAL 
VALIDADE DA PROPOSTA 80 (SESSENTA) DIAS 

Dec~ qua 'a preço. a....a. já alio Ilfliidas toda a despesa ~h. sobre o fanacb,seo ..Ie..4..a WbSS. nA ei dart a.us SnIna 
eec uSo do silo de 	tUçio  

DecurrIos 	e 	a hn de deMo qua cr...,.. .,. .4.. ...pA. os Ieqso. de habNaÇAO e que nossa cada pto. atA em =~~ coma a e dos 

ltdeJ.ne.rOde2OI9 	 / 	. 	1 	1 
- r F& 44h 

FLAVIO CAVALCANTE DE LIAM 
CPF.84S25 113-72 

\ 'Á 
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CARTA PROPOSTA 1 
A. 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/Ce.
PREGÃO ELETRÔNICO W 2018.12.06.1 

NA 

Objeto: Seleção da melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de género aliment í cios destinados 

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

LOTE 15- EXCLUSIVA ME OU EPP 

TEM DESCRIÇÃO MARCA UNIO QUANT VR.UNIT VR. TOTAL 

Feijão carioquinha tipo 1. embalagem primária polietileno 
transparente, resistente, atóxico, hermeticamente fechado 
por 	termo-soldagem, 	com 	identificação 	do 	produto, 
contendo: nome endereço e registro do empacotador. 
numero de registro do produto no órgão competente, 
informação nutricional por porção. data de embalagem e 

FIBRA KC. 6900 P3 	3,50 P5 	24 1500r 
prazo de validade e peso liquido de 1 kg (especificações 
impressas na própria embalagem), em fardos lacrados de 
30 kg 	Grãos secos e limpos, isento de mofo, odores 
estranhos.parasitasi 	substâncias 	nocivas 	e 	quaisquer 
outro tipo de impureza 	Prazo de validade mínimo de 6 
meses da data da entrega 

Feijão de Corda tipo 1, embalagem primária poliebleno 
transparente, resistente, atóxico, hermeticamente fechado 
por 	termo-soldagem 	com 	identificação 	do 	produto, 
contendo 	nome endereço e registro do empacotador. 
numero de registro do produto no órgão competente, 

2 
informação nutricional por porção, data de embalagem e 

FIBRA KG 3000 P3 	3,37 	R$ 	1011000 
prazo de validade e peso liquido de 1 kg (especificações 
impressas na própria embalagem), em fardos lacrados de 
30 kg. Grãos secos e limpos, sendo permitido o limite de 
2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo a 
portaria 	161 	de 2410711987 - M.A. 	prazo mínimo de 
validade de 6 meses da data da entrega 

- VALOR TOTAL DO LOTE 16 	R$ 	34.26000 

w1. 11,111 • ~M hill, 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 	 1 $ 	 34.260.001 

trinta e quatro mil, duzentos e sessenta reais 

Prazo de entrega: Máximo 10 dias a contar do recebimento da ordem de compra 
Validade: 60 (sessenta) dias 

ca is  
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Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão 'ncluldas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 	 - 3 
CNPJ 1329851110001-83 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06 555 453-1 
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO JOSÉ ALBLJOUEROUE PEREIRA. 284 -  CAJAZEIRAS - CEP. 60.884 -520 - FORTALEZA - CE 
E-MAIL: abastece distribuudorahotmaiI com 
DADOS BANCÁRIOS: Ag 1369-2 C/C 49000 -8 - Banco do Brasil 

Fortaleza 23 de janeiro de 2019 

ASAS1ICE O GUIDOM =LTDA 

ANORt tuis COMES BANDEIRA 

cNN: 13.29e.5111000I-83 
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A PREGOEIRA DA COMISÀO DA LICITAÇÃO 04 PRU mURA MUNICIPAL HORIZONTE 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

NÚMERO DO EDITAL 2018.12.06.1• SRP 

DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS 2811212018 

HORÁRIO DA DISPUTA 11115 

ORGÃO GERENCIADOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

01. INDENT1FIC4Ç40 DO LICITANTE 

Razão Social: Sol Nascente Co~ de Alimentos Ltd. 

