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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
SECRETARIA DE ASSISTÉNICIA SOCIAL 4 TRABALHO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2019.06.27.1 - SRP, 

cujo objeto é Seleção de melhor proposta para registro dE preços visando futuras e eventuais 

contratações para Aquisição de Gêneros Alimentícios e hIoferial de Consumo destinados as 

diversas secretarias do Município de Horizonte/CE (Exclusivo à ME e/ou EPP), conforme 

especificações contidas no Termo de Referência. Anexo 1 do Editoi, bem como Parecer pertinente 

da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certam6 em tela ADJUDICO, nos autos do 

processo licitatódo na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 2019.06.27.1 - SRP o Objeto licitado em 

favor das empresas: CELERITA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME SOL 

NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME e 

HOMOLOGO o mesmo paro que surto os devidos efeitos legais aos respectivos vencedores, a 

saber: CELERITA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LIDA - ME. vencedora do LOTE 02 com 

o 	valor de R$ 1 .647,50 (um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) e LOTE 07 

com valor de R$ 3.098,00 (três mil, noventa e oito reais) perfazendo o valor total de R$ 4.745.50 

quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos); SOL NASCENTE COMÉRCIO 

DE ALIMENTOS LTDA - ME, vencedora do LOTE 01 com o valor de R$ 11.574.42 (onze mil, quinhentos 

e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), LOTE 04 com valor de R$ 18.246.60 (dezoito 

mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos). LDTE 05 com valor de R$ 6.700,00 (seis 

mil e setecentos reais) e LOTE 08 com valor de R$ 4.20,00 (quatro mil, duzentos e vinte 

fl
reais)perfozendo o valor total de R$ 40.741.02 (quarenta mil setecentos e quarenta e um reais e 

dois centavos) e WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME, vencedora do LOTE 06 com valor total de R$ 

9.426.00 (nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais). 

Lote 1 - xctusivo M /EPP 
Empresa: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE AUMENTOS LIDA ME 

Item Especificações LJnld. Qtd.. Marca 
Valor 

Unit. 

Valor 

TotS 

ADOÇANTE iíouioo com I00m1. Registro Ministério 
do Saúde. Prazo de validade rnlnimo de 12 meses 
a parti data de entrego. 

un ADOCYL 
R$ 2.60 

R$ 52,00 

3 

ATUM RAIADO em óleo comestível, embalagem 
lota, contendo no mínimo de llOg. A embalagem 
deverá 	conter 	externamente 	os 	dados 	de 
identificação, 	procedência. 	Infomioções 
nutdcionais. número do lote, doto de validade. 
quantidade 	de 	produto. 	Prazo de 	validade 
mínimo de 6 meses O parti' dota de entrego. 

un II 
GOMES DA 

COSTA R$ 5,20 
R$ 57200 

4. 

cATcHuP composto a base de pc4po de lomole. 
sol, açúcar e outros substâncias permitidas, de 
consistência cremosa. cor, cheio e sabor próprios, 
sento de sujidades e seus ingredientes de prepara 
em perfeito estado de conservação com 200g. A 

un 1 QUERO R$ 2,90 
R$ 319.00 



fk)' 	PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

ti 

3 . 
"1 

,-' 
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embalagem deverá conter externamente OS 

dados 	de 	identificação. 	procedêncio, 
informações nulricionais, número do lote, data de 
validade, 	quantidade 	de 	produto. 	Prazo 	de 
validado mínimo de 6 meses o parti dota de 
entrega. 

S. 

CRAVO DA ÍNDIA embalagem plástico contendo 
309 do produto, apresentando a maioria dos 
cravas íntegros. Prazo de validade mínimo de 6 
meses a parti data de entrega. 

un 
o KODILAR 

R'521 
R$52.lO 

MAIONESE emulsão cremoso. obtido com ovos e 
óleo vegetal, com adição de condimentos. 
substâncias 	comestíveis 	e 	sem 	corantes, 	de 
consistência ciemosa, amarelo claro, com cheiro 
e 	sabor 	próprio, 	isento 	de 	sujidades, 
acondicionado em potes plásticos ou de vidro de 
250g. A embalagem deverá conter externamente 
os 	dados 	de 	identificação, 	procedência, 
intormações nutdcionais. número do lote, dato de 
validade, 	quantidade 	de 	produto. 	Prazo 	de 
vaidade mínimo de 4 meses a parti data de 
entrega. 

IJfl 
20C ARISCO 

Rt 4.00 
R$ 800,00 

MILHO VERDE em conserva, contendo 2009. O 
Produto não pode estar amassado ou com 
vazamento. Na embalagem deve constar data 
de tabdcoçõo, data da entrega do produto, data 
de 	vaidade. 	mfomioção 	nutilcionol 	e 
ingredientes. Prazo de vaidade mínimo de 4 
meses a partir data de entrega. 

un 
ii só FRUTA 

R$ 2,50 
R' 27500 

8 

CHÁ EM SACHES embalado em caixinha com no 
minimo 10 saches, no sabor: camomila. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a parti data de 
entrega. 

a 
24 MARATÁ Re ,, ,, • &W 

R$ 52,80 

9.  

CHÁ EM SACHES embalado em cabdnha com no 
mínimo lO saches, na sabor: cidreira. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a partir data de 
entrega. 

CX 
24 MARATÁ 

O 
R$ 52.80 

10.  

CHÁ EM SACHES embalado em caWnha com no 
mínimo lO saches, no sabor: erva doce. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a partir dota de 
entrega. 

cx 
24 MARATÁ 

R$ 	3,50 
R$84.00 

CHÁ EM SACHES embalado em cabdnha com no 
mínimo lO saches, no sabor: hortelã. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a partir dato de 
entrega. 

cx 
24 MARATÁ . 	.20 

R$ 52.80 

12 

CHÁ EM SACHES embalado em cabdnha com no 
mínimo 10 saches, no sabor: maçã com canela. 
Prazo de vaidade n~ de 6 meses a parti 
dota de entrega. 

cx 
24 DR OETKER R• 

4.
,, 
 
, R$ 103,92 

13, 

CANJICA DE MILHO BRANCA tipo 1, classe bronca, 
subgnpo 	despeliculoda, 	de 	acorda 	com 	a 
Podaria n' 109, de 24/02/1989.0 produto deve ser 
proveniente de matérias primas sãs. limpos, isentos 
de 	matérias 	tenosas, 	parasitas 	e 	de 	detritos 
animais 	ou 	vegetais. 	Características 	sensoriais 
(orgonolépticas): aspecto de grãos. cor branca. 
odor e sabor próprios. Não deve apresentar cheio 
ce moto. Embalagem em saco de polietileno 
transparente, 	reforçado, 	contendo 	5g. 	Não 
serão aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. Prazo mínimo de validade de 6 meses 
da data da entrega. 

pc 
1010 YORK 

R$ 3,50 
R 35000 

14. 

CANJIQUINHA DE MILHO QUIRERA. A embalagem 
deve estar intacta, acondicionadas em pacotes 
de 	pohehleno 	transparente 	bem 	vedado, 
embalagem de até 1 	kg. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses da datada entrega. 

pc 
]0 DULAR 

R$ 3.50 
R 35000 
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FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA E SIM SAL. Não 
deverá apresentar resíduos de impurezas, bolar ou 
cheiro não característico. Embalagem deve estar 
intacto, acondicionadas em pacotes de 5009. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses da dota da 
entrego. 

CLARÁMIl R$ 500.00 

6• 

GOMA 	FRESCA 	DE MANDIOCA de 	Primeiro 
qualidade, goma de coloração branco, isenta de 
matéria terroso e parasitas, não podendo estar 
úmido, fermentada ou rançosa. Embalagem de 
palie9eno 	contendo 	1kg. 	Prazo 	mínimo 	de 
validade de 3 meses da dolo da entrego. 

kg 
100 SINHÃ MARIA 

R' 500 
R$ 500.00 

li. 

SAL 	refinado 	Iodato; 	produto 	deve 	seguir 	a 
legislação vigente. Deve apresentar sob forma de 
cristais brancos, com granulação uniforme próprio 
à respectivo classificação devendo ser inodoro, 
salino-salgado próprio, estar isento de sujidade. 
mucroorgonismos patogénicos e outras impurezas 
capazes de provocar alterações do alimento. O 
teor de iodo deve estar de acordo com a 
Legislação vigente. Embalagem polietileno atóxico 
contendo 1kg. Prazo rTS*no de validade de 12 
meses da data da entrego. 

kg 
50 BEIJA FLOR 

R$ 1.00 
R$ 50.00 

MILHO 	DE 	PIPOCA. 	Classe 	amarelo, 	tipo 	1. 
Embalagem de plástico atóxico, contenda sOog. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses da dolo do 
entrega. 

