
Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações contidas nos anexos e Termo 
de referência deste edital. 

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas 
necessárias à FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, inclusive as relacionadas com: - encargos sociais, trabalhitas, 
previdenciários e outros; - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; 
seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prezuízos causados à 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. 

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhitas, prevideciários, 
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir 
sabre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 
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ITEM  DESCCAO UNJO QUANTI 	MARCA VALOR UNI'TARIO VALOR TOTAL 

AÇÚCAR REFINADO obtido da cana de açúcar Com 
aspecto cor, cheiro Ørópnos 	sabor doce 	com teor de 
sacarose mirro de 5't%pp e urr'ca,de rnhzima de 
0.3%pp sem fermentação. 'sento de sujidades, parasitas. XC 1.198 	OLHO D'ACUA AS 	 5.30 R$ 	6338.80 
mate'iais 	terrosos 	e 	deintos 	animais 	ou 	vegetais: 
acondicionado em plósbco atóxico, validade mínima de li 

mesas a contar da data de sunga 

- ARROZ PARBOLIZADO: dasse longo fino. 	tipo 	¶, 

embalagem contendo t kg. CO." idenbflcaçto do produto, 
2 marca do fabricante prazo de valiaade a peso Iquido O XC ISCO BEM CASEIRO RI 	 7.42 RI 	!113000 

produto devetã te' regno ro lysais*uo da agoct*n aro 
rrxnisteno da saude  

CAFÉ: de primeira qualidade, com selo da ABIC 'sento de 
grãos preto-verdes ou fermentados e ata na cor castanha 
dato a moderado esan s'amargor, toryado e moido. 
aroma e sabor carac*erlstioos oe regular e intenso. isento PCT 800 MARATA 1118 R$ 	8944 00 
de gosto nozona qualidade global mínimo acttâvel maior 
que 3 5 pontos na escala semanal de zero a dez. contendo 
itnpwezas m*x*,i0 de 1%, ottos produte 0% e irsdaøe 
ata 5%, acondicionado em entalageni a vio de 250g. 

FEIJÃO CARIOCA tipo 1 . entategem saco plàsbco 
transparente 	hermetcameile 	fechas 	11 	1 	kG 
Consbludo de grãos inteiros e novos, com umidade 
permitida em lei. 	Isento impurezas, sujidades, parasitas 
materiais terrosos e detritos animais ou vegetais que XC 40 FIBRA R$ 	 7 $4 RI 	301.60 
possam tomá-lo impróprio pata Cot%54$YC bttflaflø ou 
comprometer o aimazsnamento Validade mínima de 180 
d'as a partir da data de entrega. Deva ter informações 
nuticionais na embalagem conforme o ministério da 
arcultura 

FEIJÃO DE CORDA tipo 1 . embalagem saco p44lsbco 
transparente 	bermebcamente 	fechado 	com 	1 	kg. 
Ccnsttu4dO de grãos ensaios e novos, com indade 
pelridida ei', lei 	isertito rQsszas swdades. pnatas 
matenais terrosos e detritos animais ou vegetais que 

1(0 200 FIBRA RS 	 726 RI 	1 45200 
possam torná-lo impróprio para consur90 humano  OU 
comprometer o amiazenamento Validade minima de 180 
øas a partir da data de entrega Deve ter tforrrwçtes 

nutconais na erribalagem conforme o ministério da 
agricultura. 

FARINHA DE MANDIOCA Farmha de Mandioca tpo 1 

dasse branca fina senta de swdades. Produto obodo pe4a 
desidratação e moagem de raizes de mandioca, tratadas 
Cor processos tecrialógloos adequados e Isentas do radical 

e XC 200 IOCALDO RI 	 530 R$ 	1 060.00 
::: branca secaefmadobpole 

danificado 	conlorme 	os 	padrões 	do 	Ministério 	da 
Agricultura. 	Saco 	de 	polietileno 	transparente, 
hermeticamente fechado por ts'mossddagern na vertica e 
na ruorizorital com peso Iqudo de 1k9 

FARINHA 	DE 	TRIGO 	especial 	com 	fermento: 
caracterislicas 	obtida 	do 	trigo 	moldo, 	limpo 	e 
deagerminado cor banca isenta de s~. parasitas 
larns krte de feentaç3o mofo e maleitas termosos 

7 validade mnima de 03 meses contados a parbr do 1(0 250 SARANDI RI 	 9.50 AS 	7. 375.00 
recebimento do produto; acondicionado em saco plástico 
transparente e atóxica 	0rQt,5 com 1000 91 	demais 
ccr'd.çóes de acordo co m as normas de saõde?s*i4Snas 
vigentes (APMSA. 5W e outras) 
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PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÕNICO P1' 2019.0207.1 - SRP 

OBJETO: Seleção øe n,ePbo proposta para regElo de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de Matinal de Consumo, 
Gene'os AlimenhIcios Material a. Limpeza e Oescaitável$, destinados ao Fundo Municipal de AssistõriCla Social do Município de Horizonte/CE. 

LOTEI. EXCLUSrVO ME E EP9 
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LOTE 14- EXCLUSIVO ME E EPP 

RAPADURA EM TABLETE: accrdic,onaOo em perçôes 
'. 

ind.viduas 	em pape ceio'"t'anSPMen* 	a:ôxco 
'esatente hwmetcar.ente 'eCP,&dO A embalagem~ 
conter 	externamente 	as 	0800$ 	de 	denbficaçbo, 

SABOR DA 
'9 procecéncla, InformaçÕes nutrioonais número de lote data UNID 11.000 

CANA 
RS 	 0.30 R$ 	3.300.00 

de validade, quantidade do produto 	O produto deverá 
apresentar validade mmmii 0.6 (ma)mnee a partir da 
iEa de entrega 	Resolução CNNPA n 	12 	de 1978 
Embalagem de aproximadamente 209 

ÓLEO DE SOJA refinado tipo 1 •  que sofreu procasso 
ecnológ , 	adequado corno degomagem 	neut'alização 
cla'tcaç& e f4t'agen' Embaagerm plástica contenco 	o 

23 corpo 	da 	embalagem 	inlormaçes 	ao 	'aflante UNtO 2S3 SOVA R$ 	 9.78 RI 	2.445.00 
ingreøentes e data de vencimento O produto deverá ter 
registro no ministério da agricultura Vou ministéno da 
saúde . embalagem 900 nd 

SAL. REFINADO: iodato, produto deve segui , a legislação 
vigente. Deve apresentar sob forma de cristais bra~ 
com granulação uniforme própria à respectrva class1cação 
devendo ser inodoro, sabro.salgado Nó "si sento øe 

2' 
sade rtvqoorgarns4tbol p#10~ e Outras.mp.tezas 

1(0 200 PIRMØIDE RI 	 2.10 RI 	420.00 
capazes de provocar alterações do §~0 O teor de modo 
deve estar o0 acordo com a legislação vigente Embalagem 
primária polebleno IIcontendo 10009 do produto. 
Embalagem secundária 	saco plástico de pc3ie111ero tipo 
fardo contendo 30 kg 

TEMPERO 	COMPLETO: 	tradicional. 	constituído 	peia 
mistura da sal retirado. podendo ser aaascenlido de alho 

22 
em pó tatu em fic cicm e omfbs 	 sern 

UNO 970 00 SUL RI 	 530 RI 	90' 30 
pimenta Entaiagemn em pco plàsxo com no m.  nmo 250 
gramas com dados de idensticaÇão do produto marca do 
fab'icante. prazo de validade peso liquido. - VINAGRE DE ALCOOL: Embalagem com 500 ml, com 

23 dados de identificação do produto marca do fabricante UNID 170 SADIO RI 	 2.7e RI 	4'26C - pm'aloOevalmdale 

VALOR TOTAL DO LOTE 	- RI 	29.429,00 

vnfe e nove mil quatrocentos e ,m,nte e nove reais e oito centavos 

or  

a' 

rTEM DeSCRIÇÃO UNID 	IGUANTI MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

ACHOCOLATADO EM pó: obtido pela mistura de cacau 
em pó com açúcar (sacarose glicose pm.ta ou Lactose;, ce 
"atenas pr"a$ si; e limpas. 54ntJ5 de 'riattias !erQSas 

de parastas, detritos anmais. casca de semente Oi 0CSt. 1(0 	
// 

20C ARO RI 	28,00 RI 	580030 
e outros debites vegetais. admitindo umidade máxima de 
3.0% p/p. 	embalado em pacotes de 01 kg com dados de 
identificação e procedência prazo da validade e registro - sri órgão competente a 

AVEIA EM FLOCOS FINOS: Isenta de impurezas, motos e 
umidade. Embalagem plástica, atóxica, transparenle, não 
violada, 	contendo 	dados 	do 	produto 	idenarcação 

2 orocedáncia. irgr.dien!es. informaçóee nuejidonais 	lote PCT 250 QUAXER RI 	 '3 16 RI 	3295 CC 

g'amat'a da-As de fabncaçio e vro,CS Validade 
mima de 6 (seis) meses a contar da datada erteça do 
produto. Pacote de no mínimo 400 gramas. t— '  

AMIDO DE MILHO: embalado em papel Sripsnrieâvel 
hmpo não violado resistente e acoridmoonede em Caixas 

de papelão resistentes 	que garantam a iniegildade 00 

produto, A embalagem deverá conter externamente os 
POT 100 KIMIMO RI 	10 78 RI 	1.07800 

dados 	de 	Identificação, 	procedência, 	inlormações 
nul'icion.ais. número de lote, quantidade do produto Deverá 
aøresrtar validade mínima de 6 (seø) meses a pais' da - data 08 entrega Embalagem de 4000  

LI 
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- AMIDO DE MILHO produto arnilaceo extraído do milho 
pala o preparo de rn'ngau, com aspecto cor oiteiro e sebo, 
prõpno 	sabor nocional, com umidade mas 14% pa / 

4 peso 	sento 	de 	sujidades 	parasitas 	e 	lavas PCI 
scondcoradc em saco o. papel .mpevmØaveI lechado, 
esc reembalado efl caixa 00 papel vedado etc, com peso — liquido de 2509  

FLOCO DE MILHO: pré-coz:do,. a"a.elos com aspecto 
cor cieiro e sabor provo com ausónoa de umidade 
fertnentaçãc farco 1e'tc øe s,, dades parasses e larvas 
Embalagem. plásticas transoarentes e atÓxCas. limpa, não 
,olada, resistenle que garanta a integridade do produto. A 

5 embalagem de SOOg plástica e deverá conter externamente PCI 856 BONOMILHO RI 	 1,70 RI 	1458.60 

os dados 00 	Cenlflcação e procedincia 	info'rnaçko 
r,jtflc,or.al piinopalrnence destacando se -  5411(0 de gkten 
no prod'u!O 	rit%fl$10 do tOPO 	quantdadø 00 produto 	O 
produto devera ap'es.ntar validade rnin,rfla de 05 meses a 
parti ,  da data da entrega na unidade requisitante 

— FÉCULA DE MANDIOCA, embalada em sacos plástico / e ,em,etcamerte techado por tsflto$sØldaQem na ve.tca e 
XC 400 SINHA MARIA RI 	13,22 RI 	4 088 03 

-4 Noilontal pacotes de 'kg Com data 00 aDncaÇSO e - vaidade  
MILHO BENEFICIADO P1 MUGUNZÁ; Ausência de 

PCT 250 HICARI P5 	 6.76 P5 	1 69500 
sujidades, larvas e parasitas Embalagem de 500 .,/ 
MILHO PARA PIPOCA: grupo duro classe amarelo, tipo 1. 
embalado em saco de P4bIe1'0 de SCOg acadoorados 

PCTY 300',' '  KJCA.LDO RI 	330 RI 	99000 
em tardo. Validade mn,nmna de 6 	eses. a cais da data * - de entreQa 
PROTEINA DE SOJA leslurizada composipão básica soja 

9 50% e carboidmato 30'4 	apresentação farinha 	aspeclo XC SOVA 9,78 RI 	976,00 

f150osólidoembalagemdeSOOg __________  — 
SOJA PRETA, Apresentar data wvaidade m na 006 

i 
13 meses boas coAdições 0$ 5i7nflfln4n.o acondicionado 

PCI 150' CAMIL RI 	 7.98 AS 	1.19700 
em 	embazagen 	plástica 	fransp,re11t$, 	resistente 	oQm 
capacidade de SOOg. Sabor variado: frango e carne 	/ 

iDOLO'TE 	RI ,  

w:?e e um mil narro, e 3eze'ce 'ra 3 e sesieta centavos 

ç t 

ti  
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rlJLrp.uc rnlJlp.a. Ivur. riOlUisi. WiiflJa 	 KG 	1 300 1 	1 RI 	24061 R$ 	7 216 :c 1 

sete mil, duzentos e dezoito reais 

LOTE 17- EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM  oescmçÃo —aJCrz OVAS? MARCA -VALOR UMTARIO VALOR TOTAL 
1 REFRIGERANTE. pet 2 litros sabores cca FARDO 30 FREVO RI 	15,38 RI 	461,40 

2 REFRIGERANTE. pet 2 n'os sabores gua'aná FARDO 30 FREVO RI 	16,22 RI 	466,60 

3 REFRIGERANTE: pet 2 litros sabores laranja FARDO 30 FREVO RI 	15,38 R3401,40 

4 REFRIGERANTE: pet 2 litros sabores llmáo FARDO 30 FREVO 1 RI 	16.76 RI 	503,40 

5 REFRIGERANTE pet2litros sabores uva FARDO - 30 FREVO 1 P5 	13,98 RI 	419.40 

VALOR TOTAL. DOLOTE - — -' --=S - nua 
004 m!i treze"», e trnta e dois reais e vinte centavos 

LOTE ia- EXCLUSIVO ME E EPP 

DESCRIÇÃO UNtO QUANT MARCA VALOR LRI4IARIO VALOR TOTAL 

Acco MURIATICO: para ariCação e.i' Irnoeza bojia em 
CX 14 L MA FACIL RI 	 66.'6 P5 	978,24 

9s31. entalado Sn frasco plástico dei n'o e - acondicionado sei caixas da papelão com 12 unidades  

ÁGUA SANITÁRIA: em embalagem plástica com 5.000 ml. 
tampa lacrada teor de doto de acordo com o tite da 

2 
legislação pertinente (2 0% p p a 25% p'p) 	registro *3 

CL 37 UMPA racfl RI 	76 38 RI 	97606 
Ministério da Sa4e 	quim'.co 	responsável 
composição e 	fomtnaçóes do fabncante estampados 
na embalagem Quando da entrega o produto deverá - epesentar, no mimmo. 80% do prezo de validade  

í/ 
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21 1PfiATOOIScAJITAVEL *A$0 co ,  leilosa. 2 cm. DCI com 101 	PC' 	1 300 1 	ULTkA 	RI 	 4,801 RI 

1 vote e rês —,i seecerr:cs e - te e seis 'ea i e vinre renavos 1 

IOTF 21 - EXCLUSIVO ME F FPP 

o€scmQAO UNHO QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

SOT1JÃO TÉRMICO: com tripé, cor: flui. preta, cor. caoacaado 

1 pai. 9 litros, r.cípieate termoplMtico, . fácil de servir, possui UNO 20 INVICTA RI 	19060 RI 	381200 

iam. torneita 1~i urna tampa wp.flor. 

- cAA TÉRMICA DE iSOPO*: com c.pac.daóe para 50 firas, 
branco, 'nanieni a :empeiaiura dos produtos garantindo o 

2 .condic.orvncrIo 	e 	higiere 	dos 	mesmos. 	Posiestireno UNO 20 150 PLAST RI 	'2C40  RI 	240800 

,w.tdido. -wdwido 62.21m 6e coe*Saento • 42,2cm de 

______________ 
- VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	4.220.00 

seis "ti duzrtOs e r"te 'eis 

1 ÕTr 9. ryri tlCIVfl )AF r rpp 

ITEM O€SCRIÇAQ (P410 ÔUAI4T MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL. 
SOtA DE IsotOfi: 	tarra&so 25 mm m.Awso. Pct co..' 10 

5 ISOPLAST RI 	20.40 RI 	102,00 

2 
SOLA DE ISOPOR: 	tamanho 30 mm. multiuso. Pct com 100 

5 ISOPLAST RI 	2440 RI 	12200 
urldades  
SOtA DE I$0P0*: 	tnno 40 rir, ~lutos~lutosPCI c~ « 

5 I$ØPtJST RI 	27,00 RI 	135.00 L_ _ 
SOtA DE ISOPOR: 	tamanho 75 mm, flut,utO. PCI com 25 RI 	30.60 RI 	153,00 
unidades,  
SOtA 04 I$0P0*: 	tainaSse 90 PWi\ .rvflao. PCI CGIS li PC? SOPLASI RI 	3240 RI 	324.00 

o 
PtAC*S DE ISOPOR: Medidas: t m 	comprkneolo ) -xD.Socm 

UMD 3X ISQPLAÇT RI 	9 	20 RI 	27380,00 
Iarura ri 100 mm esøessurL 

VALOR TOTAL DO LOTE 

vinte e oito mil. cento 	noventa a seis reais 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 	 1 RI 	 347347,82 
trezentos e qua'errta e sete mil trezentos e sessenta e sete 'es,' e oitenta e dois centavos 

Prazo de entrega: MacirPo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da O'dem de Compra en'itda pela 3dr'nist'açS0 
Validade da proposta 60 se3srta das 

Decla'amos para todos os fins de direito, Que  nos preços orerlados eslêo inoluidas os despesas irrodentes satre o fornecimento referente a 
tributos encargos socas e demais ónus atr'entes á execuç4o do objeto desta Ictaçáo 

Declaramos para todos os rins do direto que cumprimos plenamente os requisitos de haoilitaçáo e que nossa Carta Proposta esta em 
conformidade com as exigências do instrumento Oonvocatóno (edital) 

01 de março de 2019 Mw,  
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PREurn.RA MUNICIPAL DF. HORIZONTE 

Preflo EIctrSalco \' 2019.02.07.1. SRP 

Secretária de .&ssist&acia Social 

Data e hlorino da Disputa: 01 de Março de 2019 ia IO:OObrs 

'Q (q;4
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%t PAGJNA T Z,  

Obielo: Seleflo de melhor propo.t. para registro de preço, visando futuras e e'entuaii concritacões para AuI,.cio de Material de Can.umo. 

Gtnero, alhmeistic4o., Material de limpeza e dnear~ destinado, ao Fundo %ltan.cipal de *sssattaci. Social do %Iunsclpso de hloriwnte(F. 

PKOI'OSiA DE PKEÇ(I 	 jQ'4.0jfij c  
• n, ieri •itIw SS • flS 

Eq.dlcafl&DeaiØ. VeM Mura - 	 Q.a*i Viiiu,  L'Mifl. Va* Touti Dite. LIS isa. TuaS 

CARSI 114' INAlA' iIic)i canso hstn -.n. instigas 

sadios. de 1 	psaI.da<lc. p.tusi.o. bit (t nt;. tostei no 
.Au., . dc MM.. e sebo. ucnca de cuI:lagctts e 71101 e Irdu voa.; 

te,. iii.. 

cOIICI no mailtia 3. dc apotsottoln. Ca 4~ M. Kg MAFRINORTE 	400 RI 	33.9* RI 	1 3 M QO . QI 	• —e 
.eus 1 

-. 

odete s.t»t cs!iiCnhIk5 eSeMâte se. ptãvo te.., 
flaspartier Mouco. res,stciitc. 	c0ii 	. de Olki 

_lfl&y 
(ARl- III-. C}IAkQI'F SIlViNA Produiopecpaoado. - 
partir dc time bsnisj. NttlflJO por dou p.ocesIOi 
nensc. a saIba e • scc.cm (iudttg mMW de 1 

2 

Aspett r.S pc$,yosu (et sawyrozada 1 ~ 

cwacirnsh.o Piodulo 'e.-. seguir; IcgutI.çac. 	t1t Pua CAMBUI 	350 RI 	36.10 RI 	12.110.00 
ou mil 

oltocanto.. 
Registro ris. 	E. E.M.,. 	polacisleno Mouco SI e fl'I• voais w,u 
a vácuo com SOOg do prosiluos Embalagem icciasdans 
aconsi.c.onado. em causa 'e papelio '-coladas contflscc 

iOkdop.oshio EMBAIAIJE'ICsOCc, 

CAR'sI- 	C0IDA de 5 ,  qsabdade san gordm; 
ApreseM.; canuribo do SIF ou SIE.  data de ..l,d.dc. . 	. macemos e nau 1 
emts.lagcs.. ..snolável, no boas condiçt'c, dc PCI LAREDO 	flO *1 	13.91 	RI 	4613.40 .0a e mIo 

Pacote crio 	Op lfltlaJcflsJiwnto 	 'C 
Cetasuo 

VaMeCleêSê 1_RI31.00.41 -. _ 
øaie .bat, a cisci real, e guiaral.cata.,,  

1-
1Iapedt&Daeriçi. WW Mura_jiQu.at Vala. CadtâtI. Valac Tala! -US 1_£ait* TiaS 

IFILE DE PEITO DE FRA%Ç,() frangom,ss-p.si.cssade 

& 1 	al4ade. peito teiti 05*0 e Sons pele. pio.; valeIra; 

Sri? 	ltIsprI Ir 	ctiatieTflhscO. atos uisaiiclia. e pil 555555. 'e,á 	'es, e a nu 	e 
acosidit,,asasl,u em to ts;nsp.'entc, sIosse»iesSrttsrt. 	4 MISTER FRANGO 600 RI 	13.54 RI 	II 14*03 casS.e..a o a qsat 	e eito 

CLlttIl.VcIn prlmafla pciS*1&i crIse 1k1 e 'ecaians 1 ,, 
• Akg ecutp çasnfl& sabdade 	de 90 

- SOFIRF COXA iiiiA'C() frango ;etn..xox. 

dc 1 	quaaailad,; peito sem osso e ac,u pok. pairo' sueiras. 

seio taTetn. caracrerutsoo. sctt,itsar.chti e panasw. .kta.ite ria.. non is. 
.cee4scson.do cm So plaab.o ,srsv.rrme. atõJco. 	v4 G&JIBOM $50 	RI 	l'.So RI 	961 5.m 	ciq,etas oso,,im e sousia 
resiescnr csnbalarci, riaran. relatado cc Ik e ncs mas 

• 	tcsarsdaau soando I0lg. ierdirpa quinzenal. saudade 

•issmnsa 6.90 das 6* cones; do IsuedIrsI 	 1 

• 	 s.-.---.-- - -- 

Item tip.clflc.ça.illncriçao (teM Mira 	Qual Via.. ÇMirl. VularTotal [sai UM mina TiaS 

FILE DL ?1 1\F. ?.-iC, X rus c rts,lX.k iflatie rMsdc 
Ires 2201 i  3009). cc.,lado (osnpcss.tiu 	tini. 

