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LOTE 3 EXCLUSIVO MIE Efl 

- - ESPECIFICAÇÃO UNO QTDE MARCA VR- UNITARIO RI 	 VILTOTAL RI 
CARNE ROQINA MOÍDA CÕSIÕILADA. OSTOÀ A PARTIR DA 
MOAGEM D MASSAS MUSCULfiRIS Dl CARCAÇAI DE SØVPICS 
SACIOS, 	-e-TIDOS 	105 	w.snçAo 	VITIRSIAA&A 	5 
MAáeutADOS EM CCSIQIÇÕES IOEMCAS 4A7E0AT0ASAS. 
SEGUCO DE ESEDIATO COEIOELAMEMTO ISENTO DE TECIDOS 
INFERIORES 	COM 	0550$ 	CARTLAQINS. 	GORDURA. 
APONEVROSEI. TTNDÕES, COAGULOS E M0009 UNFATTCOS. 

IADITWOS E COADJUVANTES DI TICNOI.00IAIILAUORAÇA  NÃO 
IIERAO PERMITIDOS. EMAIALAGIM PRIMARIA DE PO(S'TILVIO 
IMANSPARENT1.RESISTEPITI 1 ATOECO. L%dPO. 11*0 VTCLAOO. 

IPEOIANI 11TO A VÁCUO, GUI GARANTA A EITEORCSSE DO 

IPSOCUTO AVIO MOMENTO DO CONSUMO. PESO LIGUCO DC IRO. 
IAWCON00. EM CAÍAM DE PAPEL.AO LACRADAS 5 1(0 150 DIMPON o~~ RI 30.00 do'.mIlrsaís RI 2.000.00 
MACIAS COM 19 1(0. A IMSALAOIN DEVORA CONTER 
EXTERNAMENTE Co 0*005 DE CINTWICAÇAO. PROCEDENCIA, 
IIPORMACAO NUTRICÍOMAOI. POR PORÇÃO, NUMERO DE LOTE,, 
DATA DE  VALIDADE. PESO DO PRODUTO. TIMPIRATURA Dl 
ESTOCAGER. ARMAnNAMIFIIO, 5 CONSERVAÇÃO. MIMERO DO 
REOCTRO 	NOÍLNISTIPJO 	DA 	A0R3CIA,TtA4SC#OA 	E 
CARO DE INSPEÇÃO co SE ou SE- ESPECEICAÇØEI' 
IMPRESSAS 	NA 	PROPALA 	SMSALAGEM. 	CAAACIIRTTCAS 
GERAIS O PRODUTO DEVERA APRESENTAR COA VIRMEUIO 
IRILNANTI 	EODOR 	CARACTSRSTICO. 	SEM 	&~aDE 

- 
FERMENTAÇÃO FUTRICAM PARTIS ISVERDESDAS PRAZO 
PARA CONSUMO MIIJIMODE IlEMa MESES NA CATA DA - -. 
CORTE CONG(ALOO DE SOVEM) DC PRIMEIRA 	LAGARTO). 

PROWMNTE 	DE 	MACHOS 	SADIOS, 	ASATCOS 	505 
INSPEÇÃO VITERINARIA E  WA'RflXADOS EM CONOIÇÕES 

ISGENICAS SATISFATORIA. SEM PELE OU OSSO ASPECTO: 

PRQPRJO DA ESPECIE. NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA. 

COR: VERMELhA BRILHANTE E UNIFORME SEM MANCHAS 

ESVERDEADAS 	OU 	PARDACENTAS: 	ODOR 	PROPRIO. 

IV 	fl..ME 	DE 	POUCTILENO 	RESISTENTE. 1 EMOAJLADO 
TRANSPARENTE E ATOXICO, LIMPO. MAO VIOLADO, QUE qsIWSlS 

3 	GARANTA A INTEGRCA0E DO PROQUTO ATE O MOMENTO (3 	200 	DUSOI RI 33.00 	9v54FDI5flt00 AS 4.400.00 

DO CONSUMO, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS A  

EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS 

DE 	IDENTITICCA0.PROCWEPCIA. 	INFORMAÇÃO;: 

PIUmICI0NAL POR PORÇÃO. ENUMERO DE LOTE, DATA Ot 
VALIDADE. 	PESO 	DO 	PROCUTO. 	TEMPERATURA 	DE 

ESTOCAGEM. ARMA2ENAAIERTO E CONSERVAÇÃO. NUMERO 

DO REGISTRO NO MIEJSTERIO DA AOCI*TL'ISI0SOA E - 

- - 
CARJVBO DE INSPEÇÃO DO SE Ou SE. PRAZO PAU 4  

CONSUMO MINIMO OS tOlDEi) MESES NA DATA DA ENTREGA — - - 

CORTE 	CONGELADO 	DE 	BOVINO 	EM 	CUBOS 	DC 
PRIMEIRAIPATINHO). PROVENIENTE DE MACHOS SADIOS, 

ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETER*AAIA E MANIPULADOS 

EM COICIÇOES NIGIENCICAS SAflSIATORSAS. UM PELE E 

SEM GORDURA APARENTE. ASPECTO PROPmO DA ESPECE 

NÃO 	AMOLECIDA 	NEM 	PEGAJOSA. 	COR 	VERMELHO 

~ANTE E UNIFORME, SEM MAPICI4AS ESVERDEADAS OU 

PARDACENTAS, ODOR PROPRIO. EMBALADO EM FILME DE 

POLIETJLENO RESISTENTE. TRANSPARENTE E ATOMCO. 

LIMPO. NÃO VIOLADO. QUE GARANTA A INTEORCADE DO NO 300 O(*OI RI 2400 '.SsS RI 1.100.10 
PRODUTO ATE O IIOMENIO DO CONSUMO. ACONOICOIAOO " 
EM CAIXAS LACRADAS A EMSALAOCM DEVERA CONTER  

EXTERNAMENTE 	05 	DADOS 	0€ 	IDENItICACÃO. 

PROCEDENCIA. INFORMAÇAO NUIRICIONA.I. POR PORÇÃO. 

NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, PESO DO PRODUTO, 

TEMPERATURA 	DE 	ESTDCAOEP4 	ARMAZENAMENTO 	E 

CONSERVAÇÃO, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA, 

AGRIC.TURAIJFC4POA E CARIMIO DE INSPECAO DO LiS 

OU S*.PAAEO PARA CONSUMO VLNIMO DC 1DE2I M(SES 

NA DATA DA ENTREGA. 

'WI.., 	IflIV •..ab..*w. 2E ,'n..t. 	 ,nuE 	..Ua - 
PERFEITO 	DEIINVOLVTdENTGO, 	ABATIDO 	PROCESSADO. 

ACONDICIONADO E ARMAZENADO, CONFORME AS 	NORMA 
HIOIENICO.SANITARIAS E DE lIAS PRATICAS DE II.ASORAÇAO, 
EM 	MATADOUTJRIGOREICO 	SOE 	1PISPEÇAO 	?IDE&AL. 

ACONDICIONADOS ATRAVES 0055V EWOLV*ENTO PEÇA POR 
PEÇA. COM  P0I.ATLENO E OSPOS DI SEREM DISPOSTOS EM 
CAIXAS 	DE 	PAPELÀO 	OU 	SANOEJAS. 	LEVADOS 	A 
CONGELAMENTO POR PROCESSO RAPtO EM 	UNEM E 
MANTI005 E TEMPERATURA M. WC. ASPECTOS UMIFORMIS. 
SEM ACUMULO SANCUEIIO. SIM CORPOS ESTRAIMOS. SIM 

4 	MANCHAS ESCURAS OU CERAS, AUSENCIA DE 	LIMO NA 1(0 100 	MORAM  SE. tS.15 RI 10.50 ml AOS RI 1.005,00 
SUPERFÍCIE E APARENCLA UAR.HANTM SIM RESTOS DE 111.001 
E DA PORÇAO 00 DMPRAGMA E DE PORÇÕES GORDUROSAS 
ARDENTES. IO0OS ~"COE E CRANOES VASOS DE I*.O COR 
EIMEORME. SEM MAMONAS EScURAS OU ZONAS CLARAS 
COI.SSTENCIA FEME, COMPACTA. SLASTTCA E UOEAMIIITE 
UMIDA. DOOR E SAbA SUAVE. AGRADAVEL E CARACTIRUTICO. 
A EMSALAOEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO. PROCEDENCIA. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR 

- - 	.t—.--* - s- 

PORÇÃO NUMERO DE LOTE. DATA DE VALIDADE. PESO DO 
PROCUTO. TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZSNANEMTG E 

0-peM• 
VALOR TOTAL DO LOTE 5 IISSEIMSi RS 14500.10 
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Iflemeteel 
300 	LEndA 	 RI 3,01 

IoenteI 

neseseislose 

vise e sete 	Ri 017.00 
reais 

KO 

5_3Sj 
t PAGINA s' 

L!.!!! 1 	 10510 QTOEI MARCA 1 	VIL UNIYARIORI 	1 	VR. TOM R$ '.ri 
AÇCCar ÇfletsI siapeflOr. pino e polui de 1 quessdade. de sal i 
cOreMe. eieb&e~ p.li.tafle plislice relesteote etêcico. 
flnnaee non... eed...ç.e ..tto do eençacotadOl. 

05 'fl tiro 00 produto no o1ão c.., . 
proceoên<i talco. .mbeieqem Cr$10 dt vsiidede e peso 

liquido dc 1kg i.specibcsç0.s Impressa na prõprie 
embaI.pem). em lerdos (corados de 30kg. Isento de moto 
odores eti subelincias nocivas e qusisquer outro bpo 
O. imputei. Prazo mínimo de veildede 0.( metes de datada 
tonga 

Arroz Ps'to,k,.00 longo fino tipo 1 embalagem psl.risns 
polle't.eno •••••••nt. utóxico, trans perentc. her,nilcemstwe 
rechazo por I.rnto'uold.gem .com peso liquido de 1 4, 
contendo ident.fsceçâo Go produto, nomes endn.o do 

en'oacotedo ,  núnlere de regl.tro do modulo no Õt$. 
000IoetIzItte procedtnc'a. lnitn.eteçIo nutroomei pe. peeçio. 

2 d511 de embalagem e pino de .41,4.0.. em ferse (saemot de 

)øt9 lespeCi?.csçÕes .iviprst.....própne eInb.i.g.ii isenit 
de moi odores saveei. substlnc,ss nociva .......quer 

outro tipo de impute". Prezo da veiloede mlnhno de Im..ts 
da dele de entrsge 

Ano. p$d.do banco longo lSr.o Ipo 	embaie.. pnsrle 

poiietteno residente. etõs,c'o. 11 ensparame hen,.eticeziw.we 
fechado por termo.eoidegem. 

com " 

 liquido dei bQ, 

Ø 

contendo: denhit.oeçlo do produto, nome e endereço do 
empacotador numero de ragisito do produto no Õrflo 

Contoetenle e procedtilc.a. inrbrmaçlo nuolcionai pos po.ção 
daI. de emb,.geie. 5 34510 de vtj.dede eu, fardos recado. de 
)Osg (espec 5,ceções w, prn essa morte e.wbelege..i isento 
do n'ofo oOo.es estranhos •ubst$nc,ss bases e que,squer  
0mb tipo de impureza prezo develidade ininimo dei meses 

de dele de enireg. 

Fetnhz de Mandioca classe Dance. eeca e fina, do trous 
embalagem primene pol..t'ieeio treneperwitt, relietente. 
Mosco n.nn..l,ca,.sente fecisedo P0 ieu'no'eoedage.'. coa 
peso is3umøo de' eg cctieevdo 'deMWiciçlo do proe^ neaebe 
e elsdeeço do e."pecotador, numero de registro do produto no 
kgb competente e procedtncie, inronneçao nutflcionel por 

a porção, dele de embeiagem e prazo de vaIlds(e, em lerdos 
lacados de 301 , 9 (esp.ciflcaçoe. imprensa na p,rdpfle 
eabaiage.,,i isento de mofo. odorsa estraflsos. paress 

ee*etânc,es no,net e quareque' po us Oa de pursJe 
de nbdede mmmc ad 4 meses de date da tttage 

KG 11.2001 BMALVIM 1 flti'S  1 	R$liOø 

tido mii e 
seiscentos 1 RI I§00.110 

reais 

.4. 
KG  k5 1 pa 1 ares 1 Riais 

	
n'soe 

'es 

oitocentos e 
ltd 	210 1 	NOBRE 	1 quatro reate 	 115400 

	
sizatente 	RI 140.00 

"ali 

Feijão catioqusnite tipo 1, embalagem pambile poiladeerie 
transparente. reeleterite. MÕeo. hennetcemenee eae por 
lei'wlo.eoldegen. com iden,ttceção do produto: 
endereço e reg.etro 

 
do empacotado. ,..esero de  

produto no osIo competente. inlo.nnsçio 5 nuincionai por 

porflo. deito. embelegen, e paro de selidede e pelo tiqimedo 

	

dei Kg 300 kg.ltep.cl000eÇO.5 Impms.e os própria 	 KG soe 	i.znct* 
embai.gem), em fsrdoe letrados de 30 agi, Orlo. secoe e 
limpo. .ezido permitido o limite de 204  de impurezee e 
metemais eetrenhos obedecendo a ,  panaria III de 24C1fl147 
MÁ pao m,n,mo de wsbdede dei sesta da data de asoflã. 

Feijo de corde tipo 1, embalegean patmãna poiietiieno 
transparente, resistante, Ilógico, hen'eticamente techedo por 
iarmo-soidagem, com identiliceçio do produto, contendo 
nome endereço e reg.ab'o do ee'specoeedor, numero de registro 

do produto 'so õvgi. çompetente.I .vdone.ação ns,eonc.onei por ,  
porçio dele de embelagem e prezo de vaemade e neo tuquloo 

	

• de 1 Kg 1504 leepecdcac0ee mprlsess na pitpna 	 pÇQ 150 	LETCIA 
.mbstag.mi. co, teSos iscredos de 30kg, Orbe secos e 
limpos. e.ndo permitido o limite de 2% de impurezas e 
n'deiteis estranhos ooedecendo e. poderia III de 
240711987 Y * prego minimo de ,sidade de e meteI de deta 
da erIflga 

,ao prelo tipos. enmbeiag*m primene polieltierso 
'repetente, resistente, etõtico Itermetíctinente tachado por 
nosoidegem, com iden'Uflceção do produto: nome 
lereço e 'gletro do empacotador, numero de r.g,eiro do 
duto no Õrçt com~. irwone.sçao n,A,laon.ei — 

'flo. data de emoesegeim e saio de vaildede e peso squtdo 

	

IRg nflc.e'4a.Õe, impasses na prone eembaueg..ei —1114150 	LETICtA 

505 iecrsdoe de 304 Oitos secos e im.00s sendo 
mtido o limlie de 2% de impurezes e meteríeis eatranbo. 
decesido e ponene til de 24,OflieelMA prezo minto de 
dada de OS ntesee de data de entregii. 

v*tø. loTa 00 WTE 

1 fole mil e 

1 	R12.100.00 

setecentos e 

Soe vIaje 	RI 5,00 	cinquenta 	Ri 750,00 
Icei. 	

w 
 

i aa.a.e 5 RI tíni 1 	em coto 

/ 



r 	g3S 	?J 

1 Biscoito Sequilho. 1,41*. bsee de poMIho doce. oordurs \• 	j% 
vegetei. ovo.. ewI gIàt.n eeetn I.clo.., de primelri 'S '' 
que loa 	Llvnu de suJdsd.e ou qu*I$queeouttoe upos de 
coalenilosal.. com, fungo, e bolores Ets,beleg.s 
polipioplieno Ou polieslirro trio, pinflie CO.'W..de AO l.O 

PC 200 COILIlO Ve isa RI 4.00 
efleoe.cos 

RI 	a 2IOg. coa' 'oenoflcaçho do P~0 	 AutIlIlonel. das mi,  
d fbflcflIOe prno Ide flhdst 

oito mii. 

VALOR TOTAL DO LOTE Atei" 

is.,. 
floveAtse 

VALOR TOTAL0* PROPOSTA mil. 
quinie resis . 1  se  00.015.40 

tusfenla ______ 

PRAZO 0€ ENTREGA olí, OS (CMCOI DIAS COOS. . elas, 4, e'edi$o ds ORDEM DE COMPRA CoSn. • SaN 
PRAZO 0€ VALCAOI DA CARTA PROROSTA 00 ISE$W(TA) 0lA* oeAtsv de esped.Ç$O de 0400 DE COSA. Ces..ae. ERM 

DECLARO Ot* NQ$flEÇOS OFERTADOS ESTÃO ICLUCA$ TOCAI AS D€SP€SAS INCIDENIS SOBRE FORNECIMENTO RE$ERU4tES A TP*UTOS. VICAROOS 
SOCIAIS E DOAIS OUVES ATINENTES A ExzcuçAo DO OBJETO DE LICITAÇAO. 

OECI.ARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DaEJTO. QUE CUMPRIMOS PURAMENTE 05 REQUISITOS 0€ 14A81UTALÇAO E QUE 11011* CARTA PROPOITA ESTA 
EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO INE1RUWENTO COWOCATDRIO 

IGUATUCE, 110€ MARÇO DE 2010 

LI 

wino%#; 

jt) 



O€SCMCAO 	 - WARCA 	1 UMD _i VA.OR tRITMIQ vaLOs TOTAL 

Açúcar Cnstal supenor. poros nat ural. de 1 	qualidade. 
de safra corrente, embalagem primária plástica 
resistente, atóxico. transparente, non, endereço e 
registro do .mpacotador. nflro de registro do produto 
no órgão 000'QeteeQ e procsdfrca data de snbSagen 

OLHO D' 
e prazo  devsidadee poso liquido delkg ACUA 

KG 1200 RI 	 4.10 RI 	4.920,00 
(especificações impressas na própria embalagem), em 
fardos lacrados de 30k9. Isento de mofo, odores 
estranhos substâncias nocivas e qualquer outro tipo de 
impureza Prazo mínimo de vekøade de 6 meses da data 
da entrega 

Atroz Parboilizedo longo tino tipo 1. embalagem primárIa 
polietileno resistente, atóxico. transparente. 
herrnebcamente fechado por terrno.soIdagwl .com  peso 
liquido dei kg. contendo ideniitcaçâo do produto. nori 
e endereço do empacotada número de registro do 

2 
piodc&gkocpelents.procedêi'oa,irformaçio BEM 

XC 300 RI 	 440 RI 	132000 
nutricional por porçio. data de entalagem e prazo de CASEIRO 
validade, em fardos lacrados de 30k9 (especificações 
impressas na própria embalagem). Isento de mofo. 
odores estranhos s*tszb,oas nocivas e quaisquer auto 
tipo de itnpwsza Prazo de vade mírwno øe e meses 
da data da entrega. 

Atroz Dolido branco longo fino tipo 1. embalagem 
pnmâna poMileno resistente. attxico &atisparrtt 
hfltcamfl fed'iado por tenvio-soldagem WM peso 
Ilqiado de 1 kg. conwdo dentfaçho do produto, nome 
e endereço do empacotador, nümero de registro do 
produto no órg*o competente e procedência informação BEM 

KG 600 RI 	 5 60 RI 	3.36000  
nutricional por porçáo data de embalagem e prazo de CASEIRO 
validade em fardos lacrados de 30k9 (especificações 
"aessas na própria etrcalagwn) Isento de moto 
odores esflnbos iubi4noas nocivas e qualquer outro 
tipo de impureza. Prazo de validade minirno de 	meses 
da datada entrega. 

Farnha de Mandioca daism banca seca e fine. oo tipo 
1 entaiaçen, prvnania polínible ,  'o t'w.spwenle, 
resjs:ente atóxico, hermeticamente fediado por termo- 
soldagem com peso liquido de 1 kg, contendo 
identificação do produto, nome e endereço do 
empacotador, número de registro do produto no órgâo 
competent, e procedência, rforrraçlo nisicional por IOCALDO KG 210 RI 	 416 RI 	073.60 
porção. data de embalagem e prazo de validade, em 
fardos lacrados de 30k9 (especificações impressas na 
própria embalagem). Isento de mofo, odores estranhos. 
parasitas substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo de validade minimo de 6 meses da data 
da entrega 

0, 

ri  

IuÀax"k LI 
PROPOSTA DE PREÇO 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÃO ELETRÕNICO W 2019.02.12.1 . BRIO 

Ob$to: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÉNEROS ALIMENTICIOS E DESCARTÁVEIS 
PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES AIMOÇO) E (LANCHES) DESTINADOS ÁS FORMAÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO DO MUNICÍPIO DE HORIZONTEJCE, (EXCLUSIVA Á ME E EPP. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

LSS 9- UJ~ l& E EPP 



Lote 13. EXCLUSIVO ME E EPP oEscRpo MARCA -= ISSO _i LO* tRCASO flLCR TOTAL 

Macarrão tipo espa;iete -ana de sórnola de tngo 
pasteurizado enrquecido co"' ferro e ácido fólco. 
embalagem plimSria poliebleno transparente, resistente. 
atóxico. hermeticamente fechado por termoscldagem. 
sem 'alhas no fechamento e re,4tente ao nlar'çsec (que 
não se abra cc'" 'aciIade com .deil?CaÇãO do 
produto, infotmaçãc nuirooriaI por porção data de FORTALEZA PCT 200 RI 	 2.90 RI 	680,00 
embalagem prazo de validade e peso liquido de SOOg 
(especificações Impressas na piópna embalagem), 
acondicionados em anjos lacrados de 10 pacotes 
Isento de mo10 odores estranhos substincias nocivas e 
Qtàaaqi.?ef W"0 !90 de impureza Prazo m nimo de 

valcade de 6 meses da data da entega 

a 

ré' 

ON 

Feijão caroquinha tipo 1 embalagem pnmáiia poletdeno 
transparente resistente, atóxico, hom,ebcan'erite 
feCPaJO p0' termo-soldagem com idrtfcação do 
p'o&to norte endereço. registo do empacc(acor 
r.-qro de '9Et0 do produlo rio õrglo cr'oetente 
ino'rtaÇjO nutnnal p0 DOrÇIO data de embalagem e 

FIBRA XC 300 Rã 	1400 R 	4.200 00 $ prazo de validade e peso liquido de 1 kg.(especiflcações 
impressa, na própna embalagem) em fardo, lacrados 
de 30 kg Grãos secos e limpo, sendo permitido o limite 
de 2% de impurezas e mateilais estranhos. obedecendo 
a portaria 161 o. 24C7 1907 -VÃ prazo minfrio de 
vaidade de 8 fr,esfl as data da e'tega 

Feijão de corda titio 1 embalagem pnmkna polietileno 
transparente. resistente atóxico hermeticame-f e 
fechado cor Cemlo-sdldag.m, covil dentc.ç*c do 
pltdif.o contendo nome endereço e registro 00 
evnpacolado- numero de registo do produto no orgão 
competente, informação nutriclonal por porção, data de 

e embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 	k FIBRA KG 150 Rã 	1400 RI 	210000 

(especificações impressas na própria embalagem) em 
fardos lacrados de 30 kg Grãos sacos e limpos sendo 
pelmJdo o InYe de 2% de wnprszas e ~w a,$ 
estanhos obedecendo a portaria 161 de 2"7i1 9197 - 
M A. prazo minimo de validade de 6 meses da data da 
entrego. 

Feijão pret tipo 1 efnbalagrl pflma'ii poleiro 
transçi resistente atóoco hermeticame'te 
fechado por termo-soldagem. com  .dentcaçko do 
produlo nome endereço e registro do empacotai 
numero de registro do produto no órgão competente, 
informaçãonutnoonalporpontilho data deembalagem e FIBRA XC RS 	 1C 5 C  RI 	• $'S 0-' 
prazo de vaadade e peso liquido de 1 kg ICIPeOtCaç5OS 
rnpressas na propra embalagem) em a'dos lacrados 
de 30 kg Grãos secos e limpos sendo penlitido o irnte 
de 2% de impurezas e matenais estranhos, obedecendo 
a penaria 161 de 24/07/1987- M A prazo mínimo de 
validade de 6 meses da data da entrega. 

dezoito ind tezentos e quarenta li; 	iea 	e sossor 
centavo, 

/ 1JU 
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- Girtc descaflável para soerflet3 confio~ SlI 

4 p4ástcooi-bÍodegradsvel alóco peco!. CO." 50 57MW PCT 80 RI 	 3.13 9$ 	248.03 
unidades. 