' 110 KICALDO 
R$ 230 

R$ 253,00 

19. 
óLEO DE SOJA REFINADO em garrafa pe? com 
conteúdo de 900m1. Prazo mínimo de validade de 
6 meses da data da entrega. 

un 
50 SOVA 

R$ 4.30 
R$ 215,00 

20 

MARGARINA VEGETAL com sal, composto de no 
mínimo 80% de gordura e leite. 0% de gorduras 
trans, 	podendo 	conter 	vitaminas 	e 	outras 
substancias pormitidos. com  aspecto cor, cheiro e 
sabor 	próprios, 	inspecionada 	pela 	SIF, 
acondicionado 	em 	embalagem 	lacrada. 
embalado em pote com 250g. Prazo de validade 
n*iimo de 6 meses a partfr dota de entrega. 

pt 
48 DORIANA ,,, R$ 144.00 

21 

BISCOITO DE LEITE tipo rosquinha ou sortido sabor 
chocolate, 	de 	primeira 	qualidade, 	com 
ingredientes selecionados, enriquecido com ferro 
e ácido fólico e sem gorduras trans, com cacau 
em 	pó. 	embalagem 	primária 	plástico 
transparente, 	resistente 	e 	atóxica 	com 
identificação do produto, dolo de embalagem e 
prazo de validade e peso liquido mínimo de 3009. 

PC 
200 ESTRELA , . 'd'ou 

R$ 720.00 

Especificações impressos na próprio embalagem, 
isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outros tipos de impureza. 
Prazo mínima de validade de 6 meses. 

22. 

BISCOITO 	DOCE 	tipo 	moizena, 	de 	primeira 
qualidade, enriquecido com ferro e ácido tólico e 
sem gorduras trans, textura crocante e sem sabor 
amargo residual. serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, 	queimadas 	e 	de 	caracteres 
orgonolépticos 	anormais, 	não 	podendo 
apresentar 	excesso 	de 	dureza 	e 	nem 	se 
apresentar Quebradiço. Embalagem primária 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 impressos na própria embalagem. 
isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivos e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data do 
entrega. 

pc 
200 ESTRELA 'SI 

R$ 3.00 ' 	,00 
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BISCOITO SALGADO ACEBOlADO de pr*nflo 
qualidade, enriquecido com ferro e ácido lólico e 
sem gorduras trans, textura crocante e sem sabor 
amargo residual, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos. 	queimados 	e 	de 	caracteres 
organoléplicos 	anoimois. 	não 	pocendo 
apresentar 	excesso 	de 	dureza 	e 	nem 	se 
apresentar quebradiço. Embalagem primária em 
pacotes de plástico transparente, resistente e 
atóxico, lacrados com identificação do produto, 
dato de embalagem e prazo de validade e peso 
liqu3do de 3009. 	Especificações impressas na 
própria 	embalagem, isento de mofa, adores 
estranhos, substâncias nocivos e qualquer outro 
tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 
meses da doto da entrego. 

Página 

PALADAR R$ 700.00 

24.  

BISCOITO SALGADO TIPO CitAM C*ACKU de 
prmeia qualidade. enriquecido com terra e 
ácido 	fálico 	e 	sem 	gorduras 	trans, 	textura 
crocante e sem sabor amargo residual, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres 	argano4épticos 	anormais, 	não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Embalagem primária em 
pacotes de patuetuleno transparente, resistente e 
alóxico, lacrados com dupla embalagem com 
identificação da produto. informação nutricional 
por porção.  data de embalagem e Prazo de 
validade e pesa líquido de 4009. Especificações 
impressas na própria embalagem, isento de mofo. 
odores estranhos, substõncias nocivas e Quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade 
de 6 meses da data da entrega. 

pc 
BONSABOR 

R$ 2,80 
R$ 560,00 

25.  

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL enriquecido com 
lena e ácido fálico. Características: farinha de 
trigo tipo 1, de cor branca, enriquecida com ferro 
e ácido tó1lco. Cada 1009 deve fornecer, no 
mlr*no. 4,2 mg de feira e 150 mcg de ácido 
tático. Não deverá apresenta resíduos, bolar ou 
cheiro não característico. Embalagem deve estar 
intacta, acondicionada em pacotes de 1 	kg. 
Deve apresentar 	rotulagem com 	registro 	no 
Ministério da Saúde. Prazo de fabricação no 
máximo 30 dias. 

pc 
100 DONA MARIA 

R$ 3.50 
R$35000 

26.  

FERMENTO 	QUÍMICO 	EM 	PÓ 	Característicos 
sensoriais (organolépticasi: aspecto de pó fina, 
cor branca, sabor e odor próprios. Não deve 
apresentar-se empedrado. Embalagem contendo 
lOOg do produto. A embalagem deve estar 
intacta e bem vedada e deve constar: data de 
Fabricação de na máxima 30 dias a portfr da data 
de entrega da produto, prazo de validade e 
ingredientes. 

se DR OETKER 
R$2,02 

Rt 101.00 

27 

ACHOCOLATADO 	LIQUIDO. 	Misturo 	láctea 
composta 	de 	Leite 	de 	Vaca 	integral 	ou 
desnatada reconstituído, açúcar, saro de leite em 
pó, cacau em pá, sais minerais e vitaminas. 
Embalagem tetra Pock com 01 litro devendo 
conter externamente os dados de identificação. 
procedência. inttxmoções nutricionois, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto, 
número 	da 	registra 	na 	Ministério 	da 
Agdcultura/SlF/DIPOA e carimba de Inspeção da 
5lF. Prazo mínimo de validade de 3 meses da data 
da entrego. 

un 
100 BETANIA 

R ' 	
' 

4 
R$ 550.00  4 

28 
• 

BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE FRUTA de sabores 
variados, com ingredientes selecionados, produto 

100 MARANGUAPE 
R $ 3.00  

R$ 300,00 

s 



29.  

30.  

un 

tiA 

200 

BETA 14 IA 

BETA NIA 
R$ 3.80 

RI 760,00 

RI 3.85 

 

RI 1.155,00 

MARÁNGUAPE 
RI 5.00 

R$ 1.000.00 

1511,514,42 

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 

registrado no SIF ou SIE. em embalagem plástica 
atóxica de 10009. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação. 
procedência. informações nutricionais, número de 
lote, dolo de validade, quanfidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/OIPOA e Carimbo de inspeção do 
SIF. Validade mínima de 20 dias a partir da data 
de entre! a. 
LEITE CONDENSADO. Embalagem tetrapalc 
contendo 3959 do produto. Ingredientes: açúcar. 
leite em pó integral, leite integral e lactose. A 
embalagem deverá está Integra. sem amassados 
ou lentigem. 
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL longa vida UHT, 
integral, embalagem letra Pack com selo SIE. SIM 
ou SIE e validade de na mínimo 4 meses. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de idenlificação. procedência. 
informações nutriciono, número de lote, data de 
validade, quantidade da produto, número do 
registro na Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de in !a±s ão do SIF. 
REQUEIJ O CREMOSO sem amido e sem gordura 
vegetal. Embalagem contendo no mínimo 200g 
com identificação da produto e prazo de 
validado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação. 
procedência, inlormações nutricionais. número de 
lote, quantidade do produto, número do registro 
na Ministério da Agricultura/SlF/DIPOA e carimbo 
deins.' õodoSIF. 

Lote 2 - EXCLUSIVO MEJEPP 
Empresa: CELERITA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE UMENTOS LIDA - ME 

Especllcaçô.s USd. Qtd.. Marca 
Valor Valor 

UM. TotS 

REFRIGERANTE pet 2 litros sabores: cola. Prazo de 
vaRiode mínimo de 1 mês a parti data de 
entrego. 

un 3C FREVO RI 2.45 R$ 73.50 

2 
REFRIGERANTE pet 2 litros sabores: guaraná. Prazo 
de validade mínimo de 1 mês o partir dota de 
entrega. 

un 
FREVO R$ 2.45 RI 73,50 

3. 
REFRIGERANTE pet 2 Ifros sabores: laranja.Prazo de 
validade mínimo de 1 mês o partir dota de 
entrego. 

un 
30 FREVO R$ 245 RI 73.50 

4 

REFRIGERANTE pet 2 Itros sabores: lindo. Prazo de 
validade mínima de 1 mês a partir dato de 
entrega. 

um 33 FREVO RI 2.45 RI 73.50 

REFRIGERANTE pol 2 litros sabores: uva. Prazo de 
validade minirna de 1 mês o parti data de 
entrego. 

un 30 FREVO RI 2,45 RI 73,50 

6. 

POLPA 	DE 	FRUTAS 	CONGELADA 	nos 	sabores 
ac.rola, caiu, goiaba e manga, embalada em 
socos 	plásticas 	transparentes, 	resistentes 	e 
atóxicos de 11r9. com  identificação do produto. 200 
fabricante, 	informações 	nuhicionais. 	prazo 	de 
validade 	e 	número 	de 	registro. 	livre 	do 
contaminação física. química e microbiológica. 
Prazo de validade mb*na de 2 meses a parta 
data de entrega, 

kg 

- 

BIESSA RI 4.00 RI 800,00 
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SUCO DE FRUTAS pronto poro beber embalagem: 
tipo tetra pack com 01 Uivo, sabor LARANJA, Prazo 
de validade vitimo de 1 mês o partir dota de 
entrega. 
SUCO DE FRUTAS pronto poro bebei embalagem; 
tipo tetra pack com 01 lUra, sabor PESSEGO. Prazo 
de validade mínimo de 1 mês o partir dato de 
entrego. 
SUCO DE FRUTAS pronto poro bebe embalagem; 
tipo tetra pock com 01 litro. sabor UVA. Prazo de 
validade mínimo de 1 mês a partir data de 
entrego. 

7.  

8.  

13. 