CNPJ: 15839.938-0001177 

Estadual: 06.607.683-8 

Endereço: Rua Sol Nascente P1' 01 

Bairro: Urucunema 

Emaul: solnascente0101@gmill.com  

Telefone: (85) 3260-55941(85)98789-2148-01(85)99934-8494- FIM 

Banco: CAIXA E.F - Agência: 4254 Operação: 003 Conta Corrente: 515-8 

a
\2. 
 

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA: 

A PRESE%'TE PROPOSTA É VAIJDA POR: 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO, 

03. PELO PRESENTE, A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, POR MEIO DO SIGNATÁRIO, QUE LEGALMENTE A REPRESENTA, DECLARA E GARANTE 

01 Examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia 

ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital; 

02 Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nt 9.854, de 2711011999 e na Constituição 

Federal de 1988; 

03 Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação; 

04 A proposta de Preços encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos. 

OS Através do presente, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n' 10.520. de 15 de novembro de 2002, Lei n 8.666193 e suas posteriores 

alterações e, às cláusulas e condições previstas nessa licitação. 

06 Declaramos ainda que caso sejamos vencedores do presente certame,que iremos cumprir com diligência .11.1 observância na entrega dos itens 

abaixo especificados. 

070 Licitante declara para todos os fins de direito que, nos preços ofertados estio incluídas todas as despesas Incidentes $oba o fornecimento 
referentes a tributo, energos sociais e demais ornas atinentes a execução do objeto desta licitação. 

'eclaramos ainda que não possuimos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação 

090 Licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 termo de referencia deste edital. 

10 Independente de declaração expressa fica subentendida Que no valor proposto estão inctuidas todas as despesas necessárias a entrega dos bens 

inclusive as relacionadas com encargos sociais trabalhistas previdenciarios e outros, tributos taxas e tarifas emolumentos licenças alvaras multas e 

ou qualquer infrações seguros em geral da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuiços causados a contratante e ou a 

terceiros gerados direta ou indiretamente pela entrega dos bens. 

Li Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta esta em conformidade com as exigencias do instrumento 
convocatorio edital 

04 NOME DO PROPONENTE: 

WZ NASCI?. TE COMERCIO DE ALÁMEN 70$ LTOA ME CNfl iS.839.938 2/77 (NO. RUA SOL ~ENTE N 02 BAiRRO URUCUNEMA, TU: 3260-5394 REPRESENTANTE: 
THMGO PEREIRA ITRRÚAR Cfl: 002.537.143-36 A6 940250)1793 RUA SÃO GEPONIMO 795$ NOVO MAPA*JUAPt MAAANGUAPC CE NACIONALIDADE BRASIL EIRA 
ESTADO CiVIL CASADO PROFISSÃO VEMQEOOR,CARGO EMPRESA- SÓCIO ADM?NÍSTRADOR. 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimenticios destinados aos alunos assistidos 

pelo Programa de Alimentação Escolar do município de Horizonte/CE. 
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LOTE 11 

ESPECIFICAÇÃO 	 1 UNIDADI 1 QUAHt.  1 MARCA 1 VL. UN!T 1 	EMNSO 	1 	VI- TOTAL 	1 	IXTINSO 

Óleo de .oa refinado tipo 1. em garrafa pet 
coam, coats4o de 90D S com ideat&açio do 

produto • fabricante, iiIormaço nutridonal 
por 	porçio. 	n 	do 	regigro 	no 	degio 

COiflpelefite. data de entaiagen' e prazo de 
2 validade. 	acoad.c.oaados 	em 	aicas 	de GARRAFA 4000 SOVA RS 	405 

quatro reais e 
RS 	36.200,00 

d 	milezessemil 
cinto centavos duzentos reais 

papelio 	lacradas 	e 	IntCtas 	contendo 	20 

unidades, 	Isento 	de 	odores 	estranhos, 

substlnclas nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza 	Prazo do validade mínimo de 6 
meios da data da entrega 

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% de 
llØdlos. á base de óleo, vegetais liquidos e 
interesteruficado, 	e 	sem 	gorduras 	b'utas, 
embalagem primária pote plástico de 500g 

~te~ 	wenbncaçào 	*0 	produto 	e 
onze mil, 

Fabricante. ,riformaçio nutridoS por porçio til, reais e trinta e 
quinhentos e 

2 
data de mbalageas 41~ p~ de vaidade. 