P"" sem moerei. 05505 e rsptr.hus Ptodsjso som sinais 

de aIunaIo Ilsuça, quatro. is ,ascsnbsológx s Kcgssuo no 
wrviço dc atapeçio Vcdcrui SlF;DIPOA o onsp.csuase 

dc rcg.av. tia peci8zo nei fofos coCiÇttwtn de c PICAC AMS 	310 	IS 	32.00 RI 	9320.00 uieddaraúa - 

par. co.wt.,a de pc.c.do Acee4c11.sk eis siarSs 
casa de papelio em 104 do p.ndsan Rwraiaecns dc 
acordo com s Icg.slaçào nyente Quando da et,trog. o 

psoduio descia .prcaemur lati, de faI,nc.çic, riSo ssfenor 4 

'*0% do praso lo 	s14ade 

VaIi.GMtS4oI..iq RIflit0I 

- 	
- 	 *oflat_..itoIai.railp 	 -- - ri 

í~, 	

\~U 



lIot 	 EcpaeIftaçMJOeeerIçM I 4MW Mire. V.lor 	eIiârbj V 
1 	Va* T.4I 

—I  
Ew 	Vali Esta.. T.t.1 

Dix 	)L.AT AIX) 	'1 Mobtido pela mnn Je esa.a 

InsNceac.caauose4IKowFw..ouIacto.ekde

de 

maleita, pernas na, e ~. neles. Se ataas NtloiaI 

pas.siIaa. dernio,ansanass. casca deernefitede cacau, / loas,, 	vis ruI. 'cata e 
.de 	a  ys M ARA rÃ 	100 RI 	15.90 	RI 	3.110.00 

.%lvttts ctii.S,st 	atenta l, 
)tp .emb.1.Ju em pacote. 4.01k4 guindado. de 

s3ennScaeio e peoceMacn.. pato & .rsl4ade e repaso 

em aflo .oevçanene 

— AVEIA EM HÁXOS FINOS: lscnadeuiçweza~foi  
ciamadade Embalagem $SSItt atOUCt 'angazes. na, 
s,o*ada cotndo dado. do pet ,defts&acb, 

2 "" 	
'e—' 	 '- 

PcI QCACXEZ 250 RI 	20.00 *1 	5.000.00 wak (eis. 	CIMO mil inata 
pamaln datas 	ra 	 Validade 

mime. da 6 	es;) mecos, coeitlr da dais de ernveg@ do 
de 	hncaçso e verscauento 

 
peodulo Pacote de no mmuJno 400 1nana.,,' 

— AMIDOE*MIUK) otSado tala psp.t...,4..L 
— a- 

bmpo. nio 	oIado. tesiflevil e acond.00.ado em canal 

de papelis reosoiei.ses, que gantitan a .nepidade do 
pioduan A emb.Iaem lesará coitv encn.aa.enc o, nent tal e IeWco.t 
dada,  de dean&.çlu. peocedSc.& mfoe.açõe, PCl/ YOX1 	 100 ' RI 	7.40 RI 	'4000 

 
.ccoaas. t.0s de lote. tsaêade ' — 

Desncaçee,cr*ar,.hdade t 	de 6i.eul,cs 

pano da data de enoepa. Einbalae.n de 4009. 

hMrn0 DE MIL140  

pai o plcçast de sa co.in aspecto ca. c,e 'aba 
çee.o, aba tabc.aa,al. cc. 	õade na. 11% pie tUa 	iii, .etewsisss 

4 peso. ,.cr4o de .ivpda&s. parasnas e tanta. Pa Kr~ ioV RI 	351 RI 	79(..00 nowabevit. novata. se,, 

acond.non.do  em naco & papel nvçeswwavtl, frchado. tentaste cai 

etc.reembatadoem caiu tu papel vedado, etc. com  

nXXO DE XfILHU r..condos. neIGt com ,  sapecas. — 
cc". Acuo e cabo, psvpn. com  mainela de sandade. 

fertnent.çlo, ranço. sento de eupdade,. pata.1,., e lana. 
Embalagem. plâslaca., o.nep,ret.tet e atAucas. Iaranpic cio 

s,otad.. losastente qsn g.rnt, a anejndade do peodano A 

embalagem de 5Xg pMstsca e dacta ca 1 ti SS• 

los dadonde.danScaaoepeoca3Seaa.Sarnaç4o PC[ MAR.ATA 	1 	0I RI 	404 RI 	1.730.12 
emparn.ae 

Intarnc.ottal pnncipdmetfle desiac.ando ser sumo de giteen 1 caaibvo. tinta. dois 

ou produto. número do lote. quantidade do peoduto. O 
produto lesara apeesesar validade 111a.m. de 05 	a 

parte da das da e*sa  am tde mq.saa_e 

— ii?CLA DE MANDIOCA. embalada eia nacos plisaleo — 
ai. 

li~.~ k~ par ~~na entale 
6 

a honaina pacondt 1h1 Co. da. de àke.caça. • .' REALEZA 100 RI y'3J0 RI 	1fltIO « tetoa 	a ec 

JMILHe) ItI:'sEflCIADO P.' MUOUNLA A,st.wn de ' PcI' ITACIIJARY 	350 ' RI 	.9k6.00 RI 	I.500.001 astrais. 
lsuaidade ,.#nsltvp.!nhaIli$ ES.Igcmde0Qs. real 

'si  

rai 

1 
'1 

\ 
T. 	 Li 

Is 	 o 
PÁGONA 

 
çj 

— SALKL:FINADO íodaio.pcod.sdeveaegw.kpaiaflo 1 — 
lftvie Dat apreaimur sob 5.... de ~ Wan.. 
:oe çans.flo W~ peepia a tttffn 
la.nfcaçào devee4u co codao. .aImoi4So pteÓÇno. 

ow talo de twldade. m.aoajwuan.os p.to$l.*oa e caso .ovn.ae 
21 oun,mtpuremç.pczesdep,vowai'naçeado 4 BEIJA-FLOR 200 RI 	0.96 

oovas. 	1' 
RI 	192.00 antes 

da,..s. 
alantvita O teor de ,ode dnt .swds acoedo e-a 

kgn4.çio ngevie E~ P~ pokSea, 
•tC%O CofOcildo looOdo PtOddO E 

— 
.ecw.dana, saco plástico de pohetile..0 tpo frdo 

TEMPERO CP)MPI.ETO tadacionai. conatâdop.h 
nsosa & t1 re~ podado se weweo de a 
osbol. e. po. aa'a ena docoe e viste cc.. Nt neo asa e nov.e.t,io. e 

22 pata. EII*aIqetI. em pote plsrnco c 	no m.w,,o Ua4 SABOR AMI 170 RI 	5.31 RI 	914.63 tt,nia e oito quaWn. (leis 

250 gismai. com  dados dc poneni. sden*i&.çIo do Ctilav,te amaiota «nIavOs 

prodolo. masc, do r,bnc.nlc. pino de v&sd.d., peso 

tGRE DE ÁlcooL r—" —co. 500 S e— J tflhlOtt 
1? 	dados de ade,ttg.$o do produto. mau dofttnc,sie. tmd 	MAR AT 	1') 	RI 	2)0 1 	

ma't&5 	
cr.qiietua. RI ".00 

INO.'JçnhIdedÇ  - - 	- 	-- _______________________ 
Vd 	daLot, 

 es' 

Vaio, iS  
gear..lfl...!rn.t.onaia. alta rflh,, ei.(..aaed.UeeSfl.  



4w. 	 f.p.dfk.çêwDw4çI. 	
Ld 	

Marc. 	Q... ] VSUISS 	Valor tossi 	Zaks.ÇSt 	E,fta.T.caI 

KhI'RIGERAFCTE pci 2 bico. sabores,.. 	"e 	 vinte e 	
ei,  lCntoi 

l'a.4o 	ISL)AiA 	ls 	RI 	29.11 	RI 	11%,10tais e OitOttal 
iioi.nta e ias 

esta c.t. 
reais 	q,aatfl 

REFRJGELeJrEpeOIICQ.sâo.opianns 	- 	
aieCeasaat 

2 	 Ido 	rNPAIA 	30 	RI 	29.11 RI 	*9640 rnneawulae 
,iOSflia CWiI 

uso cencntii 
reais e qeusta 

ceislabo. - RErRIGERÂNIE: pci 2 luto, sabores: mnanja. 	- 	 VIM. 	
uRocensÕe 

Farda 	NOMA 	30 	RI 	2911 RI 	*9&40 sans.cra. 
no'tila e Ci 
e.., e 	ar 

ai. CW4 

- REFRIOEkANTt pPC 2 	o. Saca S 	
nr,entá e sós 
al~~e 

4 	 Pwdo 	(KUAlA 	. 	30 	RI 	29.11 	RI 	896.40 ,va.,.oiwmae 
oito centavOs 

loja equatMtS 
ctiitaV 

- REFRIGERANTE pai 2 luTos aScc uo. 	 ..uma e 

PajJ 	TNDAJA 	30 	RI 	9U 	RI  
faina e s05 

50 c.Maua 

queira mil, qv.trocencoaTiksta 1 dela rasI. 	 •------ - .__:_._-_.______ .ii-t1 
rTI'eç 'ceDi. 

Valor Global Õ. Lote 	 1 RI  

%st 
PRISM A  

IR

)CW*/ 1MILHO PARA PIPOCA gnço dito classe .10,, opa - 
	tem a 	

- 
mi e 	l Jun I 

* 	
Ii, cnb.Iado ou acode pobclticsso de 50¼ 	 Pci 	MARATÁ 	1 	300 	 132 	RI 	129600 	Uinta . 

qual,* 'tai
4* 	iRia. W 1. 	no' 

_çsadad.r.d.eobrc 	 - 
acondicionados cm iardn V.I.4*dc subiima de 6 me..,, e 	 1 	 . 

PROTF.INA rOL SOJA. ienin4a. comçouçk b.uca 	 / 
9 	.o9 S0%c csb3.&n0 33. ar.cwrit.kPM 	K. 	REAlIZA 	100 	RI 	#00 RI 	600.00 	w..rwi 	KleCnIøsiUhi 

- aalo&x àbe*.a.nm 6.  C.3t  
SOJA PRETA Ap.ncnw data de validade amua de 6 	- 
meus.boas coiidiçOes de ,,mannnmemo. acandicion.do  

to 	em embalagem plutioa uos.pa'en'e. resistente. can 	Pa 	- 	REALEZA 	L~ RS00 RI 	900.001ais
capacidade dc i Clg Sbor 'usado fran4o e cai.. t

- nab, 	- J.  

1w. 	 tØ.D.Sç1* 	 1 	 1 Q""V~ (r V.i.1S1 Vaiar T~1 j bus. Vá 	ias. L 

1.':. 	 ti:orA ...... 

IOMWk 

_____________________  
£ap.dfiaç1'a.aW. 	 (ias 	-- . ).M~ j Q.. 	V.M.,V.M., tlStbWj 	Valor Teum. :' t.ies.Vá 	Luas. T.eal' 

n ÁCIDO MI_IRiA (mcc) pa .pIucaçao cm kpcta ,re..ulloi e 

semi. embalado em 	pIAsi.0 & 	huo C 	 ÓTIMO DRILO 	14 	RI 	55.20 	RI 	772,80 	cinco teu. e 

u a 	 1 	 cinçta.ti. 	
,n 	dói, 

acondiciacado em CIA., de papelio com 11 unidadesidadcs 	 vinte «atsv 

Mmt:A SANITARJA em cr..baia4a. ploiáea ~ 5.000 	- 
ml. tampa lacrada. *ae de :Ioeo da acaMo e 	O • 	6. 
leg',I.çla pa'tuwni, i2r. p'pa 25% flm. 1V0d0 	 1 	 m Mmnoter» da Satsdr. quimuco rcrp@rni.tl. coiuposiçlo 	 AGEX 	 37 	RI 	9.00 	RI 	333,00 	nove reais 	

sercarnui e 	ala 
• Si ,.., 

mnfnrmaç)cs 

do mb,scnntc estampadoá na esnb.I.csu, 

Quando da cnl,c5cs ii pn1uao dcvc,ã apre.rnlat. no 

iiunsno.SO% do piou de validade ré' 



e 

'QF Q \ 

sés PÁGINA 

DE PAM BRANM. T~ 
I 	 PCT .om SOind,&s Pel MAlI' 	100 RI 	3.7* RI 	171.00! 

~os  
1 t Oflu CqhIayOt 

14 T 	tqSca. 	2l,Sa perc 	30CSfl  GiRASSa. '00 Ri 	'.40 Ri 	14000 _ 
TÃMITFLX0~nao redo 	ccm 

 flRMICA ID RI 	7&00 RI 	760,00 "'"""" "I'"'°' 
Ç.mj09wjda4o. ________ Mais ______ wutatais 

JGCARDANAPOs DE PAPE PERSONAlIZADO 

1MAR,i.lI rEx etaisopo. T&mucocm. taen r~ ti' 
16 

É 

coroea.,s 0 RI 	90,00 Ri 	900,00 
I 

O PALACInIRPSSCO pab. demade..c.Ti ç PALIT
*54seoat.rc.Ç..I00

cinco 
rAtJ.E 20 Ri 3.20 RI 	io*,00l 

sesza e ce,tÔ e quatio 
ilip rnInl%lt ~~0so X1 cc~at&t. 30 k 	IToP,D1:Nlr paliIO,dem.delfICotflSJIa 

 _
.  p,fQ(p RI 	40o.1 

 
10 RI 	4.00 

sdSe.  
port: PlÁSTiCO D(SÇARTAVEL RFDOWDO 230 
SuL Cita 5flit Fodtile AIO lôZiCt (.linc.do « Pci PRAPESTA *0 RI 	13.00 Ri 	1200.00 	quinze reais 

l mi a esuneto, 
 

potip.opiicno. pi$no pala Ia Inido lo úeczer e m0- - - _.F.oucoa21 
PRÁ ro DKWART VEI. FUNDO ç 	.t 21 es pct uut 	zoo 	RI 	5.00 RI 	1000.00 1 	ai.otá& sal rem, . - !_!1t051.45det L 	 --.--.-- 

 PRArc,:,ISCARTAVI'l.RASOcoilcioes.lI 	m pcI '.. 	Sl 'O 	 l 51% 	')(ihO 	b ?i' 	 <5 	3 nu 	 t 	tn 1' 
com_lo_wiidades 

,tu.rlCfl 

V.WGISId.lat. 	 lis 	i&oss,nl 
Itatasais cl' e .1.1*. ,lt. real. 

Ys GLOSAL a Pwal. PROPOSTA 	 - 

Validade da Proposta: 60 (ineenha) dias 

Prato de Ealn'ga: Confortar Edital e seu, dnwlo. .nnos. 

Declaramos de que nos preces oferisdos estIo inelu(d,s todas as do1,.,., incidente, sobre o fornecimenlo rel'erenle a tribuno,, encargo, sociais 
decai, Anus atinentes à esecuçio do senRo objeto desta licitada. 

Declaram^ para todo, os fina de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que noMa carta proposta está em conformidade 

com as exiginicai do instrumento convocatório (edital). 

Fores kaÇ, .01 de Março de 2019 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.07.1-SRP 

LOTE 15 - EXCLUSIVO ME E EPP 



Lota 1 - EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Esp.clficaç$o 	 UNID QIDE MARCA  V. UNIT. V. TOTAL 

ABACAXI PÉROLA: 	fruta in natura, tipo 
abacaxi, 	espécie 	comum. 	caracteristicas 
adicionais com coroa e peso médio de 1000 
sem danos fisicos e mecânicos oriundos do UNID 424 CEASA 

3,20 
R$ 	1.366,80 

manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	d e 
sujidades. 	parasitas, 	armações e sinais de 
apodrecimento 

BANANA PACOVAN: em pencas, de pereira 
gualdade 	sabor 	doce, 	aspecto 	e 	cfle,ros 
próprios, tamanho e coloração uniformes, com 1 

2 
polpa 	rume e 	intacta, devendo 	ser 	bem 

600 CEASA 
RS R$ 	1.794,00 

desenvolvida, sem danos fiscos e mecânicos 1 2.99 
ohundos do manuseio e transportes, ausência 
de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

LARANJA PÊRA: (casca lisa e lustrosa, sem 
casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidas, 
úmidas. mofadas e sem cheiro fermenlado) 

KG 704 CEASA RI RI 	2.886,40 
classe 05 (lSmm é menos de Simm) tipo 4,10 
extra, no máximo de 07% de defeitos graves e 
leves pem'iidos 

MAÇÃ in natura, espécie nacional. aplicação 
alimentar. sem danos fiscos e mecânicos R$ 

4 oriundos do manuseio e 	portes, ausência KG 366 CEASA 750 
 2.745,00 

de sujidades. parasitas. 	ações e sinais de 
apodrecimento. 

MAMÃO. 	iro 	natura, 	espécie 	papaia-  
características adicionais classificação: A. sem 
danos 	fisicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 51 CEASA RI RI 	1.068,00 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2.00 
sujidades 	parasitas 	armações e sinais de 
apodrecimento. 

MELANCIA 	in 	natura, 	espécie 	redonda. 
caracteristicas adicionais classificação: A. sem 
danos 	tisicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 	KG 510 CEASA RI R$1.122,00 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2.20 
sujidades, 	parasitas, 	armações e sinais de 
apodrecvnento 

MELÃO JAPONÊS: classe (de 0.800 Kg e! 
1.000 kg). tipo extra no máximo 05% de RI 7 defeitos graves e leves permitidos, sem mofos. 	KG 406 CEASA RI 	1.218.00 
sem casca murcha ou mofada e sem manchas 
escuras. 