50 MARÂTÁ 

MARAJÁ R$3,20 
R$ 160.00 

MARAJÁ R$3,25 
R$ 160.00 

VALOR TOTAL 00 LOTE 2 ES 1647.30 

Lote 4 - EXCLUSIVO ME/EPP 
— 	 Empresa;SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS UDA - me 

Item tspnmcoções Unld. Qtd•. Marcia 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

BOLO 	DE 	CENOURA 	tipo 	tolo 	tendo 	como 
ingredientes básicos farinha de trigo enriquecido 
com tetro e ácido fálico, leite, cenoura, ovos, 
açúcar. 	margarina, 	fermento 	em 	pá. 	em 
embalagem 	polipropiieno 	ou 	poliestireno 
transparente com tampa, atóxico, lacrado. Com  
rótulo contendo informações nutricionois, dato de 
fabricação 	e 	prazo 	de 	vaidade. 	Livre 
de sujidades ou quaisquer 	outros 	tipos 
de contamínantes 	como 	fungos 
e bolores. Fabricação mínimo de 5 dias da data 
de entrega. 

kg 
100 GPAES R$ 14.79 R$1.479.00 

BOLO DE CHOCOLATE tipo fofa de chocdale com 
cobertura de chocolate e granulado, tendo Corno 
ingredientes básicos farinha de trigo enriquecido 
com ferro e ácido fálico, leite, ovos, açúcar, 
chocolate. margarina, 	fermento em p6. em 

2.  
embalagem 	polipropJeno 	ou 	polestieno 
transparente com tampo, ató4co, lacrada, com 
rótulo contendo informações nutricioriais, data de 
fabricação 	e 	prazo 	de 	validade. 	Livre 	de 
sujidades 	ou quaisquer 	outros 	tipos 
de cantaminantes 	corno 	fungos 
e bolores. Fabricação mínimo de $ dias da data 
de entrega. 

kg 
loa GPÂES Rt 	1479 

• 
RtI 47900 

SOLO 	DE 	LARANJA 	tipo 	fofo 	tendo 	como 
ingredientes básicos farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fálico, leite, suco de laranja, 
ovos, açúcar, margarina, fermento em pó, em 
embalagem 	polipropileno 	ou 	paliestireno 

3.  tronsporente com tampo, atóxica, lacrada, com 
rótula contendo informações nutricionais. data de 
fabricação 	e 	prazo 	de 	validade. 	Livre 	de 
sujidades 	ou quaisquer 	outros 	tipos 
de cantaminantes 	como 	fungos 
e bolores. Fabricação mã*na de 5 dias da data 
de entrega. 

kg 
100 GPÂES RI. 	14,79 R$ 1.479.00 

BOLO DE MILHO tipo fofo tendo como ingredientes 
básicos 	farinha 	de milho, 	leite, ovos, 	açúcar, 
margarina. fermento em pó. em embalagem 

4 
200 GPÀES Rt 14.79  Rt  2958W 

~o~ ou polestieno transparente com 
tampo, atóxica, lacrado, com rótulo contendo 
informações nutriclonois, data de fabricação e 
prazo 	de 	validade. 	Livre 	de sujidades 

kg • 



S. 

6. 
R$ 30.36 

OPÃES 
kg 

2001 

II kg 

R$ 14,79 R$ 2.958,00 

R$ 7.893,60 GPÀES 

R$18.246,60 

ou quaisquer outros tipos de contaminantes como 
fungos e bolores. Fabdcoçõo mínimo de 5 dias da 
data de entre-o 
Boto MOLE tipo mole, tendo como Ingredientes 
básicos farinha de trigo enriquecida com feno e 
ácido fálico, leite, ovos. açúcar. margarina. 
fermento em pó. em embalagem polipropileno ou 
poliestireno transparente com tampo, atóxica. 
lacada, com rótulo contendo informações 
nutricionois. dota de fabricação e prazo de 
validade. livre de sujidades ou quaisquer outros 
tipos 	de contaminantes 	como 	fungos 
e bolores. Fabricação mínima de 5 dias da data 
de entrega.  
BOLO CONFEITADO CASAMENTO paro 200 pessoas. 
formato retangular, cobertura decorado,com 
duos 	camadas(ondar), 	pesando 
aproximadamente 20 kg, massa branca e\ou 
chocolate, com opção de recheios diversos de 
doce de leite, leite condensado. brlgodeWo, 
maracujá, ninho.  

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

VALOR TOTAL DO LOTE 4 

Lote 5 . EXCLUSIVO ME/EPP 
Empresa: SOL NASCENTE COMÉRCIO DL ALIMENTOS LTDA ME 

Item Especificações Unld. Qtde. Marca 

Valor Valor 

USt. TotS 

Âo DE COCO de primeira qualidade, pacote 
com 5009 com identificação do produto, nome e 
endereço do fabricante, doto de embalagem e 
prazo de validade (especificações impressas no 
própria embalagem). Internamento o produto 
deverá 	apresentar 	superticle 	uniforme, 	não 
quebradiço, não queimado, miolo consistente e 
sem burocos, sedoso e modo, peço inteiro. _ ,  
composto de farinha de trigo enriquecida com 
feno e ácido fálico, coco ralado, açúcar, gordura 
vegetal. sal, água, fermento biológico, anti-moto, 
embalado em soco plástico PVC transparente. 
atóxico. 	Isento 	de 	mofo, 	odores 	estranhos. 
substõnclas nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Fabricação mínima de 5 dias da data 
de entrega. 

PC 
GPAES 

R 	. 1.140.00 

2 

Ao DE FORMA INTEGRAL pacote com SOOg 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 unitorme, não quebradiço, 
não queimada, miolo consistente e sem buracos. 
sedoso e macio, peço tatiada. composto de 
fofinha de trigo enriquecida com feno e ácidoPC 
fálico, farinha de trigo integral. açt)car, gordura 
vegetal, sal, água. fermento biológica, anti-mofo. 
embalado em saco plástico PC transparente. 
atóxico. 	Isento 	de 	mofo, 	odores 	estranhos. 
substõncios nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Fobricação mínima de 5 dias da data 
de entrega. 

-w OPÃES 
4,00 R 	1.600,00 

3. 
PÃOZINHO DE LEITE massa fina em embalagem 
primário plástica resistente e atóxica contendo 20 
unidades 	e 	peso 	liquido 	de 	4009. 	com 

PC 7(J) 
PALADAR 

R$ 2.90 R$ 2.030.00 



pc 100 
PALADAR 

RI 3.20 RI 3.200,00 

156 100,00 

E 

.PX,L PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

NZ-  ó01  

identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante, dato de embalagem e prazo de 
vaidade (especificações impressos na próprio 
embalagemi. Isento de moto, odores estranhos. 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Fabricação mínimo de 5 dias da dolo 
de entre,.. 
P O HOT DOG mossa fino em embalagem 
primário plástico resistente e atóxica contendo 10 
unidades e peso liquida de 4009. com  
identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante, data de embalagem e prazo de 
validade (especificações impressas na própria 
embalagem). Isento de mofo, odores estranhos. 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Fabricação mínimo de 5 dias da data 
de entr' ,o. 

4. 

VALOR TOTAL DO LOTES 

Lote 0' - EXCLUSIVO ME/EPP 
WANDERLEY UMA DE AGUIAR - 

Lote 06 - EXCLUSIVO ME/EPP 

Item Esp.cmcoçõ.s Unld.  

Maca Valor 

UnIt. 

Vala 

Total 

1. 
SALGADINHOS VARIADOS Ico'ónho de frango. 
bolinha de queija, pastel de queijo, pastel de 
carne). Tamanho aproximado de 1 59/cada. 

ct 
300 ATACADÃO R$31,42 R$9.426.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 6 R$ 1.424.W 

Lote 07 . EXCLUSIVO M /EPP 
Emoresa: CELERITA COMÉRCIO E DISIRIBUIDORA DE ALIMENTOS UDA -ME 

Item Especificações UnId. Qtde. Marco 

1 	Valor 

UnIt. 

Valor 

Total 

SALSICHA TIPO VIENA. Apresentando-se em 
gomos uniformes e padronizados, embalada a 
vácuo, 	em 	soco 	plástico 	transparente 	e 
otõxico, limpo, não violada, resistente, que 
garanta 	a integridade do produto até 	o 
momento da consumo, acondicionado em 
caixas lacradas. A embalagem deverá conter 
externamente 	os 	dados 	de 	identificação. 
procedência, Informações nutilclonais, número 
de lote, quantidade do produto, número do 
registro no Ministério da AgriculturalSlf/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. Prazo mínimo de 
validade de 30 dia da dotado entrega. 

kg 200 
LARANJAL 

R$ 6.49 R$ 1.298.W 

2.  

QUEIJO COALHO com soba levemente ocido e 
salgado, mossa: cozido e prensada, com 
textura fechada, envolvido em plástico grosso 
onde deverá conter todas as Informações 
sobre oproduto. 

kg 0 
FRAMN.K 

RI 1703 RI 850.00 

3.  
QUEIJO MUSSARELA fatiado em falias média de 
20g, 	embalagem 	com 	identificação 	do 
produto. 	maca do 	fabricante, 	prazo 	de 

kg 50 
FRAMILK 

RI 19.03 RI 950.00 



I'REFEITJJRA DE 
HORIZONTE 

1 

validade e peso liquido. O produto deverA ter 
registro no ministério do agricultura e/ou 
ministério do saúde. 