UNIDADE SISO , 	P*JMOR R$ 	3.32 
dois centavos 

1, 15 	12.553,60 cinquenta e ires 

StI. aonedonados em caixa de papetio reais e sessenta 

lacradas e latadas. Prazo mflmo de vaidade 1 centavos 

de 	meses da data da entrega. Espedficações 
impressas na própria embalagem. Entrega: 

vinte e sete mli, 
setecentos. 

VALOR TOTAL 	DO LOTE 32: 	 R$ 	17.753,60 cinquenta e três 

reais e sessenta 

centavo, 

PRAZO DE VALiDAD( DA PROPOSTA- 	90 (NOVENTA) 04*3 
PRAZO DE ENTREGA: 	 10 DIAS CONFORME 	( DUAL 
LOCAL DE ENTREGA 	 CONFORME EDITAL 
PAGAMENTO, 	 CONFORME EDITAL 
GARANTIA, 	 CONFORME EDITAL 

ENCARREGADO DE ASSINAR O CONTRATO: TSLASO P(RLIMÇL.ÇP1XÂ37, 143-36. *6:94025001793 

SOt NAScENT CO$ÇMcI DE ALIMENIÓS LT6A ME 

/ 	
,/ Ctul:ri3.$39.fl80oof77 

REPRESENTANTE LEGAL 

TI-tIAGO PEREIRA FERREIRA 

Cfl 001.537143.36 
RG: 94025001793 

(USÉBIO 29 DE JANEIRO DE 2019. 

5& ?CASCENT( COM(C'O DE ALIMENTOS ITD4.AN 

Rn$d Ne,anre. n' 02- Urucvnemo - Eu}tbro/CfçfO. CNPJ: JSSJ9SMMOOI-77 S. 32W S»j 
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A PREGOEIRA DA COMISÃO DA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE 

MODALIDADE PREGÃO (LETRÓNICO 

NÚMERO DO EDITAL 2018.12.06.1• SRP 

DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS 7811212018 
HORÁRIO DA DISPUTA 11I5 
ORGÃO GERENCIADOR SLCKETARIA DE EDUCAÇÃO 

01. INDENTIFIC4ÇÃO DO LICITANTE 

Razão Social: Sol Nascente Comdqclo de Alimentos Ltda 
CNPI: 15.839.938-0001117 
I.Estadual: 06.607683.8 

Endereço: Rua Sol Nascente N'Ol 
Bairro: Urucunema 

Email: solnascente0101gmaiI.coni 

Telefone: (85) 3260-5594 / (85) 98789.2148 - 01(85) 99934-8494 - TIM 
Banco: CAIXA ES - Agência: 4254 Operação: 003 Conta Corrente: 515-8 

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA: 

APRESENTE PROPOSTA É VALIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APRES(NIAÇÀO. 

A 

'1 

03. PELO PRESENTE, A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA POR MEIO DO SIGNATÁRIO, QUE LEGALMENTE A REPRESENTA, DECLARA (GARANTE 

01 Examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia 
ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital; 

02 Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nt 9.854, de 2711011999 e na Constituição 

Federal de 1988; 

03 Que tomou conhecimento de todas a$ informações e das condições para cumprimento das obrigações, abjeto da presente licitação; 

04 A proposta de Preços encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos. 

05 Através do presente, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n 10,520, de 15 de novembro de 2002, Lei n 8.666193 e suas posteriores 
alterações e, às cláusulas e condições previstas nessa licitação. 

06 Declaramos ainda Que caso sejamos vencedores do presente certame.que iremos cumprir com diligência e fiel observancla na entrega dos itens 
abaixo especificados. 

010 Licitante declara para todos os fins de direito que. nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributo, encrgos sociais e demais *nus atinentes a execução do objeto desta licitação. 

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação 

090 Licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 termo de referencia deste edital. 

10 Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluidas todas as despesas necessárias a entrega dos bens 
Inclusive as relacionadas com encargos sociais trabalhistas previdenciarios e outros, tributos taxas e tarifas emolumentos licenças alvaras multas e 
ou qualquer infrações seguros em geral da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuíços causados a contratante e ou a 
terceiros gerados direta ou indiretamente pela entrega dos bens. 