/ 	SUBTOTAL R$ 	1219020 

M~~ 

1 
1/ 

CARTA PROPOSTA 
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PREGÃO ELETRÔNICO N2. 2019.02.07.1 -SRP 

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS  VISANDO FUTURAS E 

EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÉNEROS 

ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE (EXCLUSIVA À ME E EPP), 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
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Lota 14- EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 	QTDE MARCA 
1 VALOR 

UNrT. TOTAL 
ACHOCOLATADO EM Pó: obtido pela mistura de 
cacau em pó com açúcar (sacarose glicose pura ou 
lactose), de matérias prvnss ias e limpas, isentas de 
matérias terrosas de parasitas, detritos animais. casca 

R$ R$ 
1 	1 de 	semente 	de 	cacau 	e outros 	detritos 	vegetais. XC 200 MARATÁ 20.39 4.018.00 

admitindo umidade máxima de 3,0% plp - embalado em 
pacotes de 01 kg com dados de identificação e 
procedéncia, prazo de vaidade e registro em órgão 
competente.  
AVEIA EM FLOCOS FINOS: Isenta de impurezas. - 
mofos 	e 	umidade. 	Embalagem 	plástica, 	atóxica. 
transparente. não violada, contendo dados do produto 

2 
identifcaçlo 	proced6ncia, 	ingredientes. 	infon'nações 

T 250 QUAKER 
P5 

nulncionais. 	lote. gramatura, 	datas de 	fabricação e 7,20 1.800,00 
vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 
contar da data de entrega do produto. Pacote de no 
mínimo 350 gramas.  
AMIDO DE MILHO: embalado em papel impermeável, - 
ISnpo, não violado, 	resistente e 	acondicionado em 
caixas 	de 	papelão 	resistentes, 	que 	garantam 	a 
Integridade do produto. A embalagem deverá conter 

PCT 100 MAIZENA P5 
externamente os dados de identificação, procedência. 8.20 820,00 
informações nutncionais. número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar vaidade minana de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. Embalagem de 4009. 
AMIDO DE MILHO: produto amilaceo extraído do milho, 
para o preparo de mingau, com aspecto cor, cheiro e 
sabor próprio, sabor: tradicional, com umidade max 14% RS 

4 por peso, 	isento de sujidades, 	parastas e 	larvas. PCT 200 MAISENA 
3.20 840.00 

acondicionado em saco de papel impermeável, fechado. 
ate, reembalado em caixa de papel vedado, etc, com 
peso liquido de 2509  
FLOCO 	DE 	MILHO: 	pré-cozidos, 	amarelos, 	com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com ausência de 
umidade. 	fermentação. 	ranço, 	isento de 	sulidades, 
parasitas e larvas. Embalagem. plásticas transparentes 
e alóxicas. limpa, não violada, resistente que garanta a 
integridade do produto. A embalagem de 500g plástica e PCT 

DONA R$ R$ 
deverá conter externamente os dados de identificação e CLARA 1.50 1.287,00 
procedêncla. 	informação 	nutionai 	principalmente 

 ser isento de gliten no produto, número do 
Me. 	quantidade 	do 	produto. 	O 	produto 	deverá 
apresentar validade mínima de 05 meses a partir da 
data da entrega na unidade requisitante  
FÉCULA DE MANDIOCA: embalada em sacos plástico  

5 	
hermeticamente 	fechado 	por 	terrnossoldagem 	na 	

XC 400 AMAGIL R$ 
vertical e na honzontat pacotes de 1kg. Com  data de 7,50 3.000.00 
fabricação e validade.  

MILHO BENEFICIADO P1 MUGUNZA: Ausência de 
PC i' 

PONTO 
250 	DO 

P5 
sujidades. larvas e parasitas. Embalagem de 5009. FEIJÃO 1.447,50 

MILHO PARA PIPOCA: 	grupo duro classe amarelo. - PONTO  
8 

tipo 1, embalado em saco de polietdeno de SOOg. 
PCT 300 DO 

acondicionados em fardos 	Validade mínima 	de 6 FEIJÃO 2,50 750,00 
meses, a contar da data de entrega. 
PROTEINA DE SOJA: texturizada. composição básica - P5 

9 soja 50% e carboidrato 30%. apresentação farinha. XC 100 REALEZA 
900 100,00 

aspecto físico sólido embalagem de 500g  
SOJA PRETA: Apresentar data de validade mínima de - 
6 	meses, 	boas 	condições 	de 	armazenamento, 

R$ R$ 
10 acondicionado em embalagem plástica transparente, PCT 150 CAMIL 499 748,50 

resistente, com capacidade de SOOg. Sabor variado: 
1 frango 	carne  

SUS TOTAL 

Lote 16- EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM DESCRIÇÃO 1 UNJO 	QTOE 
1 

1 MARCA 
1 

1 VALOR 
IUNIT. 

1 	VALOR 
1 	TOTAL 

rA 
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1 LEITE DE VACA: longa vida, integral, uht. embalagem 	

RI telrapak. com  01 II com informações nutricionais, 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de tJNID 	2.500 	BETANIA 1 

1  validade e peso liquido. O produto devera ter regtro no 
min 

	
4.50y  11.250.00 

1 ministério d_aQftcu*ura alou ministério da saúde   

ti Ifl..TflIi 

Lote 16 -EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação UNID QTDE MARCA 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

1 
POLPA DE FRUTAS: 100% natural, congelada e 

KO 300 
DA RI 

embalada em pacotes dei kg (sabores variados) FRUTA 3.090,00  10,30 

Lota 17- EXCLUSIVO ME E EPP 

- Item Especificação 	 UNID QTDE J MARCA 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

- 

1 
REFRIGERANTE 	pel 2 litros sabores, cola. Fardo com FARDO 30 FREVO RS RI 
6 unidades 1.360.00  45,00 

- 
2 

 REFRIGERANTE: 	pet 2 litros sabores: guaraná.Fardo FARDO FREVO RI RI 
com 6 unidades. ® 1.350,00 

- REFRIGERANTE 	pet 2 litros sabores: laranja Fardo 
FARDO 30 FREVO RI RI 

cem e unidades 45,00 1.350,00 

- REFRIGERANTE: 	pet 2 litros sabores: limã o. Fardo 
FARDO 30 FREVO 

RI 
com 6 unidades. 4500 1.350,00 

- REFRIGERANTE 	pel 2 litros sabores uva Fardo com 
FARDO 30 FR EVO RI RI 

6 unidades. 4500 1.350,00 

- 	 SUB TOTAL 
RI 

63.282,00 

Lote IS- EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação 	 UNID QTDE MARCA VALOR 
UNIL 

VALOR
TOTAL 

- ÁCIDO MURIÁ71CO: para aplicação em limpeza bruta' DLM RI RI 
1 em geral, embalado em frasco plástico de 1 litro e 	cx 14 

LIMPEZA *40 531,60 
acondicionado em caixas de papelão com 12 unidades.  

- ÁGUA SANITARIA: em embalagem plástica com 5.000 
ml. tampa lacrada, teor de cloro de acordo com o limite 
da legislação pertinente (2,0% p/p a 25% pfp). registro DLM RI RI 

2 do 	Ministério 	da 	Saúde. 	qulmico 	responsável, 91 37 LIMPEZA 15.30 564,10 
composição e informações do fabricante estampados 
na embalagem. Quando da entrega o produto devera 

- apresentar, no rnlnimo. 80% do prazo de validade.  
ÁGUA SANITÁRIA: múltiplo uso de 1000mI embalado 

stico, cx contendo 12 unidades e em frasco de plástico, 	 x 55 
DLM RI RI 

acondicionados em caixa de papelão com hipoclorito de LIMPEZA 24.00 1.320,00 
- sódio 

ÁLCOOL BRANCO 1 litro embalagem secundaria cx 
cx 2 

SANTA RI R$ 
com 12 unidades CRUZ 95,99 191,98 

- ÁLCOOL EM GEL: SOOg embalagem secundaria cx 16 ZULU 
RI RI 

com 12 unidades 100.00 1.600.00 

- AAIACIANTE: para roupa de 2 litros embalado em 
frasco plástico e acondicionado em caixa de papelão, 

6 
contendo cloreto dialquil dimetil amônio, coadjuvante, un 2 

DLM RI 
perfume. 	preservante, 	corantes, 	acidulante 	e 	água LIMPEZA 6,99 13,9$ 
produto inspecionado pelo inmetro com validade de 3 
anos.  
CONDICIONADOR: 	de 	uso 	adulto. 	cmposição Ir 175 • RI ALYNE 

RI 
- ceramidas. Frasco contendo no mlnimo 2 litro   70,00 12.260,00 

DESINFETANTE LIQUIDO: de 1 litro embalado em 
frasco plástico e acondicionado em caixa de papelão 
contendo em sua composição água, ingrediente ativo. DLM RI RI 
formol, sabão de trietanolamina. ácool etlhco. perfimie, LIMPEZA 40.39 1.517.55 
edta e corante (lavanda. ,asmin. eucalipto e pinho) cx ci 
12.  

W 
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H Lote 23• EXCLUSIVO ME E EPP 

VALOR VALOR 
tem 	 Esp.clflcaçâo 	 UNID QTDE MARCA UNIT. TOTAL 

 SPRAY: 300m1 usado para 
exterminar 	insetos 	(barata. 	formigas. 1 

1 1 moscas pemilogos, mosquitos da dengue) 1 	un 390 RAiD RI 	9.99 RI 	3,398,10 
destruindo ovos e larvas, embalado em 1 
frasco de 300m1  

- WiiNo PARA FORMIGAS: 	em 	pó 

2 
utilizado no controle de formigas, cupins e k' 30 KELLMICIDA RI 	32.60 RI 	971,00 pulgas Ccmposçto. Propoxur 1%. Pacote: 

- 1 kg.  

VENENO PARA FORMIGAS 	granulado 
tipo isca indicado para o controle formigas 1 

3 Cornposiçáo: Fipronil 0.01% 	Caixas com 1 	cx 30 CITROMAX 	RS 	35.60 RI 	1.016,00 
50 pacotes, contendo 10 sachés de 50g 1 
cada 

INSETICIDA 	AEROSSOL: 	com 1 
composição Praletrina 003%. Imiprotrina 1 
0.03%, 	Cipermetrina 	O 1%. 	Solventes 	e1 

4 Propelentes. Capacidade (Iros) 300m1 que cx 26 RAID RI 	64.30 RI 	1.871,60 
tem 	função 	de 	repelir 	mosquitos, 1 
pernilongos. 	muriçocas 	e 	carapanâs. 1 
Caixas com 12 unidades 

] 

VENENO 	PARA 	BARATAS: 	tipo isca 
indicado 	para 	o 	controle 	de 	baratas, 1 
composição. Clorpinfos 0.5%. ingredientes 

CX 155 RAID RI 	25,60 RI 	3.986,00 inertes 99.5%, mlnwno 01 ano de garantia. 
Tempo de proteção 03 meses. Caixa com 
06 iscas. 

VENENO 	PARA 	BARATAS: 	tipo 'scj 	1 

e granulada 	Indicado 	para 	o 	controle 	de 1 cx 	100 	DIPIL 	RS 	158,90 	RI 15.890,00 
baratas. composição Propoxur 2% Caixas 
contendo 250 sacliés de 25 g 

SUIS TOTAL 	RI 284.423.44 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 909.174.13 (novecentos e nove mil cento e setenta e 

quatro reais e treze centavos) 

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, conforme item 6.2.2 do edital. 

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

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ónus 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). 
u 

DATA: 01 de Março de 2019. 

2/5  



-LOTE 25-PRODUTOS BÁSICOS  

TEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANI MARCA VR UNIT VR TOTAL 

LUTE 	DE 	VACA: 	longa 	vida, 	integral, 	uht, 

eribalagem tetrapark com 01 It com Informações 

1 
nutriclona's. identificaçZo do produto, marca do 

Und 2500 LIRIO 4,4 / R$ 	11.000,00 
fabricante, prazo de validade, e peso liquido. O 

produto 	deverá 	ter 	registro 	no 	ministério 	da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 

- 	 TOm fl 1 

Valor total do lote 15: R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS). 

/ 

1 •  

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2019.02.07.1' SRP 

Número do Edital: Pregão Eletrônico 2019.02.07.1- SRP 

órgão Gerenclador: Fundo Municipal de Assistência Social 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando Futuras e eventuais contratações para Aqulsiço 

de Material de Consumo. Genêros alirnenticios. Material de Limpeza e descartaveis, destinados ao fundo Municipal 

de Assistência social do Municipio de Horizonte/CE, (exclusiva à ME e EPP), conforme especilicacções contidas no 

Termo de Referência 

Ficha Técnica Descritiva øo Objeto 

DESCRIÇÃO DOS LOTES  

9 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

UdFdflId unIurr119 

Declaramos, que nos preços ofertados est3o incluídas todos as despesas incidentes sobre fornecimento referentes a 

tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes a execuçio do objeto desta licitaçio 

os, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habliltaçio e que nossa Carta 

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

de 2019. 

/ 
Ii 
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À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N.9  2019.02.07.1 - SRP 
`DATA DE ABERTURA: 01/03/2019 Ás 10:00)15 

Is. 1 -' •-\ 
Ye& 	(5 

PAOrn4 

Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição 
de Material de Consumo, Gêneros alimentícios, Material de Limpeza e descartáveis, destinados ao Fundo 
Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE, (exclusiva à ME e EPP), conforme especificações 

contidas no Termo de Referência. 

Lote l4- EXCLUSIVO MEEEPP 

Item 	Especificação 
Marca 

Fabricante 
Unidade Qtde. 

Preço 
unitário 

Preço 
Unitário 

Preço 
Preço 

(Extenso) 

ACHOCOLATADO EM 
Pó: 	obtido 	pela 
mistura de cacau em 
pó 	com 	açúcar 
(sacarose glicose pura 

"

ou lactose), 	de 
matérias primas sãs e 
limpas, 	isentas 	de 
matérias terrosas de 
parasitas, 	detritos 

animais, 	
casca 	de 

MARATÁ Kg 200 RS 	1500 , 

quinze RS 	3.00000 , 

três mil 
semente de cacau e reais reais 
outros 	detritos 
vegetais, 	admitindo 
umidade máxima de 
30% p/p . embalado 
em pacotes de 01 kg 
com 	dados 	de 
Identificação 	e 
procedência, prazo de 
validade e registro em 
órgão competente.  
AVEIA 	EM 	FLOCOS 

S 
FINOS: 	Isenta 	de 
impurezas, 	mofos 	e 
umidade. Embalagem 
plástica, 	atóxica, 
transparente, 	não 
violada, 	contendo 
dados 	do 	produto: 
Identificação: 
procedência, dois mil e 

2 ingredientes, QUAKER Pct 250 R$ 	10,00 dez reais R$ 	2.500,00 quinhentos 
informações reais 
nutricionais, 	lote, 
gramatura, datas 	de 
fabricação 	e 
vencimento. Validade 
mínima 	de 	6 	(seis) 
meses 	a 	contar da 
data 	de 	entrega do 
produto. Pacote de no 
mínimo 400 gramas.  

/1 



Lote 15 - EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação 
Marca / 

Fabricante 
Unidade Qtde. 

1 

Preço 
Unitário 

Preço 
Unitário 

Preço 
Total Extenso)  

Preço 
Total 

(Extenso) 

LEITE DE VACA: longa 
vida, 	 uht, integral, 
embalagem 	tetrapak. 
com 	01 	it 	com 
informações 
nutriclonais, 
identificação 	do doze mil e 
produto, 	marca 	do SETÁNLA UnId 2500 R$ 	5.00 cinco reais R$ 	12.500.00 quinhentos 
fabricante, 	prazo de reais  
validade 	e 	peso 
liquido. 	O 	produto 
deverá ter registro no 
ministério 	da 
agricultura 	e/ou 
ministério da saúde / 

Valor Total Lote: 	 R$ 	 12.500.00 ( 

or Total de Lote 15: R$ 12.500 (Doze mil e quinhentos reais) 

Lote 17 -EXCLUSIVO ME E EPP 

Preço Preço 
Item Especificação 

Marca / 
Fabricante 

E Unidade 	Qtde. 
Preço 

Unitário  
Unitário 	

çi:0e11 Total 

1 
Fardo 	30 

(Extenso) (Extenso) 

REFRIGERANTE: pet 2 
FREVO R$ 	25.00 

vinte e 
R$ 	750,00 

setecentos 
e cinqüenta 

litros sabores: cola. 1 cinco reais 
reais 

REFRIGERANTE: pet 2 trinta O 
um mil e 

2 litros sabores: INDAIA Fardo 30 R$ 	35.00 R$ 	1.050,00 cinqüenta 
guaraná. 

cinco reais 

REFRIGERANTE: pet 2 
INDAIA Fardo 30 R$ 	35.00 

trinta 
e inco r $ 
Te

reais 

1.050,00 
ummilo 

cinqüenta 
litros sabores: laranja. reais 

um mil e 
REFRIGERANTE: pet 2 INDAIA Fardo 30 R$ 	35.00 

tnntae 
R$ 	1.050.00 cinqüenta 

litros sabores: limão, cinco reais reais 

um mil e 
REFRIGERANTE: pet 2 

INDAIA Fardo j 30 RS 	35,00 
trinta e 

R$ 	105000 cinqüenta 
 litros sabores: uva. cinco reais 

reais 

Valor Total Lote: R$ 	 4.950,00 

Valor Total de Lote 17: R$ 4.950,00 (Quatro mil novecentos e cinquenta reais) 

Valor Global da Proposta: R$ 35.382,00 (Trinta e cinco mil trezentos eoitenta e dois reais) 

Prazo de Garantia: Conforme o Edital 

Prazo de entrega: Conforme Edital 
Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias. 

Declaramos conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com 
as condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao 
pagamento e outros. 

Declaramos que reponderemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer refe e s ao transporte e 
entrega dos produtos, casa venha a ser contratado. 



Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações contidas nos anexos e Termo 
de referência deste edital. 

'Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas 
necessárias à FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, inclusive as relacionadas com: - encargos sociais, trabalhitas, 
previdenciários e outros; - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; - 
seguros em geral, da infortunfstica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prezuízos causados à 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. 

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhitas, prevideciários, 
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir 
sabre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

e, 

e, 
	

Pai 



ITEM ESPECSCACOES ($0 QT0€ IIMCA Pt13LT. EXTENSO PR. TOTAL EXTENSO 

A. HO 	ROXO 	de 	pçvnelra 	se'.' 	a 	résla ( 
 

Embalagem oe 1k9 co,. gstcaçac do NdL.'0 

1 -ata 50 'atares 	rzmo 36 n'aleade e çea. (3 tC CLASA $ 	•Ø 
SeteeeiIiø$$ 

RI 	¶ 
rui rente Cfl2WrZà 

amam'rodulo Z'l, re3isIt no ~Narroda  

Idas 
 

— elcubura e'»J 'vl**loøa saãde.  
ASC6lti 	de ireneira 	.o.sewo, sei.,,  oir 
r.t'açk 	la 	Que 	IM, 	prima 	soao'ts 	a crco?easevnhee 'luitel'cosotuieflowlO 

2 menrxsaç&). o V~10, o a corseru'açao o, KG 113 EÂSA i 
ci'» oenlavos 

£775. 
e cr'na'Ia cfl.0s 

ccniçOes adeçuajas laia 3 	npynç 	Co, 

9A'AA N&IESÁ cria lisa Arme e 	'vspasta 
devendo ser g'a4a. Iserça de e,Nn,Idades. 

paStas e tarrat Irajedi lentao o sujidades. 
date ricos e 	 o'nx se' 	 tWeos (O 243 tOÃ$Ã '5 	: 'li 	1c0.00 

O,lav3t 
sne'lael3 e tansxdo, 11S 	de W~ o. 
senllzantas. deve000ser rniOfllSlafnerii o1cos 

— 

S(TEASA sai' ~ de »rWa 
Wbct 	do 	triantio 	r*1b3. 	umatorne, 	scsi' 

,(G 55 CZAS\ R$ 
QJalrO 'nas e cirquerfa 247W 

duartca eQuwellaosmm oas 

lermertcs ou 40%M sou C~ nlia'tos ou cefla0t e orau.r'acweauos 

:00C4Â PERA je rrwe, ias.' ria 'asca 

coretos e I',e seI.' esmes de O 79IT ' - uca 0J ojalro 'ias cone selscelos e rwla e Mi sas 
5 veA,ca ser, potnaç*es e ocnIes seu' vaxl'a (O 40 CEASA P5 	481 

orocr1i 
RI 	50120 .',lrescana.os 

r Inerte o ccicn.çlc çr.ncnye. 	senis d 

!j~ 

po 

A 
PREGOEIRA DA 
PREFEItA MUNCPAL X ICtZONTE 
cosissko PERMANENTE DE PREGÃO 
PREGAO EI.ETRÕNICO te 2019.02.07.I$RP 
ABERTURA 01Y201t. Às 10:00 I4ORAS 
DCPUTA 0110v20 19 £51100 NORAS 

- _–J.LIa__ 1 
tt p Ar  

c3 	.&It 
ii fl'L •, 
'4 

OBJETO: Seueflo de ~hor propona pari registra de preços visando Muna e eventuais contrações par. AuIs4çIo de Matuta' de C04'IauIlnO. GriFo. aIIm.nIIaos, NMfll de Limpeza e ditC4t11vI5. 

deet,n.do. ao Fundo Muilc'nM e. Asssência SocaI do Mun.c'pio di IloruonleÇE. (exclusiva A ME  EPP), co,form* esp.dlcaçõn coaxados no Tr,od, ReI.,êncit 
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
IflTÇ O' FYCIUSNØ ME E EPP 

ITEM 1 	 EsnacacCE$ WC 010€ - 	MARCA 	- - PR 1311. EXTVO Pt TOTAL EXTENSO 

AR~ P(RQA Iva n nn SPD letal 

espete cO,luIT' 	CflcIel*Iha a,,cI)nMs oca' 
cama eoesonódl000 C(Og.srcscs fiscais e 'ijü 424 tEMA s 	C s..s ias RI 	2 544 

•MtJ  

*ca,cos a'jt$ 3: 	U.SC- e ra-6Q0'ist FflS 

as8rcsa co tjlca3es 	5e3s -.a 	a'na$es e 

SANAM PACDVA%I 	ri çerc, de çcnei'i 

-- iesict e O4'ot ptra. 

tavatle e cclaeçk urdomres. co ffi popa irrnee 

2 irtacUi, cevendo sr bem disenvoMda sem d*ts 103 600 CEASA RI 	4 
ojalro was O c,IsrIa 

28NCC 
dois 'III OIbCStS i 05(12 

c','oG iaS 
É~ e "wcb'cs cnna 00 maviosa o 

PtS70q1es. aakoa do s4s$gs 

— wmeçõe e sinais de aMniami13 ,  
LJAAP&A PÉRA (casca 'Me inca IØII aillíCI  

frutra te.' mas atclt,i. LrCas ,c(aOas 

3 e sem C'IeÍ'O 'nr*nIogOI classe 35 	7Em, A (O 704 CEASA RI 	4.5C vjto realseorçuo,la  3 lea 0) 
nI. cenÓOe sesseri,. e oro 

'cais 
merca de8lsrni moeste. 'orauro deO?%d. 