   

   

      

VALOR TOTAL DO LOTE? RS 3.098.00 

Lote 08 - EXCLUSIVO ME/EPP 
Empresa: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTOA ME 

Item Especificações Unld. Qtde. 
Marca 

Valor 

UnIt. 

Valor 

Total 

AÇÚCAR 	cristal, 	granulado, 	cai' 	clara 	som 
umidade e sujeidade, embalagem primaria de 
1k9 e embalagem secundaria tordo com 
10kg. Prazo minirno de vaidade de 72 meses 
na dato da entrega. 	 --. 	- 	- 

Id 
60 Forpon RI. 21.00 RI. 1.260.00 

2. 

CAFÉ torrado e moído embalado à vocuo, 
peso liquido de 2509. nõo transgênico. com  
selo 	de 	pureza, 	embalagem 	pdrnõiio 
metalizado com idenlificoçõo do produlo e 
fabricante, data de embalagem e/au prazo 
de 	valicade. 	n° 	do 	registro 	no 	órgão 
competente, 	contenda 	20 	embalagens 
acondicionados 	em 	caixa 	do 	papelão 
lacrados e intactos. Especificações impressas 
na própria embalagem. Prazo minimo de 
validade de 12 meses na data da entrega. 

cx 
40 3 Fazendas R$ 74.00 RI. 2.960.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 8 
iS 4.220.00 

Ao Setor Contábil-financeiro poro os providências cabíveis. 

Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ato de Registro de Preços na 

prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 09 DE AGOSTO DE 

2019. 

Shirley Cháli'éS Braga Bezena 
Secretária de Assistência Social e Trabalho 



C 'k' 	PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

fl 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOOGAÇÃO 
SECRETARIA DE SAÚDE  1 

Tendo Preseme o Termo de Julgamento do PREÃO PRESENCIAL 2019.06.27.1 - SRP, 

cujo objeto é Seleção de melhor proposta poro registro d preços visando futuros e eventuais 

contratações para Aquisição de Gêneros Alimentícios e tv$ateriai de Consumo destinados os 

diversas secretarias do Município de Horizonte/CE (Excl4sivo à ME e/ou EPP), conforme 

especificações contidas no Termo de Referência. Anexo 1 do ddital, bem como Parecer pertinente 

do Assessoria Jurídico atestando a regularidade do cedam em teta. ADJUDICO, nos autos do 

processo licitatório no modalidade PREGÃO PRESENCIAL 2019 06.27.1 - SRP o Objeto Licitado em 

favor da empresa: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS TDA - ME e HOMOLOGO  o mesmo 

para que surta os devidos efeitos legais ao respectivo v ncedor, a saber: SOL NASCENTE 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIDA - ME vencedora do LOTE 01 om o valor de R$ 2.993,00 (dois mil, 

novecentos e noventa e três reais) e LOTE 08 com votar total 	R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e 

oitenta reais)pertazendo o valor total de R$ 8.373.00 (oito mil, tr zentos e setenta e três reais). 
Lote 1 - EXCLUSIVO ME/EPP 

Empina: $OL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIME 5 LTDA - ME 

tem Ezpeclltcações UnId. Qtde. Maca 

Valor 

Untt. 

Valor 

Total 

ADOÇANTE LÍQUIDO com lOOnil. Registro Ministério 
da Saúde. Prazo de validade mínimo do 12 meses 
a partir dato de entrega. 

un 30 ooc. 
R$ 2,60 R$ 78,00 

15 

FARINHA DE MILHO Pit.00ZIDA E SEM SAL. Não 
deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou 
cheiro não carocleristico. Embalagem deve estar 
intacta, acondicionadas em pacotes de SCOg. 
Prazo mlnimo de varidade do 6 meses da data do 
entrega. 

PC 
80 CLARAMIL 

R$ 1,25 R$ 100.00 

16 

GOMA 	FRESCA 	DE MANDIOCA de 	primeiro 
qualidade, goma de coloração branco, isenta de 
matéria lerroso e parasitas, não podendo estar 
úmida, fermentada ou rançoso. Embalagem de 
potietbno 	contendo 	1kg. 	Prazo 	mínimo 	de 
validade de 3 meses da dota da entrega. 

k g 80 SINHA MARIA 
R$ 5,00 

R$ 400.00 

17. 

SAL refinado iodato; 	produto deve seguir a 
legislação vigente. Deve apresentar sob forma de 
cristais brancos, com granulação uniforme próprio 
à respectiva classificação devendo ser inodoro. 
salino-salgado próprio, estar isento de sujidode. 
microorganismos potogênicos e outros Impurezas 
capazes de provoca alterações do olirnento. O 
teor de iodo deve eslor de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem poliotieno atódco 
contendo 1kg. Prazo mínimo de validade de 12 
meses do dotado entrega. 

kg 
3 BEI)A FLOR 

M R$ 3.00 

20. 

MARGARINA VEGETAL com sal, composto de na 
mínimo 80% do gordura e leite. 0% de gorduras 
trans, 	podendo 	conter 	vitaminas 	e 	outras 
subsloncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e 
sabor 	próprios. 	inspecionodo 	pelo 	5W. 

p1 
100 DORRNA 

-j 

R$ 3,00 R$ 300,00 



2' 	PREF&FURA DE 
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acondicionado 	em 	embalagem 	lacrado. 
embalado em pote com 250g. Prazo de validade 
minimo de 6 meses a partir data de entrega. 

22. 

BISCOITO 	DOCE 	tipo 	maizena, 	de 	primeira 
qualidade, enriquecido com ferro e ácido fálico e 
som gorduras trans, textura craconte 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 plástico transparente, resistente e 
atóxico, lacrados com dupla embalagem com 
identificação do produto, dato de embalagem e 
prazo de vaidade e peso liquido de 409. 
Esptcit'caçàes impressas no prôprio embalagem. 
isento de moto, adores estranhos. substõncios 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

pc 
'CC ESTRELA 

R$ 3,00 
R$300.00 

2& 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACICER de 
primeiro 	qualidade. enriquecido com 	ferro e 
ácido 	tól'ico 	e 	sem 	gorduras 	trans, 	textura 
croconte e sem sabor amarga residual, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimadas e de 
caracteres 	organolépticos 	anormais, 	não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Embalagem primária em 
pacotes de polietileno transparente, resistente e 
atóxico, lacrados com dupla embalagem com 
identificação do produto, informação nutricional 
por porção, data de embalagem e prazo de 
validade e peso liquido de 4009 Especificações 
impressos na própria embalagem, isento de moto, 
odores estranhos, substóncias nocivos e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade 
de 6 meses da data da entrega. 

pc 
BONSABOR 

R$ 2,50 
R$ 560.00 

30.  

LEITE LONGA VIDA INTEGRAL longo vida IJHT. 
integral. embalagem tetra Pack com selo 5*. SIM 
ou SIE e vaidade de no mínimo 4 meses. A 
embalagem deverá 	conter externamente 	os 
dados 	de 	identificação. 	procedência, 
informações nutricionois, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do 

1 
40 BETANIA 

R$ 3,80 
Rt 15200 

registro no Ministério da Ãgricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de injpeçõo do SIF. 

31.  

LEITE 	EM 	Pó 	INTEGRAL. 	embalado 	em 	latas 
o uminizadas 	com 	4009. 	com 	informações 
nutricionais. identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso liquido, O 
produto 	devera 	ter registro 	no 	ministério 	da 
agricultura e/ou ministério da saúde. Prazo mínimo 
de validade de 6 meses da data da entrega. 

It 
100 rrAtleÉ 

R$ 11,00 
R$ 1 10000 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 
2 9t3.00 

Lote 08 . EXCLUSIVO M /EPP 
Empresa: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE AUMNTOS UDA MI 

Item Esp.clticaçõn Unid. Qtdi. 
Marca 

VSor 

LJnII. 

Valor 

Total 

AÇÚCAR 	cristal, 	granulado, 	cor 	clara 	sem 
rndode e sujeidade, embalagem primaria de 

1kg e embalagem secundaria fardo com 10k9. 
Id 80 Forpan R$ 21,00 R$ 1.680.00 

o 



PREFEITURA INC 

HORIZONTE 

Prazo mínimo de validade de 12 meses no dolo 
do entrega. 

2 

CAFÉ torrado e moido embalado à vamo, peso 
liquido de 2509, não transgénico, com selo de 
pureza, embalagem primária metalizada com 
identiticoçõo do produto e fabricante, data de 
embalagem e/ou prazo de validade, n° do 
registra 	no õrgõo competente, 	contendo 20 
embalagens 	acondicionados 	em 	caixa 	de 
papelão 	lacradas 	e 	intactas. 	Especificações 
impressos no própria embalagem. Prazo mir*no 
de validade de 12 meses no dato do entrega. 

CX 
5( 3 Fazendas R$ 74.00 R$ 3.7.00 

VALOR TOTAL DO LOTE $ 
360.00 

Ao Setor Contábil-financeiro paro os providências cabíveis. 

Notifique-se a licitante vencedora para assinatqra da Ata de Registro de Preços no 

prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 09 DE AGOSTO DE 

2019. 