11 Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta esta em conformidade com as exigencias do instrumento 
convocatorio edital. 

r'IIL1ZItZkflj,.IiJ2IV1I 

SOL NASCVI TE COMERCIO DE ALIMENTOS L TOA ME CNP/ 15.839.938.1177 (NO. RIJA 561 NASCENTE NO1 BAIRRO L/RUCUNEMA, Tt1 3260-5594 REPRESENTANTE: 
THJAGO PEREIRA FERREIRA CPI: XIS)?. 54336 Rt$ 94025071793 RUA 540 GEROMMO 7958 NOVO MARANGUAPL MARANGUA?E (E IMCIONALJOADE BPAS)LEIM 
E$ TADO CIVIL CASÀOO,PROFISSÂO VENDEOOR.CARGO EMPRESA' sócio ADMIMS TZ400R, 

081(10 DA LICITAÇÃO 

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. 
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LOTE 14 COTA IXCLUSSIVA ME (P9 

JTEM ESPECJIICAÇAO UNIDADE [CIUANt MARCA VI. UNI EXTENSO VL. TOTAL  

Ano: branco longo tno tipo 1. embalagem 

pomãr.a 	de 	pohet.Ieno 	transparente. 

resistente, atóaico, hermeticamente fechado 

por teimo soldagem, com peso liquido de 1 kg. 
Contendo: identificaçao do produto, nome e 

endereço 	do 	empacotador, 	número 	de 
registro do produto no orflo competente e 

um mil, novecentos 
çroced*nc.., 	inormaçlo 	nwiooni 	p ior 

KG 975 ARA RS 	2,04 
dois reais e Quatro 

AS 	1989.00 „00 e Oitenta e nove 
porç3o. data de embalagem e prazo de centavos 
validade, 	em 	fardos 	lac'ados 	de 	304 

'cais 

ltsp.cificaçôes 	impressas 	na 	própria 

embalagenil. 	Isento 	de 	moro, 	odores 
estranhos, 	parasitas, 	substknclas 	nocivas 	e 
Qualquer 	outro 	tipo 	de 	impureza 	Prazo 

rninimo de validade de 6 meses; da data da 

entrega 

Arroz 	Parboilizado 	longo 	fino 	tipo 	1, 
embalagem 	primária 	de 	polletileno 
transparente, 	resistente, 	atóxico, 
helmeticamenle fechado por termosoldagein, 
coem 	peso 	liquido 	de 	3 	4, 	contendo: 

0 caç30 do produto. nome e endereço do 
empacotado., nswrIe.'o de registro do produto 
no 	ór g3o 	competente 	e 	procedênoa. dois reais e s4nte e um mil, 

2 
informeço nutriclonal por porç$o, data de 

KG 8250 ARA R$ 	2,61 sessenta e dois 0$ 	21.615.00 seiscentos e quinze 

embalagem e prazo de validade, em fardos cais  centavos r 

lacrados de 30cg (especificações impressas tia 

própria e.nbalagemf. Isento de mofo, odores 

estranhos, pa'atas, Sobst$ricias 	nodns e 

quaisquer outo tipo de insps.eza Prazo de 

validade mlnimo de 6 meses da data da 
entrega 

vinte . três mil, 
VALOR TOTAL 00 LOTE 10: QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA (DOIS REAIS 0$ 	23.604

100 

seiscento, e quatro 

mais 

VALOR GLO6AL DA PROPOSTA: DUZENTOS ECIQUENTA E 004$ MIL QUATROCENTOS (SETENTA E NOVE REAIS (VINTE virIt.. três mil , 

CENTAVOS R$ 	23.604,00 sc seientos e quatro 

PRA?O DE VALIDADE DA PROPOSJA: 90 (NOVCNIA) DIAS 
PRA20 DE ENTREGA,- 10 DIAS CONFORME EDITAL 
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 

SAMCNTO flRAPInA: 
COVORMC COrTAI, 
CONFORME EDITAL 

ENCARREGADO DE ASSINAR O CONTRATO: TUIAGO PEREIRA FERREIRA,CPF: 001.537.143'36, RG: 44025001793 

SOL NASCENTE COMERCIO DE AUMENTOS UDA ME 

CNn: 1S.*33J1/77 	”) 

flue. .4rnc,n#4 rcnnc.na 
! Çn0OI.S37.143.36 

RG 44025001793 

EUSC 01023 DE IAN(IRO DE 2059, 

SOL NASCENTE COME ACtO DE ALIMENTO$ E TDA-ME 
Rua Sol 	ctyft,n'. 01 - Urucunemo tu stbi o/Ceará. CNPflJjj39.93S/0OO1'77rçjJJOjS94. 