— oeiets 2n1Se lerei 	1m.btS ______ ______ 
MAÇÂ; ii r'an 	eirado 'axila 	aDlck 

iAs 'vil. urrerts e 'c'era  o 

4 
•Irwnls. se,' dete s.tcs e n'Ecb'uccc cslunØcE 

3 36€ CEASA RI 	353 
ro.raaseeetme 

RI 	3597J,1  smaiwie~o to  
X flXeeoi t5%OCSWS auiéta cm sjjcaies iAs W'WVOS 

— çWMllas, umacões e soas de apOdiomet.  
MAlga II nilura, eseicle para. cxflnscas 
ajomais :Iastt A san cam is __ asso, 'III IQL31'43 —• deis 1111 QIboenIt$ e 05(12 e 

5 10~ W~00 ~li"e ew,spn 
atGA.tra de ajdades. paribs. amações 11 

 

*3 534 p3 
""n • Me reais o W~19 oerls.cs 

— 

MELÃO jApcNS tase a. 2 9 q .1333 

19 ),IPO iria no 'áxn,c 05% de celot. 91~ e 
(O 436 CEASA RI 	360 

' RI 	1 46i .60  
"d DJtccflS e sessoila e 

leves permIlIdos. San moos se.' cesta murcina crava ts,  fias e sasw.a trImts 

Ok rtta e 54fI Marota MCInS ____ ________ ______________  __________________  
VALOR TOTAL DO LOTE bi  RI 	 16.534)5 

dceeejilnbslos aflita e quem, r~i noventa. olso cautavos 

LOTE EXCLUSIVO III £ (P9 

d 
1' 	& 



n,~ 
- BISCOITO TIPO CREAM OMCK: eITtUaOwI 

tOGg, smta, p'ti,fl em W~ as 4O 

Co-eta rvflj 'an.s de aço amn 
vegete aiid. 9;~e ia' reinado. MIrrilriode 

P  (0) E5t4FL. RI 	303 
aos e.1 e inato 

RI 	252000 
dois mlt 	jIterms e ,'ra 

I&CcaI e 39 de ptI,ss, pra sade ponlo de 4 cata 'eai 

00 ~ Sire de h~s Soa Sai 
de E dia ia dela as .miça do p', R.als!o 

- 
no inrisijo da cade _______________  

VALOR TOTAL 00 LOTE 39 R* 	 14.193 00 
gu,tooe mil, cento, noventa e t,65 ,"1 

011 IS . ixausivõ SE E EPP 
ii" EECSCACC€$ UND QTD€ UMCA PR , UMT EXTENSO PR.TOTA4 EXTENSO 

LEITE 	DE 	VACA 	lotas 	vIla, 	aga, 	uru, 
flSstn maçe. com  0111 M hiomliçóes 
FLttOiØS kNteftiçk do Yt. IWU CC 3IJsrt real e oreM, 

UNO 2503 MAnGUAE RI 	4K RI 	:2 CO OozetÍ'tas 
laertrle, Pr&0 de alas,. Mio Iqulo O  uruns 
poÕJlo cem-a mi' registo no mflim*b da v' 

VALORTOTALDOLOTEIS  Ri 	 *2SSN 
dou SI rol, 

LOTE 17. actu&vo ME E EPP 
ITEM ESPEC*ICACØCS VND QTDE MARCA PR UMT. EXTENSO Pt TOTAL EXTENSO 

L ' 
REFRIOERkNTEçv2Iltoaweso$a F&W 33 ÇREVO Ri 	2700 *SIS5r,M Ri 	 S1 

2 REERGERANIE peI2Imosiawesjrn Fardo 30 FREVO RI 	27,00 birteetarsa, RI 	010,00 ollOCentM.dszteas 

3 REFRIGERANTE çq 2 liste situa Iwva Çs'eo 33 tvo RI 	27,00 vise seu neM RI 	5,3,00 ..,cs te. lei *M 

4 REFRIGERANTE , pai lIlIros$a'ee:IIllk, Fardo 30 FREVO RI 	27.00 vinlesseiemai Ri 	 010,00 oISocenIca.ce2 'sai 

5 RFRRXITE ra 2 seme a~~ Fale 33 flEVO RI 	272 «lei ISP lias RI 	 810.00 c.Ic(enfls e dei reais 

VALOR TOALDOLOTt1? 1 Ri 	 4050,00 
quatro na e cinquenta md. 

VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA 	 1 Ri 	 111251,31 
asIlo e 4ezo40 mil, duzentos e angusnoa e quatro reate e trinca solto centavos 

-MOO Eresga lopez)ffiasco,n3os. a las' 5aa do recaor.t a adie da nnvi. ccctot'. SOIIS, 
PRAZO DE VALIDAOE DA PROPOST& 63 ISESS€NTAJ DIAS.co,t,ime .ons 
Ceouaçk de qte ros CtøQOS oleralos e,t Incutas mica a desças lncdenles sotre o trnacflero) %efls a UOJtS. 1rC5905 50011 .ini ens asneira. à s*ci,çS3 00 CtqqO) desta lotaM 
C,cla,a'ros 3a'd »dcs cc 'ri a dret es tsnçrnos çaear(ece os 'tcjsts ia aÍWJ* e os rasei Cena °'oQcsb na e', rt,,biKe CCI' ai elçôta 00 r5j,rrt onvxtat (ed'at 
DecIrn.ts tnpflu 1 tCS co,xcátaco os Ent dc edtat e Ie veios 
Dea,çio IQO as rmatCadescaWvels.qIe ests'»so'oacralo corromtroernp'esa rIa Wmosda Ie31s553 agente nio çoesiIlJOretun' 001 n'cdVllertG çrivisflsm %4 Coalgo 3' datei Co'nCIelTSlIi,i' 
t22, Cato se enquadre 'essa oonCIic. 

Fcdalezata, 284i Feverono de 2C19 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORiZOhTE 
Preflo Eletrônico N°2019.02.07.1. 5K? 

Secretária de Auisl&ecla Social 
Data e Horário da I)sspsita: 01 de Março de 2019. às lO:OObn 

Objeto: Selecio de melhor proposta para «gloteo de prece. 'iundo tutoras e eventuais contrataçõn para Aquisição de Material de Consumo. 
Gitiero. ,lime.tklo,. Maieflal de limpeza e deicartáveis. dntinadot ao Fundo Municipal de Assialinela Social do Município de llor,zniei(E 

PR()PO1j1 A DE PRFCC) 

boi, 03 LXCLL5SIVO ME t E?? 

Is... 1 	Dpçbcntçb. Laid - 	Mares 	Q.aat Vai.. Vaidfl. Vii.. flui Isw. Vio, Zaatr..T.laI  

(ARSS H5Q\ T\ k .P.ÇT\IItl. 	.n,r b-,nis. animais 

palmIto. bi. trc,i. conte, 'ti sad.o.. dc 	quslIa6c. 	te 
Uni .11.1, 

máximo 3% de 1oidusa e sebo. iscnu de c.nilqa.s. e 1 1 um.. a 	ceias 
qUase. 

1 	caio,, no maximo •. & annro,c.. coa, sspect co.. 1(4 MAM1NORTE 400 RI 	33.9* RI 	13 	92.00I 'n • 
odor e sabor ca,aclmuico. embalada cmi iao plasixo  
izani.parcnte atóxico. resistente, pacole planas.. dc 01k1, 
Iw.ns.deI 
ItA't 0ECI4&RQLEBOVlA Ptoflopnpandos - 1 
'pano de ean.c b.n,na. passando pci. doas p.oI.os 

mucina, a aalgs e a sccsen  (sordu,. mátunas & 33% 

Aspc.to Só pepoao Ccc amnronxada, odor 1 , 
Produto dcv. nse • 	lk '.It Pia C&MBUI 	350 RI 	*50 RI 	i2.U0.00 " miocanlos 

Rcpstro no 5W Fabal.gcn. 5m'$'.. pobtts0 aô.co oriita. 
OfilIflI riais 

i vicias com 500 do produto lnib.Iàcrn sccuníMno. 
acondicionados em caixa de papelti, vedada, coalcaco 
704 do predito EMBALAGEM r:t0G 

- CARNE MOIDA dc 1 ,  q.ishdadc sena saido. - Í il qJatc m, 
Apresem,. esnrabo do Sirou 5h', data de validade. ou. amas 

embalagena m,,oL,ve em boas ooS.çda di LAIVO 	330 RI 	13.9* RI 	4 êl 3M 	ooi.aaae e duo 
a,_, ~~ 

n&n,St.tmo P.et4e C(vtt 5(0; 1 	Cøis'5Vi 
casario. 

VsIorGlobsIloLaie - IS 	31A1&*L - 
tdsistiam.,it. ou~ .çlncarnhaaq.aarntaeaatana 	 - 	- 

Lir.xcLUsIvonEtEPr  

tapniflaçiWDaefl4o (Jnld Marca 	Qas 	valor Usitário Valor fleal ts..vs. Ean..r.sal 

- FILE DE PUlO O. FBA\GO Srgo icaa-çevcctsa& 

de 1' qua~ peito sena osso e aclil pele. panes micas, 
sem ieaal(,ciss. canacirilalico, sem mssclas e paissilas. iros eia 	se i,I 	ccc.', e 
scoiaducmns.Joeantacooaasp.ne.,losjcoretiixtotc. 1(4ItÇTERFRA\CrO 	.00 RI 	ILSI 	RI 	1114$00 cinia.s.aec. 	e.a.e.ta,'.o 
ambelaga, pemw.. pesando erse 1k1 	insónia cesiaice 	 tIO 
penSo I0( (eflega qumazenal. .aiidade mInam. dc 90 

diu di enuzega do puo.Jsio) 

SOBRE COXA DF ERANOO ftst4o scma.çsocessado.  

de 1° Q. polo sai Otto 	sem pele. panes .eara. 

sem ie.npero: çançlenseico. itt,, mancha, e pai sauna. danir. 'euise nove mil, 
acoaadicaonado em saco pl4suco OSOSPttt5lt. aloxaco. 1(4 0~ 550 Ri 	17.50 	RI 	9023.00 esqama se.ica 
centra,. embaiajeot patina pcnnio el't,w 1kg e . coico si 
sccwsda,,s pesando 10(1 tewtgs quinnxial. riabiade 

ruonima de 90 da, da enIxca do rsodulol, 

-V.i.eGs.bald.La.  -- - vistea.11, satacesto. _"leal,. ide viela -- 

E.p.ckftcafl&Detciiçlt UaId Marcaj Ç!aat _ 
Valor ttaiiáriisj Valor Total - ri.... Liali Eat.eie Toi.I 

FILE DE PEIXE PANGA •nte,(,,Ihsdo earnaobo giande - 
(Foz 2203. 300g1. cor4cl.do  (nmpo.,cle. <sint & 
ptflt SeiS ibCCTtI. OtsOi C csVibifl5 ?,oô.s.' tem 	mais 

de altctsçio flaica. qunul..a na m.:,ohiolúg.ca RtitisUo no 

serviço de •itapeçao Fcdelsl SlF:IfllOA e coinpioiaaie 

deriastn,4opsç.Juso  no, org lt-.ompcxcnta.Jc  Pci )CflSÇADOS310 Ri 	32.00 RI 	9920.00 vwaa.dai,rcas 	sentado.. 
&~-&,  par. comercio dc pe.:.io Actn..iorad0aa irias, itt,, 
aiza de pspelào em 101,9 dopiodiso Rotulagem de 

acordo com a lepitlsci ovugenle lJ..ando da enoege. o 
produto deter. sp.caciriIax data Je IakeXaÇIO rido .ra. 
W%dop.sso ele nlssad: 
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t EN 

nstts,A 

ri 1 	l~ARA P1NXAPoflot14sk3n51ox0! 	1 	 1 	1 	 - 	1. 	'1 

1 	l.cu*.hdonii saco depoIteiIcaodcSOOj. 	1 	1 	MARATÃ 	1 	300 	1 RI 	1.321 RI 	1296001 	íiiois.dois 	1 
qusUo inste 	mii Jçter. c 1 

1 	Iclrd.dMzd.cen,n 	 1 
seoodic,oudos cm (nojos Vi1,d.de mmiçna dc 6 meus, a 	 1 	1 	1 	 ..  

r 	IPRQTADtSOJA u.dt oba 	1 
1 	 1 	1 	 1 
1  • 	so» 30% e ccbotio '('~. .pencrn.ç4 (rWi.. 	1 	R~1 	100 	RI 	6.00 RI 	60O.00 	ova reis 	'flo 

SOM PRETA Apícoeniordiu dc vshdsde mffiims da 6 	 1 	 1 	1 
1 	bati çoaduçóe. dc snuaanuoento. .oedocooa.do 	 1 1 	io berè.sIflcntpasnc.fl.óp_rn( rnscnc coo.i 	Pa 	1 	REAlIZA 	1 	USO 	1 RI 	6.00 	RI 	9000) 	.e.oins. 

de SosS55'' uu,5, 	'ne 1.111 	
I 	 I 1 	 1 

Vil.. 61.6.1 do 	 —rãs 	19.062,32 1 

n 

. o. rirnjnvn aÕ t rpp -. 

U.Id 	More. 	• Q.at 	Vai., IStifl. 	VSrTneI 

I.íflt 1)1 	V sÇ.is  Ior.pnds. ;nlep.I. siM. enb.Iaem 	 - 	- 

icimpale com 0 	ii von, m(am..çoco nulncoonsoo. 	
cisco tWSI 	MieZt SI. 

dcmificsçlt. dc proolulo. una do 1.Ltiiatt. piuo de 	!Jsd 	BETANIA 	2 300 	as 	5.93 	RI 	14 930.0c 	.'-a e -o 	-'—jose 
a2i4i4e, pc.o bqis4o o) Vdt  de,.., te rei*0 	 cor.n,/ 	ci..quests reto 

msa.sieno 3s sgncokw oras mmí..ei,. ,  .Ss saude 	 7 

Lei. IS EXCLUSIVO Silt É ÉPP 

Espnone.çwbwiçs. 	 (uai j 	Morta 	Q'aao 	V.kq V.lté,*F ViMe T.S 	Lamba UM 	Laeia.T.eN 

IJ.P 	Dl F R 	rÃS usina! .014tt034 C 	
k( 	li AIO 1 PA 	ii 	Ri 	20) 	OS 	3 ÓlXI.Ot 	1 

Válor  
cmbslsdbymp.oce,do_lis_saboto'tii*doii_

ciasi  do 1.0.   

t,&sHesSaccotanab__________________________________ 

Sol. I7EXC1J;SWo MLEEPP 	- 

LpeItksçI&Dncflø. 	 1 1MW E 	- flua 	 Vai.. U~1 	Vaso, 	Esmo. Vaio 	Esuo.. T.S 

1"^txANn p12 _.. nrs cole 	 me 	
L'IeO 	e 

Faido 	INDAIA 	30 	RI 	29.84 	RI 	996.40 	rnaeoowols, 	
ida 

 
lioseola e 

ato «ØU"3O 
ry... o q90(5 

- REFRIG€LANTE- p42 tos ata.. tsemaxá 1 	e 
nossos. e mas 

2 	 F.rdo 	INDAIA 	1 	30 	*5 	2985 	
RI596.401  0104 oeaiovOO 

os  
raio . qoatm 

- REFRJGERÀ's7E: peol Sina. ubom h~ . . 
	

a.oceoe e 

3 	 Fardo 	NDAIA 	30 	RI 	29.88 	RI 	890,401 rosmse cílenior 
00,1015 e 005 

0104 W..'.
rom,n o qodrirlia 

-  
"avivo. 

REFRIGERANTE: pci 2 hno, sabote' Símio. 	i 	
•OW 

4 	 FO 	INDAIA 	1 	30 	RI 	29.88 	RI 	896.40 	ltaii.o.ie.isr 
fl0%4.e iàs 

eito ceativOs 
luto e quuce,a 

Ufl4'Om 

cilQcnt 	e 

5 
RroEpAwTrpee2lsaborel 05% 	 - 	

tAIA 	1,1 5 	2c1$ 	RI 	!4' 	m.mqaw.e 
'.owtt 

colo CeOt5b'ØS 	
tO 	ÇJLCIut4 - 	 ----1  

Vaias Global do I.oçe RI_4.482,00 
e-a-os 

gootromll.gu.troce.to..oit.aOa. MI,  real. -- 

ode 

ia 	 EspedIkaçl&D..ct$fl. 	 t!oddJ QunI 	YiJ..V.Jb1iI.j .I_T. :  
oeircr.ia e ACIDO %flRIÃilcO pa,ospsakcinitçcat'rn 	 1 	ciDve0hsO 	

soeons. ona getl. ei,rh.l.Jo em fusco ptsshcr dc 1 inD 	
Cv 	ÓTIMO SR1U.O 	1 	i 	RI 	55.20 	RI 	772.50 	eira reiS,. 	

edo., 

.eoesd,cioa.do em calvos dc papelào em. 12 .srnd.dc, 

 - ÁGUA SAtiOTÁRM: cm cs.b.Jqcni plsaea = 3000 	- 	 1 
ml. 	. bvrst, tece de cice.rde .ccodecoaod 
le1ahçIo peslítosal. (1.0% pp • 2$%p7pi. rt$I0o do 

 
2 	

Mínisierso da Smsde, químico respatuôs-el, cotliposlçiíi t 	00 	AGEX 	11 	RS 	'°° 	Ri 	333.00  
m(onnÕct do (iNtime eslonipodos am embabget. 
QaMo da momo eoôus deveri ..e..n.'c 

muumnasr, do prazo de 

n 
Yk 
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PAGINA 

— GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO Tamanho arcse .etc.tJ 	
' 

'ent * 	e 
Ii ltSca.21.5ea. PClcceSOsüdes ,.slx 100 n 	1.71 P3 

COPIO cns'a 	oiè45O 
- QUARDANAPOSDEPAPELPERSONALJZADO ;-'esle csoeq.ss 
li Tanasbo 19.5cra,2 ISca PCT csa SÓ madades PCI GIRASSOL 100 RI 	1.40 RI 	I 4000 1qa_s  r.aro. vais 

- 15 MARMITEX emaluminto, redonda. cosi PamPa. "° - 
te TERMICA lO Ri 	7& 00 

setenta e seis RI 	'60.03 (  teteenloa e 
Coe 100fldSn  
MARMITEX cm isoço. Teamco co... wrs ndada..' COrOaRAS 	lo Ri 	90,00 Ri 	900.00j noventa reais ~~M iam 
8, $50 ml. embqn.. Com 00 urnd.4ei , PALIrO PARA CHURRASCO- psI.Indcmsdencoe — 

Pia TAL 20 RI 	5.20 RI 	t0&Q0 
oat a cai q.o 

Aatnu$cs&t.kmio sçtç.m50.d.dc. - cutuca VaiS 

Ia 

- 
PAI.I10PARA DENTE p.litoedcmadcincomala REGINA lo Ri 	1,00 Ri 	40.00 qustotesla qnra.ta'eaia - çom 110 yrádad.t - 
POTI PlÁSTICO DESCARTAM REDONDO 	0 
ml cota tampa. pioduto Me. toocoç falwwado va 

Cx 

PCI PRAPESTA 	80 Ri 	15.00 RI 	1200,00 quina reais sul e aanto, 
polipiopileno. própsio pasta levado ao úre:erc mscro 

Pecol4estaSait. 
Na,  - 

PRATO DFSCARTAVEL FUNDO cta lesou, lia iULTRA RI 	5,00 RI decorou mal reais - DCI W.lO imadadvi  
PRATO OESCÃRTAVI! RASO c.'rtc,tass 	t cntpcl - 	- 

Rs  
.m,I0.dat, 

val.rclqbitoI.t. r- 	 dnaiula sul e 'liii.. alio reais 	 - ais 	111.4123,00  

ValwGLOiÃCW.ii0POSTA  
•SALORI  

Validade da Propoata: 60 (sessenta) dia. 
Prata de Entrra: Conforme Editei e se.» devidos anexos. 

1)cdlar3I,Ios de que nos preços ofertados estio Incluldas toda, as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributo.. encn*os sociais. 
demais Ansa atInentes à execução do serviço objeto desta licitação. 

i)cclan~ para todos o, fia, de direito, que cumprimos plenamente os re-quisitos de habilitação e que nossa carta proposta taiS cio conformidade 
com as esigtnlcas do in,liumento convocatôno (edil.». 