Papel Filme de PVC transparenle resistente e atóxico 
GUARU UNIO 150 RI 	 3 IC s 	465 CC 

com largura minirna de 1Scr bctr.a de 30 met'os 

Prelo tuneo 50 C7M tampa em Pnst.rero Expandido 
6 [P5. livre os CFC e- caixas de papelio lacradas COPOBRAS CX 30 RI 	7160 RI 	2.326.00 
- contendo 100 unioades tpar).  

Prato 'asa descartável Para sobr'.eaa. flfCO 4(08kG 
TOTAL PCT 400 RI 	 C92 9$ 	36800 

- pte cair lo unidades 

Sacos øesta claves pari sand4cfle. (1.04 dog/ 
8 h*nbarguer) cCintecQQnadOi em plástico PIASCAS PCT IDO RI 	 2 IC 11$ 	21000 

ombiodegradfrvel. atóxico. pacote com IDO unidades. 

— 

............. 
VLÕWTaI DO LOTE RI 	4.371,00 

qua?C — 	 ?enntcs e seeeta e 'ate ea s 

VALÔR GLOBAL DA PROPOSTA: 	 1 R$ 	 79.261$01 

IN 	
- 	 setenta e nove mil duzentos e cinquenta e sete leais e oitenta centavos 

Prazo de err.reg. ,I3A:ro dei 2 (dez) das, a contar do recebimento da Ordem de Cotoca eCWDda pela adrY.naaçác 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaramos pari  lodos os lxii de dileito, que  nos preços ofertados estao incluídas as despesas incidentez sobre o fornecimento referente a 

tnbutos encargos sociais e demais ónus atinentes a execoçio do obueto desta licitação 

Declaramos, para todos os fins  de d'reito, que cjrnpnrncs plename'te os requsdos de Nabl4açbo C Que nossa Carta Pr000sta está em 

conformidade cor, as exigéooas do instrumento corvocat600 (edital) 

Fortaleza (a). 214. março cc 2019 

fl 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2019.02.12.1 - SRP 

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

aquisições de gêneros alimentícios e descartáveis para confecção de refeição (almoço) e 

(lanche) destinados as formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Horizonte/CE. 

Lote 1-EXCLUSIVO ME E EPP 

1 	Valor 1 	Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA Unit. Total 

e 

Abacaxi Pérola. de primeira qualidade, 
tamanho médio a grande (aproximadamente 
1.5kg), in natura, tamanho e cor uniformes e 

sem defeitos, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, 

tJnid 1601 CEASA 1 RI 2,75 1 RI 440,00 

Banana prata tamanho médio (lDOg), de 
primeira qualidade. in natura, cm pencas 

2. 
Integras, tamanho e coloração uniforme, com 

Kg 200 CEASA RS 3.00 RS 600,00 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e_transporte.  

Laranja pera tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com grau máximo de 

3. 
evolução no tamanho, aroma e sabor da 

Kg 200 CEASA 	RI 4,00 RI 800.00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

Limão tipo galego, tamanhos uniformes, de 
primeira qualidade, (mios com grau máximo 

a 4. 
de evolução no tamanho, aroma e sabor da 

Kg 40 CEASA RI 7.70 P5 308.00 
ti espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

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

S. machucados, sem larvas, parasitos e outras Kg 60 CEASA RI 8,00 RI 480,00 
impurezas, acondicionada em caixas de  

papelão.  
Mamão formosa de primeira qualidade, com 

80% de maturação. (ritos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

6. tamanho, aroma e sabor da espécie, sem Kg 160 CEASA RI 3,60 RI 576.00 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades. parasitas e larvas, sem 

casca integra, livre de sujidades, parasitas e 
7. larvas, tamanho e coloração uniformes, 	Kg 	200 	CEASA RI 2,35 	RI 470,00 

devendo ser bem desenvolvida e madura, 

ri 

1 

VI 
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Lote 9- EXCLUSIVO MEEEPP  
Valor Valor 

Item Especificação (ind. Quant. 
MARCA Unit. Total 

Açúcar 	Cristal 	superior, 	puro 	e 	natural, 	de 	ji  

qualidade, de safra corrente, embalagem primária 
plástica 	resistente, 	atóxico, 	transparente; 	nome, 
endereço e registro do empacotador, número de 
registro 	do 	produto 	no 	órgão 	competente 	e 

1. procedência, data de embalagem e prazo de validade Kg 1.200 ITAMAIS R$4,10 
4 92000 

e peso líquido de 1kg (especificações impressas na 
própria embalagem), em fardos lacrados de 30kg. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses da data da entrega.  
Arroz Parboillzado longo fino tipo 1, embalagem 
primária polietileno resistente, atóxico, transparente. 
hermeticamente fechado por termo-soldagem ,com 
peso liquido de 	1 	kg, contendo: identificação do 
produto, nome e endereço do empacotador, número 
de 	registro do produto no órgão competente 	e 

2. procedência, informação nutricional por porção, data Kg 300 ACHEI R$ 5,35 
1 605 00 

de embalagem e prazo de validade, em 	fardos 
lacrados 	de 	30kg 	(especificações 	impressas 	na 
própria 	embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo 
de impureza. Prazo de validade mínimo de 6 meses 
da data da entrega.  
Arroz polido branco longo fino tipo 1, embalagem 
primária polietileno 	resistente, atóxico, transparente. 
hermeticamente fechado por termo-soldagem, 	com 
peso liquido de 1 	kg, contendo: identificação do 
produto, nome e endereço do empacotador, número 
de 	registro do produto no órgão competente e 

RS 
3. procedência, informação nutricional por porção, data Kg 600 ACHEI ItS 3,65 

2 19000 
de embalagem e prazo de validade, em 	fardos 
lacrados 	de 	30kg 	(especificações 	impressas 	na 
própria 	embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores - 

estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo 
de impureza. Prazo de validade mínimo de 6 meses 
da data da entrega.  
Farinha de Mandioca classe branca, seca e fina, do 
tipo 1, embalagem primária polietileno transparente, 
resistente, 	atóxico, 	hermeticamente 	fechado 	por 
termo-soldagem, com peso líquido de 1 kg, contendo: 
identificação 	do 	produto, 	nome 	e 	endereço 	do PONTO 

R$ 
4. empacotador, número de registro do produto no órgão Kg 210 DO R$ 4,30 

903,00 
competente e procedência, informação nutricional por FEIJÃO 
porção, data de embalagem e prazo de validade, em 
fardos lacrados de 30kg (especificações impressas na 
própria 	embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, parasitas, substâncias nocivas e quaisquer 1 

tø 

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

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

9. 
5. de embalagem e prazo de validade e peso líquido de 1 Kg 300 DO R$ 5,60 

1.680,00 
kg.(especií'tcações impressas na própria embalagem), FEIJÃO 
em fardos lacrados de 30 kg. Grãos secos e limpos, 
sendo permitido o limite de 2% de impurezas e 
materiais estranhos, obedecendo a portaria 161 de 
2410711987 - M.A. prazo mínimo de validade de 6 
meses da data da entrega.  

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

R$ 
6. por porção, data de embalagem e prazo de validade e Kg 150 DO R$ 5,20 

78000 
peso líquido de 1 kg (especificações impressas na FEIJÃO 
própria embalagem), em fardos lacrados de 30 kg. 
Grãos secos e limpos, sendo permitido o limite de 2% 
de impurezas e materiais estranhos, obedecendo a 
portaria 161 de 2410711987 - M.A. prazo mínimo de 
validade de 6 meses da data da entrega.  

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

7. embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 Kg 150 DO R$5,45 
817,50 

kg.(especificações impressas na própria embalagem), FEIJÃO 
em fardos lacrados de 30 kg. Grãos secos e limpos, 
sendo permitido o limite de 2% de impurezas e 
materiais estranhos, obedecendo a portaria 161 de 
2410711987 - M.A. prazo mínimo de validade de 6 
meses da data da entrega.  

VALOR TOTAL DO LOTE 9 R$ 12.895,50 

Lote 10- EXCLUSIVO ME E EPP 
1 	Valor 1 	Valor 

11cm Especificação Und. Quani. 
MARCA Linit. total 

/' 
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Sacos descartáveis para sanduíches 8. 	
(hot dogf hamburguer) confeccionados 	PcI 
em plástico oxi.biodegradávcl. atóxico, 
pacote com 100 unidades. 

100 	SPLAST 	R$5.05 1 
	95 

1 505,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 19 	 1 	1 	RS 4.630,00 	1 

VALOR GLOBAL: 11$ 203.351,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E 
CINQUENTA E UM REAIS) 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaro para todos os fim de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as 
despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e 
demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

21 de Março de 2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-C[ 

RIS. PREGÃO CLC'TRONICO 2019.02.12.1' SAP 

ABERTURA: dia 21 Março 6. 2019. às 09:00 hons. 
Massapé- CE, 20 de Março de 2019. 
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OtITO: Seleçio de melhor,  proposta para registro de preços  visando luturase eventuais aquisições de géneros alimentícios e descartáveis pari confecção de refeições (almo ç a) • (linches) 
destinados às formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cducaçjo do municÍpio de Horizonte/CE, (exclusiva à Mie EPP), conformo especificações contidas no Teimo de 

Referência. 

UM OEICRIÇÃO QUAKT. UNO MARCA 	V. UNIT. 
Y. UNIT. 'R 

V. TOTAL 
- V. TOTAL POR 

IXTINSO EXTINtO 

Açucar Cristal superior. 	 natural. dc 1' qualidade, de safra corrente. 
embaiern pnntanta plastxa reilstrnte, atõ'uço. Innspannle. nome. 

endereço e registro do empacotador rswnero de tegistro do produto no 
órgão competente e pooccdtncia. data de embalagem e pino de validade - dos 'ia si 

trai mi, cento e vNta 
peso liquido de ikg(especllkaçôcs impressas na própria embalagem), 

IÇ,, RAINHA 	q$ 	2.60 i.::.rit. tS 	3110,03 

em fardos lacrados de ''200 Isento de mofo, odores estranhos, ' 

sut&ncuaa aosIna qlaa.ucr outro ftp, dc mp.wrza 	Prazo nilnimo 

:' 200 

 
Se nlldededeó acenda d ala da,,eatreg. 

Arroz Partoilfiado longo fina tipo 1, embalagem primaria polietlleno 
resistem,, atóxIco. transparente. hermeticamente fechado por terno- 

soldagem .COM pejo Liquido de 1 4 ,  corte-do: identificaflo do 

produto. cate endereço do empacotador. numero oe registro do 

produto rio árgio competente e proced&twta, Inlormaçào nutric100ai rts 
r 

um mlii cinq.anta 
2 

por ~, data de embalagem e prazo de validade, em fardos 
300 ko ALTEZA IS 	150 c:hse't: IS 	1050.03 nirir 

Lacrado de 3011$ (.speclfIceçóei impressas na própria embalageml. 
Isento de mofo, odores egtjaitos, iubst$ncias nocivas e qualiquer 

OiA$O tipo de n'pureza. Prazo de 2 'validade rT'tiirnO  de 6 meles da 

data da entrega. 

Arroz polido branco longo fino tipo 5, embalagem primária 

polletlleno resIstente, atóxico. transparente. henneticaafite 

fechado por ter~soldagefm. com  peso liquido de 1 11$, contendo: 

Identificaçio do produto, nom, e endereço do empacotador, número 

de registro do produto uiO bis ria. 

órgão competente e procedência, infbrmaçao nutricional por 600 KG ALTEZA e 	2,7$ setirce core. 5$ 	L aspoo 

porçào. data de embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados , CfltiOi 

de 304 (e-ipeclfica,çõ.s Imprestas na propria embalagem.). Isento de 

mofo, odores estranhos, subitanclas nocivas e quaisquer outro tipo 

de impureza. Prazo de 

r 
validade minimo de 6 meses da data da entrega. 

Farinha de Mandioca classe branca, seca e fina, do tipo 1, 

embalagem primária polietileno transparente, resistente, atóxico, 

hermeticamente fechado por termo-soldagem, com peso liquido de 1 

lig, contendo: identiflcaçao do produto, nome e endereço do 

empacotador, numero de registro do produto no õqlo competente e sina 
ova.a.  e 	ton 

sn 	e n'ai 'me 

PIO~, informaçao rNjtricionaI por Pombo,  data de embalagem rasei , 'Oh 

e prazo de validade, em fardos lacrados de 3011; (especificações 

impressas na própria embalagens), isento de mofo, odores estranhos, 

-parasitas, substincias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 

1 Prazo de validade minimo de 6 metei da data da entrega. 

Feijão carioqumnha tipo 1, embalagem primária polielileno 
transparente, resistente, atóxico. herineticamente fechado por 

terrno.soldagem, com Identificação do produto: no.ne endereço e 

registro do empacotador, numero de registro do produto no Orgio 

competente, lnfonnaçaO S. nutricionai por porç&o, data de 

embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 300 tO RaA R$ 	11.00 osievsae RI 	3100.00 trainsl, tteienioi raia 

kg.(cspectticações impressas na própria embaiagemi, em fardos 

lacrados de loitg, Grios secos e limpos, sendo permitido o limite de 

2% de Impurezas e materiais estranho., obedecendo a 'portaria 161 
de 2410711917 'ML prazo minimo de 'validade de 	meles da data 

da entrega. 

i -",~ 
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Fe'jao de corda tipo 1 embalagem nnarla poiletiteno transparente, 1 
resistente, atóxico, hermeticamente fechado por teanosoldageni, com a 	? 

identificação do produto, contendo: nome endereço e registro do  T empacote~, numero de registro do produto no 6iglo competente. / • ,,•• 
Wormação notncional por porção, data de embalagem e prazo de 
validade. peso lIQuido de ¶ kg 	impressas na prõgna 

150 KG FA t$ 	550 
'" 
çk4p 

nico tfl•i 

embalagem), e.,, fardos lacrados de 30 ii. Grãos secos e limpos, sendo 
permitido o limite de 2% de impuierai e materiais estranhos. 

obedecendo a .. portaria 161 de 24/0711957. M .A. prazo mínimo de 
vatidade de 6 mesada data da entrega. 

feijão preto tipo i embaiagem primaria poiletiieno transparente. 
resistente, .tõxico, henneticamente fechado por termo-soldagem, 
co,,, identificação do produto: no,,,. endereço e registro do 

empacotador, numero da registro do produto no órflo competente. 1 -• —. 
informação nutricionai por porçio, data da embalagem. prazo de 550 KG is R$ 	7SC ~W tS 	 1 125.00  

a —  
validade. peso iiquido de 1 q.(npecvicações kripmsas na pioria 

embalagi em fardos lacrados de 30 kg. Orlo, secos e limoos 

sendo nermitido o ilmite de 2% de imnurezase materiais estranhos. 

nb.deerndna 

OICLAAAOS OU!. 'os VA1I111 AflSflN?AtOI AC IM laTia iNcujeoS Tornos 01 TxJTOI. IPCAS flaAzJcxflAa. flZVWZICIAflOI, rxlCAiS E 
COUCAIITnJTU7tS.EEOI oCa,.Cfl» 
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ØS4 001 flRVZÇOI/POfl0S. caieTaane 0A peos?A. :tatvi A ifljq ti t4. ?DS'i DECAflJOI latA xcwNO ?000l 04 anTos o. .I&TflIAZI 1 nw:çoe 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.12.1 -SRP 

LOTE 10 - EXCLUSIVO ME E EPP 

COMISSÂO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Prnidcntc Cuido Branco, no 5100- Centro - CEP: 62.88040 Hoiizoote-
CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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CARTA 	un4?A 

PREGÃO ELETRONCO N20II.OS.12 '-SER 

Osisto :S.ISçlo S m.Ihw p.opo.I. pus r.gi.Ero de plflOS Uísendo NIut.s 5 ,nntusl. SQWSIÇSSS da QSMros .Mm.nt.oIo. 5 flScsvtavslí pus øit,t.oIo d. 
SilçõSE (limoso). (IlChs.I d..Unsdos AS Ion.isço.s 5 svSRIoS rSIhhS4oS pus Ss...S1. MuncIptI de Eduesol, do musoIplo Es l4o.IuM&Ct 

LOTE 3. EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM 	 EIPECWICAGAO 	 ~1 QWE MARCA Vt WSTAO RI 	 Vft TOTAL RI 
CARNE IOVWA MOCA CILAOA. CITa £ PARTIR DA  
MOAGIM 	MASSAS 	MA¥"C~* DE CARCAÇAS DI SOflIOS 
SADIOS. 	ASATOOS 	505 	NSPIÇ.AO 	VETERISARIA 	E 
MAIS*ADOI EM CONDIÇÕES IEQMMCAI SATBPATORIAS, 
SE0000 DE ISEDIATO COR-OCLAMENT0. lUSiTO OS TI0S 
INPERIORES 	COM 	0550$. 	CARTLAOINS. 	GORDURA, 
APONEVROSES. TINDOEI. COAOULOS E NODOS UNVADCOS. 
ADITIVOS £ COADJUVANTES DE TSCNOI.00IAJELASORAÇA NÃO 
SIRAO PERMITIDOS IMASALAGIM PRIMARIA CI POLETILINO 
TRANIPARENTE,RI5IST1NTI 1 ArOXICO. LIMPO. NÃO VIOtADO, 
PICHAMINTO A VAÇUO, QUE GARANTA A ISTEGICADI DO 
PROOUTO ATE O MOMENTO DO CONSUMO. PESO LIOIJCØ DE lES 
ACOCO4ADOS EM CAIXAS DI PAPElÃO LACRADAS E lIS 	Im 	DUM ,is ISS RI *00 Esis .9 "a RI 2000.50 

TACTAI COM IS ES 	A EMSALAQtM DIVINA CONTER 
ESTERNAMINTE OS DADOS OS CCNTFICAÇAO. PROCEDENCIA. 
SI?OIIMAÇAO MUTRICIONAOt POR PORÇÃO. NUMERO DE LOTE. 
0*1* DE VALIDADE. PESO DO PRDOUTO, TEMPERATURA DI 
I$TOCAOEM, ARMAZENAMENTO. E CONEIRVAÇAO. NUMERO DO 
MEOISTRO 	'JOMENISIERIo 	DA 	AORICULTURAJSIP.OMOA 	E 
CARIMSO OS INSPEÇÃO DO SIP OU SE 	ESPICIF1ÇAÇOIS 
MPRISSAS 	NA 	PROPRIA 	IMSALAOLM. 	CARACTERSTICAS 
GERAIS O PRODUTO DEVERA APR*IISITAA COR VERMELHO 
SSAHANTE 	£ 	0004 	CARACTIRSTICO. 	SEM 	5.5*4 	DE 
SERVINTAÇÃO PUTRICA Dl) PARTES ESVERDEADAS 	PRAZO 
PARÁ £OIISLIMÕ USÍSIO DE WOEI) MASSA hÁ GATAA  
CORTL CONOEALDO DE BOVINO DE PRIMERA 1  LAGARTO), 
PROVENINTE 	DE 	MACHOS 	SADIOS. 	ABATIDOS 	SOB 
INSPEÇÃO VETERINÁRIA E MANIPULADOS EM CONDIÇÕES 
HIGIÊNICAS SATISFATORIA, UM PELE OU OSSO. ASPECTO: 
AUTOPSIO DA ESPECIE, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, 
CO! VERMEU4A BRILHANTE E UNIFORME SEM MANCHAS 
ESVERDEADAS 	OU 	PARDACENTAS 	00014 	PROPRIO 
EMULADO 	EM 	FLUE 	DI POUCTLEIIO 	RESISTVITE. 
TRANSPARENTE E ÁTOMO. LIMPO. NÃO VIOLA$O. 01)1 QIJSISOIISIIS 

2 OARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO 110 200 	DUSOl *52200 qu.Iroc.nlo. R114400.00 
DO CONSUMO. ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS. A  
EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS 
DE 	IOENTIFICÇÃO,PROCEOCNC&A, 	INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAL POR poaçÃo, NUMERO DE LOTE. DATA DE 
VALIDADE. 	PESO 	00 	PRODUTO. 	TEMPERATURA 	DI 
ISTOCAOEM ARMAZENAMINTO E CONSERVAÇÃO NUMERO 
00 REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRJCLLT1.fl/5VOA E 
CARIMBO DI ss€çAo DO Sã  OU 5*. PRAZO PARA 

- CONSUMO MASMO DE IQIDIZ) MESES NA DATA DA ENTREGA  

CORTE 	CONGELADO 	DE 	BOVINO 	EM 	CUBOS 	DE 
PRIMEAIPATINHO), PROVENIENTE DE MACHOS SADIOS. 
ABATIDOS SOB INSPEÇÃO  VETERINÁRIA E MANIPULADOS 
EM CONDIÇÕES HIGIENCICAS SATISFATORIAS. SEM PELE E 
SEM GORDURA APARENTE. ASPECTO PROPRIO DA ESPECIE 
NÃO 	AMOLECIDA 	NEM 	PEGAJOSA. 	COR 	VERMELHO 
BRILHANTE E UNSORME, SIM MANCHAS ESVERDEADAS 011: 
PARDACENTAS. 0004 PROIRJO EMBALADO EM FILME DI 
POLIEIILENO RESISTENTE. TRAJSSPARENTE E ATOXICO. 

lSisIIIS 
UMPO. NÃO VIOLADO. QUE GARANTA AINTEGROADE DO KG 	

mo DUBOS RS 2300 	noysounlos RS 5 $®Ø$ 
PROOVTO ATE O MOMENTO DO CONSUMO. ACONDICIONADO naIS 	

rias 
EM CAIXAS LACRADAS A EMBALAGEM DEVEM CONTER 
EXTERNAMENTE 	OS 	DADOS 	DE 	IDENTWICAÇÃO. 
PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRJCIONAL POR PORÇÃO, 
NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE. PESO DO PROC4JTO, 
TEMPERATURA 	0€ ESTOCAOEM, 	ARMAW4AVENTO 	E 
CONSERVAÇÃO. NUMERO 00 REGISTRO NO MINISTERIO DA 
£GRICIAJURAISSCOA E CARIMBO DE PISPEÇAO DO 545 
Di) 5* PRAZO PARA CONSUMO VINIMO DE TOIDIZI MESES 
NA DATA DA ENTREGA. 

,RI.w an—'. 	451a115w. UT .—"-' 	flA4.flLit. 
PERFEITO 	OISENVOLW,IENTOO. 	ASATOO 	PROCESSADO. 
ACONDICIONADO E ARMAZENADO. CONFORME AI NORMA 
HIOIENICO'IANITAR(AS E DE 'IAS PRATICAS DI ELASORAÇAO. 
EM 	MATAOOUT4RI0ORIPO 	SOE 	INSPEÇÃO 	PIOIRAS. 
ACONDICIONADOS ATWAVSS DO SEU SWOLV*IENTO. PEÇA POR 
PEÇA. COM  POLTEIIO E CEPOS DE URSII DSPOSTOS EM 
CACA, 	DI 	PAPELÃO 	OU 	SAIJAS. 	LEVADOS 	A 
CEPISELAMEMTO POR 	PROCESSO RAPtO EM TtNIIB 	E 
MAIflCOS E TEMPERATURA DE 	3S'C. ASPECTOS UNIPORMES, 
SEM ACUMULO SANSUIIIO. SIM CORPOS ESTRAVIOS. SEM 

4 	MANCHAS ESCURAS OU CLAAI. AUSENCIA DE LIMO NA NO 100 BOI BRASIL doa mia RI 10.00 mil mie RI 1.500,00 
SUPERPICIU E APARENCIA ER•HANTI. SEM RESTOS DE EPILOON 
E DA PORÇÃO DO OWRAGMA E DE P055055 GORDUROSAS 
ARDENTES. NODOS ~AMOR E ORAIIDEE VASOS DE HII.O COR 
UNIFORME. SEM MANCHAS ESCURAS OU ZONAS CLARAS 
CONSUTIIICIA F*ME. COMPACTA. ElASTICA 5 LJOI*.AMEIITS 
UMCA ~a SASOR SUAVE. AORÁDAVIL E CARACTT1CO 
A EVSALAOEM DEVEAA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTWICAÇAO. PROCEDSWCI& INFORMAÇÃO WTRICtNAL POR 
PORÇÃO NUMERO DE LOTE, DATA DE VASOADE, PESD DO 
PRODUTO. TEMPERATURA DE ESTOCA0SM, ARMAZENAMENTO 

- 
QuIIOflsm 

VALOR TOTAL DO LOTE 5 Taisat 
SISoS 

 
IS 

RS $4200,00 

9 
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t.on to. assvo ir .-,---- 	 \ !.. 1 
TEM  ESPECWICAÇAO JUNDIQTDE MARCA 1 	VIL WITARIO RI VR. TOTAL RI 	S.. 