SOL NASCENTE 
o ............... 

A PREGOEIRA DA CaMISÃO DA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL HOR1LON TI 

MODALIDADE 	 PREGÃO ELETRÔNICO 

NÚMERO DO EDITAL 	 2018.12.06.1- SRP 

DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS 	 28/1212018 

HORÁRIO DA DISPUTA 	 llhs 

ÕRGÃO GERENCIADOR 	 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PA  

01. INDENTIFICA ÇAO DO LICITANTE: 

Railo Social: 	Sol Nascente Comércio de Alimentos Ltda 

CNPJ: 	 15.839.938-0001/77 

I.Estadual: 06.607.683-8 

Endereço: Rua Sol Nascente PC 01 

Bairro: Urucunema 

(malI: solnascenteolotg'gmall.com 

Telefone: (85) 3260-5594 / (85) 98789.2148 .01(85) 99934-8494 . TIM 

Banco: CAIXA ES - Agência: 4254 Operação: 003 Conta Corrente: 515-8 

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA: 

A PRLSLNTE PROPOSTA (VALIDA POR: 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE SUA APR€SENTAÇAO. 

3. PELO PRESENTE, A EMPRESA ACIMA QUALIFICADA POR MEIO DO SIGNATÁRIO, QUE LEGALMENTE A REPRESENTA, DECLARA E GARANTE 

01 Examinou cuidadosamente todo o Editale Aaexos e aceita todas as condições nele estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia 

ao direito de alegar discrepãncla de entendimento com relação ao Edital: 

02 Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nt 9.854, de 2711011999 e na Constituição 

Federal de 1988; 

03 Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação; 

04 A proposta de Preços encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos. 

05 Através do presenle, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n 10.520, de IS de novembro de 2002, Lei n 8666193 e suas posteriores 
alterações e, às cláusulas e condições previstas nessa licitação. 

06 Declaramos ainda Que caso sejamos vencedores do presente certame.Que iremos cumprir com diligência e fiel observancia na entrega dos itenç 

abaixo especificados. 

070 licitante dedara para todos os fins de direito que, nos preços ofertados estio incluidas todas as despesas Incidentes sobre o fornecimento 

referentes a tributo, encrgos sociais e demais onus atinentes a execução do objeto desta licitação. 

ifitj)8 
Declaramos ainda que nãopossuimos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitaç 

090 licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 termo de referencia deste edital. 

10 Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estio incluidas todas as despesas necessárias a entrega dos bens 

inclusive as relacionadas com encargos sociais trabalhistas previdenciarios e outros, tributos taxas e tarifas emolumentos licenças alvaras multas e 
ou qualquer Infrações seguros em geral da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danoso prejulços causados a contratante e ou a 
terceiros gerados direta ou indiretamente pela entrega dos bens. 

11 Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa carta proposta esta em conformidade com as exigenclas do instrumento 
convocatodo edital. 

04 NOME DO PROPONENTE: 

SOL NASCENTE CO*4M00 DE MMS(NI0$ LIDA ME 0(P) 15239.93& 000 1/77 ('D PUA 501 NASC(NTT N 02 MiRRO URUCUN(M4. TU: 3260-5594 REPRESENTANTE: 
TIWJAGO PEREIRA FEPREIRA CRI: 002337.143-36 P694025001793 RUA 540 GEROAWO 7951 MOSV MARANGUAPE. MAAANGLJAPE (E NACJO#JAL iaRDE SRASJLEIM 
(srAoo (MC CA$AOO.PROFISS4O VENOEOOR,CARGO EMPRESA SÓCIO AOMINISTRAOOR 

OBJETO DA LICITAÇÃO 

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. 
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LOTE  9 AMPLA CONCORRI NC1A 

mmi (SPLCIFICAÇAO UNIDADE QUAKT. MARCA Vt. UNFT EXTENSO VL TOTAL EXTENSO 

Carne boVina salgada. curadas seca (d'arqtn) 
sen, aõçio de nivito e trato, capa de 
gordura inferior a 30014. Aspecto do produto: 

seco; cor 	marroni 	dato. caracterlsbco de 

carne, salgadas e secas. sem presença de 

coloraçio iOwa caracteristica de produtos 

airados Incito e rcatol; odor: 1 próprio.  
Embalado à vicuo em pacote plástico de SOOg - - 