Fortaleza-te .01 de Marco dc 2019 
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• :0 	PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.07.1-SRP 
n 

LOTE 16 - EXCLUSIVO ME E EPP 



L,  ~A 1-- 
CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.02.07.1 - SRP 

OBJETO: SELEÇÃO  DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE (EXCLUSIVA À ME E EPP), 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Lotei . EXCLUSIVO ME E EPP 

Rem Especificação 	 UNJO QTDE MARCA V. UNIr. V. TOTAL 

ABACAXI PÉROLA: 	fruta In natura, tipo 
abacaxi, 	espécie 	comum, 	características 
adiciona com coroa e peso médio de 1000 9. RS sem danos fiscos e mecânicos oriundos do k UNIO 424 CEASA 

3,20 R$ 	1,351,80 
manuseio 	e 	transportes , 	ausência 	de 1 
sujidades, parasitas, 	armações e sinais de 1 
apodrecimento, 

BANANA PACOVAN: em penca, de primeiro 
qualidade, 	sabor doce, 	aspecto e 	cheiros 
próprios, tamanho e coloração uniformes, com 

2 
polpa 	firme 	e 	intacta, 	devendo 	ser bem KG SW CEASA R$ R$ 	1.794,00 desenvolvida, sem danos fiscos e mecânicos 2,99 
oriundos do manuseio e transportes, ausência 
de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

LARANJA PÉRA: (casca lisa e lustrosa, sem 
casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidas. 
Omidas. mofadas e sem cheiro fermentado) KG 704 CEASA R$ 	2.888,40 classe 05 (76mm é menos de almrn) tipo 4.10 
extra, no máximo de 07% de defeitos graves e 
leves permitidos. 

MAÇA: in natura, espécie nacional, aplicação 
alimentar, 	sem danos físicos e 	mecânicos 

4 oriundos do manuseio e transportes, ausência KG 368 CEASA R$ 	2.745,00  
de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MAMÃO: 	in 	natura, 	espécie 	papaia, 
características adicionais class'dicaçlo: A. sem 
danos 	flsicos 	e 	mecânicos 	orlundos 	do KG 534 CEASA RS R$ 	1.068,00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2,00 
sujidades. 	parasitas, 	armações e sinais de 
apodrecimento. 

MELANCIA: 	in 	natura, 	espécie 	redonda. 
caracterlsticas adicionais ciassificação: A. sem 

6 danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do KG 510 CEASA R$ $ 	1.122,00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2,20 
sujidades, 	parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MELÃO JAPONÊS: classe (de 0.800 Kg e 
1.000 kg). tipo extra no máximo 05% de 

7 	defeitos graves e leves permitidos, sem mofos. KG 406 CEASA R$ 	1.218,00  
sem casca murcha ou mofada e sem manchas 
escura 

SUB TOTAL RS 	12.190,20 
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Lote 18. EXCLUSIVO ME E EPP 
- 
IItem Especificação UNID QTDE MARCA 

1 VLOR 
1 UN

A
It 

VALOR 
TOTAL 

- AGIDO MURIATICO: para aplicação em limpeza bruta 
DLM 	RI 

1 em geral. embalado em frasco plástico de 1 litro e cx 14 LIMPEZA 	38.40 
 R$ 	537,80 

acondicionado em catas de papelão com 12 unidades, 
- AGUA SANITARIA: em embalagem plástica com 5.000 

ml, tampa lacrada, teor de cloro de acordo com o limite 
da legislação pertinente (2,0% píp a 25% p/p). registro OLM RI 

2 do 	Ministério 	da 	SaOde, 	qulmico 	responsável. 91 37 LIMPEZA 15,30 
RI 	561,10 

composição e unfomiações do fabricante estampados 
na embalagem. Quando da entrega o produto deverá 

- apresentar, no mlnimo, 80% do prazo de validade.  
ÁGUA SANITÁRIA: múltiplo uso de 1000rnI embalado 
em frasco de plástico. cx  contendo 12 unidades e 

a 55 
DLM RI 

RI 	1.320,00 
acondicionados em caixa de papelão com hipocic40 de LIMPEZA 24,00 

_stdio 
ÁLCOOL BRANCO: 1 litro embalagem secundado cx 

cx 2 
SANTA RI 

R$ 	191,98 
com 12 unidades CRUZ 95.99 

- ÁLCOOL EM GEL: 500g embalagem secundaria a 
Cx 16 ZULU RI RI 	1.000,00 

com 12 unidades 100,00  

- AMACIANTE: para roupa de 2 litros embalado em 
frasco plástico e acondicionado em caixa de papelão 
contendo cloreto dialquil drietil amónio, coadjuvante. un 2 D1M RI RI 	13,61 
perfume. 	praservanle. 	corantes, 	ac idulante 	e 	água LIMPEZA 6.99 
produto inspecionado pelo inmetro com validade de 3 
anos.  
CONDICIONADOR: 	de 	uso 	adulto, 	composição fr lis ALYNE RI RI 12.250,00 
ceramidas. Frasco contendo no mínimo 2 litro  70.00  
DESINFETANTE LIQUIDO: de 1 litro embalado em DLM RI 

8 	frasco plásticoacondicionado em caixa de papelão 
su

e
a  

cx LIMPEZA 40,39 
 

RI 	1.817,55 
contendo em 	composição água, ingrediente ativo, 

n 

ri 

n 

LEITE DE VACA: longa vida integral. uM. embalagem 
tetrapsk, com DI li com informações nutricionais, 
identificação do produto. marca do fabricante, prazo de UNII) 	2.500 
validade e peso liquido. O produto deverá ter registro no 
ministério da agricultura e/ou mln,sténo da saúde 

PAGIN 

BETANIA 	RI
4,50 	11.250,00 

SUB TOTAL 

Lote IS- EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação UNID J QTDE 1 MARCA VALOR 
UNII. 

VALORT 
TOTAL 

POLPA DE FRUTAS: 100% natural congelada e K4 / 
300 

DA VRS  
embalada em pacotes de 1 kg (sabores vanados) / FRUTM 

1O.3  
r 

Lota 17 -EXCLUSIVO ME E EPP 

Item 	 Especificação UNID QTDE MARCA VALOR VALOR 
UNIT. TOTAL 

REFRIGERANTE: pet 2 litros sabores: cola. Fardo cciii 
FARDO 30 FREVO RI RI 	1.350,00 

6 unidades 45,00 

2 
REFRIGERANTE: - 2 litros sabores: guaranp.Faido 

FARDO 30 FREVO RS RI 	1.350.00 
com 6 unidades. 45.00 

REFRIGERANTE: 	pel 2 litros sabores: laranja. Fardo FARDO 30 FREVO RI RI 	1.350.00 
com 	unidades. 45,00  

REFRIGERANTE: 	pai 2 litros sabores: Irão. Fardo 
FARDO 3D FREVO 

RI $ 	1.350,00 
com 6 unidades. 45.00 

REFRIGERANTE: pet 2 litros sabores: uva. Fardo com 
FARDO 30 	FREVO RI 

RI 	1.350,00 
6 unidades. 45,00 

- 	 SUB TOTAL R$ 83.282,00 

/ 
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IS 23- EXCLUSIVO ME E EPP 

nem Especificação 	 UNID 

- 

 

QTDE 	MARCA 	VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

INSETICIDA SPRAY; aOOniI usado para 
exterminar 	insetos 	(barata, 	formigas 1 

1 moscas pernhlogos, mosquitos da dengue)! un 	390 RAIO RS 	9.99 R$ 	3111,10 
destruindo ovos e larvas, embalado em 

- frasco de 300m1.  
VENENO PARÁ 	FORMIGAS: 	em 	pó 

2 
utilizado no controle de formigas, cupins e k9 	30 	j MEILMICIDA R$ 	32.60 R$ 	Ø7S,00 
pulgas Composição Propoxur 1%. Pacote 

_l kg. 
VENENO PARA FORMIGAS granulado 
tipo isca indicado para o controle formigas. 1 

3 Composição: Fipronil 0.01% 	Caixas com 	cx 30 CITROMAX 	R$ 	35.60 R$ 	1.068,00 
50 pacotes, contendo 10 sachOs de 50g 
cada 

INSETICIDA 	AEROSSOL: 	com 
composição Praletrina 003%. 	Imiprotrina 
003%. 	Cipermetrina 	01%. 	Solventes 	e' 

4 Propelentes Capacidade (hiros) 300n,I que 	cx i 	26 RAIO RS 	64.30 1 R$ 	1.071,50 
tem 	função 	de 	repelir 	mosquitos, 
pernilongos, 	muriçocas 	e 	carapanis. 1 
Caixas com 12 unidades 

VENENO 	PARA 	BARATAS: 	tipo 	isca 
indicado 	para 	o 	controle 	de 	baratas. 
composição Clorprnfos 0.5%. ingredientes cx 155 RAIO R$ 	25,60 R$ 	3,905.00 Inertes 99,5%. minimo Dl ano de garantia. 
Tempo de proteção 03 meses. Caixa com 
06 iscas 

VENENO 	PARA 	BARATAS; 	tipo 	isca 1 
6 

granulada 	Indicado 	para 	o 	controle 	de 	cx baratas, composição Propoxur 2% caixas1 
100 	OIPIL 	RS 	158.90 R$ 	15.890.00 

contendo 2sosacMsde2sg 
. 

SUB TOTAL RS 264.423,44 

a, 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA; R$ 909.174,13 (novecentos e nove mil cento e setenta e 

quatro reais e treze centavos) 

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, conforme item 6.2.2 do edital. 

 

 

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

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do 

objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa cana Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatôrio (edital). 

1$] 

DATA: 01 de Março de 2019. 
	

1  ri,  
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PREGÃO ELETRÔNICO N 9  2019.02.07.1 - SRP 

Número do Edital: Pregão Eletrônico 2019.02.07.1- SRP 

Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Assistência Social 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contrataçôes para Aquisição 

de Material de Consumo, Genêros alimenticios, Material de Limpeza e descartáveis. destinados ao fundo Municipal 

:e Assistência social do Municipio de Horizonte/CE, (exclusiva á ME e EPP), conforme espec:ficacções contidas no 

Termo de Referência 

DESCRIÇÃO DOS LOTES 

LOTE 1— 	 -41C06 

ITEM I 	 ESPECIFICAÇÕES 	 UNID QUANT 1 MARCA 1 VIR UNIT 	VR TOTAL 

POUPA DE FRUTA: 100% natural, congelada 

embalada em pacotes de 1Kg (saboes varlados 	
ICVf 0 	 R$ 9a,R$ 2.880,00 / 1 	

e - 

Ior total do lote 16: R$ 2.880,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS). 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 93 (P'Soverta) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia confoinie edital 

Declaramos, que nos preços ofertados estio incluldas todos as despesas incidentes sobre fornecimento referentes a 

tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes a execução do objeto desta licitaçio 

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

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

28 
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Mi DESCRIÇÃO UW- ' -  ÕiWff MARCA VALOR uNrARIO VALOR TOfli. 

AÇOCAR REFINADO obtoci da cana de açúcar. Com  
aspecto cor, cheiro próprios, sabor dOc& com teci de 
sacarose mínimo de 99%p'p e umidade máxima de 
0,3%p/p sem fermenlaçto. isento de sujidades. parasitas. KG ¶ 196 OLHO DAGUA R$ 	 5.30 RS 	6.33810 
materiais 	terrosos 	e 	deintos 	animais 	ou 	vigeb4 . 
acondicionado em pl*sbco floco. vaidade minima de li 
meteis contar da nata de entrega, 

- ARROZ 	PARBOIUZAPO: desse longo tino. 	bpo 	1. 
embalagem contendo 1 kg, com identificação do produto, 

2 -arca do tabncante prazo de validade e peso Iquido. O KG 1.600 BEMCASEO R$ 	 7.42 R$ 	11130.00 
P"&tO deverá ter registo no rTintst& ,o da agila*n abu 
mir'sWio da saúde  

CAFÉ: ae primeira qualidade, com selo da AMO. isento de 
grâos preto-verdes ou Fermentados e crus, na cor castanha 
claro a moderado escuro. siamargor 	torradO e moido 
aroma. sabor caracferstccs de reçi.Ãar a intenso. isente 

PCT eDO MARAJÁ Rã 	11.18 Rã 	6944,00 
os gosto nozona Qualidade global minirno aceitável maior 
QJe 3 5 pontos na escala sensorial de zeros dez. Contendo 
impurezas máximo de 1% outros produtos 0% e umidade 
ate 5%. acondicionado em embalagem a vácuo de 2502 

FEIJÃO CARIOCA tpo 1 . embalagem lato Ø1$sbCO 

transparente 	hermetcarnelte 	fechado 	com 	kg 
Constitijldo de grãos inteiros e novos, 	com 	umidade 
permitida em lei 	isento imptiezas, sujidades, parasitas 
matenais terrosos e detritos animais ou vegetais que KG 40 FIBRA Rã 	 754 RI 	301.60 
possam ton'á.io imprpro para cosur"o 	burnarc ou 
compromsw o amazena'erto Validade 	n'na de 160 
dia a partir da data øe entrega. Deve ter informações 
riutrlcionais 	na 	embalagem 	conforme 	o 	ministério 	da 
agricultura. 

FEIJÃO DE COROA Ópio 1 . embalagem saco SeIKO 
Darnparerile, 	he'rnebcamente 	teado 	com 	t 
Conshtuido de grãos inteiros e novos, com umidade 
permitida em lei, isento impurezas. sujidades. parasItas 
rnatenais terrõsos e detritos nmals ou vegetais que 

KG 200 FIBRA RI 	 7.26 R$ 	1452.00 
possam torná-lo impróprio para consumo humano Ou 
compromete( o anliazenamerito. Validade minima de '80 
dias a pirtr ca data de entrega. Deve ter informações 
nutioOna's na embalagem conforme o ministério da 
ag":u!tura 

FARINHA DE MANDIOCA Farinha de Mandioca tipo 1, 

classe branca rina 'senta de sujidades Prcdutø obtido pela 
desidratação 5 moagem de falas de mandioca, tratadas 
por p-ocessos tecnoiógicos adequados e isentas do radical 
Cianeto. submebdo ao processo de torrefação. O produto KG 200 KICALDO Rã 	 5.30 Rã 	1.060.00 
deverá ser da classe branca 	seca e Fina do too 1 e 
classificado 	conforme 	os 	padrões 	do 	Ministéno 	aa 
Agricultura 	Saco 	de 	pelietieno 	transparente. 
hrrletcan'erte 'eC'adc por ter rnQssOidaQem '4 vertical e 
na honzontal com peso liQu ido de 1k2 

FARINHA 	DE 	TRIGO 	especial 	com 	fermento 
caracleristicas, 	obtida 	do 	trigo 	mordo 	limpo 	e 
desgermirtado cor branca. isenta de sujidades parastas e 
larvas livre de fermentação, mofo e n'atrai, terrosos. 

7 vaádad 	rrnvna de 03 meses contados a partir do KG 250 SARANDO RI 	 O 50 RI 	2.375,00 
recebimento 00 produto acondicionado em saco plástico 
transparente e atóxico - pacote com 1000 gr demais 
condições de acordo com es normas de saúde/sanitárIas 
vigentes (ANV1SA SIF e Outras) 

1 
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ri 
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PREGÃO ELETRÕNICO PV 2015.02.07.1 - SRP 

	PROPOSTA DE PREÇO 

	 W  
OBJETO: Seleçio de melhor proposta para registro os preços v4ando Muras. eventuais contratações para Aquisiçáo de Material de Consumo. 
Gneros Alirn.ntioos. Matenal de Limpeza e Descarlávi destinados ao Fundo Municipal de Asslstõncia Social do Municipo de Horizonte/CE. 

LOTES- EXCLUSIVO ME E EPP 



DESCRIÇÃO LflC— QtJAHT MARCA VALOR UWF 
R$ 	15,38 

CRTOTAL 
RI 	461.40 1 REFRIGERANTE PC  	It,oa sabores cola. FARDO 30 FREVO 

-r 
r 

REFRIGERANTE pet 2 litros sabores guaraná. FARDO 30 FREVO RS 	16.22 AS 	466.80 
3 REFRIGERANTE 	pet 2 litros sabores: laranja, FARDO 30 FREVO AS 	15,38 RI 	461,40 
4 REFRIGERANTE pet 2 itos sabores riSo. FARDO 30 FREVO RI 	16,78 RS 	503,40 

- r REFRIGERANTE pet 2 litros sabres uva. FARDO 30 FREVO 1 AS 	1398 AS 	419,40 
- 

'VALOR TOTAL 00 LOTE-- AI 	2.33240 

cos - 1 trezento, e r.nta e dos rsa,s e vinte c.e - ta • os 

E! 
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fl 

- AMIDO DE MILHO produto anlaceo extraido do nIiRIQ, 
para o preparo de flngtu, Com espeo cs. o'.e.o e sabor 
prtpno, sabor tradicional 	com umidade max 14% por 

A peso, 	isento 	de 	sujidades 	parasitas 	e 	larvas. PCT 200 KP4IMO AS 	4.70 AS 	94000 
acondicionado em saco de papel ite.nieàvt f~ 
etc reentalado ar" caixa de papei vedado etc. com  peso 

- liquido de 250g  

FLOCO DE MILHO: pré-cozidos amarelos, com aspecto. 
cor, cheiro e sabor próprio. com  aiõrc,a de umidade, 
ferrnenta~ ranço, isento de sujidades. parasita e larvas. 
Enbaiagem ptasbcas tansparentes e atacas moa riSo 
volada resistente que garanta a integridade do produlo. A 

5 embalagem de 6009 plástica e devera conter externamente PCT 858 BONOMILI'fO RI 	 1.10 AS 	1.458.60 
os dados de 	denbricaçac e 	procedilincia 	ntorn'.açáo 
nutnc.onai pn-c.palmente destacando ser isento de 91.11111 
no produto, numero do lote, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínimo de OS meses a 
partir da Gata oa entrega na unidade reqtante 

- FÉCULA DE MANDIOCA: embalada em sacos plástico 

6 
rermescamente fedado por tennosaoldage.n na vrtci. e KG 400 SINHA MARIA R$ 	10.22 AS 	4.086.00 
na nonzontai pacotes o. 1kg. Com  data de Iabrcaçho e 

- validade.  
MILHO BENEFICIADO P/ MUGUNZÁ: Ajjsárcia de 

PCT 250 HICARI RI 	6.78 AS 	1.695,00 
si., idades, trvas e paravas. Embaiaoern de 500 g.  
MILHO PARA PIPOCA: grupo duro classe amarelo, tipo 1. 
embalado em saco de pcliealeno de SOOg. acondicionados 300 o RI 	 3.30 RI 	990.00 
em tardo. Vasidade miraria de 6 meses a contar da dala ~ entrada.  -  

PROTEÍNA DE SOJA texiunzada. composiçio básica soja 
9 50% e ~reto 30% atresentaç8o farinha as~ KG 100 SOVA RI 	9.75 RI 	97830 

fis 	sólido w~de SOOg 

SOJA PRETA: Apresentar data de validade mtnima de e 

LOR 
lO meses, boas coniçõesd 	de arrnazenarnento. acor000nado 

PCT P»tL RI 	 7,98 R5 	119700 
em embalagem plástica 	transparente, 	resistente, 
capacidade de 600g. Sabor variado frango e carne 

 TOTAL DO LOTE RI 	21.31940 

vinte e um mil. b'ezentcs e dezenove reais e sessenta centavos 

1_tI! 

1 i 	 '9'""''l 	KG 	1 3001I 	' 	 1 RI 	C 24 C6 1 RI 	'2'ecI 

sete mil. duzentos e de:c tØ reais 

LOTE 17- EXCLUSIVO ME E EPP 

LOTE 18 - EXCLUSIVO ME E EPP 
rTEM  DECRICÃO fl QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

ÁCIDO MURIAT1CO: paro aplicação em limpeza bruta em 
1 

geral, embalado em frasco plástco de 1 litro e 
CX 14 IMPA FáCIL RI 	66 16 RI 	24 

- acondicionado em caxas de pape4ko com 12 unidades _______  
ÁGUA UNITÁRIA: em embalagem plástica com 5.000 ml 
tampa lacrada, teor ao cio,o de acordo com o hry.te da 

2 
legislaçaci pervnente t 2.0% p p a 25% ppj 	registro do 

CL 37 LIMPA FACa AS 	26.38 AS 	976,06 
Ministério 	da 	Saüde 	quimico 	responsável 
cømposiçao e ln'ormações do fabncante estampados 
na embalagem Quando da entrega o produto oeverá 
apresentar. no mimmo. 80% do prazo de validade  

11e 

í \Y1~-/ 



LOTE 21- EXCLUSIVO ME E EPP 

11W DESCRIÇÃO 	 —z L$ND IT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

soruAo TIRMICO: cor, Ir p1. cor ata ,  e preta, ci capacidade 
1 para 9 litros. recipiente t,rn'soplástico, e fácil da servi'. possui UrrO 20 INVICTA Ri 	190.60 RI 	3812.00 

uma torneira ira e uma tampa superior 

- CAIXA TTRMICA 0€ 6OP0: coe' capacidaõ. para 50 litros. 