Mecenlo opo espaguete, mmc de fla,ole de Istgo, 
pe.I.uqttedo. enriquecido com 1.1,0 e ácido 06h00. imb•Iegem 

primerle polielllsno lrsnip.rente, rnisIsnI., etóesoo, 
hermeolcemente fechado por t.rinoeoldig~. sem telhes no 

tech.meato • celisterie co menuá.lo que .11. .. eWe com 
f.cilididel com Idestllriciçio do produto. inlbrmeçao 
nuiricioflhl por porfio. dIte de embeieg.in. prelo de ieiidadee 	PC 	200 BRANOINI •eaqia RI lis 	 - RI 110.00 
p.so liquido de SOOg (especificeções intra,.......prôprie oee*e..e 
.mbiIagem( •condiaonedo* em terdes iecredoe de 10 
pacotea isento de moto odoote .Ifr.nhoe tubsi Cosias 
noCivas e qucisquer outro tipo de imola,.,. Praia s,ai,mo de 
veedade oca me... 010111 d entrega 

!un.fle UpiO petefu$o. cc.,. Ovos, 	essa de 505005 lia, InDO. 
paee.eved0 	wgia000 coa fere e ácido fisco esóehsgem 

p'tieáfle pdaet'ce flne.eieme, e16*icos r.eisls.te ri. 

Avenusejo Que nio se ate com rec.iiaeoe) com ideiMfficaçio 
do prt.dsAo. intonneçlo niatrtcionei — po'çio. d.Ie de  
e'tbeiigem. POlO de velidede e neo Iriximão de *000 	 PCT 100 ESTRELA 	noventa enove RI 311 noventa. RI 310.00 
iesp.citiceçõec impressas ne prÕp.Ie embelegen.). oeetevee nove iteje 
•cond.cionedoe 40,r..dos tecredos de ID pecole. isestlo de 
mofo odores n'cenhos, eubatàncles Actives e quelequer 

outro tipo de impijitas. Prezo minimo de validada do 	mflee 
it de da de entrega 

Farinha d• logo elpeciel -Produto obqldoe partir de oeteei 

limoo. de.eeaininadoetão ,  Isento de meterie plInIl Ief'olee 

.0 minaria  cotado 
de conserveçio. Coe. lapedo de $ Ruo. 

cor brence ou iige.remente emassiede, cheiro e sebo. ,wÔpil,. 

sem termenlo Eimoeiigeitl pleetice eia pepeo de eg contende IS tU0 e 5e e 

os dado. de ldenliticaçlo e intoemeçdas eutnsloneie 10 11* 100 	DONA SAPIA neesMe e na-el Ri 3W no*. e Ri 311.00 

produto e N.I. de yesdem minimo ate 'teses . 	 5efl0 nOfl 'leIs 

- 

VALOR TOTAL 00 LOTE 
-- 	 - 	

- 

 
mrotiantAs 
e.seeee 

LOTE II- EXCLUE" MEEEPP 

TEM ESPECIFICAÇÃO UNO OrnE MARCA VR. UNITAPIO RI VR. TOTAL RI 	- 

Ccii torrado e moldo embeledo à vácuo EXTRAI peso liquido  

de 2,09. NÃO TRANSOÉPIICO. 000.i selo de purere. embelegem 
primário melaliude com Idenliticaçlo do produto e fabdoenle, 
dele de embalegem dou prezo de validade n° do registro no 

bugio pel 000 competente • acondicionados em falte de 

papeiio iecvades e Intectes contendo 20 embaieqena  P.no PCT M 	PURO d RI SOU 
minimo de veildede de O meles flá data da entrege reate 

tepecltic.çõei Impressas te prÕp.te ea,ebeiegeas 

e,i oRe de .n iir.o focada waqueada coas teivO e £000 Idace. 

rLoccsrn.OS um SAL. -' eao~ de papei Ou de 

uas-.sp.rwne atoejce. CO.,, .dentit.cbçao do piedeae e 

rebate". isoneafio nuvlaoaei peiporçio, date de 

embalde'... prezo de vshdede sono! liquido de 001) 9. 

econdic.00edOs em lerdos lecredou com 30 pacotes 
tspeci!.,SCôeI ,mp.seses Pn 300 ne proprie embologan. 1 une reel e trezentos e 

2 	Isento de moio. odores eetrerehoe, subelhncles eoclvae e PCT 	100 	MAINIIA dezenove RI III tlnquent. e RI 357,00 
quaisquer outro tipo de iit'pul*za. Prezo minimo de velidede de centevoe sele teci. 

• nesse, lendo no máidmo 2 meses de fabaceçio na oceslio 
da Insufle 

titula de mandioca de primeira qualidade. p'tduto eseàeeo 

e,treido da mtndioca, odor egridivei. irwe de ca 	leSe e 

reMos-o Embalagem pdlieteeno at6vce e resaewds I 

contendo os dados de ids.sitecaçao do produto, sdoaefle co rede e se e 

Sutricidnai pO porçeo e prezo de vadade meue,.o dedO meeee RO 111 AMAG& n0,aa RI I,0 sessenta e RI 1.0*100 

a dita de ent'.e c*avoe dois leal. 

se.reflsedo de '°M edoibatagem pnmlne piletice 
trenspereese resistente e ss6eica. henh,et.cenienIe fechado por 

termo eoidetem. coo, idealiuiceçlo do produto, nome. 

endereço e registro do enipecotedor. dele de embelegem e 
rezo de validede peso liquido de 100g, econd,cionedoe w" 

fardos iec,edos de 20 pecolse ie.peciflceçb..s impreeses AI 
g,ezentoe e 

p.ópr.eembele e.n) leento de mofo odores celtas, hos, oito reate e quarenta 

eubsl andas ,iudiveeequ siques outro tiPo de imputeI. O 40 	REALIZA cinquenta e um Ri tIl reais e RI 340.40 

produio deesva epr.eente' te Idade m.nme dei messe e partir 
. canteese quarenta 

de dcli de entrege 
oe.de 

i ~~~ 

r  Y y `lá, 
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PRAZO DE ENTRLOA ~OS (CINCO) DIAS CORRIDOS. a toMai 4* sxpSiçIo da ORDEM DE COMPRA. Contom,. o Edital, 	 \. Y 

PRAZO DE VALJOADC DA CARTA PROPOSTA 50 (SISUNTAI DIAS. conla. da .xp.diflo 4* ORDEM DE COMPRA, Coatom,. o Edital. 

DECLARO QUE NOSPREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLIRDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTS SOBRE FORNECIMENTO REFERENIESA TRIBUTOS. ENCARGOS 
SOCIAIS E DEMAIS ONIJES ATINENTES A EXECUÇÃO 00 OSJETO DE UCITAÇAO. 

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DC D!ITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HASILITALCAO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTA 
EM CONFORMIDADE COM AS E)UGENCIAS DO INCTRUMENIO CONVOCATORIO. 

IGUATUICE, 14 DE MARÇO DE 2015 

1)51/  

/ 
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PROPOSTA DE PREÇO 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÃO ELETRÔNICO 14 2019.02.12.1 . SRP 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS 
PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) E (LANCHES) DESTINADOS ÁS FORMAÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ)O DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE EXCLUSIVA À ME E EPP. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Lote 9- EXCLUSIVO ME E EPP 

5wwww u*RCA uNto 01~ VALOR WITANO VALOR TOTAL 

Áçúca' Cn$111 supsidor. puro. itt de P  
de salTa COitititI etilegtin pÁména Saba 
rflistanla Móco. tranaparenhe 000C, -4.. 	i 
registro do enlp500hedor numero de regista do prodiAo 
no orgão cw.,.a.IM e proadônca, data de entalagem OLHO 0  
ep.azoõevsidadsepeeolQidodelkg 

ÁGUA 
1(6 1200 R$ 	 4.10 AS 	420.00 

(asilos~ ~~na PrÕOIJ  .ntaagevn). em 
fardos lacadas de 30k9. Ifl de irdo. odores 
.sva~ aubitãitaa nocivas e Quaisquer auto tipo de 
npursza Prazo minlmo de validade dei mitos da data 

da sanga 

Arroz Parbollizsøo longo fino tipo 1 embalagem primária 
polietileno resistente, atóxico. traraparente 
hmet.camente fechado por termo-soldagem .Com PISO 
liquido de 1 Iig. contendo identIfIcação do produto, nome 
e endereço do empacotador, número de registro do 

2 
produto no órgão competente e procedência. informação BEM 

1(0 300 As 	 4.40 RS 	* .320.00  
nulr.cjonaI por porção, data de embalagem e prazo de CASEIRO 
validade em fardos lacrados de 30k9 (especificações 
impressas na própria embalagem), Isento de mofo, 
odores estranhos. substâncias nocivas e quaisquer outro 
Iço de impureza Prazo de validade mlnimo dó 	mesas 
da data da entrega 

Atroz polido branco ~fim tipo 1, entaiagem 
pomirta pobetI.no realetenis 4~ var.spwn. 
hemsticnhs flas por fl-soldagen. Com  peso 
Igudo di 1 kg cJu C.*ção 00 vota. nome 
e et'diraÇQ do srrpacocador. n(lreo de reg.sto do 
produt rio Orgão ccmç..t'i. e 	dãnaa inlorvnaç$Q BEM 

1(0 600 AS 	 $60 AS 	3 
nutoonal por poeçho, data de entalagem e prazo de CASEIRO 
validade ao, fardos lacados de 30k9 (espeotcações 
impressas ris própria embalagem). Isento de mofo. 
Odores estranhos. substincisa nocivas e quaisquer outro 
tipo de impureza Prazo de validade mlnlmo de O "*515 

da data øa entrega 

Farinha de Mandioca classe branca, saca e fina, do tipo 
1 embalagem primada potietilvio transparente 
resistente atõxco, hecnetcamente fechado por termo- 
soldagem com peso liquido de 1 kg, contando 
ident4cação do produto, nome e endereço do 
empacotador, número de registro do produto no Orgão 

4 competente. procedência, informação nutricional por XICALOO 1(6 210 AS 	 4.16 AS 	873.60 
porção, data de embalagem e prezo de validade, em 
fardos lacados de 30k9 especlflcaçõea impressas ria 
própria entalagem). Isento de mofo odores eetraitos. 
parasitas, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza Prazo da validade minimo os e n'eses da data 
daenb'ega 

wJ 

ON 

ir  

OAV  



n 

Feijão casioguinha tipo 1 embalagem p1mSse pobetierto 
transparente, resJstar 	atócc. twmetcarnss*Ø 
fechado por ~~ com identfração do 
produto nome endereçoe registro do eitip.cccador. 
numero de registro do produto no órgão competente, 
informação nutricionei P0' porção, data de embalagem e 

FIBRA KG 300 RI 	1400 RI 	420000 
prazo de validade e peso liquido de 1 kg.(especlficações 
Impressas na própria embalagem) em fardos lacrados 
os* 301,9 Grãos secos e limpos sendo permibdo o Imita 
de 2% de impurezas e matenais estranhos, ooedecando 
a portana lei de 24C7967 - MÁ prazo r,nWnO de 
vade de 6 meses da da'.a da ent'ega 

Feijão de corda tipo 1. embalagem primána polietileno 
transparente, resistente, at&co. hermeticamente 
fechado por Iermo.soldagem. corri identificação do 
produto contendo: noite endereço e registro do 
snpaoocado(. numero de registro do produto no t'$o 
competente, informação nut'ioonal por porção data de 

6 sntsagem e prazo de vaidade e peso líquida de 1 k FIBRA KG 150 RI 	14.00 RI 	2.100.00 
(espeotcaQÕe$ impressas na própna embalagem), iii. 
fardos lacrados de 30 1111. Grãos secos e limpos, sendo 
pern,it do o limite de 2% de impurezas e materiais 
estranhos, obedecendo a portada 161 de 24/0?t1967- 
MA. prezo  mínimo de vaidade de e meses da data da 
flga 

Feijão prelo tipo 1, embalagem prmóna poiietileno 
transparente, resistente atórco, hermeticamente 
recriado por termo-soldagem. coo, ideslttcação do 
produto nome endereço e registro do empacotado', 
numero de registro do produto no órgão competente. 

7 
informeçãonufl0iøn& por DOMO dato de embalagem e 

FIBRA KG 150 RI 	1050 RI 	575V 
prazo de vaidade e peso líquido co 1 kg especicaçÕes 
wnpresãas na prooria entalagem em fa.do5 lacrados 
de 30 kg Gdos 50w' e limpos sendo pemtoo o Imite 
de 2% de impurezas e matinal estranhos, Obedecendo 
a porlana 161 de 240711967 - M A prazo mInirno de 
validade de 6 meses da data da entrega. 

- VALOR TOTAL 00 LOTE 	' . fl 	11.34360 
Zero ¶0 	tezros e ;.Ne"'.a e o 	-ias e sessenta 

centavos 

LOU 10- EXCLUSIVO ME E EPP 
iwi DESCRIÇÃO 	'- MA liMO QUANT VALOR 	T RIO VALOR TOTAL 

Macarrão Ipo espaguete, massa de sêmola de trigo, 
pasteu".zado enriquecido com lacro e acido fólco 
embaLagem" prima'ta poliseleno Vanspaferite. resistente 
abórco rie'rne(*amerte fechado por tr'O-$Oldagem 
sem falhas no techarneMo e resistente ao manuseio (que 
não se abra com facilidade) com dimof~ do 
produto, informação nutncional por porção, data de FORTALEZA PCT 200 RI 	 2,90 RI 	580.03 
embalagem prazo de validade e pela liquido de SOOg 
(especificações impressa na própria embalagem), 
acondicionados e,,, fardos lacrados de lO pacotes, 
isento de mofo odores ast,anl%os, s&Cstinoãs nocivas e 
quaisquer outro too de impurgu, Prazo rSM,,o de 
vaidade 09 e meses da data da entrega 



,ÇtiI 

ai S 

Macarrão tipo parafuso com ovos nassa de sêmoLa de 
trigo, pasteurizado. enriqueado cor, ferro e acido fóliw. 
embalagem pnmária plástica transparente, *tóxico e 
resistente ao —anuseo (que não Ss abra COr' facilidade). 
cor, identificação do produto. infonflação nutxtc.ral por 

2 porção data de enioalageí-n prazo O. vaadadea peso BRANDINE PCT 100 R$ 	 338 RS 	338.00 
Iqt.00 de 5009 (espeotcações impressa na p.tçna 
entatagefn) aconcconados em tardo, tac!ad3s de 10 

pacotes Isento de mofo, odores estranPos, substãnc4a5 
noovss e quaisquer outro bpo de impureza Prazo 
rnlnimo de vaidade de e meles da data da entrega 

- Farinha de trigo especial - Produto obtido a partir de 
cereal limpo. desgerminado e são. isento de matéria 
prima terrosa e em perfeito estado de conservação. Com  
aspecto de p6 Ano, cor 

3 branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor SAI'tANOI XC 30 RI 	 478 Rã 	470.00 
prÕprlos iam fermento. Embalagem plástica 
ou papel de 11r9. contendo os dados de identificação e 
informações nutricionais do pro&to e prezo de validade 
mínimo de 04 mesa.  

- —MW 
nI trezentos e noventa e seis reais 

Lote 11 . EXCLUSIVO ME E EPP 
DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT VALOR UNITAR1O VALOR TOTAL 

Cata torrado e modo embalado á vácuo EXTRA, peso 
liquido de 2509, NÀO TRANSGÉNICO. com  selo de 
pureza, embalagem primária metalizada com 
idsntdcaçáo do produto e fabricante, data de 
embalagem e/ou prazo de validade. n° do registro no P.4ARATÁ P07 800 RI 	 964 RI 	7.71200 
órgão competente acondicionados em casa de papelão 
lacradas e intactas contendo 20 embalagens. Prazo 
minero de validade de 6 meses na data da entrega 
Especiflcações impressas na própria embalagem 

Farinha de milho locada ennquecrda com ferro e Iodo 
róaco. FLOCOS FINOS SEM SAI. em embalagem de 
papel ou de plástica flnspai'e.,te, atóxica com 
identflcação do produto e tabncante nfoanaç*o 
ni.*conal por porção. data de emba~ e prazo de 

2 
ade ' pow liquido de iZ 	 em" BONOMILIIO POT 300 RI 	 • 80 RI 	540 00 

sf001 lacados com 30 pacotes. Espeoflcacóes 
impressas na propla embalagem Isento de moro 
odores estranhos, substáncias nocivas e Quaisquer outro 
tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de O meses. 
tendo no máximo 2 meses de fabncação na ocasião da 
entrega. 

Fécula de mandioca de pinheira Qualidade, produto 
amiláceo exlralda da mandioca odor agradável, livre de 
ca'áter ácido e rançoso. Emoalagemn potietíieno atóxca e SINHA 

XC 18D RI 	 8 S6 1 S" ' 4j 
resistelte de 1 k contando os dados de dertircação do MARIA 
p'oduto informação nutncional por porção e prazo de 
vai dada mn.mo de 36 meses na data da enteça 

Proteira textunzada de sa, ectagein pmimEia 
plástica I'ansparerte resistente e atótca. 
heTn,tcarnerte recheGo por lermo.scldagemn 
denbfcação do produto, norte, endereço e registro ao 
empacotador data de embalagem e prazo de validade 

4 peso liquido de SOOg, acondicionados em fardos CAJ'AIl XC 40 RI 	 0.16 RI 	247.20 
lacrados de 20 paco1es tespecificações impressas na 
própria embalagem). Isento de moto. odores estranhos. 
subsiancias nocivas e qualquer outro tipo de impureza. O 
produto deverá apresentar validade minima de 8 meses 
a partir da data de entrega. 

1' 	, / 
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- Garfo desca'Uvel pata sobremesa confeccionada en' 
4 plastico oxl-eÕoÕegqad4vel atói,co pacosa com 50 STRAW PCT 80 RI 	 3,10 RI 	248.00 
- unidades 

Pica) Filme de PVC banspaseifle. resistente 	atônco. 
CC." larga ntiirna de 2w" bobina de 30 'retos 

GUAJ UNtO 150 RI 	 3.10 RI 	465,00 

- Prato fundo 50 com tampa ri Poliesbreno Expandido 
6 EP$swedeCFC emcatxasdepapeláolacradas COPOBRAS CX 30 RI 	 7750 RI 	232$00 
- cOntendo 100 unidades (pai).  

Prato raso descartável Para sobrainesa, branco, atóxico 
TOTAL PCT 400 RI 	 092 RI 	3011100 

- pacotecom londades 1 

Sacos deacart4veia pare sandulches (hei dogl 
8 hamburgus) confeccionados e." plastico PLJtSCAS PCT 100 RI 	 2 13 RI 	210.00 

oxibodeg'ad*vel, atóxico pacote com ¶00 unidades 

- vALÕWTaI ii. DO LOTE e 	437L00 
oatro mii trazemos e setenta e nove 'ea $ 

VALOR GLOBAL DAPROPOST& 	 1 RI 
setenta e nove mil, duzentos e cinQuenta e sete reais e oitenta centavos 

Prazo de entrega: Maximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela administraço. 
Validada da proposta: 60 (sessenta) dias 

Dtcia,mos ora tocos os fins de direito. que nos preços ofertados estIo incluídas as despesas incidentes sobre o torneamento referente e 
tributos encargos sociais e demais ónus atinentes á exec*içao do objeto desta licitaçáo 

Decla'amos para~  cl fins da direito Que cumpn"O, pienarrenle os requisitos de hat'i'taÇác e ILC csla Cri Popcsta esta em 

crtor— dada co" as esgé'vcias do .nstr"ento crvocatóno (edital) 

o.t. tia (CÍL 21 de narço o. r, 19 

S/ 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N# 2019.02.12.1 - SRP 

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

aquisições de gêneros alimentícios e descartáveis para confecção de refeição (almoço) e 

(lanche) destinados as formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Horizonte/CE. /44j  
Lote 1-EXCLUSIVO ME E EPP 

1km Especificação Und. Quani. j MARCA Unit.  

Abacaxi Pérola, de primeira qualidade, 
tamanho médio a grande (aproximadamente 
1,5kg), in natura, tamanho e cor uniformes e 

sem defeitos, apresentando grau de 
Unid 160 CEASA Ri 2,75 Ri 440,00 

maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, 

com ausencia de sujidades, parasitas e larvas.  
Banana prata tamanho médio (lOOg), de 
primeira qualidade, in natura, em pencas 

2. 
Integras, tamanho e coloração uniforme, com 

Kg 200 CEASA R$ 3,00 Ri 600.00 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 

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

Laranja pera tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com grau máximo de 

3. 
evolução no tamanho, aroma e sabor da 

200 CEASA Ri 4,00 Ri 800,00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

Limão tipo galego, tamanhos uniformes, de 
primeira qualidade, frutos com grau máximo 

4. 
de evolução no tamanho, aroma e sabor da 

Kg 40 CEASA Ri 7,70 Ri 308.00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

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

S. machucados, sem larvas, parasitos e outras Kg 60 CEASA Ri 8,00 Ri 480,00 
impurezas, acondicionada em caixas de 

papelão.  
Mamão formosa de primeira qualidade, com 

80% de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

6. tamanho, aroma e sabor da espécie, sem Kg 160 CEASA Ri 3,60 Ri 576.00 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

machucados.  
Melancia graúda, de primeira qualidade, 

casca integra, livre de sujidades, parasitas e 
7. larvas, tamanho e coloração uniformes, Kg 200 CEASA Ri 2,35 Ri 470,00 

devendo ser bem desenvolvida e madura. 
com polpa firme e intacta, sem machucados.  

AW 
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Lote 10- EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação Und. Quant. 
Valor 1  Valor 

MARCA Unit. total 
Macarrão tipo espaguete, massa de smola de 
trigo, 	pasteurizado, 	enriquecido com 	ferro e 
ácido 	fólico, 	embalagem 	primária 	polietileno 
transparente, resistente, atóxico, hermeticamente 
fechado por termo-soldagem, sem falhas no 
fechamento e resistente ao manuseio (que não se 
abra 	com 	facilidade), 	com 	identificação 	do 

BOM 
1. produto, informação nutricional por porção, data Pct 200 

SABOR 
1(5 4.75 

de embalagem, prazo de validade e peso líquido 
de 500g (especificações impressas na própria 
embalagem), acondicionados em fardos lacrados 
de lO pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses 
da data da entrega.  

Macarrão tipo parafuso, com ovos, massa de 
sêmola de trigo, pasteurizado, enriquecido com 
ferro e ácido fálico, embalagem primária plástica 
transparente, atóxico e resistente ao manuseio 
(que 	não 	se 	abra 	com 	facilidade), 	com 
identificação do produto, informação nutricional 

2. 
por 	porção, 	data 	de 	embalagem, 	prazo 	de 

Pci 100 BRANDINI 1(5 5.65 
- 1(5 

validade e peso líquido de 500g (especificações 
impressas 	na 	própria 	embalagem), 
acondicionados 	em 	fardos 	lacrados 	de 	10 
pacotes. 	Isento 	de 	mofo, 	odores 	estranhos, 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses 
da data da entrega.  