~cava 	b'é4iingos 
Secretário de Saúde 

n 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOM 
SECRETARIA DE FINANÇ 

LOGAÇÃO 
5 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do PRI 

cujo objeto é Seleção de melhor proposto para registro d 

contratações para Aquisição de Gêneros Alimentícios e 

diversas secretarias do Município de Horizonte/CE (Exc 

especificações contidas no Termo de Referência. Anexo 1 dc 

da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do cer1anj 

processo licitafório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 201 

favor da empresa: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOI 

para que surta os devidos efeitos legais ao respectivo 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME vencedora do LOTE C 

noventa reais) e LOTE 08 com valor total de 1. 140,00 (um mil, 

valor total de R$ 1 .330,00 (um mil, trezentos e trinta reais). 
Lote 1 - EXCLUSIVO ME/EPP 

GÃO PRESENCIAL 2019.06.27.1 - SRP, 

e preços visando futuros e eventuais 

4aterial de Consumo destinados as 

lusivo à ME e/ou EPP), conforme 

Edital, bem como Parecer pertinente 

e em tela. ADJUDICO nos autos do 

9.06.27.1 - SRP o Objeto Licitado em 

LTDA - ME e HOMOLOGO o mesmo 

vencedor, a saber: SOL NASCENTE 

1 com o valor de R$ 190,00 (cento e 

cento e quarenta reais) perfazendo o 

Empresa: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

Item Especificações Unld. Qtde. Marca 

Valor 

lJnIt. 

Valor 

Total 

1. 
ADOÇANTE LÍQUIDO com lXrnl. Registro Ministério 
da Saúde. Prazo de validade mínimo de 12 meses 
a partir dota de entrega. 

un 5 ADOCYL 
R$ 2,60 

R$ I3.CO 

l/. 

SAL refinado iodato; produto deve seguir a 
legislação vigente. Deve apresentar sob forma de 
Cristais brancos. Com  granulação uniforme própria 
á respectiva classificação devendo ser inodoro, 
salino-salgado própria, estar isento de sujidade. 
microorganismos potogênicos e outras impurezas 
capazes de provocar alterações do alimento. O 
teor de iodo deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Embalagem polietiteno atóxico 
contendo 1kg. Prazo mínimo de validade de 12 
meses da data do entrego. 

kg 3 BEl» FLOR 
R$ 1,00 R$ 3.00 

22. 

BISCOITO 	DOCE 	tipo 	moizeria. 	de 	primeira 
qualidade, enriquecido com ferro e ácido fólico e 
sem gorduras trans, textura crocante e sem sabor 
amargo residual, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, 	queimados 	e 	de 	caracteres 
organoléplicos 	anormais, 	não 	podendo 
apresentar 	excesso 	de 	dureza 	e 	nem 	se 
apresentar quebrodiço. Embolagem primário em 
pacotes de plástico transparente, resistente e 
atóxico, lacrados com duplo embalagem com 
identfficaçôo do produto. doto de embalagem e 
prazo de validade e peso liquido de 400g. 
Especificações impressas na própria embalagem, 
isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da dota do 
entrega. 

pc 
30 ESTRELA 

R$ 3,00 
R$ 90.00 
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2.1 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CMCKER de 
primeira qualidade, enriquecido com feito e 
ácido fálico e sem gorduras trans, textura 
crocanle e sem sabor amargo residual, seção 
rejeilados biscoitos moi cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Embalagem primária em 
pacotes de palietilena transparente, resistente e 
atóxico, lacradas com dupla embalagem com 
identificação do produto, informação nulricional 
por porção, data de embalagem e prazo de 
validade e peso liquida de 400g. Especificações 
impressas na próprio embalagem. isento de mofo. 
odores estranhos, substøncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo minino de vaidade 
de 6 meses da data da entrega. 

 

PC 
30 BONSASOR 

R$ 2,80 
R$ 84.00 

        

        

VALOR TOTAL DO LOTE 1 

Los. 06- EXCLUSIVO ME/CPP 
Empuo: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIDA -ME 

Item Especificações Unld. Qtdi. 
Marca 

Valor 

Unit, 

Valor 

Total 

AÇÚCAR 	cristal. 	granulado. 	cor 	clara 	sem 
umidade e sujeidodo. embalagem primado de 
11k9 e embalagem secundaria fardo com 10k9. 
P'aza mínimo de validade do 12 meses na data 
da entrega. 

fd 
12 Forpan R$ 21.00 R$ 252.00 

2 

CAFÉ torrado e moido embalado ô voojO. peso 
liquida de 2509. não transgénica, com selo de 
pureza. embalagem p&nória metalizado com 
identificação do produto e fabricante, data de 
embalagem o/ou prazo de validade, 	do 
registro no órgão competente, 	contendo 20 
embalagens 	acondicionados 	em 	caixa 	de 
papelão 	lacradas 	e 	intactas. 	Especiricações 
iniorossas no própria embalagem. Prazo mínimo 
de validade de 12 meses na data da entrega. 

cx 
12 3fazendas R$ 74.00 R$888.00 

VALOR TOTAL DO LOTES 1$ 1140.00 

Ao Setor Contábil-financeiro paro as providências cabíveis. 

Notifique-se a licitante vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preços no 

prazo indicado no Instrumento Convocatório, 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE ESTADO DO CEARÁ, 09 DE AGOSTO DE 

2019. 

Irano e 	ma M. orros 

Secretário de Finanças 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
GABINETE DO PREFEITO] 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do PRÇGÂO PRESENCIAL 2019.06.27.1 - SRP, 

cujo objeto é Seleção de melhor proposto paro registro db preços visando futuros e eventuais 

contratações para Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Consumo destinados as 

diversas secretarias do Município de Horizonte/CE (Exclusivo ô ME e/ou EPP), conforme 

especificações contidas no Termo de Referência. Anexo 1 do Edital, bem como Parecer pertinente 

da Assessoria Jurídico atestando a regularidade do certame em tela, ADJUDICO, nos autos do 

processo licitatório ria modalidade PREGÃO PRESENCIAL 2019.06.27.1 - SRF o Objeto licitado em 

favor das empresas CELERITA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME e SOL 

NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e HOMOLOGO o mesmo para que surto os 

devidos efeitos legais aos respectivos vencedores, a saber: CELERITA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS LTDA - ME. vencedora do LOTE 02 com o valor total de R$ 1.191.00 (um mil, cento e 

noventa e um reais) e SOL NASCENTE COMÉRCIO DE AUMENTOS LTDA-ME. vencedora do LOTE 01 

com o valor de R$ 4.422,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais) e LOTE 08 com valor de 

R$ 7.590.00 (sete mil, quinhentos e noventa reais) perfazendo o valor total de R$ 12.012.00 (doze 

mil, doze reais). 

Lote 1 - EXCLUSIVO ME/EPP 
Empresa; SOL NASCENTE COMÉRCIO DE AUMENTOS LTDA -ME 

Item Especiflcoçôes Unia. 0d.. Marca 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

1.  
ADOÇANTE LÍQUIDO com lOOmI. Registro Ministério da 
Saúde. Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir 
dotado entrega. 

30 vis R$ 
ADOCYL 

2,60 
R$ 78.00 

2.  
RAPADURA de 20g embalagem com 50 unidade, com 
validade não inferior de 90 dias da data de entrego do 
produto. 

pc 
ID TRÊS IRMAOS 

R$ 11,92 
R$ 119.20 

8.  
CHÁ EM SACHES embotado em caixinha com no 
mínimo 	10 saches, no sabor: camoSo. Prazo de 
validado mínimo de 6 meses a partir doto de entrega. 

cx lo MARATÁ 
R$ 2.20 

R$ 22.00 

9.  
CHÁ EM SACHES embalado em caixinha com no 
mínimo lo saches, rio sabor: cidreira. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a partir data de entreqo. 

cx 
lo MARATA 

R$ 2,20 R$ 22.00 

10.  
CHÁ EM SACHES embalado em caixinha com no 
mínimo 10 saches, no sabor: erva doce. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a partir doto de entrega. 

cx 
lo MARATA 

R$ 	3,50 R$35.00 

I1. 
CHÁ EM SACHES embalado em caixinha com no 
mínimo DO saches, no soba,: horte!Õ. Prazo de validade 
mínimo de 6 meses a por* data de entrego. 

cx lO t-IARATÁ 
R$ 	2,20 R$22.00 

12 

CHÁ EM SACHES embalado em caixinha com no 
mínimo 10 saches, no sabor: maçã com canela. Prazo 
do validade mínimo de 6 meses a pottir doto de 
entrego. 

CX 
lO DR OETKER 

P5 4,33 R$ 43.30 

15 
FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA E SEM SAI,. Não deverá 
apresentar resíduos de irnpvrezos, bolor ou cheira não 
coractetistico. 	Embalagem 	deve 	estar 	intacta. 

PC 
150 CLARÂMIL 

R$ 1,25 
R$ 187.50 

<3 
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acondicionadas em pacotes de 5009. Prazo mínimo de 
validade de 6 moios da data da entrego. 

Página 

16 

GOMA FRESCA DE MANDIOCA do primeira qualidade. 
gomo de coloração branca, isento de matéria tenDia e 
parasitas, não podendo estar úmido, fermentada ou 
rançosa. Embalagem de polietileno contendo 	1kg. 
Prazo mínimo de validade de 3 meses da doto da 
entrega. 

kg 
100 SINHA MARIA 

Rt 
R$ 500,00 

• 

SAL refinado iodato; produto deve seguir o legislação 
vigente. Deve apresentar sob forma de cristais broncas, 
com 	gronu4oção 	uniforme 	própria 	á 	respectiva 
classificação 	devendo 	ser 	inodoro, 	sorno-salgado 
própria, 	estar isenta de 	stdode, 	ntroorganismos 
potogêrtos e outros impurezas capazes de provocar 
alterações do alimento. O teor de iodo deve estar de 
acordo 	com 	a 	legislação 	vigente. 	Embalagem 
poIieteno atóxico contendo 1kg. Prazo mínimo de 
validade de 12 meses do dato da entrego. 

k 
BEIJA FLOR R R$ 3.00 

20. 