D'anco. mantem a temperatura dos produtos garantindo o 

2 .condic onanento 	e 	I4iene 	dos 	mesmos. 	Pollestt.eno UNO 20 ISOPUST Ri 	12C 40 AS 	240800 

eip,rd.do, 	sed,nóo 62,2cm de compmrr*nlo • 42,2cm de 

___________________  
VALOR TOTAL DO LOTE Ri 	5.220,00 

seis mil %zentos e vinte reais 

LOTE 22-EXCLUSIVO ME E EPP 

nu OeSCCÀO WIlO QUAHT MARCA VALOR lMfl'ARIO VALOR TOTAL 
SOU DL 'SOPOR: 	tamanho 25 mm. multluso. PC Co. 100 ¶ PC? 5 iSOPtJ5T Ri 	20.40 RI 	102.00 

- un-dadei  
SOtA DE 'SOPOR. 	tWMtO 30 e". 'fliftt.flo PC corr :00 

2 5 ISOPLA$T AS 	2440 RI 	122.00 
unidades  
SOtA DE ISOPOR: 	tamanho 40 mm, multiuso. PC com 40 

RI 	2700 Ri 	135.00 
-5.  
SOtA DE 11090k: 	tamanho 75 SwI% InUlts4o PC COSI 25 

lSOPLA57 RI 	30,60 RI 	153,00 
unidades  
SOtA 0€ ISOPOR: 	tamanho 90 'tv's. multiuso. PC (Ofl 12 

$OPLAST RI 	3240 AS 	324,00 

PLACAS DE ISOPOR: Medidas: 1 ml comprinento ) ir 0.50cm 
UNO 300 ISOPI.AST RI 	91,20 RI 	27 360.00 

largura a 103 Mm ttpessura, 
VM.OR JOTA .00 LUTE R$ 	SINAl 

vinteeoito mil. oentoenoventa e Seis reais 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:' 	 1 Ri 	 3473$?$2 
trezentos e quarenta e sele mil, trezentos e sessenta e sele reais e oitenta e dois centavos 

Prazo de entrega: Minno de 10 (dez) d'as, a COntam do rSa00%aWO da Ordem de Compra emtida pela administração. 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos pata todos os rrts de dato Que flOS preços ofertados estio indudas as despesas inodentes sobre o lorneomento referente a 
ibutos encargos s000rs e demais ônus abnentes á execução do objeto cesta l'olaç&o. 

Declaramos. part Iodos os 1.15 de direito, que Cumprimos plenamente os requis.los de riabitilação e que nossa Carta Proposta está em 
conformidade coei as exlgéitas do instrumento convocatória (edital) 

DI de março de 2010 

,1 
1/ 
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usiçl. t'cld Mata 	'r.j QaM Velo. UaIUtt. Valor Toa] 	talnao Vali _-( Zai. 	taj 

,co al.00nsado. 
sem pele. pai1.. ottts. 
nanchas e jiaflaiLai, 

 
te. ai6u0. rnisteito(. Kg MISTER FRANGO 	600 RI 	1L31 RI 	1114,00 aijwa cone 	q'as, risc 
1kg e .~  Ée.,s'os 	rei,, 

,njidade eiSa. de 90 

.go ntrcaSo. 
pdt pastes 	tun, 

lanchas e parasitas. 
duas.. (essa c 	iovt arca 

apucne,atouco c1 CIÇIBOM 	0 RI 	11.50 RI 	9Õ23.00 c.'qa 	acnc5 
sendo ew. 1kg e ,c:no, 	e cnc ursas 

t,eiial. talidade Zuasol 

Val.r Gkêal 4. Liii 	- ""tL 	 ias 	2t7'L!J 
___________ 	alat. ali, netalaa...ln'taetrkr.S 	 - 

,triçlo tJSd garota 	Qua.I Valor u.itári.j Saio, raial :t10 	Unte 
j 	

Esterno Total 

bade unwr,Pxu grande 
ompooçio canal. 
os Pyodian.aa 
pcubuolô,c. Registo no 
PO4 e c4uunhuIo'aalc 

coinpctcntr. de La PC PESCADOS 	350 RI 	31.00 RI 	.9200O 
oti. et 

vaia. das raia 	so..cc,.Ioa e 
ajo 	o.slucudO.a 
ias, Rc4uLsrndc 
)iaado da eutiega, o 
Slnc 	aio 	S a 

1 
V$n Global t 

- 
RI 	,s*aT 

Ese 

ri 
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PREFEI1 ('RÃ MUNICIPAL DE HORIZONTE 

Prqtlo ElelrOnico N°2019.02.07.1- SKP 

Seçrnkrja de AuislIacU Social 

Datar Hoflno da Disputa: 01 de Março de 2019. ãi lO:Oobra 

1t i., 
i _'ir»' :\ 
tt PAGINA 

Objelo: Sekdo de melhor proposta para registro de preco. tisandia tutora, e ncaIaas conintaçOs para .&qurncio de Material de Consumo. 

Ctucro. alimenilcios. Material de Limpeza e dcscartávrn. dnlinado, ao Fundo Municipal de Aniolincla Social do Siunucipio de ltorizonte( 1. 

PROPOSTA DE PRE( O 

RXCL ÇSIVOMII EP LeeOS 	 EP  

I I'..  Fp.daflNDacflçM fl ÇSd Marc. Qs 1 vau. VÓSj Vaia. T.& 	1 t.N 	V n. TaiS 

CARNE BOV\A 1 PATIN)i(ll n 	aaa' 
sadio,, de l' qaludade. paturo, bule, fusco, conta no 1 
ntt imo 5% de 1o,dwa e sebo. ,em dc casuslciu. e 1 	. t i. raia tu. mil. 

,als' 	e 
coas.. no en4,o P. de .pc't.nroscs. «e. M~ ea. k MAÇRIN&TE 	400 RI 	33.96 RI 	li 592,001  

odo. . .ata cazactuulto. embalada rea naco plttco - tinapatente .iõicc'. ttuiMcnie. pacele piStácio de OIkj • 
AÁnn. ifl& A  

1 

CARNE DECI&E BOVINA Noês. p.p.zSo a  
a bva. paiso pe, doai pwcato. 

untos .sa%aeawcajcut Oordwaunn'ma de 13% 1 
Aspecto silo pegajoso. Cor azu.uooada • ode. 1 

.. 

2 cnttiiibco Prvõdcdn, icfl.ak;nl$lobc La CAMBCI 	150 RI 	*50 RI 	12 aso,00! s'aiieana,nan 
mtisi 

no 5W [alaiase.,  pitia polaco)... 	oo 1 e 

`mera`  roam' 

oitenta lassa 
a vácuo coei Soop  do ptodiao. En*alqcan .eoumdàzit 1 
acondicionados eu,. cana de papelão .'edada, ~o 1 
30kg do peodiso L%IBALAOEMC.K0G 

kARNEMGIDA de l'aalad.dcscin1oedw. 
 

IApesenIas cajinho do SIF ou 8W. daie de nlidade. 1 1 1 	tear,.,. 
saromil. 

5 	cmbatascminunolâwl.etnboocoadàçõnd. 	 P1 LAUDO 	130 RI 	13.9* Ri 	46t3.40t wasieat 
WSK.OI.na  

wmr,azenan,cn.o Pacote e't, ~I t 1 	ÉntaVOI 
'stavo. 

Valor Global do Lace  RI 	3l.OaS.4O 1- 
Irl.ia .. e. aU. clients e dato real. !a!!!! tttZta  



8.'.'. 57 CXCI.iI$JVOMR_E EI?  
Eap.dfkaçMmtatØo 	 V Qs 	ale. ~1 	Vai.. ias 

Li.e. 	tu.... TM T 

o.ioCei,Io4 e REFRIGERANTE Mi 2 Ltos abonei ,oa 

.31) 	Ri 	29,8$ 	Ri 	*n.o 	reme e c.senia e 	
as. e 

Fardo 	INDAIA 	 - 	 .-.______________ 
ci te cent.s 

REFRIGERANTE pci 2 les, it.., renas 	 'nre e nove 

2 	 FaSo 	INDAIA 	30 	RI 	29,58 	RI 	$9e.40 	'tias e o.IeMa 
àio cent..'s 

— REFRIGERANTE. pi 2 leos sabor., isaaj. 
— 	 5riøtt 	

r,ovrniaeiais 
Pede 	INDAIA 	. 	30 	RI 	29.58 	RI 	896.40 	ruas e 	

as' e quiateu 
cito,  cenla,.os  

REFRIGERANTE pci 2 Iift»i sabotei 1 .40 
- 	 'aetei. 	

vtflrti 
Fedo 	IXDAIA 	30 	RI 	Yfl RI 	$%.40 assemwl,ta. 

I»çenhan's 	
1 	CSM*VOt 

1 	
aen - REFRIGERANTE pci 2 litro. sabores uva 	 e  

j3, 	5fl5l. 	 '0 	Ri 	29.88 	Ri 	RSt,40 	tLte(tWSt 
Pio,  Cciiab 

___  - 	 .-'-'------.-- 	' 	ValerClbildoLi.ce  IRI ivatronll,guatrocea ,e.eoltàhla,debrele  

Is- lti9i -\ 

S
~= PGINA 

[ 	MILHO PARA PIPDXA PwodV{t*tk Visito. teço 
quatro Na,.. 

& Polr.iode 	 1 	p. 	%IARATÁ 	300 	RI 	4.32 	RI 	1.296.00 	Hmnuedoil 
scondpo,o.iadns cm (ardo, 	alídisie  mirona dc O meses, e i 
conIatds dela dentna  
PRQrIJNÃ DE SOJA reuw'ia 	n4 
io)a 50% 	gbot.drslo 'r,• sptt'cnI*ç4c ícnh& 	Kj 	REALEZA 	IDO 	RI 	600 RI 	60.00 	.me traie 	w.ncentø. reais 
aspecto tso sólido cmbijatcm dc O(1½,  
SOJA PRE 1k Ap,cscwn Sais de ssIssSadc mmnnuisdeó 
nwscs. boas coiudi;Cc. itt ainazen.nnuro, aconds,00.õo 

'O 	emct.&Sat. p&wr.. wsssspaienc resiucrac 	., 	Pci 	REALEZA 	USO 	RI 	6.00 RI 	%O,00I 	inc tal, 
Cipis dai, de 'p SiN. 'Anal., hin5o e 	t.r.c 

Valer Global da lii. 	 RI 
1 	 4M. um e .a 	e dai, mtetsla e dd «alans 

Lei. ISEXCLUSIVO liii E LEr  
1l4.ni4fl. 	 1J.S 	itaw 	Q'.aaevawu~ 	Vaie. Tini 	Esi.... Vai 	Rase. Tini 

LEnE DI ¼ ACA 	:srçs nJs. 	'•r 1  ctat. «sibelapen 
icuapai. C<.ITI DI Ii copie e' Ionnaçôce ,iisi,icionai.. 	

Cinco 	1S e 	quakvLt,r, 
.denti6calo do p.odiauo. mires do (ahnc.nec. puro Jt 	

U. 	BETANIA 	iSCO 	RI 	3.4 	RI 	14 	O.O0 	IS e mt 	a.t'et. e 
v4adc • pc 	 51 	dci OS tT 	«e» ro 	 1 	.-, 	 r, lT5SitTW'  da at11ltig. e tio inm,,ttfl,! 4. 	..d, 

 L 	Valer Global do Lelo  
qe.i.ne .rIl, ..'nntn  

fl l..WIGEXÇLII$WOMIE 

EspcclfleaciiwD..crtoSu 

K  T.'s 1'".rilruiaI.,o0 

. 	 _12itsss Vai., 1w 	Las... Vai Latia. 

irthb.ld.L.l.  
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I4oclflc.çI&DsctIçlr. 	 Cmiii 	Marc. 	 '.ilee Clidrio! 	VslerTe.alli~ Unk 	 tu.a.T 

AClUO S1 RIA IÇO para ,pL.çS ciii aenbes 	 1 	 . 	 reatados e 
*".~.d.cenfir.mpl~eir limea. 	

ÓTIMOBRILO J 	14 	RI 	35,20 RI 	772,101 	oncu,rmue 
cÍnÇv.u,iS e 	

sereno e dois 
.çondrc,on.do cite canas de papelie com li '.mi&de, 	 .ini. cenu,. 

ÍÁGuAs'rrkksA ement.UpIaeoa$.0O0  
t. laorida. teor àe elejo de acoedecceo.t 

Ie,&aflo perIerrie nr.,. pp. 25% ppx ruco do 

2 	
RU.mérmo de Sk, 	1muitqioo,,'ti 	mpe.obo e 	' 	AGEX 	37 	RI 	9.00 	RI 	131.001 	novo Nela 	

voa.,.... mnu 

rolonnações do Eabncanle e.,sz.p.doi na embalfleee. 	 • tie Na' 

Qoaado 3. csslep O p.odt$o 4tt'eta k'T'°M.  ao 
n,mm&S0% 6. pato de saudade 

ri  

í ~_1~ 



-. QAGØa4A 

- 

II 
GUARDANAPOS DE PAPEL BRÀNCO.TWO 
19 kms 21.SCII PCI 	50 to m 	wiad.dn. 

 
- Po MALU 	1 	o RI 	1.71 RI 

C0li0C4ACS5'Ci 

- GÇP.WANAPOS DE PAPEL PERSONALIZADO  
II T.M 19.5c021.5aPCTo.5004.4n Pc* GIRASSOL 1100 RI 	1.40 RI 	140.00 

MARMIVEX cmaIumlmo.rcdoSa.comtampti9 Cm  TERMICA 	lO RI 	7600 RI 	'60.00 
ieIflhl C Sul WwcCAI0l 5 

Co,, 100 sdadcs.  __,_,• 

MARMITEX «n topo' lbiwco co., 'wt Socó.,' c' COM~ ID RI 	90.00 RI 	900.00 o.rn rasa v.osvc 	1*11 
t. isa a, cc tnacs C. 1% ~, - 

PALITO PARA CI1URRASCO p,bln 	nadei,, com 
Pci TAL2B J 	20 RI 	5.20 RI 	104.001 

cinco,.,.., canto a quatro 

pItp rn,,i4açi,. multiw,, (CI ÇQm 50 w,.Jadeo vrn•o rasa 

Ia 
PAUTO PAItADrri, pabtosdcmaSc.sacomaita 

Ci REGINA 	lo RI 	4.00 RI 	100(1  
- çfcsaçoJ00e4c, - 

POTE PIAS TICO tNSCARIAVEI REDONDO 250 

19 	nu. coai i.npt peoduuo rio iós,co. (abocado 
Pci PRAFESTA 	ao RI 	15.00 RI 	1100.001 

muI e daauuoi 

p.oliprop;Ic,u... prõpno pata ia lendo ao Atuar e nucm nau 

1 oSas Paoo.cca24.ajade. 
PRATODISCARTAVII íUNOO.aotkae&21ca - Pci ULTRA 200 RI 	5.00 RI 	1000.® cinco'S, murtais 

- .PanIOinudt  

Pcu 1 21 
 

II 	95 	1 	W 	 uiW, "°' '• PRATO tII-:scAwrÀvl 1. RASO coe Ictiosa. 21 cm. pç( 

; 	 Vai.. Çk4.t4. L*e 	 1 RI 	11.021.00 - 

• 	 - 	 daaa.h mil . sinta i sua reais 	 - 

Vai.. G~ é renas. PROYOSTA 	 1 	•RflI 	1 
#VALOR1   

e) 	 Validade da Proposta: 611 4,nainla) diu 

Prazo de Enlrap: Conforme Editei  ..m divido, acesos. 

Declaramos de que nos preços ofertados csIâo Incluída, loja, as despesas Incidente. .obre o fornedmenlo reftnnie o tributos. encaro'  sociais 

demiti Anus atinentes à ezecuçio do serviço objeto desta licitaflo. 

Declaramos, para iodos os Ano de dlrrilo, que cumprimos plenamente os requisitm de babilitaflo e que nossa cama prflposlia catA clii ro,tf,,rtu.tuluuttc 

com as esiaMicai do inalnimeato con.ocatdrio (edital). 

Eoflsleza!Ce .01 de Março de 2019 

ffiz 

1 
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Lotei -EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação UNID QTDE MARCA V. UN1'T. V. TOTAL 

ABACAXI PÉROLA: 	fruta in natura, tipo 
abacaxi, 	espécie 	comum. 	características 
adicionais com coroa e peso médio de 1000 9. 

R$ sem danos fiscos e mecânicos oriundos do ~0 424 CEMA 
3,20 

R$ 	1.356.80 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 1 
sujidades, parasitas, 	armações e sinais de 1 
apodrecimento. 

BANANA PACOVAN: em pencas. de primeira 1 
qualidade, 	sabor doce, 	aspecto 	e 	cheiros 1 
próprios, tamanho e coloraçáo uniformes, com 1 

2 
polpa 	firme 	e 	intacta, 	devendo 	ser 	bem 

1<0 600 CEASA R$ 
R$ desenvolvida, sem danos fiscos e mecâncos 2,99 

oriundos do manuseio e transportes, ausência 
de sujidades. parasflas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

LARANJA PÊRA: (casca tsa e ksstrosa sem 
casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidas. 1 
úmidas, mofadas e sem cheiro fermentado) 1 	XC 104 CEASA R$ R$ 	2,886,40 
classe 05 (76mm é menos de Simm) tipo 1 4.10 
extra, no máximo de 07% de defeitos graves e 1 
leves permitidos, 

MAÇA: in natura, espécie nacional, aplicação 
alimentar, sem 	danos 	físicos e 	mecânicos 

4 oriundos do manuseio e transportes, ausência 1<0 386 CEASA 
750  R$ 	2.145,00 

de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MAMÃO: 	in 	natura, 	espécie 	papaia. 
caracteristicas adicionais c1assificaçâo: A. sem 
danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 1<0 534 CEASA R$ 

R$ 	1.068.00 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2.00 
sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MELANCIA 	iii 	natura, 	espécie 	redonda, 
caracteristicas adicionais classiflcaçao: A. sem 1 

6 
danos 	fisicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do KG 510 CEASA 

R$ 
 R$ 	1.122,00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 1 2.20 

sujidades, parasitas, 	armações e sinais de 
apodrecimento. 

MELÃO JAPONÊS: classe (de 0.800 Kg e 
11.000 kg), tipo extra no máximo 05% de 

7 	1 defeitos graves e leves permitidos. sem mofos, 1<0 406 CEASA 
300 	R$ 	1.218.00 

1 sem casca murcha ou mofada e sem manchas 
escuras 

fl 

4 
E' 

9,~ 
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4 
CARTA PROPOSTA 

  

54$ 
t PÁGINAJ' 

PREGÃO ELETRÕNICO N. 2019.02.07.1 - SRP 

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 

EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE (EXCLUSIVA À ME E EPP), 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

SUBTOTALI RS 12.190.20 
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Lote 18- EXCLUSIVO ME E EPP 
- 
Item Esp.clflcação UNID Q'TDE MARCA 

1  
1 

VALOR 
 UNIt 

VALOR 
TOTAL 

- ÁCIDO MURIATICO: para aplicação em limpeza bruta 
DLM 	R$ 

1 em geral, embalado em frasco plástico de 1 litro e cx 14 
LIMPEZA 	3840 RI 	537,60 

acondicionado em caixas de papelão com 12  
- ÁGUA SANITARIA: em embalagem plástica com 5.000 

ml, tampa lacrada, teor de cloro de acordo Como limIte 
da legislação pertinente (2.0% p(p a 25% p/p), registro 1 DLM RI 

2 do 	Ministério 	da 	Saúde. 	qulmuco 	responsável. gI LIMPEZA 1530 
505,10 

composição e infomiações do fabricante estampados! 
na embalagem. Quando da entrega o produto devera 

- apresentar, no minimo. 80% do prazo de validade.  
ÁGUA SANITARIA: rnúfllplo uso de l000ml embalado 
em frasco de plástico. cx  contendo 12 unidades e cx 55 

DLM RI 
RI 	1.320,00 

acondicionados em cabia de papelão com hipociorto de 
_soóo 

LIMPEZA 24.00 

ÁLCOOL BRANCO: 1 litro embalagem secundarla cx 
cx 2 

SANTA RI 
RI 	191,96 

com 12 unidades CRUZ 95,99 

- ÁLCOOL EM GEL: SOOg embalagem secundarla a 
a 16 ZULU RI RI 	1.600,00 

com 12 ur,dades 100.00 

- AMACIANTE: para roupa de 2 litros embalado em' 
frasco plástico e acondicionado em caixa de papelão 

6 
contendo cloreto dialquil d imetil amónio, coadjuvante. un 2 

DLM RI RI 	13.98 
perfume. 	preservante. 	corantes, 	acidulante 	e 	água LSPEZA 6.99 
produto inspecionado pelo inmetro com validade de 3 
anos  
CONDICIONADOR; 	de 	uso 	adulto. 	composição fr 175 ALYNE RI RI 12.260,00 
ceramidas. Frasco contendo no minimo 2 litro  70.00  

- DESINFETANTE LIQUIDO: de 1 litro embalado em DLDILUI RI 
8 	frasco plástico e acondicionado em caixa de papelão cx 45 

40,39 
RI 	1.017.66 

contendo em sua composição áQua, lnQredlente ativo, 

0 

MN 

1 

LEITE DE VACA: longa vida. integral. uni. embalagem 1 

tetrapfl. com  01 1 com informações nutriciorais. 
identificação do produto, marca do fabricante prazo de 
validades peso liquido. O produto deverá ter registro no, 
ministério da agricultura &ou ministério da saúde 

UNID 2.500 1 BETANIA 1 
1 	RI 	RI 

4,50 	11.250.00 

SUB TOTAL 

Lote 16- EXCLUSIVO ME E EPP 

-  
Item 	 Especificação 	 J UNID QTDE MARCA VALOR 

	VALOR
UNIT. 	TOTAl. 