Farinha de trigo especial - Produto obtido a 
partir de cereal limpo, desgerminado e são, isento 
de matéria prima terrosa e cm perfeito estado de 
conservação. Com  aspecto de pó fino, cor branca 

DONA RS 
3. ou 	ligeiramente 	amarelada, 	cheiro 	e 	sabor Kg 100 

MARIA 
R$ 5,15 

51500 
próprios; sem fermento. Embalagem plástica ou 
papel de 1kg, contendo os dados de identificação 
e informações nutricionais do produto e prazo de 
validade mínimo de 04 meses.  

VALOR TOTAL DO LOTE 10  

Lote 11— EXCLUSIVO ME E EPP 

[Item 
Valor 1 	Valor 

Especificação Und. Quant. 1  MARCA unit. Total 
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Colher 	descartável 	para 	sobremesa 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 
biodegradável, atóxico, pacote com 50 

Pet 80 
 

CEPEL 
R$ 5,2 5 

420,00 
unidades. 

Faca 	descartável 	para 	refeição 

2. 
REFORÇADA 	confeccionada 	em Pct 80 

CEPEL 
RS 7.40 R$ 

plástico 	oxi-biodegradável, 	atóxico, 592,00 
pacote com 25 unidades. 

Carro 	descartável 	para 	refeição 

3. 
REFORÇADO 	confeccionada 	em 

PcI 80 CRISTAL R$ 6,80 
plástico 	oxi-biodegradável, 	a tóxico. 544,00 
pacote com 25 unidades. 

Carro 	descartável 	para 	sobremesa 

4. 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

Pci 80 
CRISTAL 6,00 

1(5 
biodegradável, atóxico, pacote com 50 480,00 
unidades. 

Papel 	Filme 	de 	PVC 	transparente. 
WYOA RS 

S. resistente e atóxico, com largura mínima Unid 150 R$ 6,35 
952,50 

de 28cm, bobina de 30 metros. 

Prato 	rondo 	50 	com 	tampa 	em 

6. 
Poliestireno 	Expandido EPS, 	livre de 

Cx 30 
COPOBRAS  R$ 455 

RS  
CFC, em caixas de papelo lacradas ' 136,50 
contendo 100 unidades (par).  

7. 
Prato raso descartável para sobremesa. Pct 400 COPOBRAS 1(5 2,50 

RS  
branco, atóxico, pacote com lO unidades.  1.000,00 

Sacos 	descartáveis 	para 	sanduíches 

8 
(hot dog/ hamburguer) confeccionados PcI 100 $PLAST 1(55,05 

RS 
em plástico oxi-biodegradável, atóxico, 505,00 
pacote com 100 unidades. 

VALOR TOTAL DO LOTE I9  

VALOR GLOBAL: R$ 203.351,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E 
CINQUENTA E UM REAIS) 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaro para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as 
despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e 
demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

21 de Março de 2019. 



PROPOSTA DE PREÇO 

COMISSÃO DE PREGÕES DO MIJNICIPIO DE HORIZONTE-CE 
A P*EFETflJRA MUNICIPAL DE HORIZONTt.Ct 
AtE. PREGÃO ELETRONICO 201941.12.1' SRP 
ABERTURA: dia 21 Março 6. 2019. ás 00:00 horas. 
MasaØ. CL 20 de Março de 2019. 

OBJETO: Seleção de melhor proposla para rql,tmde paços visando Muras. eventuais aquisições de g*naros ailm,nticIo,. d.scailáveli pau confecção de refeições (almoço) e (lanche,) 
destinados ás formações e aventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação do município da Horilonte/CE. (eaelusiva à Mie Efl), conforme especificações contidas no Termo de 

Referincla, 

fiM 	 DESCRIÇÃO 
jrmr - r' -  

QUANI. 	UNO 
' •i 

   MARCA 	V. UNI 	
V. UNIT. POR 	

V. TOTAL 	
V. TOTAL POR 

EXT100S0 

Micante tipo espaguete massa de stnoIa de trigo. pesteixndo. 

cnnqueçido com feno e ácido folico, embalagem piimá,ia polietileno 

lnnspa,enie, resis tente. alóxico, hcrniclic.,nente fechado por termo- 

soldagem. sem falias no (eclwncmo e resnlentc ao manuseIo (que não te 

abra 001111 	ciIidadc), com idonlilkeçto do produto. iannaçso 
200 PCI PITYNÍ AS 	2,75 

do's,apie 
tanta e erce IS 	 550100 

i4tttS(CS cWeants 

mgnc.onai por porção. data dc emb&ab'em. prazo de validade e pelo 

liquido de SOOg (especificações impiouas ria própria embalagem). 

acondicionados em (sidos lacrado, d. O pacotes Unto demoro. odores 

estranhos. subsiáncias nocns e quaisquer outro lipn de impureza Prazo 

mirim de validade 4. 6 mete, da deu da entrega 

Macarrão tipo parafuso com ovos, massa de slinota de tri go, 

pasteurizado, ,.vlquecldD  co°'  fera e ácido fálico. enbalatetn pnr'skrsa 
plástica transparente, atãxico e resistente ao manuseio (que não se 
SI COffl facilidade), Coa' IdenttflCIçàO 60 Produto. Informação circo 'eah aresta qji,hantõi . riste 

2 netlicionat por porção, data de embalagem, pino de validade e peso 103 PCI FORTALEZA AS 	5,20 *5 	 5*00 es.. 
liquido de SOOg iesoecificações Impressas na própria en.balagea), 

acondicionados ia, fardos lacrados de lO pacotes. isento de mofo. 

odores estranhos, substinc(a, nocivas e quaisquer outro tipo d 

wnptnta. Prazo mínimo de validade de 6 meses da data da emreça. 

Fazinha de trigo especial 'Produto obtido a pattir de cereal ilmoo, 

desaennlnado e são, lsénW de matéria prima terrosa e em perfeito 

estado de coriservaçao, Com aspecto de pó fino. cor branca ou 

ll9elramente amarelada, cheiro e sabor próprios; sem ltnnento. 100 (O PnMOR AS 	6,00 leis.... I$ 	 400.00 saircenoe 'seI 

Embalagem plástica ou papel de III. contendo o^ dados de 

identificação • Informações nut,'lcion.i, do produto. Prazo de 

validade mínimo de 04 meses. 

- 1VAWaTOtMDOE IDjum mh.UCassetaMar..h 	 ._ 

1CZ,A*MOa ala. NOS vAOfl 5 ADn3LStAD3S ACIKA ZJTAO INCth*oe TODO , OS T*IToa, £3CAG TflSAiMIe?Aa, PMVIDEI1CIAJIIOJ. riacAla E 

caaRc:A:a.7wa,lnna.eza'pca OEBLOCPsiCHVO DE PSSSOAL, rjaros OU DtsfltAS QUE :Iac:o.x 011 VOhItAM MI$C!D!* D1RS7A OU :No:pzn.eNn 500*5 O romitcnawto 

DOS lZ*VtÇo4/P1flOI. carnAants DA PpOStA. :NCWs:Vt A b4iflN Si WC. tMOOI DIC.AP)3OS ESTA flCWeO 70005 OS7OScow ,a,wa: $ E SSAVIÇOS 

ncisaÁatos A LncuAo DO Denit III ntn: 'As oosciçdea Da Uao 1 ,WiVTaI.ÇAO D'JM$TI O PRAZO DO catlwo HÃO P035500 ULT*APAUA* O VALO* HAxIIc 

te712U1,AOO PcI. 1TV4 E CONSCQUENflICK7I O VALOR OLAL. 01 P*SO$ ACUI PVCPOTOI t Di IXCWaXVIQADS psapclaAaruoAog DA DOflaA, 

PMZO DE INTRiGA DCI fl.00tfltI : 3C COADO CO4 o EDITM - NO flASO XAXtiID DI o:::icoIc:As.a CONTAR DA A7A rI ASSENA5UPa DO cairPATo E O n.czs'iaxTc 
a :.r.i,. rI cr.PM FTLA Caa;N:STPAÇAO. ri ACOStO A KICISSIDAXC DA G&STYA. NO LOCAL rIflNDD PElA A OXflntJXTt. 

OICLAPJJCS PAPA 0* DEVIDOS P1115 Di 31*55EV QUE  C'fl*hiCt flsitAàcIrTi oe flSlt'0S DE *ASELXTACAO 1 0115 NOSSA CAPtA ~POSTA latA LII OatP4IDADi cio, 
AS IXll4CIAS DO IlhSlPUaKIO OOIWOCATO*lO 11011*1.1 

/ ~ju 1 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.12.1-SRP 

LOTE 11 - EXCLUSIVO ME E EPP 
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COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 

Av. Presidente Cutelo Ijnnco, u 6 5100~ Centro. CEP: 62.UO-OO Horizonte-
CE 
Fone: (8$) 3336.1434 
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- 	CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELZTRONICO Ar 2010 DEll 1-ISP 

ObJM. IsI.çI. do aE*,oq preposto pó.. 1591*115 a p.fle. win',*O ruIuas . SIERIUEIS .qulsâçC.. do p.n.ro. .Ilm..,Iicio, 5 dncsnsvsIs pois ce.toçlo d• 
iulilça. (.Imoqo) 5 IOEhSSI dnvnado. 4s Iq..,.ç0.. . EV.MO9 asilado. p.I. SEC15IMIS Muncipal ds EdgcSçSo dó nIus'IcIpIÕ as 14002nlwCt 

LOTE 3-EXCLUSIVO ME E EPP 

UM EIPEcInCAÇA0 UNO 
IOTUE' 	

MARCA 	 VR IPIITARIORS 1 	IR TOTAL RI 
CARNE 5~ MA COMOELAO& MTCA A PARIR DA 
MOAGEM DE MASSAS MUICULARES DE CARCAÇAI DE SOVIdO 
SADIOS 	ASATIDOS 	505 	MSSIÇAO 	VETIRIIARLAE 
MANAOOS EM CONDIÇÕES IIOCMCAS SATflFATORIRS. 
SEGUIDO DE IMEDIATO COMOIIAMENTO. *ROTO DE TECIDOS 
W.SERIOREI 	COM 	05405. 	CARTLAGEIt 	GORDURA. 
APVROSES. TENOÕIS. COACIADI E MODOS LSOATtOS 
ADITNOS E COADNVANTII Dl TICNO(DOL&ELASORAÇA MAO 
leRÃO PERMITIDOS. EMAUALAOEM PRIMARIA DI POLATtENO 
T*AJOSPARS%TT$SS*TEMIE E ATO=O. LAIPO MAO Vn.A0O 
PECIEAMENTO A VACUO, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO ATE 0 MOMENTO DO COIUMO. PESO LICEJIDO DE IND. 
ACOECCIONADO. EM CAUAS DE PAPEL.AO LACRADAS E NO IDE DESCI vSS ad. RI *05 ddStd .55. RI 5.500.50 
PITACTAS COEI 	TI NO 	A EMSASAOSII 	DEVERA CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE OINTWICAÇAO. PROCEDENCIA. 

WOAMAÇAO PIUTIICJOEIAOI. POR PORÇÃO, "**0 D4 LOTE. 
DATA DI VALIDADE. PESO DO PRODUTO. TEMPERATURA DE 
ESTOCAGEM, ARMALEMAMEMTO. E CONSERVAÇÃO. NUMERO DO 
PEOIITRO 	NOMINSTERIO 	DA 	AORCIM.TURAIS.veOA 	E 
CARIMSO DE INSPEÇÃO DO 5V OU SE 	ESPECVICAÇÕIS 
IMPRESSAS 	NA 	PROPRIA 	EMSAI.AOIM. 	CARACTERIIT1CA8 
GERAIS O PRODUTO DEVERA ASIEMTAR COR VIRMEUEO 
SRLI4AII7E 	£ 	ODOR 	CARACTERÍSTICO, 	SEM 	IRIAS 	DE 
PERMENTAÇAO "TRICA OU PARTES ESVERDEADAS. PRAZO 
SAIA 	 DE 	MEIOS MI DATADA CONSUMO MnflQ 	1tÕ17I - 
CORTE CONGEALDO DE SOnhO DE PRIMEIRA (LAGARTO). 
PROVtNINTE 	DE 	MACHOS 	SADIOS. 	ABATIDOS 	SOB 
INSPEÇÃO VETERINARIA E MAPULAQOS EM CONDIÇÕES 
NIOIEMCAS SATIS$ATORIA. SEM PELE OU OSSO, ASPECTO. 
PROPRIO DA LEPECIE. MAO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA. 
COR VERMELHA ea.NANTE E UNIFORME UM MANCHAS 
ESVERDEADAS 	OU 	PARDACENTAS. 	ODOR 	PROPRIO, 
EMSALAOO 	EM 	FILME DE 	POUCTILENO 	RESISTENTE, 
TWISFARENTE E ATOXICO. LIMPO, PIÃO 	IOLADO. QUE  

GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO NO 100 DUM RI 22.00 	q...froc.ntos RI 4.400.00 

DO CONSUMO. ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS. A 
EMSAAOEM OEVERA CONTER UTWIAMENTE OS DADOS 
DE 	IOENT IFICÇÃO.PI1OCEDENCIA. 	INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL POR PORÇÃO. NUMERO DC LOTE. DATA DE 
VAUOAO( 	PESO DO 	PRODUTO. 	TEMPERATURA 	DE 
EETOCAGEM, ARMAZEMAMENTO E CONSERVAÇAO. NUMERO 
DO REGISTRO NO MINISSERIO DA AGRICULTURktFt'IPOA E 
CAmMSO DE WISPEÇAO 00 5V OU 5* PRAZO PARA 
CONSUMO MIMIMO DE ¶O(DEZ) MESES NA DATADA ENTREGA — — 

CORTE 	CONGElADO 	DE 	SOWIO 	EM 	CTSOS 	DE 
PRIMEflIPA'TlNHOI, PROVENIENTE DE MACHOS SADIOS. 
ASAITOOS soe INSPEÇÃO VETERINARIA E MANIPULADOS 
EM CONOICÕES ISGIENCICAS SATIVATORTAS SEM PELE E 
SEM GORDURA APARENTE; ASPECTO, PROPRIO DA ESPECIE 
NÃO 	AMOLECIDA 	NEM 	PEGAJOSA. 	CCII 	VERMELHO 
ORLNANTE E UNIFORME. SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU 
PARDACENTAS. ODOR PROPRIO. EMBALADO EM FILME DE 
POLIETILENO RESISTENTE. 	TRANSPARENTE E ATOXJCO. 
LIMPO. peÃo VIOLADO. QUE GARANTA A PITEGRIDADE DO 

ATE 	 CONSUMO. ACONDICIONADO PRODUTO 	O MOMENTO DO 
KG 309 FSIM —• Es. 	

RI 2300 	ODVSC*ntoS 
SEIS 

RIS 00000 

EM CAIXAS LACRADAS A ENSAtAGEM DEVERA CONTER 
EXTERNAMENTE 	OS 	DADOS 	DE 	IOEN'TWICAÇAO, 
PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRIÇIONAI. POR PORÇÃO. 
NUMERO DE LOTE. DATA DE VALIDADE. PESO 00 PROCUTO. 
TEMPERATURA DE EITOCAOCII, 	ARMAZENAMENTO 	E 
CONSERVAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO NO MINISTIRIO DA 
AORCULTURAS14D4POA E CARIMBO DE INSPEÇÃO  DO 50 
OU SIE 'PRAZO PARA CONSUMO MINIMO DE IDIDE2) MESES 
NA DATA DA ENTREGA 

— rsw 5'5— ES I.tSUU. 	 - ws.kA.AIN 
PERFEITO 	DESEWOLVIMIMTOO. 	AIAIIOO 	PROCESSADO, 

— 

ACONDICIONADO E 	ARMAZENADO. CONFORME 	AS NORMA 
IEOCIECO.SAIIITAELAS E Dl NAS PRATTCAE DE ELASORAÇÃO. 
EM 	MATADOUT.FRIOORVTCO 	SOE 	INSPEÇAO 	FEDERAL. 
ACONDICIONADOI ATRAVEI DO ECU EWOLVIMSNTO, PEÇA POR 
PEÇA. COSI POL1ITTLZIIO E DEPOR DE SEREM DISPOSTOS EM 
CAIXAS 	Dl 	PAPELÃO 	OU 	SANDEJAS. 	LEVADOS 	A 
CONGELAMENTO POR PROCESSO RAPtO EM 	TUNEIS E 
MAJITIDOS 5 TEMPERATURA DE . IE•C. ASPECTOS ~CRU,S. 
SEM ACUI.IaO $^~0. SEM CORPOS ESTRANMOI. SEM 
MAMCIIAS ESCURAS OU CURAS. AL,~ De LIMO NA NO IDO BOI BRASIL SE real, RI 10.00 ma ramo RI 1.500,00 
IEflIC* E APANENCa SAI.NAIITI. SEM RESTOS DE EPLOCII 
E DA PORÇAO DO DIAFRAGMA E DE PORÇÕES GORDUROSAS 

DENTES. MODOS LINFATICOS E ORAJIOES VASOS 01 HtD. COR 
VORME. SIM MAMOlAS ESCURAS OU ZONAS CLARAS

*TENCIA FflE. COMPACTA. ~MA 1 LIOCRAMENTE P IDA. ODOR E SASOR SUAVE. AORADAVEL E CARACTERU
MSALAGEM DEVORA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DI 

CSNTWICAÇAD. PIOCEDINCUL PI#ORJIAÇAO NUTRCIOIIA& POR 
PORÇAO NUMERO DC LOTE, DATA DE VALIDADO, PISO DO 

I PRI?:!EM!.IrJILA DE ESTOCAOEM. ARMAIIMAMENTO E 

VALOR TOTAL DO LOTE 
taRDia RIU 
SIISESSIIOE RSI&300.00 o 



i 3r.1 
PAGINA 

'MacartIo tipo espagteis massa d sas..o4l de trigo. 

P55t,vitieoo. ennaieecsdo co.', isso. Atido fisco. eIsDsIegem 1 
1 punida poilatileno lren.psrs..,. silsieeste, m~ 
isenn.ticaaente fechado — trwo.solagee. 5.4" ftP,es no 
f,'o. mí.tenl. .0 m.nuse.o 	 a 	1 (que Mo ee bra coa. 

IieC.lid.de ), Coa, ld.Mlflcaçio do produto, iSbns.sçlo p ..a. -. 
por poiçio data de e.mbaL.gs... pesco de ,asdedee PCI 21* envces .q,adea RI 2,10 RI 100.00 - 

peso liquido de IOOg esp.cits~ lmprfl..s na peõpila aatavoe 
embalegemi. acondiclonedos e.., uSos lacredoe de ia 
pacote. teento denoo. odoeee .eb%esPsOs. suestancies 	1 
nocivas e quaisquer outro tipo - impue'ne, Prezo mínimo de 
vsiidede deI m.eas de data da entrega 

I M.CasvIo tipo paesluso. tom ovos. mas., de flmoia de Ingo. 
peeteudiado. endquecid. co., Noie 4.140 u alice ea.beí.geas 
p'veáne piastica i'sr.eperaate. M6.icoe raeaetente ao 
manuseio (que nio se eisr• coa. facilidede). Com identifltaçlo 	1 
do p'od.jto e.Von...cao nutncioaai por poeclo data de 1 las teMe 1s e 

3 	sliibaíapem, precede validade e pese liquido de 1009 1 PCi lia ESTRELA 	noieeite e sove RI III nona.. RI 311,00 
c..scnic.ça'es inipen.as na pisou. embelagemi, oentavoa seve rede 
.cond'co.'ado. ei, fardos Iatieooe de O pacones isento de 
moio. odeia se.t,snhso.. substincies nocivas e quaisqu.. 
outro tipo de impureza. Prezo mínimo de validade deI meses 

Ida datl da entrag. 

Fennha de tngo especial -Produto obtido e pedir de c.r.aí 	1 
limos deseenninedoeslo. sento de mattfla peMta Wn'oase 

— peusito sacado de coi,ser.a.Io Coas aspedo de pó 	o. 
Icor branca Ou iiflirsinu.te emereueda, cI,elroe sebo. p.óp.14e 

" ten.wnto EmbsIeg.a. piastica ou pepei de 14. coatesido til, taIs 

se dados de ds,iehc.floe ínfoenaçe.s nutílciofiaía do 	KO 100 DONA MAMA nene e 15004 RI LIS MeIas. RI 3*0.05 

p.oduto e Prazo de v.lsdede uninimo de 04 meses otatavos nev, real. 

asilamos 
VALOR TOTAL DO LOTE 	 e noventa e 	RI I.ZILCO 

LOTI II. EXCLUSIVO ME! cpip 

(Tial EIPECWICAÇÁO 	 1.110 [OTOC MARCA 	 Vt tPdTAO TOTIUL As 

Clifótonadoe moldo sisibeledo a acuo, EXTRAI peso liquido 
leaIOg.NAOTRAPiSOEPiICO,ces.aelodepinha.oatb.íaoenn 1 

com ideustinceflo do produtos rancaras. 

data do sn.baílqem e.'ou prazo de vilidede. n 4-o registro no 
MVO mil 

OrgIo e4 soe coasseisnie econdscionedoe em ceita de 	- PCi SOl PO «'cO vede RI 1,00 	 RI 4.00 1 pspeilbo 1.11.d.. e .~0..contendo 20 embalagens. Pisco 	1 
000

1 
meis 

minimo de validade de 1 meses na date de entrega. 1 
Eseect.Ci-çoes a.pe.en, na ptd.5e e'..betage... 

— Farinha de u',iUio focada enflqueclde co.,  (erro e Atido ralice. — 
FLOCOS 5*05. UM SAL. -s ~~de papal SI de 
pliesico transparente, nõs'oe, com idestiliceglo do produtos 
fabdcante ínloemeçlo nu~~Mpie POrCA., data de 
embetage.. creio se vslioade e pese 3 hq,ado de 5000. 
acondicionados cii, Isso. iacrsdo. Con, 30 pacotes. 

Mo se  

2 EsE.~.~ ~~Pct 30041 ptialina embalagem PCi 300 MAÍNHA deaove 	RI III dsquesae RI 317.00 

Isentc de moio. ~na,estranflo., substenc,as mocas e centena fl 

Iqueisquei outro tipo de impuroze, Prazo mrnímo de validade de 
maeee. tendo no mazimo 2 mesa. oe rebaceoso na oceeilo 

da enirege 

rKuuade 	•ndioca detitasei,. .ekdede ~40W~ 
da mandioca. odor agrsdassi. 

M 
 oe c~ acedo e 1 

e mil e 1 rençoso. (mbsiegem poaietiieeto stõaica e resistente de  llsg. 
5(0 110 AMAOt Mart, Ri Mo seeeeatae 	RIlOStIO 

IconteidO os dados de .dealStcaçIo do p.'odnRo. tio natio 
... ~Mais 1 nuinco's por porção e prazo de vaíidsde miaMso de 01 meses 

I nedatad.ent' g e  
P,ets.aa te.nnzaos deso 	.mbsíagea. ~naptéstc. 
transparente, míeiente e atõtice, hen,,eticarneu.Ie lech -do por 1 

sco 

 

1  tennso.soid.Qea.. coe, ~cação do produto no..,.. 

1 endereço e eegiat,o 00 empacotador. dat, de embalagem e vnenloa e 
pe 	de veíídede, peso liquido de lOOg. scondícionsdos eu' f alie rede e quarenta 

a lerdos I.,,~de 2t picotas íeapeciflcaçdee .a.pawssas na 5ÇQ * 	REAlIZA .0. — 	e RI 0.11 rea.s e RI 340.40 
p.dçae ensbaísgemi 	listo de moo. 000.es eatrennos. ilatevel querente 
subetlncíse nocivas e queiquer outro tipo de impursca, ° 1 	gentavos 
p.oeAo de-mel e-esaate' .elidade mínls.e de e ..seees e pertO. 