MARGARINA VEGETAL com sol, composto de no mínimo 
83% de gordura e leite. 0% de gorduras trans, podendo 
conter vitaminas e outras substancias permitidas. cern 
aspecto cor. cheiro e sabor próprios. inspecionado pelo 
SIF, 	acondicionado 	em 	embalagem 	lacrada, 
embalado em pote com 250g. Prazo de validade 
rnlnimo de 6 meses a partir data de entrega. 

pt 
250 DORIANA 

R$ 3,00 
R$ 75000 

BISCOITO DOCE tipo rnaizena. de primeiro qualidade. 
enriquecido com feno e ácido tólico e sem gorduras 
trans, textura croconte e sem sabor amargo residuol, 
serão rejeitados biscoitos moi cozidas. quemodos e de 
caracteres organolépticos anormais, não 	podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiça. 	Embalagem primária empacotes de 
plástico 	transparente, 	resistente 	e atóxico, 	lacrados 
com dupla embalagem com identificação do produ'o, 
data de embalagem e prazo de validade e peso 
liquido de 'OOg. Especificações impressos no própria 
onibalagem, 	isento 	de 	moto, 	odores 	estranhas, 
substâncias nocivos e quaisquer outro tipo de impureza. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses da dota da 
entrega. 

pc 
200 ESTRELA 

R$ 3,00 
R$ 600.00 

24 
• 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER de primeira 
qualidade, enriquecido com feno e ácido fálico e sem 
gorduras trans, textura crocante e sem sabor amargo 
rosiduat, 	serão 	rejeitados 	biscoitos 	mal 	cadas, 
queimados e de caracteres argonolépticos anormais, 
rôo podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar 	quebradiço. 	Embalagem 	primário 	em 
pacoles 	de 	poiletileno 	transparente, 	resistente 	e 
atóxico, 	lacrados 	com 	dupla 	embalagem 	com 
identificação do produto, informação nutri par 
porção, data de embalagem e prazo de validade e 
peso liquido de 400g. Especificações impressas na 
própria embalagem, isento de mofo, odores estranhas, 
substâncias nocivos e quaisquer outro tipo de impureza. 
Prazo 	de 	 de 6 	da dota do mínimo 	validade 	meses 

c 
200 ENSASOR 

• 2 
R$ 560.00 

entrega. 

30. 

LEITE LONGA VIDA INTEGRAL longo vida IJHI, integral, 
embalagem tetra Pock com selo SIF. SIM ou SIE e 
validade de no mínimo 4 meses. A embalagem deverá 
conter 	externamente 	as 	dados 	de 	identificação, 
procedência. informações nutricionais, número de lote, 
data de validade. quantidade do produto, número do 
registro 	no 	Ministério 	da 	Agricuttura/SIF/D1POA 	e 
carimbo de insoeção cio 5ff. 

1 
100 BETANIA 

R 	380 
R$ 380.00 

31 LEITE EM Pó INTEGRAL, embalodo em lotas aluminizadas 
com 4009. com  informações nutricionais. identificaçõo 

11 
100 I'FAMBÉ 

R$ LiDO 
R$ 1100,00 
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do produto, marco do tobdconle, prazo de validade ei 
peso liquido. O produto devera ter registro no ministério! 
da agricultura e/ou ministério do saúde. Prazo mínimo 
de validade de 6 meses da data da entrega. 

i 
i 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 RI 4.422.00 

Lote 2- EXCLUSIVO M /EPP 
Empresa: CELERITA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE AUMENTOS IlDA - ME 

Valo' Valor 

tem Esp.cllcoçõ.s UnId. Qtd.. Marca 
Uni. Total 

REFRIGERANTE pel 2 litros sabores: cola. Prazo de 
validade mínimo de 1 	mês o partir dota de 
entrega. 

un 
20 FREVO RI 2.45 RI 49.00 

2 
REFRIGERANTE pel 2 litros sabores: guaraná. Prazo 
de validade mínimo de 1 mês a partir data de 
entrega. 

un 
20 FREVO RI 2.45 RI 49.00 

3 
REFRIGERANTE pel 2 litros sabores: laranja.Prazo de 
validade mínimo de 1 mês o partir doto de 
entrego. 

un 
20 FREVO RI 2.45 RI 49.00 

4. 
REFRIGERANTE pet 2 lEres sabores: Imão. Prazo de 
validade mfr&r,o de 1 mês o 001* dota de 
entrega. 

un 20 FREVO RI 2.45 RI 49,00 

S. 
REFRIGERANTE pel 2 lEres sabores: uva. Prazo de 
validade mínimo de 1 mês a partir data de 
entreqa, 

un 
20 FREVO RI 2,45 RI 49.00 

6. 

POLPA 	DE 	FRUTAS 	CONGELADA 	nos 	sabores 
acerola. caju, goiaba e mango. embalado em 
sacos 	plásticos 	transparentes, 	resistentes 	e 
atóxicos de 1k9. com  ideniiticaçõo do produto, 
fabricante. 	intosmoções 	nutricionais, 	prazo 	de 
validade 	e 	número 	de 	registro. 	Livre 	de 
contaminação tísico, química e microbiológico. 
Prazo de validade minimo de 2 meses o partir 
data de entrega. 

kg 
50 BESSA RI 4.00 R$ 2C0.00 

SUCO DE FRUTAS pronto poro beber embalagem:

7. 
tipo letra pafl com 01 uro, sabor LARANJA. Prazo 
de validade n**no de 1 mês o parti data de 
entrega. 

MARATÁ R$ 3.20 RI 32.00 

8 

SUCO DE FRUTAS pronto paro beber embalagem: 
tipo teta pack Com 01 Itro. sabor PESSEGO. Prazo 
de validade mínimo de 1 mês o partir dato de 
entrega. 

1 
ID MARATÁ R$ 3.20 RI 32.00 

9. 
CAJUINA NATURAL 480m1. com  validade não 
interior de 90 dias da data de entrego do produto. 

unid 200 CAJUBRAS RI 3.25 RI 650.00 

SUCO DE FRUTAS pronto paro beber embalagem; 
tipo teta pock com 01 lEro. sabor UVA. Prazo de 
validade mínimo de 1 	mês a por!ir dota de 
entrega. 

10 MARAFÁ RI 3,20 R$ 32.03 

VALOR TOTAL DO LOTE 2 
R$ 	191.00 

 
1 

Lote 00 EXCLUSIVO M IEPP 
Empresa: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIDA . ME 

Item Especificações unid. Q 
valor 

Marcatde. 
unit. 

Valor 

Total 
J 
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AÇÚCAR 	cristal, granulado, cor cloro 	som 
umidade e sujeidade, embalagem primaria de 
1k9 e embalagem secundaria fardo com 
101k9. Prazo mínimo de validade de 12 meses 
no doto da entrego. 

Id 
150 Forpon R$ 21.00 R$ 3.150.00 

2. 

CAFÉ torrado e moído embalado à vocuo. 
peso tiquicio de 2509. não Iransgênico. com  
selo 	cio 	pureza, 	embalagem 	primário 
metalizada com identificação do produto e 
labricanle. data de embalagem e/ou prazo 
de 	validade. 	n° 	da 	registro 	no 	órgõo 
competente, 	contendo 	20 	embalagens 
acondicionados 	em 	caixa 	do 	papoiõo 
lacrados e miados. Especificações impressas 
na próoria embalagem. Prazo mínimo de 
validade de 12 meses no datada entrego. 

cx 
40 3 Fazendas R$ 74.00 R$ 4.440.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 8 
R$ 7.59000 

Ao Setor Contábil-financeiro paro os providências cabíveis. 

Notifique-se os licitantes vencedoras paro assinatura do Ato de Registro de Preços no 

prazo indicada no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 09 DE AGOSTO DE 

2019. 

) "1 
João TlqotdÓ'dd de Lima 

Chefe de Gabinete 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMFN!STRAÇAO 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2019.06.27.1 - SRP 

cujo objeto é Seleção de melhor proposto para registro d1 preços visando futuros e eventuais 

contratações para Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Consumo destinados os 

diversas secretarias do Município de Horizonte/CE (Exclusivo à ME e/ou EPP). conforme 

especificações contidos no Termo de Referência, Anexo 1 do Edital, bem como Parecer pertinente 

do Assessoria Jurídico atestando a regularidade do ceriams em tela, ADJUDICO, nos autos do 

processo licitatõrio na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 201 .06.27.1 - SRP o Objeto Licitado em 

fl favor dos empresas: CELERITA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME. SOL 

NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME e 

HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais aos respectivos vencedores, a 

saber: CELERITA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME • vencedora do LOTE 02 com 

o valor total de R$ 210.50 (duzentos e dez reais e cinquenta jcentavos).SOL NASCENTE COMÉRCIO 

DE ALIMENTOS LTDA - ME vencedora do LOTE 01 com o vai9 de R$ 2.622.36 (dois mil, seiscentos e 

vinte e dois reais e trinta e seis centavos), LOTE 05 com o vai r de R$ 1.270,00 (um mil, duzentos e 

setenta reais) e LOTE 08 com valor total de R$ 2.110.00 (dois mil, cento e dez reais) perfazendo o 

valor total de R$ 6.002,36 (seis mil e dois reais e trinta e seis centavos) e WANDERLEY LIMA DE 

AGUIAR -ME vencedora do LOTE 06 com valor total de R$ .571,00 (um mil, quinhentos e setenta 

e um reais). 