	

POLPA DE FRUTAS: 100% natural, congelada e 	 RI 

	

1 embalada em pacotes de 1 kg (sabores variados 	 KG 	300 ) 	 FRU
DA

TA 	10.30 	
RI 3,000,00 

Lota 17' EXCLUSIVO ME E EPP 

 
Item 	 EspecIficação 	 UNID 	QTDE 	MARCA 	

VALOR 	VALOR 
UNIT. 	TOTAL 

REFRIGERANTE: pai 2 litros sabores: cola. Fardo com 	
FARDO1,' 

6 unidades. 30 FREVO RI RI 	1.360,00 
45.00/ 

2 
REFRIGERANTE: - 2 litros sabores: guaraná.Fardo 

FARDO / »- FREVO RI 
RI 	1.360,00 

com 6 unidades., - ' 45.00 

REFRIGERANTE: 	pai 2 litros sabores: laranja. Fardo 
FARDO 301V FREVO RI RI 	1.350,00 

com 6 unidades. 45.00 _ 

REFRIGERANTE: 	pai 2 litros sabores: limão. Fardo 
FARDO'' ' FREVO 

RI 
/ RI 	1.360,00 

com 6 unidades. 4500 

REFRIGERANTE: pet 2 litros sabores uva. Fardo com FARDO / 	30 FREVO 
4500/ 

1.3OAQ, 
6 unidades... ..- 
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Lote 23- EXCLUSIVO ME E EPP 

Item 	 Esp.clflcaçlo UNID 1 OTDE 	MARCA 1' VAL 
UNI

OR  
 T. 

1 	VALOR 
1 	TOTAL 

- INSETICIDA SPRAY: 300n11 usado para 
exterminar 	insetos 	(barata, 	formigas. 1 1 moscas pernilogos. mosqudos da dengue) um 390 RAIO 	RS 	9.99 	R$ 	3.896,10 
destruindo ovos e larvas, embalado em 

- frasco de 300m1  
VENENO 	PARA 	FORMIGAS: 	em 	pó 
utilizado no controle de formigas, cupins e 

2 	 kg 30 KELLMICIDA R$ 	32.60 	R$ 	9ib.00 pulgas Composiçâo Propoxur 1% Pacote 

_i!9_________  
VENENO PARA FORMIGAS: granulado 
tipo isca indicado para o controle formigas 

3 Composiçio 	Fipronil 0.01%, Caixas com cx 30 CITROMAX R$ 	35,60 R$ 	1.068,00 
 50 pacotes. comendo 10 saches de W9 

cada. 

INSETICIDA 	AEROSSOL: 	com 
cornposiçto Praletrina 003%. Imiprotrina 
0.03%. Cipermetnna O 1%, Solventes e 

4 Propelentes. Capacidade (litros) 300m1 que cx 26 RAID R$ 	64,30 R$ 	1.671,80 
tem 	função 	de 	repelir 	mosquitos. 
pernilongos. 	muriçocas 	e 	carapanás. 
Caixas com 12 unidades 

VENENO 	PARA 	BARATAS: 	tipo lSCS 
indicado 	para 	o 	controle 	de 	baratas, 
composição. Clorpirifos 0.5%, ingredientes cx 155 RAIO R$ 	25,60 	R$ 	3.968,00 inertes 99.5%. mlnimo 01 ano de garantia. 
Tempo de ptoteçao 03 meses. Caixa com 
06 iscas 

VENENO 	PARA 	BARATAS: 	tipo 	isca 

6 
granulada 	Indicado 	para 	o 	controle 	de 100 	DIPIL 	R$ 	158,90 R$ 	15.890.00 baratas. composição Propoxur 2%. Caixas 
contendo 250 saches de 25 g. 

SUB TOTAL R$ 264.423.44 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 909.174,13 (novecentos e nove mil cento e setenta e 

quatro reais e treze centavos) 

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, conforme item 6.2.2 do edital. 

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

Declaramos de que nos preços ofertados estão includas todas as despesas incidentes sobre o 

fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do 

objeto desta licitação. 

Ii 

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). 

DATA: 01 de Março de 2019. 



PREGÃO ELETRÔNICO Na 2019.02.07.1 - SRP 

Orgão Gerenclador: Fundo Municipal de Assistência Social 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição 

de Material de Consumo, Genêros alirnenticios, Material de Limpeza e descart áveis, destinados ao fundo Municipal 

de Assistência social do Município de Horizonte/a. (exclusiva à ME e EPP), conforme especiflcacçôes contidas no 

Termo de Referência 

DESCRIÇÃO DOS LOTES 

1 

2 

REFRIGERANTE: pet 2 Litros sabores cola ,/ 

REFRIGERANTE: pet 2 Litros sabores guarani // 

Fardo 4 

Fardo.- 

30, / 

30' 

Indaga 

lndaia 

1 R$ 25,56, 

R$ 25,5* 

R$ 	766,80 

R$ 	766,80 

3 REFRIGERANTE: pet 2 Litros sabores laranja 7 '  Fardo 30 Indala R$ 25,Sf 'R$ 	766,80 

4 REFRIGERANTE: pet 2 Litros sabores limão Fardo 30 -, lndaia R$ 25,56 R$ 	766.80 

5 REFRIGERANTE: pet 2 Litros sabores uva; Pardo 30 Indala R$ 25,Sfr R$ 	766,80 

Valor total do lote 11: R$ 3.834,00 (TRES MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme edital 

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todos as despesas Incidentes sobre fornecimento referentes a 

tributos, 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 

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

Ézi  
e11~ ,  

LI 
	 / 
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Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações pài'titl[uisição 
de Material de Consumo, Gêneros alimentícios, Material de Limpeza e descartáveis, destinados ao Fundo 
Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE, (exclusiva à ME e EPP), conforme especificações 
contidas no Termo de Referência. 

Lote 14- EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação 
Fabricante 

Unidade Qtde. 
1Z0 

ACH OCOLATADO EM 

Preço 
Unitário 
	1 Preço 

Preço 

(Extenso)_ 

Pó: 	obtido 	pela 
mistura de cacau em 
pó 	com 	açúcar 
(sacarose glicose pura 

O ou lactose), 	de 
matérias primas sãs e 
limpas, 	isentas 	de 
matérias terrosas de 
parasitas, 	detritos 

animais, 	
casca 	de MARATÁ Kg 200 R$ 	15,00 

quinze 
R$ 	3.000.00 

três mil 
semente de cacau e reais reais 
outros 	detritos 
vegetais, 	admitindo 
umidade máxima de 
3,0% p/p. - embalado 
em pacotes de 01 kg 
com 	dados 	de 
identificação 	e 
procedência, prazo de 
validade e registro em 
órgão competente.  
AVEIA 	EM 	FLOCOS 
FINOS: 	Isenta 	de 

mofos 	e • impurezas, 
umidade. Embalagem 
plástica, 	atóxica, 
transparente, 	não 
violada, 	contendo 
dados 	do 	produto: 
identificação: 
procedência, dois mil e 

2 ingredientes. QUAKER Pct 250 R$ 	10.00 dez reais R$ 	2.500,00 quinhentos 
informações reais 
nutricionais, 	lote, 
gramatura. 	datas de 
fabricação 	e 
vencimento. Validade 
mínima 	de 	6 	(seis) 
meses 	a 	contar 	da 
data de entrega do 
produto. Pacote de no 

_____ mínimo 400 gramas.  



Lote 15- EXCLUSIVO ME E EPP 

ittm Especificação 
Marca / 

Fabricante 
Unidade Qtde. 

Preço 
Unitário 

Preço 
Unitário 

(Extenso) 

Preço 
Preço 
Total 

(Extenso) 

DE VACA: longa
ida. 	Integral, 	uht, vida, 

embalagem 	tetrapak, 
com 	01 	It 	com 3 
informações 
nutriclonais, 
Identificação 	do doze mil e 
produto, 	marca 	do BETÂNIA Unld 2500 	RS 	5.00 cinco reais R$ 	12.500,00 quinhentos 
fabricante, 	prazo 	de reais 
validade 	e 	peso 
liquido. 	O 	produto 
deverá ter registro no 
ministério 	da 
agricultura 	e/ou 
ministério da saúde  

Valor Total Lote: R$ 	 12.500,00 

Va'or Total de Lote 15: R$ 12.500 (Doze mil e quinhentos reais) 

Lote 17- EXCLUSIVO ME E EPP 

Marca / 1 	Preço 
Preço Preço 

Item Especificação Fabricante 
Unidade Qtde. 

unitário 
 

Unitário 
Total 

Total 
i (Extenso): 

1 
REFRIGERANTE: pet2 
litros sabores: cola. / 

1 	
FREVO Fardo/ 	30 RS 	25,00' 

vinte e 
cinco reais 

as 	750.00 
setecentos 

ecinqü enta 
reais 

2 
REFRIGERANTE: pet 2 

INDAIA Fardo' 30/ 
trinta e um mil e 

litros sabores: R$ 	35,04' cinco reais  
R$ 	1.050,00 cinqüenta 

guaraná. -  reais 

H REFRIGERANTE: pet 2 INDAIA Fardo" 3O/ ' 
/ 

R$ 	35.00 
trinta e 

R$ 	1.050,00 
ummlle 

cinqüenta 
litros sabores: laranja cinco reais c  reais 

4 
REFRIGERANTE: pet 2 
litros sabores: limão. ,  

INDAIA Fardo/ 30 / 
/ 

R$ 	35,00 
trinta e 

cinco reais 
R$ 	1.050,00 

umnille 
cinqüenta 

REFRIGERANTE: pet 2 
INDAIA Fardo-'  30"  R$ 	35,00 

(! 
R$ 	1.050,00 cinqüenta 

 
uen mil c 

litros sabores: uva. ______________ __________ cinco reais 
reais 

Valor Total Lote: 1- 

Valor Total de Lote 17: R$ 4.950.00 (Quatro mil novecentos e cinquenta reais) 

Valor Global da Proposta: R$ 35382,00 (Trinta e cinco mil trezentos eoitenta e dois rea 

Prazo de Garantia: Conforme o Edital 

Prazo de entrega: Conforme Edital 
Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias. 

is) 

'<Jf  

Declaramos conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de acordo com 
as condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao 
pagamento e outros. 

Declaramos que reponderemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e 
entrega dos produtos, casa venha a ser contratado. 
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COMISSÃO PEAMAMNENTE DE PREGÃO 
PREGÃO ELETRÔWICOIt 2019.02.01.1-SI 
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&G*%J se l44iies dormisse. n.es  e 

BANANA PACOÃM em penem. de raílera 
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dós n'as esessolu 
146160 

qJaurflfl e ietSeAlae 
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BS3I'D TFC •:Au CCJ( nhIaQr  

5~I  'COQ erøaagetr ,lná1a r DEoles de LOOg \~~^ 
Cons:cição 	TiflflD. 	'Milha 	co 	flo. 	CIIlI 

eoetS a,43. a9i8f e ia rVnado. Uirkro de 
PCT 100 ES-RELA RI 	35C 

e~e~M 
RI 	2 SX CO 

icis Til Quinhe,aevr 

lEcci e 3Ç de 	tCeina. ,a,a :ada MIÇàD de 42 OeflOs 

do rind10.Mfe de "~& 1 -.acaoe nr 

de gü da 33 MU  de e- e'a 00 cnt.t ReQst  
_________ ____________________  

VALOR Tal  09  
quMonernhI.csnlo e nanite ev*e reais 

evr,lIt.IA.StCCOC 

('EM Es.EacAcÕu UM QTDC MARCA Pt UIC EXTENSO Pt TOTAl, EXTENSO 

EITt 01 VACA aça 'da teot 	a 
-'*iaQr loisa. COfl DI II OM 11h~ 

niticloulis. idiut0caç40 do VÇ4JI,, na'ca 00 
tNID 2500 MA&kNGLJAPE fl$ 

cj:ul'o OiS O cilerla 
 12003 00 doze rI reis 

ISscante, p.izo de oldaje e peso IiquUo. O Oifl2.C6 

ç.o&b3 Oenrà $r 19$50 M uriruslêro da  

aQrtutns%fln$*t IjiÁce _____ _____ _________  
VALORTOTALOÓLÓT II  RI 	 I2MOO,00 

~*"I~ 

1 RURGEM'E pie 211% aflores Ma " Ffl 33 VO RI 	27L, «Se 541 '536 RI 	$1003 Aan.edSZ IS 

2 REFRG(&*IdTt 092Soeirset9*V rn 30 FREVO RI 	21,00 *Sew,areas RI 	01000 oVcceiCsedezrea 

3 REFRIGERANTE, $1215f%$aGle:In*.. Faroo 30 FREVO RI 	27,00 vir* es.'eas RI 	 51003 oNocenteedezrs, 

4 RE'RIOEMHTE: .2Ibteeatu,a:ImIo. fato )3 rREvO RI 	2703 ynesareaís RI 	llO,X 0~ esezra, 

5 REFRIGERANIrE Qie 2 fl $lbeS a ra 30 ÇyQ RI 	27 frio. seI '53$ RI 	 81030 nn edez 'es 

VALO* TOTAL GLOBAl. DA PROPOSTA 	 1 RI 	 1 42$11,38 
sebo e dezoito mil, duzentos' cinquenta egito reate Itibi cola cedavo* 

wooz Enviga 1 flez) da rrnn. a oot a OJado '.C.ore,t 33 alor de x-çr,. cc'10re ec.ts 
P0&23X VACcE OAPR0005TA 3:SESS4'A O&S o*.-.eo 
Dec*zçk 4e ie los P11935 01W133C Nt rCIuiCas ~ a despesa rCCide'llOG stee c rC100CÍtEC'5, relere,Ies a ttàtos ECta0s soda e ce,,aisónus ablelitos aec.çao do ®p3 desIaIbtaçb. 
Dearos MI) 1 	os 4ra de difono . cirrplmco pierarele os rejsIIos de haMit.oqJe nossa M1. Poopc6zaosláen ccrb'lMa*00ll as O*I$nciasdo Ilst%nSrtccr.ua0édilaI) 
Dedirrans s.p'5esa e 10101 corcerdIrela cour cd ,&wos do edIl e seis a,e*s 
Declaraçao sob a pensilades ctcos, ci. .stan'ce eroadto cabia urlcro$llçresa ias lermos 03 egsI8v.lgfl. r)o oOssjrÕo rirtu, dos Ob'Çocirsits ort.1$ts ro dc wt Y 04 LI Caroénerw r 
12106 Caose eqsce fossa cabdb 

:,i.s.ace 28 de Feunro 0*2019 

/ 



WW DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

AÇÚCAR REFINADO obtido da cana de açucar. Com  
aspecto cor, cheio própnos. sabor doce, com teor de 
sacarose mínimo de 09%p/p e umidade mjma de 
O 3 11op/p sem fermentação. isento de sujidades, parasitas. KG 1196 OLHO D'ÁGUA Rã 	 5.30 Rã 	633880 
matrais 	terrosos 	e 	debitas 	animas 	ou 	vegetas 
acondicionado ei" ptestco aIõx, validade flrwna o. 	1 

meles a contar da date de antiga. 

- ARROZ 	PARSOILIZADO: classe 	10090 fino 	tipo 	1, 

embalagem contendo 1 kg oom identficaçio do produto, 
2 marca do fabricanhe prazo de validade e peso liquido. O KG 1.500 BEM CASEIRO Rã 	 7.42 Rã 	11130.00 

produto deverá ter registro no ministério da agricultura arou 
ministério da saúde  

CAFÉ: de plimna qualdade, com selo da ASIC 'sento de 
grãos preto-verdes ou ferr,*,tados e crus, na cor caslanfla 
claro a moderado escuto, 1/amargor, serrado e moldo. 
aroma e sabor característicos de regular a intenso, isento 

PCT 800 MARATÁ Rã 	II IS Rã 	8,94100 
de gosto riozona qualidade global mínimo aceitável maior 
que 3.5 pontos na escala sensorial de zero a dez contendo 
impurezas máxirro de 1%, outros produtos 0% e urnicade 
*1.5% acondcionado em emoalagei'n a vêcuo de 250g 

FEIJÃO CARIOCA tipo 1 	rtagen' saco pI*stico 
transparente, 	hermeticamente 	fw'ado 	com 	1 	kg. 
Constituído de grãos 	inteiros 	e novos, com umidade 
permitida em lei, isento impurezas, sujidades, parasitas 
materiais terrosos e detritos animais ou vegetais que FIBRA Rã 	 7 54 Rã 	30180 
possam torná-lo imprõpno para cor'sit,o humano ou 
comprom- eter o arrnazenamenlc Val.dade nnima de 180 
dias a patr ca dita de entrega 	Deve ter informações 
nub1conais 	ria 	e"talagem conforme o 	ministeno da 
agricultura. 

FEIJÃO DE CORDA tipo 1 . embalagem saco plásto 
Iransparente, 	herrnetcamente 	fechado 	com 	1' 	kg. 
Constituído de gritos inteiros e novos 	com umidade 
permibda e." lei, isento impurazas. suflades 	parastas 
rnaltsa trosos e det1O5 atimia ou vegetais que 

KG 200 FIBRA Rã 	7,20 Rã 	1.452,00 
possam toná-lo imprtpno para consumo humano ou 
comprometer o arrnazenarnento. Validade mínima de 180 
dais a partir da data de entrega. Deve ter informaçes 
nutricionais 	na 	embalagem conforme 	o 	ministério da 
agricultura. 

FARINHA DE MANDIOCA Farinha de Mandioca tipo 
classe tirara fria, senta de sidades. Prvøjto obtido pela 
desidratação e rnoageni de raízes de mandioca, tratadas 
pa processos tecnológicos adequados e isentas do radical 

6 
tendo submetido ao processo de torTefação. O produto 

<6 200 KICALDO Rã 	 6,30 Rã 	1.060.00 
deverá ser da classe branca, seca e fina, do tipo 1 e 
classificado 	conforme 	os 	padrões 	do 	Ministério 	da 
Agricultura 	Saco 	de 	polietileno 	trsnsparentt, 
heirneticartiente recitado por terrnossoldagem na viitca' e 
na rionzorltal com peso liquido de 11,9 

FARINHA 	DE 	TRIGO 	especial 	com 	fermento 
Carecterisbcas' 	obtida 	do 	Irço 	moldo, 	limpo 	e 
desgerminado; cor branca, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, livre de fermentação, moro e materiais terrosos: 

7 validade minirna de oa meses contados a partir do (O 250 SARANDI RS 	 9 $0 fts 	237500 
recebimento do produto acondicionado em saco gIMICO 
transparente e atóxico 	pacow corn 1000 r, demais 
condçiões de acordo com ai normas de sa.dWs1nitStas 
vigentes (AN'VISA SIF e outras) 

fali 

F1 

PROPOSTA DE PREÇO - 
	 c "lWA 

iJ 

PREGÃO ELETRÔNICO tC 2019.02.07.1 . SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visardo luturus e eventLals ccnlratações para Aquisição de Material de Consume, 
Gneros Aiimenticios Material de Limpeza e Descartavas, destinados ao Fundo Murcipal de A,,.,tércia Socal do hLn'cioc de Hcruonte.'CE 

LOTE a - EXCLUSIVO ME E EPP 



nG~m  
- AMIDO DE MILHO yoAo antceo ~Ido do rrd,o, 

Para o veparo de mingso rI' aspecto co'. Cht'ro e saoor 
 

ploprQ 	Sabor 	tradicional 	com umidade Max 14% por 
4 peso, 	isento 	de 	sujidades. 	parasitas 	e 	larvas. PCT 200 KPbIIMO RI 	4,70 itF" 	940.00 

acondicionado em saco de papel impermeável, fechado. 
etc, reembalado em caoca de papel vedado, etc. com  peso 

- liquido de 250;  

FLOCO DE MILHO: vi-cozidos n'elos com aspecto 
CO' 	cI*rc e sebo' p'Õpi.o, rI' aj*'oa de umidade, 
Iermenta$o, ranço 'sento de sujidades parasitas e larvas. 
Embalagem. pléslicss transparentes e 9t5,ocas. limpa. não 
violada, resistente que garanta a integridade do produto. A 

5 embalagem de 5009 Plástica e derverá conter externamente PCT 858 BONOMLI4O RI 	 1,70 RI 	1.468.60 

cl 	dados 	de 	identiticaçio 	e 	procedência 	trufomatálo 
nufrt.onal prncspalm.nte destacando ser sento de 9  tefl 
no puodoto nCimero do lote q'a'tcade do podua O 
produto deverá apresflat vaidade mni'na de 35 meses a 
partir da data da entrega na $Iidade requsilante 

- FÉCULA DE MANDIOCA, embalada em sacos plástico 

O 
hermeticamente fechado por leirnossoldagem ria vertical e CC 400 SINHÁ MARIA RI 	10,22 RI 	4088.00 
na honzontal pacotes de 11g. Com  data de fabricaçào e 

- vaidade.  