1da date de smflre0l j 1 
wa.e. 

seteteritose 
VALOR TOTAL. DO LOTE 	 S41 e 

LOTE li. EXCLUSIVO MUI UPP 

UM !IPECIFICACAO 	 j UNO OTOE MARCA J 	*. UMTARIO RI YR, TOTAL RI 

oi 
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'liscoito de leite Iço rosquinha. sabor chocolate. da, 

qveldsee. com  .nqIIdieMn ssdecionebn. enaquscido co.., 
tema. Soldo bobo. es.,, Gordura  bens. CO.., teceu .vui pó,  
mõalegem p.smáfll plástica ttensanMe. neâsntse ebOatce mil 

dei see'i4itceçao do plOPtito. 0511 de ~~ e 1.0 de ,aIrO sarne 

vaidade e peso liquido .1.1.o de 300g e.p.cIllCe$6e. PCI' 300 ESTRELA 	1 	noi.snta 	 I 1.50 	:t'° 	RI' 1TO,tO 

ssses na 	Oona smbai•0.n.l leeo da mom.  
e.irenIsea. substencies noctyse. que,eqar outro upa de 
Inipursie Prazo mlnin.o de veuidide de Insasas 

• S,scoIlo doce tipo Msizens, de 1 Qusuidede,  

I.e'ro . iodo fÕllcoe em., qovduvsi trans tesbj.s troceM. e 
se. Sebo, asfpo rse.d,ssi iate rejeitados biscados nisi 

0011605, queimados e de Cirfll.rss oIoinoióptÍcoS enonfleis, 
'.50 podendo esss..tar saceseo de dqn.ie . .,ees se 

•na'le' queóred.ço Emoaiagem pnn.5na —1 peceo. de 

plislico I,snspsnnie, saistenle e elósloo, suados com duplo mli 
embalagem coas ldenIiflceçIo do produto data de e.'ibiiegea. e.o seis. 

' 
• prsio de veI.de4e e peso laqusdo de 4009 esp.cit.csçoes PCT 100 ESTRELA eamtae cinco 	RI 4.55 RI 1.040.00 

impasses nu p.'Õpdi embalagem,), acondicionados em, Cais..  
de pep.iio lacrada e 	 I.M..n 	com 20 pacatom isento de mofo, 
040qn esbenhios subsisrlcias n.oczv.s e quaisquer oulro tipo 
de impunes Prseo eninimo de v.Ildedo do 	m.ses de dais da 

—  

Iescole SM9.6O I'PO Ape.tvo. ssboe c.Sganat. redondo. de 1 

queilded., enriquecido com rerro 	ácido tõlicoesemgordurse 

Iam.. te. lute croceMt avio vsjest•doe biscoitos mal cosidos. 

qu.emSos.Õecsrsct.rs5 orgenoeipucos atlofnisis. nslo 

pode.tdo epresemiprescesso de duns* e nem se epresenlàr 

quebi'sdiço Enbeipgen' pamim. a.. p.cotes de ple.tico acta ai 
Irsvlsoe'sffle, 500 m1111.1. e ateou.. 	Com 

PCT 
quatt 	sai, . 
	 oentoe e 

500 	ERICA 	bi.nte e oito 	RI 435 	 RI 2,429.00 
idenllticeçlo do produto, dela de embeleqea. e pruo de 
.eildldee pesa liqi.do mínimo de lOOg .speciøceçÕe. 

vinte e oito 
CSM.ne 

'apresses na p~embslpem Isento de moia odores 

esirseilios. subsuenciss nocivas e quaisquer outro tilo de 

imP.ene Pteio ,,Jr.mo de iWdede de 5 meses de dat. de 

5-rege 

øcato salpeOo tapo citam CflC 	Com gergeem. de' 

qualidade. enriquecido coa. remo e ácido roucos sem go.duree 

vens, leitura crocente suam sebo. Miargo rssiduet. sento 

ls)eSedoe biscoitos mil coa.00a- q.ee.msdos e de CSredteese 

enonrieli, aio podendo epiesenter esceeeo de 

dum 	.., sea e a. 	 queb.eeço Embeifl.iI. 0~ 
emP..". de plástico Irsaipureeste, issistente e etozico, ~o 

alie ecredos com dupla ..b.1~ com identiflceçeo do produto. 

1

,1inollpiitos 

- 
dita o. r'baI.gen' e preso de  vskoaae e peso ilquedo de 4009PC? 340 	EITRELA eS... useis RI 150 RI 1.6~ .__L 

irt ceçõee ,mpsina 
econdicloasdos em,celues de pepeilo letradas e ntactas cole 

=come isento de moto obre. estrIasses. subeLMciee 

500,55 5 quaisquer outro tipo de ,mpufsfl Peno inlnumo de 
vatidsde deI meses de dele de entege 

Sanado Sequilho, fIto e base de potviia'o doce. ;o'd.es — —. 

vegetei e ovos, se.,, giu,ten e sem lactose, de pflnses 

qualidade Lavas de iujid.des o,, quaisquer OutfOe dpos de 

20 coanem.naatss como fungos e bolores Embalagem PCT 340 COELHO tia. meis RI 4.00 
mis 

RI 550,10 
poispropelono ou pol.estiremo trsnsperente conflsade no ø.MMso 

. 

ZIOp, com .d.nllflceçIo do produto. rotuiegeml nul4iionei. date 

Eito mil, 

VALOR TOTAL DO LOTE tff" s entoo 

S0,sntes 

VALOS TOTAL DA PROPOSTA RI 01.010.40 j 11"" 

PWO DE ENTREGA soe 05 (CINCO DIAS CORRIDOS. e doeis. de ezediçlo de ORDEM DE COMPRA. Conforme o EdIt& 

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOITA: lo (SESSENTA) DIAS a comi.' da espediçio da ORDEM DE COMPRA. Co.dne e Et 

DECLARO 01)1 NOIPREÇOS OFERTADOS ESTÃO PICLUIDAS IODAS AI DESPESAS INCiDEPIII SOBRE FORNECIMENTO REPERENTESA TR1SUTOI, ENCARGOS 
SOCIAIS E DEMAIS ONUES ATINENTES A ExEcuçÃo  °o O8J(TO DE uCirAÇAO 

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FiNS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUeSITOS DE HASILITALÇAO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTA 

EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DO INETRUMENTO CONVOCA TORSO 

IQUATUICE, Ia DE MARÇO DE 2010 

1 
1 
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PROPOSTA DE PREÇO 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÃO ELETRÕNICO W 2019.02.12.1 - SRP 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GCNEROS ALSIENTICIOS E DESCARTÁVEIS 
PARA CO 4FECÇAO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) E (LANCHES) DESTINADOS ÁS FORMAÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE HORIZONTEJCE, (EXCLUSIVA Á ME E EPP CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÉNCLA 

Lote 9- EXCLUSIVO ME E EPP 
ffËi oncmcAO MARCA titio QUNIT VALOR UWTARIO VALOS TOTAL 

Açúcar Cristal supino', puro 	natural, de P qualidade 
de sarri corene ernbalageni primâtia plastica 
resistente. alóxico transparentt nomi endereço. 
registro do empacotador, número de registro do produto 
no õrgio cor-gerente e procedkoa. data de entalagem 

OLHO Co 
.prazodevalidaøeep.sollqudodelkg 

ÁGUA 
1(0 1200 RI 	 4.10 RI 	4.920.00  

(especificações impressas na própria embalagem) em 
fardos lacrados de 30k9 Issflo de moio odores 
estranhos subsiáloas noavas e qualquer Outro tipo de 
im%reza Prazo mlnimo de validade de 6 i,es.s da data 
Oaei*s95 

Arroz Partcilizadc longo Mc ego 1 entalagem prvnána 
pobetileno resistente, atóxico, transparente 
hervrebcamenta fechado por teimo-soldagem .com peso 
botado de 1 kg, contendo iøeei#ceçio do produto nora 
e endereço do empacotador. número de registro do 
produto noõrgaoccmpellnte.prOced*noa,infonflaçlo BEM 

1(0 300 RI 	 440 RI 	1 32000 
flutoonal por porção, data de entaUgem e prazo oe CASEIRO 
validade em farda lacrados de 30k9 (especificações 
mpresaas na própria embalagem). Isento de mofo. 
Odores estreitos substártas noavas e quaisquer outro 
tipo de impureza. Prazo de validade mínimo de e meses 
da data da entrega. 

mz — 	o 	go Mc tipo 1. entalagem 1 
pnrnána pobetlsno resistente, atóxico, trar'sp.snte. 
hermeticamente fechado por termo-soldagem. CciTt peso 
liQuido 05 1 kg. Contendo ioeftfcaçáo do produto n4it4 • endereço do empacotador, numero de registo do 
produto no óigáo competente e procedencla, Informação BEM 

KG 600 RI 	 560 RI 	3 380 00 
nuwoonaj por porção data de ..-ttalageni e prezo de CASEIRO 
validade, em fardos lacrados de 30k9 (especificações 
Impreasie na própria embalagem). Isento de mofo. 
odores estranhos, s.tstSnaas noczras e quaagtsr outro 
tipo de impureza. Prazo de validade minirno de 6 meses 
da data da entrega, 

Farinha de Mandioca classe brinca, seca e fina, do tipo 
1 eritalagem prwtiãna poliefieno trfløwfl 
resistente, atóxico, hermebcanente fechado por termo- 
soldagem. com  peso liquido de 1 kg, comendo: 
identticaçáo 00 produto nome e endereço do 
empacotador. número de registro do produto no Orgão 

4 competente e procedincia, infonnaçlø nut,iClønal por KICALDO 1(0 210 RI 	 4 16 RI 	87360 
porção, data de e.-nbeêageni e prazo de validade, em 
fardos lacrados de 30k9 (especificações Impressas na 
próprio embalagem). Isento de mofo, odores estrsMos. 
pulaRas, substlnctu nocivas e quaisquer outro bpo de 
Impureza. Prazo de validade mlnimo de O meses da data 
da entrega 

rÀ o 



ITEM  DESCRIÇÃO UMCk UNID QUAHT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Cata tarado e n'o'oo embalado á váco. EXTRA peso 
liado de 2509 NÃO TRANSGÈNICO, com seio de 
peseta. embalagem prirâria metalizada cor, 
idetttceção do produto e fabricante, data de 
.mbalagefnwou prazo devalidada. ndo registro no MARATÁ PCT 830 RI 	 964 RI 	'2 X 
Orgão wnpe(ettte acotonados r' cara de paparão 
lavradas e Intactas contando 20 embalagens Prazo 
minimo de validade dei meses na data da ertega 
Especitcações impressas na própria embalagem 

Farvina de raio ft~ ermnqusoda com te'ro e ácido 
rOliço. FLOCOS FINOS. SEM SAL. em embalagem de 
— ou de plásboo Uarepsant atÓca 
~~do produto e fabricante, informação 
nubicional por porção, data de errbaIsgern e prazo de 

2 
Veld~ e peso um40 de 	 em SONOMILPIO PCI 30C AS 	 1 80 RI 	540 CO 
ramos Iac'ados com 30 pacotes. Eapea¼acõss 
irrçressas na p'opa entalagem. Isento de mofo 
odores estranhos subsiárcias nocivas e quaisquer auto 
tipo de impureza. Prazo mínimo de vaidade de 6 meses 
tendo no rMouno 2 meses de tatncação na ocasião aa 
entrega. 

F*c.Ãs de mandioca de prImeira qudedade produto 
amaãceo extraido da mandioca odor  agradável livre de 
caráter 600o e rançoso. Embalagem oolieueno atóxica e SINHA 

R 5 	 8 58 RI 	1 54440 
resistente de 1k9 contendo os dados de Crttcaçâo do MARIA 
produto. informação nutnclOnal por porção e prazo de 

validade mínimo de 06 meses na data da entrega 

Proteína Iextsizada de soia saibaiegem prvMns 
plástica transparente, resistente e atóxica. 
hermstmcamenta fechado por lermo-soldagen, com 
mdenbcação do prOduto. flor!,. endereço e regSJO ao 
empacotador, data ce embalagem e prazo de validade 
9550 Ilqjmdo de SOOg accndoonados em fa.®s CA -AL KG 40 R$ 	 6.18 RI 	247.23 
lacrados de 20 pacotes (espeaficaçtes impressas na 
prógrla enoaIageni) Isento de mofo odoras .st'anl'os 
subslartcmss nocivas e q.iaiq ar outro tipo de imput.za o 
produto deverá apresentar vatidade minima de e meses 
a partir da *ata da entrega ri 

('Z 

P*A Ç 

Miaria tpo parituso, com ovos massa os sõrnola de 
DIgo. pesSutiado en"quecadO Com ferro e áoøo lói.co 
SItSgSfn piltiléria plástica transparente. atóxico e 
resistente ao manuseio (que  não se ara com -"Idade) 
Com CerdUção do produto. dornação rMnc,onal p0. 

2 porção, data de embalagem, prazo de validade e peso ORANDINE PCT 100 RI 	 338 RI 	338.00 
9Q400 de SOOg (especcaçMs -'pressas na prtpna 
rntalageni), acondicionados em fardos lacrados de 10 
pacotes Isento de mofo. odores estranhos substknoas 
noovn e qua'squr outro tipo de impureza Prazo 
mln.mo de validade de 8 meses da data da entrega. 

- Feanha de trigo especial . Produto obtido a partir de 
cered limpo . desgermutadoe são isento de—atém 
puma terrosa a em perfeito estado de conservação. Com  
aspecto de pó Inc. cor 

3 banca ou hgeirarnenle amarelada cheiro e sabor SARANDI KG 100 	RI 	 4 78 RI 	47800 
pr$doa. sem fermento Embalagem plástica 

i psçsi de 1kg. contendo os dadoe de identificação. 
informações nutriciunais ao produto e prezo de validade 
ntIi.o de 04 leses ___________________  

- VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	1.3I600 

mil tinfli. noventa e seis r 

101.11 - EXCLUSIVO ME E EPP 

í/00"/ '1_
~ 
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VALOR TOTAL 00 LOTE 	1 RI 10.043,60 

CZ Ti a quare.'Ia e Pés 'eas e Sessenta C'LÀ,ç,s 

ô117.FXCILISIVflMFI' FPP 

ITEM 0€SCIÇAQ MARCA UNtO QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Biscoito de leite Loa rosquinha sabor cirocojate dei. 
qualidade 	om r4redentes siucionados, eiwique000 
com fervo e ácido f4co e sem gorduras trena. com  
cacau em pó entalagen' prflna pasta Vnpnnle. 
resistente e atóxico com identificação do produto. data 

CAPRICHE PCT 300 RI 	e 5e RS 	1 , 4 da embalagem e prazo de v~ e peso Iiqtide 
mlnqno de 3009 (especificações Impressas na pitpna 
.mbalageoi). Isento de moto odores estranho,. 
s.ibslãnoas nocivas e QwtOquer oo po de r'pufeza 
Prazo mínimo de validade de e meses 

Biscoito doce lipo Maízena de t' qualidade enriquecido 
com ferro e ácido ttlioo e sem gorduras trans, textura 
crocante e sem sabor amargo residual, sono reinados 
bÉscocos mal coados. queimados e tie caracteres 
organolõptcos anormais, não podendo apresentar 
excesso de diseza e nem si W*~ qje&floo. 
Embalagem primário em pacotes de plistco 

2 
transparente resistent, e alõxico, lacrados com dupla FORTALEZA PCT 400 RI 	5.70 RI 	2 312.00 
.ataia?ern Com identificação 00 p'o%o data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido de 400g 
(e.pecicaçôes impressas na prõona entalar). 
acondicionados em caixas de papeiao lacradas e 
Intactas com 20 pacotes Isento de mofo odores 
esvstoe. alcItáncuas nocivas e qualquer,  oito tipo de 
Impiseza. Prazo mínimo de validade de 6 meses da data 
de 11*191. 

Biscoito Salgado tipo Aporitivo. sabor original, redondo. 
de 1' quaidaoe.  enriquecido cor 'erro e ácido fólco e 
sem gorduras trens. textura crocante. seilo rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de Caracteres 
orgaroleptcos anormais não pcoendc apesentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebrad co 
Embalagem pnména em pacotes co Pikstcc PCT 600 RI 	2,18 RI 	1.308.00 transparente resistente e atóxico, lacrados com 
deritilcaçio do produto data de embalagem e orno de 
validade e peso liquido minimo de 1 0 	especificações 
Impressas na própria embalagem isento de mofo 
odores estranhos substAmas 'covas e Qwa scar oçto 
tipo de impureza. Prazo mínimo de validade OCO meses 
da datada entrega. 

Biscoito salgado tipo citam aacker com gangalsis. de 1 4  
qualidade enriquecido com ferro e ácido fõico e san, 
gorduras trans, textura crocante e sem labor amargo 
resIdual, serão rejeitados biscoitos mal cozidos. 
queimados e de caraeres onganclløcot  w.orTn55 não 
podendo apresentar excesso de dur na e nem se 
apresentar quetradiço Errèalagsni ça•t*is em paco ..es 
de plasluco transparente resistente, atóxico, lacrados ESTRELA PCT 300 RI 	540 AS 	1.620 00 
com dupla embalagem com identificação do proCuto 
daSa de entalagen' e prazo de vaidade e peso liquido 
de lOOg (elpeolficações impressas na própria 
errcaagrn), acondicionados sim caixas de papelão 
lacradas e intactas com 20 pacotes. Isento de mofo. 
odores estranhos substáncias nocivas e qualquer Outro 
tipo de Impureza Prazo min~ dl validade de e meses 
da data da entrega. ri 

i \J~U 
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- Gano dncartãvel pata sobrvriesa corteonaca e,,, 
4 plistíco oxi.blodeQradàveI. atóxico, pacote 00111150 STRAW PCI ao As 	 3.10 RS 	246.00 - unidades 

Papel Fitvnede PVC transparente. resistente eatómco. 
odrn largura minima de 2$a" Xbna de 30 "et'os 

GUARU UNtO 150 RI 	 310 RI 	sile 00 - Prato fundo $0 com tampa em Poliesbreno Expandido 
6 EPS, Ivre de CFC. em caixas de papelão tacadas COPOBRAS CX 30 RI 	 7760 RI 	2,32800 - contendo 100 unidades (pai)  

Prato raso descartável para sobremesa. D'anca. atÕ»co. 
TOTAL PCI 400 1 RS 	 0.92 Rã 	366,00 

Sacos deacartiveis para sanduches (1,04 do 
e h$rnburguer) coneccionados em pIàsbco PLASCAS PCI 100 Rã 	 2,10 Rã 	210.00 

oxibodegradével atôx,co, pacote com 100 unidades. - VALOR TOTAL. DO LOTE Rã 	4371,00 

Qjflo ml tZen1OS e setenta e nove reais 

VALOR OLOAI. DA PROPOSTA 	 1 R$ 	 71.217,flI 
tal1 	 setenta e nove mil, duzentos confluente e sele reais e oitenta centavos 

Prezo de entrega: Máximo 40 lO (dez) d'as, a ~tudo recebimento da Ordem de Compre emitida pele edm.nist'açho 
Validada da proposta: 60 (sessenta) Sal 

Oedararnos, para todos os fins de d^ quero. p'eços oie.'tados estio wicbldas as despesas wiodries sobre o Io.neci'netso ret~ a 
tobutos, ecca'os sociais e demais Õnvs ebnentas à execução do objeto desta licilaçia. 

Dedaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requístos de hst4taçào e que nossa Carta Proposta esta em 
conlormwiade con' as ex,4n0n do .nstxumeit convocalõflo (ed*al) 

mortaisr. ICE). E. de março de 2029. 

o 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO W 2019,02.12.1 - SRP 

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

aquisições de gêneros alimentícios e descartáveis para confecção de refeição (almoço) e 

(lanche) destinados as formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Horizonte/CE. 

Lote 1 - EXCLUSIVO ME E EPP 

1 Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA UnIt. Total 

Abacaxi Pérola. de primeira qualidade. 
tamanho médio a grande (aproximadamente 
l.Skg), in natura, tamanho e cor uniformes e 

1. 
sem defeitos, apresentando grau de 

Unid 160 CEASA R52,75 R$440.00 
maturação que permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, 

/ com ausência de sujidades, parasitas e larvas.  
Banana prata tamanho médio (lOOg), de 
primeira qualidade, in natura, em pencas 

2. 
Integras, tamanho e coloração uniforme, com 1 Kg 200 CEASA Ri 3.00 Ri 600,00 

polpa firme e intacta, devendo ser bem i 
desenvolvida, sem danos fisicos e mecânicos 

oriundos 	manuseio _do_ 	_e_transporte.  
Laranja pera tamanho médio. de primeira 

qualidade, frutos com grau máximo de 

3. 
evolução no tamanho, aroma e sabor da 

Kg 200 1 CEASA RS 4,00 RS 800,00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 1 

defeitos, firmes e com brilho, sem 1 
machucados. ____  

Limão tipo galego, tamanhos uniformes, de 
primeira qualidade, frutos com grau máximo 

4. 
de evolução no tamanho, aroma e sabor da 

Kg 40 CEASA Ri 7,70 Ri 308,00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

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

S. machucados, sem larvas, parasitos e outras Kg 60 CEASA 1(5 8,00 1(5 480,00 
impurezas, acondicionada em caixas de 

papelão.  
Mando formosa de primeira qualidade, com 

80% de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

6.  tamanho, aroma e sabor da espécie, sem Kg 160 CEASA R$ 3,60 1(5576,00 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

[ machucados.  
Melancia graúda. de primeira qualidade, 

casca integra, livre de sujidades, parasitas e 
7. larvas, tamanho e coloração uniformes, 	Kg 200 CEASA R$ 2,3$ 1(5 470,00 

devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, sem machucados.  

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

Macarrão tipo parafuso, com ovos, massa de 
sêmola de trigo, pasteurizado, enriquecido com 
ferro e ácido fálico, embalagem primária plástica 
transparente, atóxico e resistente ao manuseio 
(que 	não 	se 	abra 	com 	facilidade), 	com 
identificação do produto, informação nutricional 

2 
por 	porção, 	data 	de 	embalagem, 	prazo 	de 

Pet 100 BRANDINI R$ 565 
validade e peso líquido de 50% (especificações ' 565,00 
impressas 	na 	própria 	embalagem), 
acondicionados 	em 	fardos 	lacrados 	de 	LO 

pacotes. 	Isento 	de 	mofo, 	odores 	estranhos, 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses 
da data da entrega.  

Farinha de trigo especial - Produto obtido a 
partir de cereal limpo, desgerminado e são, isento 
de matéria prima terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Com  aspecto de pó fino, cor branca 

DONA RS 
3. ou 	ligeiramente 	amarelada, 	cheiro 	e 	sabor Kg 100 

MARIA 
5,15 

51500 
próprios; sem fermento. Embalagem plástica ou 
papel de 1kg, contendo os dados de identificação 
e informações nutricionais do produto e prazo de 
validade mínimo de 04 meses. __  

VALOR TOTAL DO LOTE 10 - RS 2.030,00 

Lote IiEXCLUSIVO ME E EPP  

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA Unit. Total 

Café torrado e moido embalado à vácuo, EXTRA, 
pcso liquido de 250g. NÃO TRANSGÊNICO, com 
selo de pureza, embalagem primária metalizada com 
identificação 	do 	produto 	e 	fabricante, 	data 	de 
embalagem e/ou prazo de validade, n °  do registro no 

80 PURO RS 8.20 
RS 

órgão competente , 	 acondicionados em caixa de ' 6.560.0() 
papelão lacradas e intactas contendo 20 embalagens. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses na data da 
entrega. 	Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem.  
Farinha de milho focada enriquecida com ferro e 
ácido fálico. FLOCOS FINOS, SEM SAL, em 
embalagem de papel ou de plástico transparente, 
atóxica, com identificação do produto e fabricante, 

2. 
informação nutricional por porção, data de embalagem PC[ $O() MÁ RATA RS 1,60 R$ 480.00 
e 	prazo de 	validade 	e 	peso 	líquido 	de 	500 	g. 
acondicionados em fardos lacrados com 30 pacotes. 
Especificacões 	impressas 	na 	propria 	embalagem. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas 

______ e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de  



n 

W PAÇINA J, 

validade de 6 meses, lendo no máximo 2 meses de 
fabricação na ocasião da entrega.  
Fécula de mandioca de primeira qualidade, produto 
amiláceo extraído da mandioca, odor agradável, livre 
de caráter ácido e rançoso. Embalagem polietileno 

3. atóxica e resistente de 1kg, contendo os dados de Kg 180 Jt 	1(111 R$ 5.40 R.S 972.00 
identificação do produto, informação nutricional por 
porção e prazo de validade mínimo de 06 meses na 
data da cntrega•'  

Proteína texturizada de soja, embalagem primária 
plástica 	transparente, 	resistente 	e 	atóxica, 
hermeticamente fechado por termo-soldagem, com 
identificação do produto, nome, endereço e registro do 
empacotador, data de embalagem e prazo de validade, 

4. peso liquido de 500g, acondicionados em fardos Kg 40 ITAGUÁRI R$ 7,45 RS 298,00 
lacrados de 20 pacotes (especificações impressas na 
própria 	embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, substâncias nocivas e qualquer outro tipo de 
impureza. 	O 	produto 	deverá 	apresentar 	saudade 

mínima dc 6meses a 	artir da data de entre: 
- 	JÂt11% ioi'i: ii RS 8.3 10.00 	- 

Lote 12— EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
11cm Especificação Und. Quant. 