Lote 1 - ExcLusivo M /EPP 
EMPRESA: $Ot NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMNTOS LIDA- ME 

Item ~1111~ Und. 0W.. 
Valor 

Marca 	Unit. 

Valor 

Total 
ADOÇANTE 	LIQUIDO 	com 	lOOmI. 	Registro 
Ministério da Saúde. Prazo de validade mínimo 
de 12 meses o partir data de entrego. 

un 
lO ADOCYL 

R$ 2.60 
R$26ÁX) 

8.  

CHÁ EM SACHES embalado em caixinha com no 
mínimo lo saches, no sabor: comomila. Prazo de 
validade mínimo cio 6 meses o partir dato de 
entrega. 

cx 
2 MARATÁ 

R$ 2.20 
R$ 4,40 

9.  

CHÁ EM SACHES embalado em caixinha com no 
mínimo lO saches, no sabor: cidreira. Prazo do 
validade mínimo de 4 meses o partir dato de 
entrego. 

CX 
2 MARATÁ 

R$ 220 
R$ 4.40 

10.  

CHÁ EM SACHES embalado em caixinha com no 
mínimo 10 saches, no sabor: erva doce. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a partir dota de 
entrega. 

cx 
2 MARATÁ 

R$ 	3.60 
R$ 7.00 

CHÁ EM SACHES embalado em caixinha com no 
nmo lo saches. MARATÁ   no sabor: hailelÕ. Prazo de 
validade mnmo de 6 meses o por& dota de 
entrega. 

cx R$ 	2.20 
R$ 4,40 

12. 
CHÁ EM SACHES embalado emcaLvirlha com no 
mínima 10 saches. no sabor: maçõ com canela. 

cx 
DROETKER 

R$ 4.33 
R$$,6.6 
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Prazo de validade mínimo de 6 meses a parti 
dato de entrega. 

15. 

FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA E SEM SAL. Não 
deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor 
ou cheiro não característico. Embalagem deve 
estar intacta, acondicionadas em pacotes de 
500g. Prazo mínimo de validade de 6 meses da 
data da entrego. 

PC 
50 CIÁRAMIL 

R$ 1,25 
R$ 62.50 

ló. 

GOMA FRESCA DE MANDIOCA de primeiro 
qualidade, goma de coloração branca, isento 
de rnaténo terroso e parasitas, não podendo 
estar 	úmido. 	fermentado 	ou 	rançosa. 
Embalagem de polietileno contendo 1kg. Prazo 
mínimo de validade de 3 meses da dota da 
entreqa. 

kg 
101) 

SINHÁ 
MARIA R$ 5.00 

R$ 50000 

17. 

SAL refinado iodalo; produto deve segui o 
legislação vigenle. Deve apresentar sob forma 
de cristais brancos, com granulação uniton'ne 
própria á respectiva classificação devendo ser 
inodoro, salino-salgado próprio, estar isento de 
sujidade, microorgonismos patogênicos e outras 
impurezas capazes de provocar alterações do 
alimento. O teor de iodo deve estar de acordo 
com 	a 	legislação 	vigente. 	Embalagem 
polietieno atõ»co contendo 1kg. Prazo rniiirno 
de validade de 12 meses da doto do entrega. 

kg 
3 BEIJA FLOR 

R$ 1,00 

R$ 3.00 

R$ 3,00 

20. 

MARGARINA VEGETAL com sal, composto de no 
rninirno 80% de gordura e leite. 0% de gorduras 
trans, 	podendo 	conter 	vitaminas 	e 	outras 
substancias permitidas, com aspecto cor, cheiro 
e 	sabor 	próprios. 	inspecionodo 	pelo 	511`. 
acondicionado 	em 	embalagem 	lacrada. 
embalado cm pote com 2509. Prazo de 
validade mínimo do 6 meses a podir data de 
entrega. 

pt 50 DORIANA R$ 150.03 

22. 

BISCOITO 	DOCE 	tipo 	moizena, 	de 	primeira 
qualidade, enriquecido com feno e ácido tólica 
e sem gorduras trans, textura aoconte 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 pnrn&icj 
em pacotes de plástico transparente, resistente 
e atóxico, lacrados com dupla embalagem com 
identificação do produto, dota de embalagem 
e prazo de validade e peso líquido de 4009. 
Especificações 	impressos 	na 	própria 
embalagem, isento de moto, odores estranhos, 
substãncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo mlnimo de validade de 6 meses 
da data da entrega. 

pc 
150 ESTREIA 

R$ 3.03 
R$ 45003 

24. 

BISCOITO SALGADO I1PO CREAM CRACKER de 
Primeiro qualidade. enriquecido com ferro e 
ácido 	fálico 	e 	sem 	gorduras 	trans, 	textura 
cracante 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 	polielileno 	transparente, 
resislenle 	e 	alóxico. 	lacradas 	com 	dupla 
embalagem com identificação do produto, 
informação nutricianol por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido 
de 4009. Especificações impressas na própria 
embalagem, isento de mofo, odores estranhos. 

pc 
250 BONSABOR 

R$ 2.80 
R$ 700.03 



30. 

3'. 

4< 

lt 

8ETANIA 

ITAMB 
R$ 11,00 

R$ 550.00 

R$ 3.80 

 

R$ 152.00 

152 622,36 
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substôncios nocivos e quaisquer outro to de 
~rezo. Prazo ritmo de validade de 6 meses 
do dolo do enlr- O. 
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL longo vida Uffl. 
integral, embalagem tetra Pack com selo SIF. 
SIM ou SIE e validado de no mínimo 4 meses. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação. procedéncio. 
informações nulricionais, número de lote, dolo 
de validade, quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da Agriculturo/SIF/DIPOA 
e carimbo de inspeção do SIF.  
LEITE EM Pó INTEGRAL. embalado em latas 
oluminizodas com 4009. com  inlorniações 
nutricionois. 'dentificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso liquido. O 
produto devera ter registro no ministério do 
agricultura e/ou ministério da saúde. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da doto do 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 

Lote 2-EXCLUSIVO ME EPP 
EMPRESA: CELERITA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOLA DE AUMENTOS LTDA 'ME 

Item Especilicoções Unid. Qtde. 
Marca 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

REFRIGERANTE pet 2 litros sabores: cola. Prazo de 
validade mínimo do 1 mês a parlir data de 
entrego. 

un 
16FREVO 

R$ 2,45 R$ 24.50 

REFRIGERANTE pet 2 litros sabores: 	guaranó. 
Prazo de validade mínimo de 1 mês o partir data 
de entrega. 

un 
lo FREVO 

R$ 2,45 R$ 24.50 

REFRIGERANTE pet 2 litros saboes: laona.Prozo 
de validade mkimo de 1 mês a partir dota de 
entreqa. 

vis 
1) FREVO 

R$ 2.45 R$ 24,50 

4. 
REFRIGERANTE pet 2 Utros sabores: União. Prazo 
de validade mínimo de 1 mês o partir dato de 
entrega. 

un 
1) FREVO 

R$ 2.45 R$ 24.50 

S. 
REFRIGERANTE pet 2 litros sabores: uva. Prazo de 
validade mínimo de 1 mês a partir data de 
entrega. 

un 
ID FREVO 

R$2,45 R$24.50 

6.  

POLPA DE FRUTAS CONGELADA nos sabores 
ac.roIa. caju. goIaba. mango. embalada em 
sacos 	plásticas 	transparentes, 	resistentes 	e 
atóxicos de 1k9, com ldentilicoçõo do produto. 
fabricante, informações nulricionais, prazo de 
validade 	e 	número 	de 	registro. 	livre 	de 
contaminação lisica. química e microbiológica. 
Prazo de validade mínima de 2 meses a parti 
data de enirego. 

kg 
ID BESSA 

R$ 4.03 
R$ 40,00 

7.  

SUCO 	DE 	FRUTAS 	pranto 	para 	beber 
embalagem: tipo tetra pack com 01 litro, sabor 
LARANJA. Prazo do validade mínimo de 1 mós a 
partir dato de entrega. 

& MARATÁ 
R$3,20 

8.  

SUCO 	DE 	FRUTAS 	pronta 	para 	beber 
embalagem, tipo letra pack com 01 Uivo, sabor 
PESSEGO. Prazo de vaidade minirno de 1 mês a 
parti dato de entrega. 

5 MARAIÁ 
R$ 3.20 R$ 	6.00 

lO. 
SUCO 	DE 	FRUTAS 	pronto 	paro 	beber 
embalagem: tipo terra pack com 01 Uivo, sabor 
UVA. Prazo de validade minirrio de 1 mós a parti' 

1 
& MARATÁ 

R$3.20 R$ 1 600 



R$210.50 

Es p e c Itt c aç 6 e, 

  

  

wn-a, 	PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

 

 

  

UVA. Prazo de vodode rné,irno de 1 mês o parti 
doto de entrego. 