vi tOI 
, 

oh 	reais e 
2' cento e unia e sete 

ou 1kg, acondicionados em caitas de papel3o 1(6 6225 REALIZA AS 	2216 237.946,00 mil, novecentos e 

lavadas 	e 	intactas 	com 	10kg, 	com 
dezesseis centavos 

quarenta e seis reais 

identiflcaçlo 	do 	produto 	e 	do 	fabricante, 
lnformaçao nutridonal por ~cio, nürnero do 

lote, 	data 	de 	fabricaç$o. 	condições 	de 
arinazenamenlo 	e 	prazo 	para 	consumo 
mínimo de 90 dias na data da entrega, número 
do registro no Ministério da Agricultura /S IF 

/DIPOA e carimbo de Inspeçio do 5W. 

LI 
cento e trinta e sete 

VALOR TOTAL DO LOTE 09: CENTO E 'TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS. 	 R$ 	137.SU,0Õ 	mil, novec.nto.e 

quarenta e seis reús 

LOTE 10 COTA (XCLLJSSIVA ME OU (PP 

IT(M €SPÇCIRCAÇAO UNIDADE QUANI. MARCA VI. UNTE EXTENSO Vt,TOTAL IXTOSSO 

Carne bovina salgada, curada e seca (dtarque) 
514t5 	ad'ç3o 	de 	nitrito 	e 	tio'ato, 	capa 	de 
gordura 'Menor a 3001a. Aspecto do produto: 
seco; cor: marrom claro, ca-acteristico de 
carnes salgadas e secas, sem presença de 

coloraçio rósea característica de produtos 
airados (nuuno e nitrato); odor: 1 próçr$o. 

Embalado a acuo em pacote p4WICO de SQQg / i" quarenta e amo 
ou 1kg, aconcona4o, eu, caixas de paçetio KG 2075 REALEZA AS 	22.16 

ViSite t dOI, reais e 
AS 	45.952,09 mil, novecentos e 

lacrada, 	e 	wtactas 	cor, 	10k1, 	com 
deasseI, at,tas'05 

oitenta e  dois reais 
identificação do produto 	e do fab'icante, 

inforrnaçlo mjtÁoonj por porçlo, numero do 

lote, 	data 	de 	fabricaç3o, 	ccn%ções 	de 
MmaNnanhfflo 	e 	prazo 	para 	consumo 

minrno de 90 das na data da entrega, número 
do registro no Masteno da Agflct*tura /S * 
MPOA e carimbo de inspeçio do SJf. 

i/ quarenta e cinco 
VALOR TOTAL DO LOTE 10: QUARENTA (CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS AS 	4S.952s00 1 mil, novecentos. 

oitenta* dois reais 
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LOTE 16 (ICLUSSIVA ME OU EPP 

T~ 

ESPEcIrICAÇAC) UNIDADE QUANT. MARCA Vi.. UNIT EXTENSO VIL TOTAL EXTENSO 

Asilar Cristal, puro e natural. de 1 qualidade. 

de safra carente, embalagem primaria de 
polletileno transparente. 	resistente, 	atóxico, 

hermeticamente fechado por teimo soldagem, 
contendo: 	nome, 	endereço 	e 	registro do 
empacotador, número de registro do produto 
no 	Orgia 	competente 	e 	procedênda,  (1 

informaçio nutidonal p 	porçio, deu de KG 1W00 IORPAN RS 	2.20 
reais 

 
RS 	37.80000 

sete 

embalagem e prazo de vaa~ e peso Iquido 

de 1kg (especiflcaçôes impretias na própria 

embalagem), em fardos lacrados de 301g. 
sento de mofo, odores estranhos, parasitas, 
substinclas nocivas e qualquer outro tipo de 
impu.eza 	Prazo mínimo de validade de 6 

da data da entrega. 

Café torrado e moído embalado à vácuo, peso 

líquido de 250g, NÃO TRANSOENICO, com selo 

de pureza, embalagem primária metalizada 

com identificaçio do produto e fabricante, j 
infoi'maçio nutridonai por porçio, data de / 9' 

2 
~agem e/ou prazo de validade. n' do 

UNIDADE 3200 3 fAZENDAS R$ 
e 

Onze mil, oitocentøt 
registro no orgia competente, acond,00nados 

3.71 setenta e .... RS 	11.872. 00 
e setenta edo.. teMi 

em 	caixa 	de 	papelao 	lacradas 	e 	intactas 
«a avos 

contendo 20 embalagens. Prazo mínimo de 
validade de 8 meses na data da entrega. 