MARCA Unli. Total 
Biscoito de leite tipo rosquinha, sabor chocolate, de 
1' 	qualidade, 	com 	ingredientes 	selecionados, 
enriquecido com ferro e ácido fólico e sem gorduras 
trans, com cacau em pó, embalagem primária plástica 
transparente, resistente e atóxico com identificação RS 
do produto, data de embalagem e prazo de validade e Pct 300 RAINHA RS 6.10 

1 83000 
peso 	líquido 	mínimo 	de 	300g 	(especificações 
impressas na própria embalagem). Isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 
6meses.  

Biscoito 	doce 	tipo 	Maizena, 	de 	1 1 	qualidade, 
enriquecido com ferro e ácido fálico e sem gorduras 
trans, textura crocante e sem sabor amargo residual, 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e 
de caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. Embalagem primária em pacotes de 

2. 
plástico transparente, resistente e atóxico, lacrados 

PcI 400 FORTALEZA R.S 5,75 
RS 

com dupla embalagem com identificação do produto. 2.300,00 
data de embalagem e prazo de validade e peso líquido 
de 	400g 	(especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem), acondicionados em caixas de papelão 
lacradas e intactas com 20 pacotes. Isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 
6 meses da data da entrega. _ _________ 
Biscoito Salgado tipo Aperitivo, sabor original. 

3. redondo, de 1' qualidade, enriquecido com ferro e Pct 600 TUC'S R$ 4,90 
294000 

ácido fálico e sem gorduras trans, textura crocante,  _ _______- 



n 

Colher 	descartável 	para 	sobremesa 

l• 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

Pct 80 CEPEL 
R$ 5,25 RS  

biodegradável, atóxico, pacote com 50 42000 
unidades. 

Faca 	descartável 	para 	refeição 

2. 
REFORÇADA 	confeccionada 	em 

Pct *0 
CEPEL 

R$ 7,40 
plástico 	oxi-biodegradável, 	atóxico, 592,00 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	refeição 

3. 
REFORÇADO 	confeccionada 	em 
plástico 	oxi-biodegradável. 	atóxi co. 

PC[ 80 
CRISTAL 6,80 

544,00 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	sobremesa 

4. 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

Pct 80 
CRISTAL RS 6,00 

RS  
biodegradável, atóxico, pacote com 50 480,00 
unidades. 

Papel 	Filme 	de 	PVC 	transparente. 
WYDA RS 

S. resistente e atóxico, com largura minima Iinid 150 R$ 6,35 
952,50 

de 28cm, bobina de 30 metros. 

Prato 	fundo 	50 	com 	tampa 	em 

6.  
Poliestireno 	Expandido EPS, 	livre de 

C x 30 
CoPoBRAS 

R$ 4, 55 
RS 

CFC, cm caixas de papelão lacradas 136.50 
contendo 100 unidades (par).  

7. 
Prato raso descartável para sobremesa. 

Pct 100 
COPOBRAS 

RS 250 . R$ 
branco, atóxico, pacote com ID unidades. 1.000,00 

Sacos 	descartáveis 	para 	sanduíches 

8 
(hot dog/ hamburguer) confeccionados 

Pct 100 R$5,05 
em plástico oxi-biodegradável, atóxico, 505,00 
pacote com 100 unidades. 

VALOR TOTAL DO LOTE 19 - —RS 4.630,00 

VALOR GLOBAL: R$ 203.351,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E 
CINQUENTA E UM REAIS) 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaro para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as 
despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e 
demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

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

instrumento convocatório. 

21 de Março de 2019. 

/ 



PROPOSTA DE PREÇO 
À 
COMISSÃO DE PREGÕES 00 MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTI'CE 

REF. PREGÃO ELETRONICO 2019.02.12.1 . IR 	 1¼ 
AIERTURÁ: dia 21 Março 4* 2019.11 09 00 batia. 
Mass,Ø- CIE, 206. Março de 2019. 

;36S 
b 	 PAGINA 

OIJETO: $eleo de melhor proposta pari registro de preço, suando Munas eventual, aquisições de 5êneros allmenticlo, e descartáveis para confecçiode refelçees (almoço)e Ilanches 

destinados às formações. eventos reaflzados pela Secretaria Municipal de Iducaflo do município de Horiz0nt41,(exclusiva à ME e EPP), conforme especifIcações contidas no Termo da 

Referência. 

MIM  DESCRIÇÃO OUANT. UNO MARCA VUNII 
Y. UNI!. POR 

) VTOTAL 
V. TOTAL POR 

_____________________________________________________ _______ ___________ tXTtNIO  (ERNIO 

l(afe todo e moido embalado a 	auo. E 	tRAI pcio liquido de 2508. 

NÃO 1RÃMSONICeI. om selo de pwtza. embalagem priinásn 

metalizada com idçntifcaçio do produto e fabricante. data de embalagem 

ciiu prazo de nlidadc. n do tegistro no órgão competente. 
orne. rias a 

acondicionado, em cana de papeilo lacrada, e intacta. conierado 20 
800 PC IRV~ R$ 	aio asaqa 

cettai 
as 	a .woe 

qi..tiocetosr.&i 

embalagens Prato minimo de validade de o niesei na dali da entesa 

tspectflcaç.cs impressas na piÕpria 

eminalapro, 

Farinha de milho tocada enrtoueclda cc." erro e ácido fálico, FLOCOS 

FINOS, 1(5 SAI, em e.balagen de papei ou de plástico transparente, 

atóaica. com  .dentillcaçáo do produto e 

fabricante. 'nformaçào strk%o'sat por porçào. data de embalagens e 

prazo de validade e peso liquido de 500 S. acondicionado, em fardos 
3.20 

doanse sino e.icefloae ..ne'(. 

Lacrados com 30 pacotes. tspectflcacões montas na proønsa c*ntavoa na 

embalagem. saio de mofo. odores estranho,. substincias nocivas e 

Quaisquer outro 
tipo de impureza. Prazo itinimo de valIdade de 6 meses, tendo rio 

máximo 2 meses de fab.icaçao na ocasiâo da entrega. 

Fêcula de mandioca de primeira qualidade. produto amiiàceo 

extraido da mandioca, odor agradável, livre de caráter ácido e 

rançoso. Embalagem polietileno atôxica e resistente de 14, 1 1 tonterdo o, dados de identifleaçio do produto, intorrnaçao 
zao co _ t

_____  
RI 	5,00 cinco rias *$ 	 900.00 norurentol ri.., 

n4Jtrtcional por  porçio e prazo de validade mlnimo de 06,,m esei 

na_d ata da_entre... 

Proteina t.rrarizada de soja, embalagem primária plástica 

transparente, resistente e atestes, hermeticamente fechado por 

termo'soldagem, com Identiricaçio do produto, nome, endereço. 

registro do empacotador data de embalagem e prazo de validade, 

peso liquido de SOOg. acondicionados em fardos lacrados de 20 40 KG CØ#S RI 	15.00 osaze ris. IS 	 *CQCO meaa 	rea. 

pacotes (especiFicações impressas na própria embalagem). Isento de 

odores estranho,, substâncias nocivas e qualquer outro tipo 

1
~, 
de Impureza. O produto devera apresentar validade minima de 6 

meias a partir da data de entrega. 

.1 . 

DICAAICS 912, «os vMOILS Apnsa,rrAooe ,,cna mÃo IicL&ieos TODOS OS RID70S, CICAR3 TnaAwzeTM, VRIVIDIMCIASZOS. 'ESCALe E 
O~RCZA28,T~,flEnl,át~ oa8i.00n.olro Dl naaoAL.cusToe OU OSIPISAS 31)1 :sc:on. CO VUEM4 AOCIDZR o:asTa o.) :oczn,».fl 	O PUCtiCXTO 

004 szav:çoe/ PV?O5 	et.rte DA PeoetA. XC.OeIVt A løiI 01 UX*). TNOEN DICAnICS latA INCLUSO TODOS 04 a,'a,oa id IaTIRIAZ a a uaviçoe 
NTCIISÁSXO4 A mncuçAo Do coenro Is flflt ITAJ caio içõte DI USO 1 IOUW7IKQAO 0'aMlfl O mIO DO ColitflTO MAC VOO INDO JLIiAPASSAS O VALOS iSXDC 

£STiPtE.AD0 905 Em. E CatI4flJliftCTt O VALOR OSAL. 04 .nçoa .QJL PSOIOSTOS 4 Di IXCI erVtDai flaflanlLIDAI DA DflaA. 

PRAZO DI INDZQA 004 PtOe Dt &C5C Caiu O EDItAL % pa)4 irJ.X'Nr - ''ccø DIAS.A «ACM ZA ZATA 1* AIS 1M DO CaiI7M70! O *SCIITMEICO 

a )flnc ri! ccwrfl CA AffilX,S7MCA0. -M ACORDO A urcr.ss::,cI A G957~. No 	A t)1t0 	liA i:c.CRWTAICE. 	

é/ 
0iC',,W)OS ?AA& 0$ Dcv:ci,s rama ot OIazII'O 91)1 C'J0fl104 PIZIWCKTI 05 flQUIIITOI DI IADILITAÇAC a QUE 	IA CASTA PROPOSTA ESTA EM oOn no.ioacE cç. 

Ai EXINC0AS 00 INeIRUSCNTO COWVOCAI'ORIO CIOI'TALI 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.12.1-SRP 

LOTE 12 - EXCLUSIVO ME E EPP 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 	- 

Av. Presidente Castelo Branco, e 5100- Centro CEP: 62.880-00 Horizonte-
CE 
Fone: (85)3336.1434 
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LOTE)- EXCLUSIVO ME E EPP 

fIM EIPICWICAÇÃO tRC QTD€ MARCA a WITAMO RI VOL TOTAL RI 

CARM( SOndA MOCA COd#OIL.AOA, OSTCA A PART 	DA 
MOADIM DE MASSA) MUSCULARES DE CARCAÇAS Dl SOnsOS 
SADIOS 	AIATtOS 	505 	EØPEÇAO 	YET)*.IAR 	£ 
MANIPULADOS EM CONDIÇÕES MQIE$ICAI SATISPATORÍAS, 
SECUCO UW(DL&YO COMOELAMINTO. SENTO DE M~ 
IFIRIORES 	COM 	05505, 	CAITtAGEN$. 	OORD. 

APOFIIVROSES. 1)00015, COADULOS E NODOS LÍNFAIICOS. 
ADITTVOS E COADJUVAIITES 0! T!CNOLØOA.ILASORAÇÃ NÃO 
SIRAO P(*WITtOS (NASALADo PREIASA DE PUTXSNO 
T!AMIPAREMTI.RSIIETINTE E ATOXICO. LNPO, NAO VIOLADO. 
FECHAMENTO £ VACIlO, QUE GARANTA £ IITEORCADE DO 
PRODUTO AU O MONIIITO DO CONSUMO. PISO LIQUIDO DE ¶RQ, 
ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPULAO LACRADAS E PIO 100 DUM vk%. na RI *50 diS 1ra RI 1000.00 
INTACTAS COM II 90, A EMSAAOEM DIVIRA CONTER 
EXTERNAMENTE OS DADOS DI C(MTW1CAÇAO. PROCEDINCIA. 
IFORMAÇAO NUTWCIOMAOL POR PORÇÃO. NUMERO 04 Lou. 

DATA DI VALIDADE. PISO CO PRODUTO, TTMPEEATI.I&A DI 
(ITOCAQEM. ARVAnISAMENTO, E CoNSERVAÇÃo. NUMERO DO 
Abismo 	NOMINISIERIO 	DA 	AORICULTURSIWIDPOA 	E 
CAAINIO DE iNSPEÇÃO DO Se Ou a 	i$ncs.çaÇÕis 
SP*ESSAI 	NA PRDPR* SMIA&AOEM. CAAACTSRSTICAS 
01RA5 O PRODUTO DEVERA APRESENTAR CO! VERMELHO 
SSNJANTT 	5 	000* 	CAAACT)RST0 	SEM 	SSIA 	DI 
PInEMTAÇAO PUT*ICA OU PARTIS ESYIROEADAS. PRAZO 
PAlA CONSUMO  MINSO  DE lSOflI MESES MA  

CORTE CONGEALDO DE SQWIØ DE PAJME*A 5 LAGARTO). 
P*OVENPdTE 	DE 	MACHOS 	MOIOS. 	ABATIDOS 	505 
inspeçÃo VETERINAMIA E MANIPULADOS EM CONDIÇÕES 
I4OIENICAS SAIISFATORIA, SEM PELE Ou OSSO. ASPECTO,  
PROPRIO DA ESPECIE, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, 
COR: VERMELHA BRILHANTE E UNIFORME SEM MANCHAS 

• ESVEROCADAS 	OU 	PARDACOiTAS. 	000R 	PROPRIO. 
EMBALADO 	EM 	FILME 	DE 	POLIETILEPIO 	RESISTENTE, 
TRANSPARENTE E ÁTOMO, LIMPO. NÃO VIOLADO. QUE  

3 GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO NO 300 DM501 
*511 

RS 2Z00 qsslroCsDloS RI 4400,00 
DO CONSUMO, ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS, A na 

F1 

EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTESIAEIENTE OS DADOS 
DE 	iDE,. TIFICCÃO.P*OCED(NCIA. 	PdYORMAÇÃO 
NUTRICIONAL POR PORÇÃO. NUMERO DE LOTE. DATA DE 
VALIDADE, 	PESO 	DO 	PRODUTO, 	TEMPEAATT*A 	DE 
ESTDCAOENI. ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇAO. NUMERO 
00 REGISTRO NO MIPIISTERIO DA AGRICULTURAJ$ILOCOA E 
CASO 01 PSPEÇAO DO IS OU fl PRAZO PARA 
CONSUMO MINIMO  DE IOSDEZ) MESES Nolo DATADA ENTREGA  

CORTE 	CONGELADO 	DESOndO EM 	_~0€ 
PRIMEJRAIPATINIIO). PROVENIENTE DE MACHOS SADIOS, 
~TIDOS 505 INSPEÇÃO VETERINARA E MANIØÃAOOS 
EM CONDIÇÕES NIGIEICICAS SATTSSATORIAS, SEM PELE £ 
SEM GORDURA APARENTE. ASPECTO PROPRIO DA ESPÉCIE 
NÃO 	AMOLECIDA 	NEM 	PEGAJOSA. 	COA 	VERMELHO 
BRILHANTE E UNIFORME. SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU 
PARDACENTAS ODOR PROPRIO. EMBALADO EM FILME 0€ 
PCta'TLENO RESISTENTE, TRANSPARENTE E ATOXICO, 
LIMPO, MAO VIOLADO. QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO NO ou" , 	-, 

RI 2340 
5515 mil e 

PRODUTO ATE O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICiONADO 
300 R0,SES RIS 50040 

EM CAIXAS LACRADAS A EMBALAGEM DEVERA CU!COR 
EXTERNAMENTE 	OS 	DADOS 	DE 	IOENTIPICAÇAO, 
PROCEOENCIA. INFORMAÇÃO NUTRJCPONAL POR PORÇÃO. 
NUMERO DE LOTE. DATA DE VALIDADE. PESO 00 PRODUTO, 
TEMPERATURA 	DE 	ESTOCAOEM. ARMAZENAMENTO E 
CONSERVAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO NO Mietionago 01 
AGRICULTUM*IIRDIPOA E CARIMBO DC INSPEÇÃO DO 5W 
OU SIE. 'PRAZO PARA CONSUMO MINIMO DE *0(0(21 MEUS 
NA DATA DA ENTREGA 

r,UNOflUnvflflflnXOnrPWIM 
PERFEITO 	O(SEWO4VIMINTOO. 	ASATTOO 	PROCESSADO. 

- 

ACONDICIONADO E ARIEAflNADO. CONFORME Al, NORMA 
HIO1ENICO-SANITARIAS E DE ElAS PRATICAS DE ELAEO&EÇAO, 
EM 	MAVADGUT.PRIOORSTCO 	los 	soSnÇAo 	flDEPSS4 
£COWDICOiADOS AT*AVSS DO SEU EPFVOLVSENTD. PEÇA POR 
PICA. COM  PDUETILSNO E DEPOIS DE SEREM DISPOSTOS UM 
CAIXAS 	DE 	PAPELAO 	001 	SANDCSLS 	LEVADOS 	A 
COFO(LAMENTO POR 	PROCESSO RAPIDO 	EM 	TUMEIS 	E 
MANTI005 E TEMPERATURA DE . U'C, ASPECTOS UNIFORMES. 
SIM ACUMULO SANOUMIO, SEM CORPO) SSTRANNOS, SEM 

4 	MAWCNASESCURAS OU CLRAS. AUSEMCIA DE LMO NA IÇO IDO SOE ERAM. d.E nus 001 10.40 ml mo. AS 1.000.00 
SUPERFICIE é,̂'  APARENCIA EaIIANTS. SIM RIflDS DE EPILOOR 
E DA ~0 DO DIAflAOMA E 01 ~Cal ,  
ARDIIITES, NODOS LJNPATICOS 1 ~U VASOS DE IO. COR 
UNORME. SEM MAMCHAS ESCURAS OU LORAS CLARAS. 
CORSIST1NCIA •MME. COMPACTA. ELÁSTICA E UCIAMEJITE 
UMC& ODOR E a41POR SUAVE. A0*ADAVEL E CARACT1MET*O. 
A EMSALAGIM DEVERA CORT1R EXTERMAMEN!1 OS DADOS DE 
•CENTWCACAO PROCEDEJICIA. MPORMAÇAO MUTRICCIIAL POR' 
PORÇÃO NUMERO DE LOTE. DATA DI VALIDADE. PISO DO 
PRODUTO. TEMPEIÇAmRA DE EETOCAOEM. ARMAZINAMENTOI 

qMMnO ml 
VALOR TOTAL DO LOTE 5 bISEMOS R§14300.00 
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- LOTE isuxcw,,sanpp - 	 \ 	JteIct 

TEU 	
EIPECIS1CAÇÃO 	 UIC 0701 	MARCA '4tTAORI 	 UM- TOTALRI 

Bi.coeo de ele tipo loaquinRa sabor chocolate. a. 1 
qualidade. com  lngredi.aça. sefecionados. .nslqu.cido coo. 

ferro c ácido lidado a aam gorduras trans, com cacau em pó. 

ea'sbal~ p.tsitna plaa~ ttanspafl. ne4atei. adoce na 
coam .dentfficaçio do paod.AO. data d ..nbalagei' a p'no da avaro "ase 	

vaeoentOs 
validade e peso Iiqi,do n'olmo de 300g ..p.cmcaçÕes 	

PC! 	300 	ESTRELA nov.nta 	RI 4.50 
tatinfla 

RI 1.470.00 

impressas na prõpria embalagem) isento de moi odoras centavos 

esl,whos aubatanclas nocivas. qyalsq.ea toIro bpo da 
aptnze Preto ,ninimo de saa.dada de aa.eeee 

Oi.coito doce tipo MaIsena, da 1' qualidade enriquecido Cdl' 
Pano citado 06a. e Iam gorduras trans ta't.ee crocanta e 

1a41 aao' 

&'&%0 

reead...al 5-SO 	biacocos mal 
cosidos, queImados 	da ceracteree oroanOláça.coa a000meis, 

fio podendo apresentar aaceeao de duma a nem se 
apresentar qsiabiadlço. Embalagem primária em pacote. de 
pa.trco tr.nflaiati 	r.ai.saate e aroelco ~~Coar,  dupia i ivit 
embalagens tom idantAcaflo do produto. data de embalagem 

PC! 400 ESTRELA 

quatrO reate 

otaavia e cinco RI ', RI 11"0.00 e praro de valid.de* peso liquido de 400g leepecificaçõn quarenta 
impressas na propria embalagem), acondicionados — cala.. v05 

de 'adotolacrsdasa intactas com 2* pacote. isento de moio. 

doree estranhes. ei..bslsnciaa rloc,a. a quaiaqraer outro 090 

de impural. Pista mln,mo de validade deI amena da data da 

entrei.. 

Biscoito Salgado tipo Apetitiro, sabor onginal, redondo, de 1 

qualidade, amaiquecido com ferro e ácido tolice. Iam gordura. 

trans leItura trocaMc se4o rejeitados biscoitos mal cosidos. 

quear idas e de certa.,. orpanoaapØcea anca-ias mao 

podendo apiwaamlar stcesso de durara a nem e. apresentar 

quebradiço. Embalagem prim&iia em p.cotea de plíslico dois ielI, 
tatUO 

27 PCT 

vaidade e paee I'qu'do asvaso de '009 ieeecaf,teçO•s 

Impressas na propris erTibalagam. Isento de moio. 04_es 
eel.anIloa, subalancia. nocivas a quaisqu 	outro tipo de 

Impursia Prato mi alamo de validade dei mnes da data da 

s'MreOa 

Biscoito salgado 090 catam crnkar com ge.geilm. de 1' 

qualidade, enriquecido coam Pano e ácido tflco e 5am gotdurae 

frsa. tedsa c,ec arme e sete sabor e.~ residual sede 

.sgeitados bacokoe mal cosido., queimados e de taracterse 

o'geooltçticn anormais. So podaido apresenta' esceseo da 

duma a nem, se apiesamiar quabradiço. Embalagem primária 

e.., pacotes de plinto lna'a.sstta. resistasMe e alõsico ai e 

25 	lacrados corri -s ambata$S4l5 Com. identø.caçio do produto 	PCT 	300 ESTRflA tina. rias RI 1,00 quanhamtoe RI 1.100.00 
dai. da embalaram e prazo da validade e pelo liquido de 4009 reais 
laapeclficaçdea ampraeaas na prOp.ta embalagemt, 
acea,didd.,adoe em caia.. da papa'ao lacrada. e intactas corri 

20 pacõtas le.aMo de moio. 040451 esl,arj.Oa aubelancias 

mediras a quaisquer outro tipo de lmpa,rrna Prazo intinirimo de 
validade de 5 maaaa da daIs da ent,ga 

-- 'Sss.eee Seques.. lr 	e base de poinm.a Ooca. gordura 

wetal sena, leal ØIJat. e Iam laçflea. 0e palmeira 

qualidade. Lime de sujidades ou qualaquer osavos tipos de 
$ 	eamtarn,n.ntes somo fungos e bolo'.. tmballgatii 	 por 	200 	COELHO 	qualro real, 	RI 4.00 Ri 100.00 

peliproorlano ou polseslirleo Irsnaplramta contando flO arinirmo 
sala 

flOs tom derarticaça, do piodi rotulagail' nulnt.or.at . data 

de Pabncaçao e pt.to a de validade.  - 

VM. 	1OT 	CO LOTE 

dei 

VALOR TOTAl. DA PROPOSTA 
11a 

Ri 1*011,10 

PRAZO 01 INTflGA ate 55 (CINCO) 05*5 COARlOOL a coatei da espadiçio da ORDIM 01 COSPR&  C~ scaN 
PRAZO 01 VALCAOI 0* CARTA PROPOSTA. ai SLSSEkTAp 05*3 a .eaiar da espeeflo da URUCU 01 COIIPR& Catana. laN 

DECLARO QUE NOSPRECOS OFERTAM ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIOENTS SOBRE FORNECIMENTO REFERENTES A TRINUTOS. ENCARGOS 

SOCIAIS! DEVAIS ONUES ATINENTES Á enCuCAO 00 ODXTO 01 LICITAÇÃO. 

fiar, soasna osaa ,ewscne essa ma Ia,yn flua rijsaoeierfla es psgaseens na etflsatfla is lata nas tina 	e sanasa raTa aea.Ts a.?. 