MILHO BENEFICIADO P1 MUGUNZÁ: Ausência de 
PCT 250 HICARI RI 	 6.78 RI 	1.696.00 

- sjpdades larvas e pwas 	Estalagem de $00 o  

MILHO PARA PIPOCA: grupo dito class, amarelo tipo 1 
embalado em saco de posebleno de 5009. acondicionados PCT 300 KICALDO RI 	 3.30 RI 	99000 
em fardos. Validade mlnima de O meses, a contar da data 
de entrega.  

- PROTEINA DE SOJA texlitizada. composiçio básica soja 
9 57% e carboidrato 30%. apresentaçáo farinha 	aspecto iÇO 100 SOVA RI 	 9 76 RI 	978.00 
- !I sco saldo embalagem de 500g  

SOJA PRETA; Apresentar 3ata de val idace rnnlrna de 6 
meses boas conøctes de annazena!nenio, a00000onaoo 

PCT 150 CAMIL RS 	 708 RI 	1.19700 
em 	embalagem 	p4ásbca 	transparente 	resislente. 	zom 
capacidade de 6009 Sabor vanado frango e caIria 

- VALOR TOTAL DO LOTE 

vinte e ,' 	 - - 'r:r'.t',e:r,-.-e rea.s e sessenta centavos 

RI 	21.319,00 

LOTE 16' EXCLUSIVO ME E EPP 
1 ITEM DESCRIÇAO 	 UNID IQUAtITI  MARCA 1VALOR UNITÁRIO 1_VALOR TOTAL 
1 	POLPA DE FRUTAS.'OO'Á rstL'at congelada e embalada 	 NOSSA 	

RI 	24,06 1 RI 	7 2'1130 
em pacotes dei kg pabores variados;- 	

KO 	300 	
FRUTA 	1  

VALOR TOTAL 00 LOTE 	NI 7,218,00 

Seis mi, duzena e dezc.!o reas 

LOTE 17- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM = 	DEICRICÃO UNID QUANTI 	MCA VALOR:UNITAMQ VALOR TOTAL 

1 REFRIGERANTE: pet 2 l4mos sabores: cola. FARDO 30 	FREVO R$ 	1 5.38` RI 	d61,40 
2 REFRIGERANTE: pci 2 litros sabores: guaraná FARDO 30 / 	 FREVO RI 	1822 RI 	48460 
3 REFRIGERANTE: pci 2 litros sabotes laranja. FARDO 30 	FREVO 

. 

RI 	15,38 RI 	46- 40 
4 REFRIGERANTE' pci? litros sabores limão FARDO . 30 . 	 FREVO RI 	18.73 RI 	503,40 
5 REFRIGERANTE pet 2 litros sabores na. FARDO 30 . 	 FREVO RI 	¶3, RI 	419.10 

dois ml, !rezertr.n e tr.nta e oois reais o v fie Centavos 

IARCA VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 

, PA ;À, , 1 5 1 C1 	R$ 	925' 

PÁ CACIL R$ 	23.38 RI 	976.04 

rui  
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PRATO DISCARTAV%L RASO: tot dou. 21 CM. PC (OT 3 	PCT 	IX 	 RI 	 483 1 HZ 2' 

VALOR TOTAL DO LOTE 	1 R$ 23.7213 

sul! e rOs mil setecentos e vime e se s reais e virle certavos 

LOTE 21 - EXCLUSIVO ME E ('E' 

-
ITEM DESCRIÇÃO (1410 QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

,ottiAo TOMICO: com tiip&. Co,: azul e piela, com capacidaco 
1 par. 9 bios, iecipiente te , n,00 Istico, 	e fácil de se , '. possu kii: 20 INVICTA RI 	19360 RI 	381 2.CO 

uma torneira levo o uma limpa superior. - CAIXA TEIhMCA DE ISOPOR: com capacidade pira SÓ itros, 

branco. mantem a temperatura dos produtos garantindo o 

2 acondlclonamnto 	e 	"giene 	dos 	mesmos, 	Poliestireno UNO 20 Iça PIAS" RI 	12040 RI 	2 LCB CO 

np.nddo, menti 540 62,2cm de comprimento a 42,2cm cc 

MIWI .42 21m de alui, 
VALOR TOTAL 00 LOlEnr 3.220,00 

5 ,s n'il 0125(405 e visite ren 

LOTE 22-EXCLUSIVO ME E EPP ____________________________ *JUD 0~ MMCs' VALOR UNrTARIO VALOR TOTAl. 
SOLA DI 150*04: 	tamasIO 2$ iiso 	~Ni PCI com 100 

PC., 5 ~T RI 	20.40 RI 	102,00 
-dade a 

SOtA DE 150*04: 	tamanho 30 mrv 	~fossos.. lid co" 200 
2 PC? $ ISOPUST RI 	24,40 R$ 	122,00 

unidades 
SOLA DC 150*0*: 	lamasso 10 nwv 	meltiuto. PcI coo' 40 

- 
PC? 5 ISOPLAS1 RI 	27,00 RI 	135.00 

unidades  
SOtA DE 110*0*. 	tamanho 75 mm, meltiusa PcI coo' 25 

ISOPLASI RI 	30,80 RI 	153.00 
unidades  
SOtA DE (SOPOR: 	tamanho 90 mini, 	muitíssima. PCI COO' 22 

lO ISOPLAST RI 	32,40 RI 	324,00 
unidades 1 

PLACAS DE 15~: Medidas: 1 m( comp4mento ) .0.50cm 
6 3® SOPLASI RI 	91.20 RI 	27.360.00 
-. ,ru'. t 100 mm espessura, - VALOR TVTPÁ. 00 LOTE RI 	ZtI$LI0 

v'nte e oito moi, cento e noventa e seis reais 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA" 	 j RI 	 347.3(732 
trezentos e quarenta e sete mil tazentos e sessenta e sete r,a,s e oitenta e øois centavos 

Prazo de entrega; Mâxino de 10 (dez) duas a cortar oo 'ecabrrenta da Ordeionn de Compra eonVda peLa acmm.st'açho 
Validade da propogk: 60 (inata) dias 

Declaramos Para tooce os Ms øe dieco QA nos preços oer,axs esiSo s ,cisilossis as despesas noøentes sot'e o loi'neczrnenlo 'elere'le a 
tflbutos encargos 500am e demais ôrs.js asnentas á execuçIo do 00$10 desta Iciaçio 

Dedaramos. para lodos os tns de dreito Qe o,rlpnmos plenamente os requ4I05 de flabll.IaÇáo e Que nossa Carta Proposta está em 
caos o,tr.øaøe com as exIQØ.scaas do instrumento Corvocatõno (edital) 

01 de ma'çode 2010 

ia 

7* 



tu,., Lrpecilkaçio/Deserlçao iJaid - - 	Mure. Quase _Valer Uattárloj VederTelai 	_Encane Veia Lat..se Total 

- fiE DE. PEITO Dl. flA\(;() fungo se,ni.prcceasado. 
de ['qualidade. peito sem insto e tem pele, pastes ínxeoss 
sem tempero. tuscseriataco. som mantssç e Itarasinso, 

deroitin soais e saxe nui. cento 
1 

acoe.dwionado ci. saco UasispareIste. atóxico. íeStSteTite. 4 MISTER FRANGO 00 	Ri 	15.58 	RI 	limitou 	ciraquenla 'eixo quitema toiro 
embalagem rsnmãna  pesado ~, 118 	sectndasia ovos CW, 
pesando 1 0kg íentrga quinzenal. saldada mrsnm.a de 90 
dias da enoega do produto) 

- 'SOBRE COXADE FRANGO: (taxtgo saxxx-p.ocess.do . 
, de r qualidade; peito aem osso e rem pele, panei tnlcsras. 
sena tempero. eancccrl,lico. acm manchas e pu~ 1 dormiu. rasa, 	nove nu', 

. aloco. acondicionado em %.ro plástico ,anspsrente 	si 1 	GUIBOM 	53(1 RI 	17.50 RS 	9615.03 cinqL.00ia 	~casos e vintes 
- resistente. embalagem primária petando ritos lleg e centavos 	e cinco mais 

seeoindana pesando IOLX. (entrega quinnnal. validade 
molina de' 03  dias da entrega do prodvie) 

- Valor Global do Lote:rr-' as 	20.773,00  
vinte mil. seseeso.. e saiaisetrIsruis 	 _-  - 

IIIIN 

'ei' 

LÁ.â, G 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

Pregão Eletrônico NI-2019.02.07.1-SIM 

Secretária de Assistincia Social 

Data e Horário da Disputa: 01 de Irlarçosic2019.Jis 10:00h,, 

Objeto; Selcçio de melhor proposta para rctütro de preços visando futuras e evenivals contrataçõta para Aqutaiçio de Material 

Gineros alimentícios. Material de Limpeza e descartâea. dntinados ao Fundo Municipal de Assiatincia Social do Município de 

l'KOI'(lSl A 01 PREÇO 

Lota 03 EXCLISIVOME E LPP 

ti,., E.pellleaçIe/Dnctlçlo tTnld Mata Qiiant Valor ttittcárioj Valor Total 	Latrro Ualt 	!atto TOM 

CARNE IICIVINA iPATINH0I,ág. toura. wt'sta, 

- 

sadios. de ''qualidade. patinho, bife, hescu. 	untei pio 
vexe md, 

nnx,nso 5% de gomura e sebo, iseista de cexttIacss. e 1 'nota e ud, reais 

cooler no,niron,o 3% de .g,wwose,. com aspecto. coo. 4 MAPRJNORTE 400 RI 	33.91 	RI 	1.592.00 	e nWnvoita cano 
rwe,ta e deis 

odor e sabei caracicnatsco, embalada em saco plésuco  

- 
transparente atõsico. resistente, pacote prinnmno de 01k1 

CARNEDECIIAILQUE SOVINA :Produto prep.radoa - 
partis dc carne bovissa, passando por dois processo, 
intento, a salga e , ~sem. Gordura máxima de 15% 
Aspecto náo pegajoso cor amanonzada e mii, 

2 earactetlstsco Ptr.dsaiodevc seguira legislação vigente. PcI CAMBU 350 RI6.90 RI 	12.890.00 
Matai 

Regi,Iro no 5W. Embalagem pnnwia: polienleiso atóxico e oitenta centavo. 
oiter.ea reais 

• vàeoo com 500g do produto Embalagem sc'cundàtiw 
acondicionador estreei.. de papelão vedada, concenco 
101sg do produto EMIIAI.AGT;M C:5ox; 

- CARNE MOIDA. de 1' qualadade sem gordura 
Apresentas carimbodo 5W ou ME. data de validede, 

RI 	4613.40 
vexe trais e 

embalagem inviolieI, emboas cond,çcs dc TP,1  t.AREDO 	3 RI 	13.91  neseati e calo 	
renal e 

armarraanr,e,nnen Pa:ote COITI SC(kt eaatavet 

- 
Valor Global do - lime  

- 	- 	- 	 cristaeummileo  trens* e elevo ragi ,  tguartn_acealasca  

I 	lote 04- rxca.l:sn'o ME EEPP 

,-  
/ 

LoteOt  

Item E,pcdtic.çtc/DestrIelo Untd Marca 
[ 

Quaat _Valor tiritaria j%'.kv Total 	_l:uetnae Galo Lata... Total 

FILE DE PEIXE PANÇ,A tnterirkhids. nasiirst grande 
(pies. 220g • 30(g). congelado Coiiipsss(So canse de 
peixe sem siacesan, osaoe e e.pmho.. Produto sem simis 
de altetaçio tIsica, quanlice ou mirobiolõg,ca Regiavo ai, 
serviço de inspeção Federal SIF:DIPOA e crcnp.osaner 

nove mil. 
de w~ do produto nos oegto, competentes 5* 1¼t C PESCADOS iii) 	RI 	C1,00 	RI 	9920,00 	:nnta. doniroati soncersIou. 
flacaltzaçáo para con-,drcio de pescado Acondicionado em vinte reais 
caixa de papelio ciii 10kg do predito Rotulagem dc 
ncrrd,, citas a legislação vigente. Quando da entrega, o 
produso deveti aptnenw data de í'abneaçlo isto anknzse a 
90% do peno de vaidade 

- Valor Global do Loa.  
- - 	 nevemii,novecentos e vinte reata 



Is, J ígcxi-r t 

a 

MILIKJ PAPA PIPiLX A ~ dve. classe an.wek iço - mil 
do com iaod o6c300 r.t MARATÁ 100 RI 	4,32 RI 	I.296.00 

qn,to reisie 
naiaedeie iowa 

a...d.çsoaadot ciii laMas \iJ4a& SIIt*Una & 6 TISCICLI 

da da de creria - 
PRI 17 1 	Dl SOJA intwixada. comp.siçõo bane. 

soi 4 cV 	(t'. .prcwn'açao (.nr,M. 4 REALI'J..A 1 00 RI 	6.00 RI 	600.00 seis rola acoconica rol. 

•'VÇÇIO fls'r IÓIJO rirbalancu. de 	Ofle  
SIM.A PREIA Apicicidai da.e dc validade riwuirna de 6 

atice. bosi 	isndiç.%cs dc anTialtnkiTitnio. ancasdKlcciado 
Iii 	em cml,.laiicm plástica tr.mpasr.uuit. rcssucntc. coou PC( REALEZA 130 RI 	6.00 	RI 	900,00 seis mala 	rsovecctssou era., 

1 cap.cididc dc 'iXig %aI,oi vasiado Fisgo e 	anit. 

V.Ior Global di Lote 	 R$ 	13.032,32  

[_dezoito mil a 01ia15 a dolo ccii. a Inala • doi. cautieca  

lia 	 Lap.clAeaçk/D.acflçl. 	 Uald 1 	Marc. 	QvaiI Vaht VSI*S$ ~Total 1 Laia. US 1 lata TJ 

II ri:  01 'd 	Ir ,xd. negraL sabe csubalagcrn 

Icinpó c,sri'' 1 	,ish'.suaç.)cs aitncia. 

1 sdnnuifk.ao&spiotlisco 	 Jo!abnc.pnaot 	
(14 	BETANIA 	1500 RI 	591 LI 	14950(0 aownae 

e pc.o Isqis,]. ti pcodJo 'nn r Nv 
owu.sltn.j di sjss.uiss,a e o. s,.,nsskt%a da .-aatc 

l hota l 	 gwedfteo~ 	 ttaid 	Marc. 	Qssa.i VaIar 1154,1. Vaio, Total 1 Kiteas. Cpu 	Esteas, hulal 

P01 PAI)! FRUIAS bIt-. 	«cwctdds 	
ti t4Il 1' 4 	KS 	I. bli' RI 	obsi,.co  

tina I:upcclAc.ç&iilfle.crIçlo IS 
.r 	

Marca 	($aat Valor UaliIrlc Valor Toal - igca.o dali Listas fluI 

- RI' ERI(ERANTIb pci 1 liso, ,ai,oíci cola — n,ccesfra 

Fado INDAZA 	30 RI 	29.33 IS 	$9640 
"iene nave 

u..is.ownu, 	
flCrEfl Mii 

iO «os..,. 	MII $ 1 quet,I 

REFRIGERAN ru. pcI 21001 ubo.c, ieiuiOta CIXCV$MI 

2 Fado • 	INDAM 	'0 RI 	2913 LI 	$9646  
. 	e cair 

$1.... 
cm. ocacence 

- REFRICrFRAVIt p.c 2 limes  

3 Fado INDAM 30 RI 	29.33 RI 	$96.40 cat,co.tosn 
ovflcpa. 

«Ioceau'•ca 
ta'eeqavctIa 

REFRIO€&M.TE pci 2 Soa esbate. 510 0$ioaaoo$q 

1 Fado INDAIA 30- RI 	29.33 RI 	596.10 rnia.oiso,a. 
Iria, 	Quarsiti 

cisc ceuutavca 

REPIJOEZANTE pci 2 ISDI sacie. san sxlocciulos e 
tInte e nave 

5 Pardo- JNDAIA 30 RI 	29.35 RI 	$9640: mis e cisecie 	
ilOStUi t aOs 

(tSl3 e 
CS) Critiltra 

Velo, Globi 

e_o_ia 

liii. E.pscifIcifl&DncrlØo 	 Unid Marca Qniul Valor UnIddo V.lor 'lotil [ m ina. use Lixes.. Tua 

,AClDO MdbRIÁTICQ pisa .pl.c.aç Miem Isiulçucra bnsri 
- setoctiIc* a 

Cfl 
geral, cabalado cm &iaco piailuco dc 1 tiro e cx ÓTIMO BRILO 14 RI 	55.10 RI 	"2 5) o'o reais e ii'l adm. 

acond,ciona4o ciii caixa de papelio com 12, uusudsdts rxvs e « 
tines cacavo. 

- ÁGUA SANITÃRIA cio embalagem pliaixa ccci 	iXiO  

ma limpa lacrada leoa de cloro de accoSi «siso limite da 

lcp,I.ao pertirseese 11.0°. p 	a 1Y- 	p 	4, registro do 

\lunjsgcnodasa.4c. quim.co  cc. 	saveL e.biupo.içloc a AGEX 	 37 RI 	9.00 RI 	33300 rmas fl 	a Ia 
mkeaiavõcs do (àbnc.o'sc cslanuçsdc. na embalagem 

Quando da enirrgs o pn'duso d.wrs apfcsciw ao 
: msuimo  50 	do prazo de '.1.4.4. 

la e só, 
rale 

Vf 



- G4ARDANA?OS DE PAPEL SRAN(I) Taflo  
$3 I9.Scinx2i.Scm. PCI com SOwudade, P0 MALU 	IDO RI 	1.71 RI 	171.00 

 

- GUARDANAPOS DE PAPEL PERSONALIZADO'- uni rui. cta 	a 
14 TmnboI9.5cm.2IjcmPCTcomOi.ud.dn P0 GIRASSOL 100 RI 	1.40 RI 	14000 

N~= em 8~ r~cai. tarapt ' 
TERJiIICA lo RI 	76.00 RI 	7*0.00 .2- Coa IC0aic. M, assiassill real 

MARMITEX 	.iopoe ltnwQo (045 bflÇt itt 
- 

Ca COPOBRAS ló RI 	90,00 RI 	900,00 inventa retat novnlntoi rezai 
1. USO ml cor t'qnç. ('ru 100 .xud.Jc, - 

17 
A Cl ll:KRASCO palitai de nado,. '001 p TALZE 	20 RI 	5.20 RI 	104.00 

alie: real e canto. quWO -  nuIIiaW Oci em5V wi:daJa eacenraio. es., 

A 1)1*1 Ii palitou de madeira c REOINA lO RI 	4,90 RI 	40.00 ase iws uamal 
naQn  

POTE Pt.ASttCc) t)FM'ARTAVEI RE[X)'DO 250 

19 • 	'°°' a 	'd° r' Pci PRAFESTA lO RI 	13.00 RI 	100.00 	quunra rui, 
mil a u*atatoi 

pc.lpropdcno. pti'çiuio par. ler lendo ao Onzet e 
'imitas Pacoec ev,a2 anÀadn  

nual - 
20 

PRATO DESCARTAVItI. FÇWDO:cor lelos, 21 ela 
p1 colo 10 .21M0 Por ULTRA 200 RI RI 	1000.00 

PRATO DESCAKI (vii. RASO-coe 010*. 21 ã P,. FC 
aludadc. 

mo RI RI 	'') teSa •c.ise,, 

v.MeGI.bsd.Ls. 	-z Is 	waa  
dnali ai. vinda a 9140 1" 

Vali, GLOIAJ. da Preni. PROPOSTA 	 1 	sIEPI 	L 

Validade da Proposta: 60 (Ksstnla) drn, 
.0. r..n...... r,'._b...... VAii.l e nas dnidos afino.. 

mie. nobre o fornecimento referente a tributos. encargos acentue 

iço objeto desta licitação. 

» de babilitaçio e que nossa cana proposto ciii cm conformidade 

~oratória (edital). 

ço de 2019 

r/Â 



PREFEIT URA DE 
HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.07.1-SRP 
-a  

LOTE 18 - EXCLUSIVO ME E EPP 

sw 