E,peciflca-çbei 	impressas 	na 	própria 
embalagem. 

quarenta, nove 
VALOR TOTAL DO 1011 16: QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS REAIS R5 	49.672,00 traI, wscentos. 

setenta e dois rais 

LOTE 23 COTA EXCLUSSIVA ME OU EPP 

ITEM ESflCxiCAflO UNIDADE ®AIIT. MARCA VI.. UNU EXTENSO VI.. TOTAL EXTENSO 

Pio massa fina tipo hot dog em embalagem 

primária Plástica resistente e atóxica contendo 

10 unidades e peso Ilqtàdo de SOOg, com 
identiRcaçio 	do 	produto. 	informação 

mnidonal por porçio, nome e endereço do 

fabricante, cata de embalagem e prazo de 
validade (especificações Impressas na própria 

embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores , 
estranhos, substinclas nocivas e quaisquer " / 

dois reais e quinze mil, 
outro dpo de impureza. Na entrega o produto PACOTE 6000 PALADAR R$ 	2,63 sessenta e três R$ 	15.780,00 setecentos e oitenta 
deverá ter data de fabricaçio máxima de 01 centavos reais 
da e prazo rnin,mo pata consumo de OS d'ai. 
dentro dos quais nio devera haver alteração 

das características originais do produto, como 

murchar, 	mofo, 	etc. 	Entrega: 	quinzenal, 

diretamente 	nas 	escolas 	e 	centros 	de 

educado Infantil, de acordo com o pedido 

testo pelo núcleo de alimentaçio escolar, em 

veicøo fechado e h.gzer.izado. 

quinze mil, 

VALOR TOTAL DO LOTE 23: QUINZE MIL SETECENTOS E OiTENTA REAIS R$ 	15.7*0,00 setecentos e ostenta 
reais 

A 



PAISI 

LOTE 25 COTA EXCLUSSIVA ME OU EPP - 

fIM EIPECMICAÇAO UNIDADE QUAHT. MARCA VIL UNIr IXTUISO VI. TOTAL EXTUISO 

Pó para preparo de bebida à base de soja 
Itelte 	de 	Soja) 	Integral, 	sem 	lactose, 	sem 
Øi*ea, 	sebo. Originai/naIiàral 	ou baunilha. 
eriqinddo com no mininio ID v,tflnas e 
sais mln,.ais e rico em cáioo. em latas de 

polietileno ou fiandres ou alumínio êseriM de / 

ferrugem, 	resistentes, 	nlo 	violados, 	bem / / dezenove reas e três mil e noventa e 
vedado. Devera conter externamente os dados LATA 160 SOY • R$ 	19.37 tinta e sete AS 	3.099.20 nove reais e vinte 
de 	ldentlflcaçao. 	Procedência, 	Informações centavos centavos 
nutnclonais número de lote, peso liquido do 
produto. nime'o de reg.st,o. Validade mináma 

de 08 (cito) meses a partir da data de entrega 
Embalagem em lata de no min - mo, 300& 
acondicionadas 	em 	canas 	de 	papelio 

reforçadas e lacradas. 

" três mil a noventa e 
VALOR TOTAL DO LOTE 25: IRES MIL £ NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS. AS 	3.099,20 nove reais e vinte 

centavos 

duzentos e 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: DUZENTOS E CIQUENTA (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE 
cinquenta, dois mil, 

CENTAVOS AS 	252.479,20 quatrocentos e 

setenta e nove reais 
e vinte centavos 

si  

1 

r~1~32.' f\ 

PRAZO O( VAUOAO€ DA PROPOST& 	90 (NOVENTA) DIAS 
PRAZO DE ENTREGA: 	 10 D IAS CONFORME 	EDITAL 
LOCALOE ENTREGA: 	 CONFORME EDITAL 
PAGAMENTO: 	 CONFORME EDITAL 
GARANTIA: 	 CONFORME EDITAL 

ENCARREGADO 0€ ASSINAR O CONTRATO; TIIIAGO PEREIRA FERREIRA.CPI 001.537.143-36. RG: 94025001793 

SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTOA ME 
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