EM CONFORVOADE COM ASEXIOENCIAS DO S5iITRUVENTO CONVOCATORIO. 
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PROPOSTA DE PREÇO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÃO ELETRÔNICO W 2019.02.12.1 . SRP 

Ob)eto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÉNEROS ALIMENT1CIOS E DESCARTÁVEIS 
PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) E (LANCHES) DESTINADOS ÀS FORMAÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE HORIZONTE.CE (EXCLUSIVA À ME E EPP CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 

Lote 9 . EXCLUSIVO ME E EPP 
nw cescacÃo aiftc* uwm ou.uft vã&oø U$4ITARI0 VALOR TOTAL 

Açúcar Cristal supeno', pulo e natural, de r qualidade, 
de safra corrente embalagem primária plástica 
ressat*e ato. transDwente noite, endereço e 
registro do empacotador, nCnro de registro do produto 
no órgão competente e procedência data de embalagem OLHO O' 

¶ e prazo de validade e peso líquido de 1k9 ÁGUA KG 1200 Ri 	4.10 Ri 	4920,00 
("~~$upresIas na  P~ v~). em 
lardos lacrados de 30kg. Isento de moto. odores 
estranhos. substância, nocivas s quaisquer outro tipo de 
impureza P1110 minin-o de vaidade de ê mesas da data 
da enega 

Arroz Parbc.lizado longo tno tpo 1. embalagem pnmána 
poÃetileno resistente alôsico Praparenta 
hermeticamenla feci,ado por termo-soldagem com peso 
líquido de 1 kg contando dentIficação do produto, nome 
e endefeço 00 errçacdador. número de registro do 

2 
produto no Orgão compeler4e e procedência informação BEM KG 300 Ri 	440 Ri 	1 32000 
nutncional por porção data de embalagem e prazo de CASEIRO 
validade, em fardos lacrados de 301,9 (especificações 
impressa na prõgna embalagem) Isento de mofo 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer Outro 
tipo de impureza. Prazo da validade mínimo de 6 meses 
da data da entrega. 

Arroz polido brSfl00 longo fino bpo 1 embalagem 
o.vnária pobetteao resistente, atóxco, bansoa'ente 
hermescarnente fechado por tern*aøldagern, com peso 
liquido de 1 kg, contendo: identiticação do produto, nome 
e endereço do empacotador, número de registro do 
produto no Orgão ccmpetefte e procedência. informação BEM KG OW RI 	560 Ri 	3360.00 
nutoonal por porção, data de embalagem e prazo de CASEIRO 
validade em fardos lacrados de 30k9 (especificações 
impressas na própra embalagem) Isento de mofo 
odores esVaSos fl,s*noas nooves e qua.sqs crjt'o 
tipo de impnza, P'azo de validade mínimo de 6 meses 
da data da entrega. 

Fannha de Mandioca classe branca, seca e fina. do tipo 
1 embalagem primária polietileno transparente 
resistente ataco. hermeticarnente fechado por Iam»- 
soldagem com peso I10i.00 de 1 kg. contando 
dentificação do produto, nome e sodeteço do 
empacotador número de registro do produto no órgão 

4 competente eprocedlncla infornaçãonticcnalpor KJCALDO KG 210 RI 	a,ie Ri 	573,60 
porção Gala de W~ e prazo de validade, em 
fardos lacrados de 30k9 (especfficações impressas na 
própria embalagem). Isento de mo4o odores eetraMoe. 
parasitas, substáncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo de validade mínimo de 6 meses da data 
da entrega. 
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VALOR TOTAL. DO LOTE 	1 li 1044340 

dez ml e quarenta e Irás reaiS e sassenta centavo, 

Lds 12-EXCLUSIVO ME E FPP 

OM DESCRIÇÃO MARCA - - UNIO R USTARIO VALOR TOTALI 
Bssco.to de leite tpc rosgs".a ijoor c?,ocotate de 
qualidade. com  mgrediertes selecionados ennquecido 

7R$ 

com [cito e ácido lólico e sem gorduras trens. com  
cacau em p4, embalagem primária plástica transparente. 
f~111 e ~W COM 	 ittcação do prodÀ c dali 

CAPRICHE PC 300 6,58 A $ 	1 9 7400 deelnbalageale Prazo devsdadeepesoiqu.do 
mínino de 3009 (especificações impressas na própria 
embalagem). Isei-ilo de mofo, odores estrarjios. 
suO.tlaoas nocivas e qua4ousr outro tipo øe 'nçtxeza 
Prazo min'no de vaidade de 6 nele, 

Biscato doce tipo Maizeas dei • quMdSs svlquecco 
com feio e ácido f Oito e sem gorduras tens. textura 
crocanle e sem sabor amargo residual. serão rejeitados 
bisco los mal cozidos queimados e de catactares 
orgardepbcos aimais. rilho p~ weesdw 
excesso de dtsea e nem seapresentar quebradiço 
Embalagem primária em pacotes de plástico 

2 transparente resistente eatóxlco, lacradoe com dupla FORTALEZA PCT 400 RI 	 578 R$ 	231200 
embalagem com ide11tcaçáo do produt data de 
e'nbsagr' e prazo de vaidade e peso liquido de 4009 
(especificações impressas na propna embalagem). 
acondicionados civ caixas de papelio lacradas e 
alIadas com 20 pawn. 154110 de mofo. odores 
estranhos s*tstán3as riocrvas e quasts Outo tipo 04 

Impureza. Prazo minimo de vaidade de 6 meses da data 
da entrega. 

Biscoito Salgado tipo Aperitivo sabor original redondo 
de 11 qualidade. enriquecido com ferro e ácido fólico e 
ser" gastas trans. tinta oowiIe, sitio re,eitados 
biscoitos mal coados, queimados e de erecteres 
organolépticos anormais. rijo podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 

3 
Eflcifl5fiflwa5fflpa¼5diPij5tco 

TUCS PCI 600 RI 	 ZiS RI 	1.30600 
transparente. resistente e atóxico. lacrados comi 
IdenUicação do produto, data de embalagem e prazo de 
validfle e peso liquido mínimo de 1009 (npedficações 
impressas na própra eotalageni 114110 de rto, 
odores estanhos ,stbroas nocivas e quaisquer auto 
tipo **impureza.  Prazo minimo 04 vaidade de 6 meses 
da data da entrega. 

Biscoito salgado tipo cream cracker com gergelim, de V 
qualidade, ennauecldo cor" fervo e lado Isco e ler" 
gorduras trana textura ciocanta e um saøor amargo 
residual sano rereltados biscoitos mal cozidos. 
queimados e de caracteres organofépticos anormais, rijo 
Podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar Queb'adço ErTtelagsfn prfllna ri pacotes 
de plástico transparenle, resistente e atÓxico, lacrados ESTRELA PCT 300 RI 	 5.40 RI 	1 .820,00 
com dupla embalagem com idêntificaç#ci do produto, 
data de embalagem e prezo de validade e peso liquido 
de 4009 sspeoitcações impressas na própria 
ernbalagedil), acondicionados em Caixas de papelio 
Lacradas e intactas corri 20 pacotes Isento de mofo 
odores estranhos substlnciss nocivas e quaisquer outro 
tipo de øi'piteza Prazo mnvno de vaidade de e meses 
da Cata da entrega 



MIN 

(1 

1 	Iøiscoitosequllho feitos basedepolvilho doce gordura 11 	1 	1 	 1 
1 	IvnaJeovos.semflMnewlsdon depome.a 	 1 	1 	1 	 1 
1 	~84% L'wtesdekdadeaoJqssquwatostçios 1 	1 	1 	1 	 1 

1 	05110 	 1 	 ' 1 	jdecontamnantescomofurigosebolores. Embalagem ISEQUILHosI PCT 	200 1R$ 	 S.58p RI 	1 . 116.001 
lPoHvoøeflo ou poHestireno transparente contendo no 

1 mín~ 2909  com Centlflcaçiodoprodurotjlagen.  
1 	ntfl000ai.dVJdeIaDcaçáoeprazodevsdaøe 	1 	1 	1 	1 	 1 

oito fl flzantos e bv*, reais 

Lote 15 
nem DESCRIÇÃO MARCA UNm Q~ VALOR UNITAmO VALOR rota. 

Achocolatado 1 qudo - r'4iur3 láctea composta de leia 
de vaca integral ou desnatado reoonsbtuido açúcar, goro 
de leite em pó cacau em pó. sais minerais e vitaminas 
Embalagem tetra Pack coo, 01 UTRO devendo contar 
externamente os dados de 	enttcaçáo. prooedfroa. 

MARAJOARA  UNID 300 RI 	 5 70 RI 	1.710.00 
informações nutoonais número de lota data de 
validade quantidade do produto, número do registro no 
Ministéno da AgricultureislF,t1POA e cannto de 
n$peção do SIF Prazo de vaidade de no mir,mo 04 
netas da data da enbega. 

Bebida Lactea Fermentada com Polpa de Fruta de 
sabores~~ com rngr.GWiteS seieooi'adot 
produto registrado no SIF ou SIE, «II sotaiagern 
plástica atóxIca de 01 litro. A embalagem deverá conter 

2 
externamente os dados de idenWlcação, procedõita, NATURAL DA 

LT 300 RI 	 4 lO RI 	1,23000 
mfommações nutoonais nCrnvo de lote dais de VACA 
valiøade quantidace 00 produto, número do registro no 
Ministério da AgriculturaJSlFiDiPOA e canmbo de 
inspeção do $1F Validade mínima de 20 (vinte) dias a 
— os data de ertega 

Leite em pó integral forblIcado com feno, vitaminas A 
3 C D. com  no mínimo 0.8 grames de proteina cor porção, ITAAIBÉ LT 120 RI 	 I0.88 RI 	2.025,60 

e,talado em laias ab.mnizadas com no flnno SOOg 

Leite longa vida UIIT, ntegrsl, embalagem teus Pack 
coo' selo SIF. SIM ou SIE e vaidade de no miro 04 
meses acondooeado,erncaixadelZlitros A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 1MRANGUAP 

LT RI 	 488 R 	439200 
idenbficaçao. procedinõa, informações nutrlclonais, E 
número de lota data de vaidade, quantidade do produto, 

do registo no Ministério da 
Agnci..fluralSlFiOlPOA e carimbo de inspeção do SIF 

- VA1 ÕWT*1 1111. DO LUM 	- .; *347.0 
nove ni trezento, e CãfiQueniaa sete reais e salienta 

centavos 

Lote tS. EXCLUSIVO ME E EPP 

ff€i OESCR,CAO MARCk- LJC VALOR UNITAflO VALOR TOTAL 
Azeite de Oliva, pu1. extra virgem acidez otto's de 
0,5% embalagem em vidro fosco r tampa doaadora. 

1 conteudoiïquidode5Corrd, coo, identificação oo produto. GALO utilO 60 RI 	3378 	RI 	270240 
voced'c'a e prazo de vaIdade rnlrwno de 	meses da 
data da entrega.  

ffi 
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- Garfo descaitével para sobtemesa oonleccãonada em 
4 plástico o-biodegrsdáv& atõrco pacote cci,, 50 STW PCi' GO RI 	 3,10 RI 	248.00 
- u'dades 

6 
Papel Filme de PVC traflspar.nhe. resistente e atóco. 

GIJÂRU UNID 150 RI 	 3,10 RI 	40500 
ocinilargura mínima de 28v" bobina de 30 metros, 

- Pra fundo 50 com tampa em Poàestnno E,pwiõdo 
6 EPS livre de CFC. em caixas de papelio lacradas COPOBRAS CX 30 RI 	77.60 RI 	2.328,00 
- contendo 100 unidades (par).  

Prato rase descarlivel para sobremesa branco, titóxiott 
TOTAL PCT 400 RI 	 092 RI 

- paco'. com ¶0 urvsade$  

Sacos descarilveis para safldubes (boi dog 
8 bamburgu.) confeccionados em plósbco PLASCAS PCT 100 RI 	 2,10 RI 	210,00 

ob.odeçradáve1 acc pacote com 100 unidades 

- VA 01111TOTAL DO L51E RI 	4.371.00 

Quatro mil, trezentos e setenta e nove reais 

VALOR 04.0CM. DA PROPO5TA. 	 1 RI 	 71.217.001 
setenta e nove rr,l, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta cientavos 

Prazo de entrega: ~mo øe lo (dez) d'as, a contar do recsb,nt,to da Ordem de Compra anada peta adiNflistração, 
Validade de proposta: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos paz. todos os Mi de defl que nos pleços ofendos estão revidais as despesa tentes icore O POffleõmentø re*entS a 
tnbutos encargos sociais e demais Onus asnenies á execução do oteto desta licitação. 

Declaramos, para lodos os fins de *eio. que aflivTa pienamenle os requsbe de babditação e que nossa Carta Proposta esta em 
con4orm,Gade com as ex.$nczas do insinjiflenio ca,vocaWio (edital) 

Çortaea (CE). 21 de ,arçc a, 2019. 

R AM r" 

í 
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Lote 1- EXCLUSIVO ME E EPP  

Valor Valor 
Item 	 Especificação Und. Quant. 

MARCA UnIt. Total 
Abacaxi Pérola, de primeira qualidade, 

tamanho médio a grande (aproximadamente 
1,5kg), in natura, tamanho e cor uniformes e 

sem defeitos, apresentando grau de 
Unid 160 CEASA Ri 2,75 Ri 440,00 

maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, 

com auséncia de sujidades, parasitas e larvas.  
Banana prata tamanho médio (IOOg), de 
primeira qualidade, in natura, em pencas 

2. 
integras, tamanho e coloração uniforme, com Kg 200 CEASA RI 3,00 Ri 600,00 

polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos flsicos e mecânicos 

oriundos domanuseio etransporte.  
Laranja pera tamanho médio, de primeira 

qualidade, frutos com grau máximo de 

3 
evolução no tamanho, aroma e sabor da 

Kg 200 CEASA RI 4,00 Ri 800,00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

Limão tipo galego, tamanhos uniformes, de 
primeira qualidade, frutos com grau máximo 

4. 
de evolução no tamanho, aroma e sabor da 

Kg 40 CEASA RI 7,70 RI 308,00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

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

S. machucados, sem larvas, parasitos e outras 4 60 CEASA RI 8,00 RI 480,00 
impurezas, acondicionada em caixas de 

papelão.  
Mamão formosa de primeira qualidade, com 

80% de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

6. tamanho, aroma e sabor da espécie, sem 4 160 CEASA Ri 3,60 RI 576,00 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

machucados.  
Melancia graúda, de primeira qualidade, 

casca integra, livre de sujidades, parasitas e 
7. larvas, tamanho e coloração uniformes. Kg 200 CEASA RI 2,35 Ri 470,00 

devendo ser bem desenvolvida e madura,  
com _polpa _firme _e_intacta,_  sem _machucados.  

MOIN 

ri 
LU 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÕNICO N 2019.02.12.1 - SRP 

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

aquisições de gêneros alimentícios e descartáveis para confecção de refeição (almoço) e 

(lanche) destinados as formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Horizonte/CE. 
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toteSCLlSIVO ME E EP? 

Item Especificação Und. Quant. 
Valor Valor 

MARCA Unit. Total 
Biscoito de leite tipo rosquinha, sabor chocolate, de 
1' 	qualidade, 	com 	ingredientes 	selecionados, 
enriquecido com ferro e ácido fólico e sem gorduras 
trans, com cacau em p6, embalagem primária plástica 
transparente, resistente e atóxico com identificação do 

RS 
produto, data de embalagem e prazo de validade e Pci 300 RAINHA RS 6.10 1 S000 
peso 	liquido 	mínimo 	de 	300g 	(especificações 
impressas na própria embalagem). Isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de)mpureza. Prazo mínimo de validade de 6 
meses. 

Biscoito 	doce 	tipo 	Maizena. 	de 	1' 	qualidade. 
enriquecido com ferro e ácido llico e sem gorduras 
trans, textura crocante e sem sabor amargo residual. 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres 	organol6pticos 	anormais, 	não 	podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. 	Embalagem 	primária em 	pacotes 	de 
plástico transparente, resistente e atóxico, 	lacrados 

Pci 41)0 FORTAlEZA R$ 5,7 5  
-. com dupla embalagem com identificação do produto, ' 2300,00 

data de embalagem e prazo de validade e peso líquido 
de 	400g 	(especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem), acondicionados em caixas de papelão 
lacradas e intactas com 20 pacotes. Isento de mofo, 
odores estranhos, 	substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazoptfiimo de validade de 6 
meses da data da entrega. cZ  

Biscoito 	Salgado 	tipo 	Aperitivo, 	sabor 	original, 
redondo, de P qualidade, enriquecido com ferro e 
ácido fólico e sem gorduras trans, textura crocante, 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres 	organolépticos 	anormais, 	não 	podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. 	Embalagem 	primária em 	pacotes de 

Pct 600 TUC'S R$ 4,90 
RS 

' plástico transparente, resistente e atóxico, 	lacrados ' 2.940,00 
com identificação do produto, data de embalagem e 
prazo de validade e peso liquido mínimo de lOOg 
(especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas 
c quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses da data da entrega.  

Biscoito salgado tipo cream cracker com gergelim. 
de 1' qualidade, enriquecido com ferro e ácido fálico e 
sem gorduras trans, textura crocante e sem sabor 
amargo 	residual, 	serão 	rejeitados 	biscoitos 	mal 
cozidos, queimados e de caracteres organolépticos 

4. 
anormais, no podendo apresentar excesso de dureza e 

Pet 300 
BOM 

R$ 4,95 
RS 

nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária SABOR ' 1.485,00 
em 	pacotes 	de 	plástico 	transparente, 	resistente 	e 
atóxico, 	lacrados 	com 	dupla 	embalagem 	com 
identificação do produto, data de embalagem e prazo 
de validade e peso liquido de 400g (especificações 
impressas na própria embalagem), acondicionados  ri 



Lote 13- EXCLUSIVO MI E EPP  

Valor Valor 
[tem Especificação Und. Quani. 

MARCA Unit. Total 

Pão de Coco de primeira qualidade. pacote com 500g 
com identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante, data de embalagem e prazo de validade 
(especificações 	impressas 	na própria embalagem). 
Internamento o produto deverá apresentar superfície 
uniforme, 	não 	quebradiço, 	não 	queimado, 	miolo 

consistente e sem buracos, sedoso e macio, peça tJnid 200 lFAI'AN RS 760 
1 Ço 00 

inteira, composto de farinha de trigo enriquecida com - 

ferro e ácido fôlico, coco ralado, açúcar, gordura 
vegetal, 	sal, 	água, 	fermento 	biológico, 	anti-mofo, 
embalado em saco plástico PVC transparente, atóxico. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza.  
Pio de Forma Integral, pacote com 500g com 
identificação 	do 	produto, 	nome 	e 	endereço 	do 
fabricante, data de embalagem e prazo de validade 
(especificações 	impressas 	na própria embalagem). 
Internamente o produto deverá apresentar superfície 
uniforme, 	não 	quebradiço, 	não 	queimado, 	miolo 

2. consistente e sem buracos, sedoso e macio, peça Pet 500 ITAPAN R$ 8,00 
00 

fatiada, composto de farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açúcar, 
gordura vegetal, sal, água, fermento biológico, anti- 
mofo, embalado em saco plástico PVC transparente, 
atÔxico. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza.  
Pio massa fina tipo hot dog em embalagem primária 
plástica resistente e atóxica contendo 10 unidades e 
peso líquido de 400g, com identificação do produto. 
nome e endereço do fabricante, data de embalagem e 
prazo de validade (especificações impressas na própria 

3. embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 	estranhos. Pct 1.000 ITAPAN RS 4.45 4 45000 
substâncias 	nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 
impureza. Na entrega o produto deverá ter data de 
fabricação máxima de Oldia e prazo mínimo para 
consumo de 05 dias, dentro dos quais não deverá haver 
alteração 	das 	características 	originais do 	produto.  

/ Ç'~i 

n 

1*, 

caixas de papelão lacradas e intactas com 20 pacotes. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses da data da entrega.  
Biscoito Sequilho, 	feito a 	base 	de polvilho doce, 
gordura vegetal e ovos, sem glúten e sem lactose, 
de primeira qualidade. 	 Livres 
de 	sujidades 	ou quaisquer 	outros 	tipos 

RS 
de contaminantes como fungos e bolores. Embalagem Pct 200 0s110 7.15 

1.430 ,00 
polipropileno ou poliestireno transparente contendo no 
mínimo 	290g, 	com 	identificação 	do 	produto. 
rotulagem nunicional, data de fabricação e prazo de 
validade. _________  

VALOR TOTAL DO LOTE .1z 1jj 
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Garfo 	descartável 	para 	sobremesa 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

PCI 80 

 
CRISTAL 

RS 6,00 
RS 

biodegradável, atóxico, pacote com 50 48000 
unidades. 

Papel 	Filme 	de 	PVC 	transparente, 
P5 S. resistente e atóxico, com largura mínima Unid 150 WYDA RS 6.35 

952,50 
de 28cm, bobina de 30 metros.  

Prato 	fundo 	50 	com 	tampa 	em 

6. 
Poliestireno Expandido 	EPS, 	livre de 

Cx 30 COPOBRÀS R$ 
CFC, cai caixas de papelao lacradas 136,50 
contendo 100 unidades (par).  

7. 
Prato raso descartável para sobremesa, 

Pct 
COPOBRAS is 2,50 

branco, atóxico, pacote com lO unidades. 1.000,00 

Sacos 	descartáveis 	para 	sanduiches 

S. 
(hot dogl hamburguer) confeccionados 

Pci 1011 
SPLAST 

(S 5 05 , 
P5 

em plástico oxi.biodegradável. at6xico, 505,00 
pacote com 100 unidades. 

VALOR TOTAL DO LOTE 19  

VALOR GLOBAL: R$ 203.351,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E 
CINQUENTA E UM REAIS) 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaro para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as 
despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e 
demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

OON 	habilitação e que nossa Carta Proposta está cm conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 

21 de Março de 2019. 

~ EW 

\YU #I/ 
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PROPOSTA DE PREÇO 

COM1SLÇOD( PMGÕ($ DO MUNICIPIO DE HORIZONTI'CC  

)i P*E'STURA MUNICIPAL DE HOR1ZONTECE 	 RAÇ.INA 	, 

REF. PREGÃO ELEIRON1CO 2019.02.12.1. SIP 

RT 	
\ (1 	 t 

AICIJM: dia 21 Março de 201t as 09:00 hong. 	 '1 
Mass»4. Cl. 20 de Março de 2019. 	

) 

06IETO: Sel.çao de melhor proposta para registro de preços visando situas* eventuais aquuições de gêneros alimentícios e descartáveis para confecçio de nele~ aIrnoço) e (lanches) 

destinados às formações e eventos r.allzadoe pela Secretaria Municipal de Educaçio do município de Horizonte/a. (exclusiva à MC e Cfl), contorna especificações contidas no Termo de 

Referência. 

- 	- 

ITEM DCICRIÇAO QUAHT. UNO MARCA V. UNfl. 
v.UrdiL POR 

V. TOTAL  
V. TOTAL POR 

EXIIN$0  

Biscoito deleite tipo ru,qusnha. sabor chocolate. 4. 1 quaiidad& CO." 

ingredientes selecionados. enoquccido com feno c acido íóhco e sem 

gorduras itens. com  cacau em pó, embalagem primaria plástica 

transparente. resistente e atóxico com identiflcaçio do produto. data de 

embalagem e prazo de validade e peso liquido mirim de 3lg 
'. , 	110kw — - . .... ,.. 

(csptcil'icações imçncsaat ,sa própria embalagem' 	sento & mofo, odores 

esl,.nhos, substâncias nocivas e qualiqueT Outro flxi dc impureza Prazo 

mlniims de ,ialidadc dcô meses 

r 
Biscoito doce tipo Mat,ena, dei qualidade, enriquecido com ferro e 

ácido fálico e sem gordura trans, textura crocante e sem sabor amargo 

residual, taqao rejeitados biscoitos mal 

cozidoi. queimados cdi caracteres opno(egticos arorrnafl, rio 

podendo apresentar excesso de dureza e rie, se apresentar 

quebradiço. Embalagem primária em pacotes de plástico transparente, circo estai 

1 resistente 	atóxico, lacrados com dupla embalagem coas ldesatiflcaç-âo 400 PCi' PUY4II IS 	5,50 cini,nna IS 	2-200.00 dei mil. daze'tos r..S 

do produto, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 

4001 lespeciflcaçaes vnprnsas na própria en'batage.ni, acondicionados 

era, caixas de papetào lacradas e intactas com 20 pacotes. Isento de 

mofo, odores estranhos, substánclas nocrvas e quaisquer Outro tipo de 

Impureza. Prazo' minlmo_ de_v alidade de-6 meses da_d ata 

dtentr ega 

Biscoito Salgado tipo Aperitivo, sabor orsginai, redondo, de 1 

qualidade, enriquecido com feno e Rido fálico e sem gorduras 

traas, textura ~ante, sacio rejeitados biscoitos mal cozidos, 

queimados e de caracteres organolópticos anormais, noto podendo 

apresentar excesso de dureza, 

nela, se apresentar quebradiço. Embalagem primária es,, pacotes de 

plástico transparente, resistente e atoxico, lacrados co.., 600 PC! DÁS 100¼ RS 	6.00 es -te. ES 	 3 6)0.00 
 

ldenttficaçao do produto, data de embalagem e prazo de validade e 

I peso liquido minimo de lOOg (especificações Impressas na própria 

embalagem, isento 

de moto, odores estranh^ substancias nocivas e quaisquer outro 

410 de k'np.seza. Prazo mtnlmo de validade O. 6 mal da data da 

enuega. 

I MKMto salgado tipc citair, cracker coras gergelim, de 5 qualidade, 

esviquecido com ferro e ácido fóitco e sem gorduras trans, textura 

crocante e sem sabor amargo residual, serão rejeitados biscoitos mal 

cozidos, queimados e de caracteres organolápticos anormais, não 

-o 
açres.ntaz excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 

En.b.Iageos primária es" pacotes  
£ de plástico transparente, resistente e atóxico, lacrados com dupla 300 PC! PÇTYNI P5 	£.SC cincaer. P5 	5.550,00 

embalagem com Identificaçio do produto, data de embalagem e ceireros 

prazo de validade e pelo liquido de 400g (especificações impressas 

na própria embalagem), acondicionados em caixas de papelao 

lacradas e Intactas com 

20 pacote.. Isento de moto, odores estranhos. substancias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo minimo de valIdade de 6 

mesas da data da entrega. 

biscoito Sequilho, frito a base da polvilho doce, gordura vegetal e 

ovos, sm glutar. e saras lactose, de primeira qualidade. Urres de 

sujidades ou quaisquer outros tipos de contaminante, S. como 

fungos e bolores. Embalagem polipropileno ou poiiestlreno 200 PCi' MAaEL IS 	6,00 ias reas IS 	1.200,00 ...11.d.~ 	ali 

transparente contendo no 
mino 	29109, com identfflcaçao do produto, rotulagem nutriclorsai, 

data de fabricaçao e prazo a de validade 

IIQ  



D$CLA»MQ3 QUE. $03 VMCflI AIREBDItAØOI ACIMA CI?AØ MCLUSOS 70003 06 TRIaIflOa ZNCAAGO$A3AVIIITM. flZfl0tHC1ARi0I, FISCMI E 
CaCC1A1S. TAXAS. FPSTZI. U0UO3 DEILtC»CNIO 03 PtSL.CWT0I CC DESPIaM QUE I%C10M4 CC VbOUM A.ZwInIR DIPITA CC ZCLflWtWTT ~ O ICD7Q 

006 SflWlÇCt/ rn01. Ofl tAflEI tA PVCPOSTA. rwaia Ifl A »4 Dt WCVO. IAIflC 0!CIARAICS C*7A t)Cao 30006 OS OS1 C04 W.flRIAI E UWQOS 
cctnAaios A !flCUC&O  00 Dêji '0 04 ~EM 00)01*5 DI USO E ,oaiu7twçÃo DtJflJ(7t O Prazo DO Oa'TIo ICÃO PCOEWDO UL2PAPASEM 0 VAS.C* ~IMO 

IITIRMJILO fl 17131 E CC*3E1N'DC$TI O VAsa OISL, OS PUÇOS AQUI PPOSIV5 t DE EXCWSIVIDAD! RZSPOWSASILIDADE DA menu. 

PrAZO DE !$TtCA DOS PVOCU?OS It ACDSOC COM O cv:t, 	$0 PWO KAJCIX) DC ( c13c0'D:Ls.A CONtA) DA DA7A DC Assl%Ar.M DO CONT!aro £ O P1M1KE,CO 

W. 1DC4 M. r.rM P112. A3IDIE5DMCAO, 5 ACOX A NIC!SSIMI'I DA OLITOPA. NO LCCA. DEFINIDO PELA A C0X'TRAIMlE. 

SECLMNOS PARA 03 DEVIDOS flHS DE DEMITO QLI! 050*1)05 PIIICASC$TE OS flQtJtSItOS DE NAJIILITACAO E QUE MOSSA CMVA PROPOSTA ESTA DI CSWOIIDADE C 

AS UIaIICIAI CO INSfltlW!O OWVOCATOKIO (EDITAL) 

(5 3ZÂ \ WP C,  
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LOTE 13 - EXCLUSIVO ME E EPP 
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Av. Presidente Castelo Branco, as  5 100 - Centro - CE?: 62.8*0-00 Horizonte-
CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2019.02.12.1 - SRP 

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

aquisições de gêneros alimentícios e descartáveis para confecção de refeição (almoço) e 

(lanche) destinados as formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Horizonte/CE. 

LUlt 1 - E.AtLt,.flVU LYItJ t r.rr 

Valor Valor 
Item Especificação t , 11(1. Quant. 

MARCA 	Unit. Total 
-- Abacaxi Pérola, de primeira qualidade, _______ 

tamanho médio a grande (aproximadamente 
1.5kg), in natura, tamanho e cor uniformes e 

sem defeitos, apresentando grau de 
Unid 160 	CEASA 	R$ 2,75 RS 440,00 

maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
cm condições adequadas para o consumo, 

com ausência de sujidades, parasitas e larvas.  
Banana prata tamanho médio (lOOg), de 
primeira qualidade, in natura, em pencas 

2. 
integras, tamanho e coloração uniforme, com 

Kg 200 CEASA R$ 3.00 RS 600,00 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e_transporte.  

Laranja pera tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com grau máximo de 

3. 
evolução no tamanho, aroma e sabor da 

Kg 200 CEASA R$ 4,00 RS 800,00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

Limão tipo galego, tamanhos uniformes, de 
primeira qualidade, frutos com grau máximo 

4. 
de evolução no tamanho, aroma e sabor da 

espécie, uniformes, sem ferimentos ou 
Kg 40 CEASA R$ 7,70 R$ 308,00 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

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

5. machucados, sem larvas. parasitos e outras Kg 60 CEASA RS 8.00 RS 480,00 
impurezas, acondicionada em caixas de 

papelão.  
Mamão formosa de primeira qualidade, com / M/* de maturação, frutos de tamanho 

uniforme, no 	u máximo de evolução no 
6. tamanho, aroma e sabor da espécie, sem Kg 160 CEASA R$ 3,60 R$ 576,00 

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

machucados.  
Melancia graúda, de primeira qgWde. 

casca integra, livre de sujidades, 	 ase 
7. larvas, tamanho e coloração uns, Kg 200 CEASA RS 2.35 RS 470,00  

devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, sem machucados.  

[P 
ÁÁ 
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caixas de papelão lacradas e intactas com 20 pacotes. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses da data da entrega.  
Biscoito Sequilho, 	feito a 	base 	de polvilho doce, 
gordura vegetal e ovos, sem glúten e sem lactose, 
de primeira qualidade. 	 Livres 
de 	sujidades 	ou quaisquer 	outros 	tipos 
de contaminantes como fungos e bolores. Embalagem Pct 200 051 10 R$ 7.15 
polipropileno ou poliestireno transparente contendo no 1.43000 

mínimo 	290g, 	com 	identificação 	do 	produto, 
rotulagem nutricional, data de fabricação e prazo de 
validade. 

VALOR TOTAL DO LOTE 12 RS 9.985,00 

Lote 13- EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
11cm ltsptcilicaçio 	 tJnd. Quant. 

MARCA Unit. Total 

Pão de Coco de primeira qualidade, pacote com 500 g  
com identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante, data de embalagem e prazo de validade 
(especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem). 
Internamento o produto deverá apresentar superfície 
uniforme, 	não 	quebradiço, 	não 	queimado, 	miolo 
consistente e sem buracos, sedoso e macio, peça Unid 200 ITA PAN RS 7,60 

1 52000 
inteira, composto de farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, coco ralado, açúcar, gordura 
vegetal, 	sal, 	água, 	fermento 	biológico, 	anti-mofo, 
embalado em saco plástico PVC transparente, atóxico. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nociva 
e quaisquer outro tipo de impureza.  
Pão de Forma Integral, pacote com 500g com 
identificação 	do 	produto, 	nome 	e 	endereço 	do 
fabricante, data de embalagem e prazo de validade 
(especificações 	impressas 	na própria 	embalagem). 
Internamente o produto deverá apresentar superfície 
uniforme, 	não quebradiço, 	não 	queimado, 	miolo 

RS 
2. consistente e sem buracos, sedoso e macio, peça Per 500 ITAPAN R$ 8,00 

4 000 00 
ltiadn, composto de farinha de trigo enriquecida com ' 

ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açúcar, 
gordura vegetal, sal, água, fermento biológico, anti- 
mofo, embalado em saco plástico PVC transparente, 
atóxico. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza.  

Pão massa fina tipo hot dog em embalagem primária 
plástica resistente e atóxica contendo lo unidades e 
peso liquido de 400g, com identificação do produto, 
nome e endereço do fabricante, data de embalagem e 
prazo de validade (especificações impressas na própria 

3. embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 	estranhos. Pc; 1.000 ITAI'AN R$4,45 
4450 

substâncias 	nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 
impureza. Na entrega o produto deverá ter data de 
fabricação máxima de Oldia e prazo mínimo para 
consumo de 05 dias, dentro dos quais não deverá haver 
alteraçfto 	das 	características 	originais 	do 	produto.  1 
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como murchar, mofo, etc. 

Plozinho massa fina de leite cm embalagem primária 
plástica resistente e atóxica contendo 20 unidades e 
peso líquido de 400& com identificação do produto, 
nome e endereço do fabricante, data de embalagem e 
prazo de validade (especificações impressas na própria 

4 
embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 	estranhos. 

PcI 300 ITAI'AN R$ so R$ 
substâncias 	nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de - 	 ' 1.740,00 
impureza. Na entrega o produto deverá ter data de 
fabricação máxima de Oldia e prazo mínimo para 
consumo de 05 dias, dentro dos quais não deverá haver 
alteração 	das 	características 	originais 	do 	produto. 
corno murchar, mofo, etc.  __________ _________  

VALOR TOTAL IX) LOTE 13 R$ 11.710,00 

Lote 14 

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quani. 1 .  

MARCA UnIt. Total 

Bolo 	fofo, 	sabores 	variados 	(laranja, 	nata, 	milho. 
chocolate, 	formigueiro) 	tendo 	como 	ingredientes 
básicos farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fálico, leite, ovos, açúcar, margarina, fermento em pó, 
pesando em média 500g, em embalagem polipropileno 

Unid 500 APARECIDA RS 11,25 
R$ 

ou 	poliestireno 	transparente 	com 	tampa, 	atóxica, 5.625,00 

lacrada, com rótulo contendo informações nutricionais. 
data 	de 	fabricação 	e 	prazo 	de 	validade. 	Livre 

de 	sujidades 	ou quaisquer 	outros 	tipos 
de contaminantes como fungos e bolores.  

Bolo tipo 	mole, 	tendo como 	ingredientes básicos 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. 
leite, 	ovos, 	açúcar, 	margarina, 	fermento 	em 	pó, 
rendimento mínimo de 20 pedaços, em embalagem RS 

2, polipropileno ou poliestireno transparente com tampa. Unid 200 A lACADÃO R$ 11,95 
2.390,00 

atóxica, 	lacrada, com rótulo contendo 	infonnações 
nutricionais, data de fabricação e prazo de validade. 
Livre 	de 	sujidades 	ou quaisquer 	outros 	tipos 
de contaminantes como fungos e bolores.  

Salgados variados, tamanho festa, aproximadamente 

3. 
15g tipo: coxinha de frango, risole de carne. risole 

Centro 100 ATACADÃO RS 34.90 
misto, bolinha de queijo. canudinho de frango. pastel de 3.490,00 

queijo, pastel de carne. empada de frango.  

VALOR TOTAL DO LOTE 14  RS 11.505,00 

Lote 15 

Valor Valor 
Item Especificação tJnd. Quant. 

MARCA Lnit. total 

Achocolatado líquido - mistura láctea composta de 
leite de vaca integral ou desnatado reconstituido, açúcar, 
soro de leite em pó, cacau em pó, sais minerais e RS 

1. vitaminas. 	Embalagem tetra Pack com 01 	LITRO Unid 300 HETANIA RS4,15 
124500 

devendo conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 

_____ data de validade, quantidade do produto, número do ______ 

1251 
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Colher 	descarUvel 	para 	sobremesa 

1• 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

Pci 80 
CEPEL 

R$ 5.25 
RS 

biodegradável, atóxico, pacote com 50 420,00 
unidades. 

Faca 	descartável 	para 	refeição 

2. 
REFORÇADA 	confeccionada 	em 

Pct 
CEPEL 

R$ 7,40 RS 
plástico 	oxi-biodegradável, 	a tóxico, 592,00 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	refeição 

3. 
REFORÇADO 	confeccionada 	em 

PcI 80 
CRISTAL 

6,80 
plástico 	oxi-biodegradável. 	atóxico, 544.00 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	sobremesa 

4.  
confeccionada 	cm 	plástico 	ox i- 

PC( 80 
CRISTAL RS 6  .00 

biodegradável, atóxico, pacote com 50 480.00 

unidades. 

Papel 	Filme 	de 	PVC 	transparente, 
WYDA RS 

5. resistente e atóxico, com largura mínima Unid 150 RS63 -S   9525() 
de 28cm, bobina de 30 metros. 

Prato 	fundo 	50 	com 	tampa 	cm 

6.  
Poliestireno 	Expandido 	EPS, 	livre 	de 

Cx 30 
COPOBRAS 

R34 55 
CFC. em caixas de papelão lacradas ' 136,50 
contendo 100 unidades (par).  

7. 
Prato raso descartável para sobremesa, 

1,0 400 
COPOBRAS  R$ 2,50 

RS 
branco, atóxico, pacote com 10 unidades.  1.000,00 

Sacos 	descartáveis 	para 	sanduiches 

8 
(hot dog/ hamburguer) confeccionados 

Pct 100 
SPT 

RS 5,05 
R$ 

em plástico oxi-biodegradável. atóxico. 505,00 
pacote com IDO unidades. 

VALOR TOTAL DO LOTE 19  95.630,00 

VALOR GLOBAL: R$ 203,351,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E 
CINQUENTA E UM REAIS) 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 	 N) 
Declaro para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as 
despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e 
demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

2lde Março de2øl9. 

1 



PROPOSTA DE PREÇO 
A 
COMISSÃO DE PREGÕES DO MUNICÍPIO DE IIORIZONTE-CE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CIE 

REF, PREGÃO ELETRONICO 2019.02.12.1- SRP 

ABERTURA: dia 21 Março de 2019, às 09:00 limas. 

Masiapi- CI. 20 de Março de 2019,

U0Mzu- 
 —' 

OBJETO: Seleflo de melhor propona para registro da preços visando futuras e eventuais aqultlçõai de gênero, aIlm.ntklose descartávels pari confecçio de refeições (almoço). (lancho) 

destinados Ii formações e eventos ralhado, pUa secetaria Municipal de Educação do municiplo de IforItonte/CE, (exclusiva SMEC Efl). conforme especlfscaçõts contidas rio Termo de 

Referência. 

1 	

UNO a^ V UNIL v. TOTAL '
V. TOTAL MA 

Pão de (oco de prmcira qualIdade, pacolo com 500g coro ldcntificaçlo 

do produto. flOIflt C endereço do fabricante. dela de cmbelacm e pram 

de valIdade itspecificaçõc. impressas na 

çwopna embalagem) lnlcr..anwnto o produto dccra apresentai suprtlicic 

utufonnc. Mal quebradiço, nio queimado, miolo consIflente e Sem 

bujacos, sedoso e ITIaCIO, peça Inlelra, coroposlo de farinha de trigo 200 UNO DA CRU RS 	6.00 te.sr..i, 10 	1200.00 uni mli, diJflntOI 'eec 

enriquecida com feno e ICIdO fôlico, coco ralado, açúcar. gordura vegetal. 

sal, água. (cimento biológico. anil mofo, cmbelado cii, saco pLástico PVC 

!raflsçanntc. 

alõxico Isento & mofo, odles estranho,. substanciais nocivas e quaisquer e ,uuo Ilpo de impureza 

Pilo de Forma h'.tegnt. pacote com 500g con odentificaçio do produto. 

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

validade (especificações impressas na própria 

embalagem). internamente o produto deverá apresentar tupe.ikie 

uniforme. náo queadlço, fnaároin qhuae disse tatdogoo. mesIrolIqou 
-« R$ 	SE 

050 '• 
RS 	4 43O.X q, e 

eccok.dsai sctoe.nnt ei wrsoe me á bem~fodU,i ~Af"~ ro.'eeo centasa 

ef ,  as' dele it0.% p0e  içnat efgarøaat.d aaç. úccoamr,p goovldou 
,.. 

dera vegetei, sal, água, fem,ento biológico, anti-mofo, embalado em 

saco plástico PVC transparente, atóxico. Isento de mofo, odores 

estranhos. ti,,b.tAncla, nocivas e cuaisquer outro tipo de - Impureza. 

Pio massa fina tipo hot dog em embalagem primária plástica 

resistente e atóxica contendo lO unidades e peso liquido de 4009, 

coa, identificaçlo do produto, nome e endereço do fabricante. data 

de embalagem e prazo de validade (especificações impressas na 

propia embalagem). Isento 
PCi DA CALA R$ 	4,90 

ouat ,o'e.óe qs.t,o,nl,nov.cen',oe 

de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro  

tipo de impureza. Na entrega o produto deverá ter data de 

fabricado mialma de Oldta e prazo mlnimo para consumo de 05 

dil dentro dos quais no deveri haver alteraçio das carectenstIca, 

orlgsnars do produto, como murchar, moio, etc. 

Psozinho musa fina de leite es, embalagem primária plástica 

resistente e atóxica contendo 20 unidades e peso lIquido de áOOg, 

com idontiflcaçao do produto, nome e endereço do fabricante, data 

de embalagem e prazo de validade (especificações Impressas na 

prÕprla embalagem). Isento __ 
CT OAcASA R5 	7,00 iate t,aa IS 	2100.00  do,. — e anr.ais 

de mofo odores estranho., sitstkncias nocivas e quaisquer Outro 

tipo de impureza. Na entrega o produto deverá ter data de 

fabricaçào maxima de Oidia e prazo mínimo para consumo de OS 
dias, dentro dos quais na* devera haver altera~ das caracterlstica, 

originais do produto, cosno murcha,, moto, etc. 

DZCLARMCS gui. W,iS VM.II AflZ8997ADOS ACha ZSTAO IKCWSO$ IW0. 01 flZFJl'oa, Z$CA 	TpJ,aAuirayAa, PUVIDI)SCIMIQI. nacAla a 
aRczAr..,AxAa,nsna,accuRoe ocpLocAatlaro Dl nee0AL,cUstOa ou DLSngAa gut :1.0:0... OeJ unualil SIINCIDIR DilaTA ou :ow:ntMcslt San O ro.stcflan,o 

DOS gLRVlÇOS/Pit000'rCe, CONE1A2I7EI DA PSaOSTA, lNCLUaIVt A I4AflM DE WCVO, TMOZi. OLCLANCS sara riWSO T000. 01 CUSTOe co.4 sattflaia 1 eaavtQOe 
aczeaAa ia. A cxxcuçAo 00 Oea ?o ti. n*ii 1 TAl Covo rçdea DE uno  E iojrnis.çA.o 0an o Peno 00 0~ers sil pt1Co uLwans,aAa o vaia wnriC 

leTt*vtArO fl Z1'iH 1 ccntctxw,n.xn O VALOS OtOSAL. Ci nzçoe AQfl PPO5tOS 5 DEI tXCWeWIDAa na,a.a,SILIDAOI DA DGflaA. 

, 

A validade desta proposta será de 90 fl-,oventa) dias ft' 7/  
flAto Di Ilfl'IGA Doa ,u,a te ACORDO CC O SoltAi - NO PRAZO NMc:nC t :,.ClCO:.DiAs,A CCII7AA DA DAVA DE ASIIXA'V,'M DO CCciIMTO E O !!CSSINZZCO 

DA OSUiR 51 CCHPRA PC',A ALNISISIMÇAO. DC ACORDO 7. NCCiW$IYtfl DA OZSTOM. NO LOCAL OEPITcILVJ fia A 000i'TBATAICIi. 



:1:Anjos PÀPÀ OS ozv:Dos 7:wt DE DTnT Tv QUI a.QSIICS P1J%AICXTZ CORZQtJZSIIOI DE TIA.ILTTAÇÂC 5 QUI NOSSA CAflA PROPOITA SITA III CO,(FV.J(rOADE CLTI 
AS gxlaKcIAs DO :wsnaam CU4VOCATOIIO (SOITALI 

- -- 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.12.1 -SRP 

LOTE 14 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREOÂO 
Av. Presidente Castelo Branco, n'3100 -  Cenflo- CEP! 62.88040 Horizonte-
CE 
Fone: (83) 3336.1434 



Lote 1 - EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
Item Especificação (ind. Quant. 

MARC Unit. Total 
Abacaxi Pérola, de primeira qualidade, - 

tamanho médio a grande (aproximadamente 
1,5kg), in natura, tamanho e cor uniformes e 

sem defeitos, apresentando grau de 	Unid 160 CEASA Ri 2,75 	Ri 440,00 
maturação que permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, 

com ausência de sujidades, parasitas e larvas.  
Banana prata tamanho médio (lOOg), de 
primeira qualidade, in natura, em pencas 

2. 
integras, tamanho e coloração uniforme, com Kg 200 CEASA Ri 3,00 Ri 600,00 

polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e transporte.  
Laranja pera tamanho médio, de primeira 

qualidade, frutos com grau máximo de 

3. evolução no tamanho, aroma e sabor da 	Kg 200 CEASA Ri 4,00 R$ 800,00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

Limão tipo galego, tamanhos uniformes, de 
primeira qualidade, frutos com grau máximo 

4. 
de evolução no tamanho, aroma e sabor da 

Kg 40 CEASA R$ 7,70 Ri 308.00 
espécie, uniformes, sem fenmentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

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

S. machucados, sem larvas, parasitos e outras Kg 60 CEASA Ri 8,00 Ri 480,00 
impurezas, acondicionada em caixas de 

papelão.  
Mamão formosa de primeira qualidade, com 

800/9 de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução rio 

6. tamanho, aroma e sabor da espécie, sem Kg 160 CEASA RS 3,60 Ri 576,00 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

machucados.  
Melancia graúda, de primeira qualidade, 

casca integra, livre de sujidades, parasitas e 
7. larvas, tamanho e coloração uniformes. Kg 200 CEASA 1(5 2.35 Ri 470.00 

devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, sem machucados.  

r 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2019.02.12.1 —SRP 

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

aquisições de gêneros alimentícios e descartáveis para confecção de refeição (almoço) e 
(lanche) destinados as formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Horizonte/CE. 
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