VALOR TOTAL DO LOTE 2 

Lote 5 EXCLUSIVO ME/EPP 
EMPRESA: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTOA .ME 

Item Especificações Unld. Qto.. 
Marca 

Valor 

UnIt. 

Valo, 

Total 

2 

pÃo DE FORMA INTEGRAL pacote com SOOg com 
identificação do produto, nome e endereço do 
fabricante. doto de embologem e prazo de 
validade (especificações impressos no própria 
embalagem). Internamente o produto deverá 
apresentar superfície uniforme, não quebrodiço, 
não 	queimado, 	miolo 	consistente 	e 	sem 

PC 
100 GPÂES 

R' 4 
R$ 400,00 buracos, 	sedoso 	e 	macio. 	peço 	tatiodo. 

composto ce farinha de trigo enriquecido com 
feito e ácido fálico. farinha de trigo integral. 
açúcar, gordura vegetal. sal. óguo, fermento 
biológico. 	onti-moto, 	embalado 	em 	saco 
plástica PVC transparente, atóxico. Isento de 
moto, odores estranhos. substõncias nocivos e 
qjaisquer outro tipo de impureza. Fabricação 
mínima de 5 dias do data de entrego. 

3. 

PÃOZINHO DE LEITE massa tino em embalagem 
primória plóstico resistente e atóxica contenda 
20 unidades e pesa liquido de 4009, com 
iaentiticaçõo do produto, nome e endereço do 
fabricante, dato de embalagem e prazo de 
vaidade (especificações impressos no própria 
embalagem). Isento de moio, odores estranhos. 
substãncias nocivos e quaisquer outro tipo do 
impureza. Fabricação minima de 5 dias do data 
de entrego. 

c 
300 PALADAR 

Rt 290 
R$ 870.00 

VALOR TOTAL DO LOTE $ 
IS 1270,00 

Lote 06 - EXCLUSIVO ME/EPP 
EMPRESA: WANDERIET LIMA DE AGUIAR - ME 

Item EspecIfIcações UnId. Qtd.. 
Marca 

Valor 

une. 

Valor 

Total 

1. 
SALGADINHOS VARIADOS (coxinho de [range. 
bolinho de queijo, pastel de queijo. pastel de 
carne), tamanho aproximado de 1 5g/cada. 

ct 3 
1 ATACADÃO R$31,42 

R$ 1.571.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 6 1$ 1571,00 

Lote 08' EXCLUSIVO ME/EPP 
EMPR SA SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIDA.ME 

Jnid  Qtde.  
Maca 

Valo' Valor 

UnIt. Total 



) 

R$430.00 

14.480.00 

132 110.00 

e -- 
e 

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

2. cx 

AÇÚCAR cristal, granulado, cai clara sem 
umidade e sujeidade, embalagem primaria de 
1kg e embalagem secundada fardo com 10kg. 	fd 
Prazo mínimo de validade de 12 meses no doto 
da enfr- !O 
CAF torrado e moido embaloclo à vocuo, peso 
liquido de 2509. não transgênico. com  selo de 
pureza, embalagem printio metalizada com 
identificação do produto e fabricante. data de 
embalagem e/ou prazo de validade, n° do 
registro no órgão competente. contendo 20 
embalagens acondicionados em caixa de 
papelão lacrados e intactas. Especificações 
impressos na própria embalagem. Prazo mínimo 
de validade de 12 meses na data da entre -0. 

Foipan 

3 Fazendas  

R$ 21.00 

R$ 74.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 8 

 

cabíveis. Ao Setor Contábil-tinanceiro paro as providêncio! 

Notifique-se as licitantes vencedoras poro assina 

prazo indicado no Instrumento Convocatória. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

ura do Ata de Registro de Preços no 

 os 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 09 DE AGOSTO DE 

2019, 

Mar 	USIa$tOg u e Ira Lo 
Secretário de 1' anejamento e Adninistroçõo 



PREFEITURA I)E 
êã HORIZONTE 

NZ 000#  

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Secretaria de Segurança. Cidadania, Trõnsito e Transporte 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2019.06.27.1 - SRP, 

cujo objeto é Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuros e eventuais 

contratações para Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Consumo destinados as 

diversos secretarias do Município de Horizonte/CE (Exclusivo à ME e/ou EPP), conforme 

especificações contidas no Termo de Referência. Anexo 1 do Edital, bem como Parecer pertinente 

da Assessorio Jurídico atestando a regularidade do certame em tela. ADJUDICO, nos autos do 

processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 201 9.06.27.1 - SRP o Objeto Licitado em 

favor da empresa: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e HOMOLOGO o mesmo 

poro que surta os devidos efeitos legais ao respectivo vencedor, a saber: SOL NASCENTE 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME vencedora do LOTE 01 com o valor de R$ 1.678,50 (um mil. 

seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos e LOTE 08 com valor tolal de R$ 3.530,00 

três mil, quinhentos e trinta reais) perfazendo o valor total de R$ 5.208.50 (cinco mil, duzentos e oito 

reais e cinquenta centavos). 

Lote 1 -EXCLUSIVO ME/EPP 
EMPRESA: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

Item Especificações Unld. Qtde. Marca 

Valor 

UrdI. 

Valor 

Total 

ADOÇANTE 	LÍQUIDO 	com 	IOOrnI. 	Registro 
Ministério do Saúde. Prazo de validade mínimo 
de 12 meses a partir dato de entrego. 

un 5 ADOCYL R$ 2.60 R$ 13. 

FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA E SEM SAL. Não 
deverá apresentar resíduos de impurezas. bolor 
ou cheiro não coracteristico. Embalagem deve 
estar intacto. acondicionados em pacotes de 
500g. Prazo mínimo de vaidade de 6 meses do 
dato do en'rego. 

PC 50 CLARAMIL R$ 1,25 R$62.50 

ló. 

GOMA FRESCA DE MANDIOCA de primeiro 
Qualidade, gomo de coloração bronca. isento 
de matéria leitosa e parasitas, não podendo 
estar 	úmido, 	fermentado 	ou 	rançosa. 
Embalagem de polietieno contendo 1kg. Prazo 
niinimo de validade de 3 meses da dolo do 
entrega. 

kg tCO 
SINHÁ 
MARIA R$ 5,00 R$500.00 

ti 

SAL refinado iodato; produto deve seguir o 
egisloç6o vigente. Deve apresentar sob formo 
de cristais oroncos, com granulação uniforme 
própria à respectivo classificação devendo ser 
inodora, salino-salgado próprio, estar isento de 
sujidade, microorganismos patogênicos e outros 

kg 3 BEIJA FLOR R$ 1.00 R$ 3.00 



 

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

  

impurezas capazes de provocar alterações do 
oíurnento. O teor de iodo deve estar de acordo 
COM 	a 	legislação 	vigente. 	Embalagem 
pobetileno atóxico contendo 1kg. Prazo mimo 
de validade de 12 meses da dato do entrego. 

20. 

MARGARINA VEGETAL com sal, composto de no 
mínimo 80% de gordura e leite. 0% de gorduras 
trans, 	podendo 	conter 	vitaminas 	e 	outras 
substoncias permitidas, com aspecto cor, cheiro 
e 	sabor 	prõp4os. 	inspecionado 	pelo 	SIF. 
acondicionado 	em 	embalagem 	lacrado, 
embalado em pote com 250g. Prazo de 
validade mínimo de 6 meses a partir data de 
entrega. 

pt Á DORIANA 

ESTRELA 

R$3.03 

- 

RI 3.00 

R$ 150.00 

R$ 120,00 22. 

BISCOITO 	DOCE 	tipo 	maizena, 	de 	primeiro 
qualidade, enriquecido com feno e ácida tólico 
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 plástico transparente, resistente 
e atóxico, lacrados com dupla embalagem com 
identificação da produto, data de embalagem 
e prazo de validade e peso liquido de 4009. 
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem, isento de mofo, odores estranhas, 
substâncias nocivos e quaisquer outra tipo de 
impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses 
da dota da entrega. 

pc 40 

24 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER de 
primeira qualidade, enriquecido com ferro e 
ácido 	fálico 	e 	sem 	gorduras 	trans. 	textura 
crocante e sem sabor amargo residual, serão 
rejeitadas biscoitos mal cozidos. queimados e de 
caracteres 	arganolépticos 	anormais, 	não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se apresentar quebradiço. Embalagem pdrnária 
em 	pacotes 	de 	~Seno 	transparente. 
resistente 	e 	atóxico, 	lacadas 	com 	dupla 
embalagem com identificação do produto. 
informação nutricionol por porção. data de 
embalagem e prazo de vaidade e peso liquido 
de 4009. Especificações impressos no próprio 
embalagem, isento de mofo, adores eshanhos. 
substõnclos nocivas e quaisquer outra tipo de 
impueza. Prazo rn*no de vaidade de 6 meses 
do data da entrega. 

1(0 6osAaOR R$280 R$28000 

31. 

LEITE EM Pó INTEGRAL, embalada em latos 
oluminizodos 	com 	4009. 	com 	informações 
nutricnais. identificação 00 produto, marco do 
fabricante, prazo de vaidade e pesa liquida. O 

ItAMBÉ 
.00 

R$5S0.00 

podulo devera ter registro no ministério da 
agricultura 	e/ou 	ministério da 	saúde. 	Prazo 



R$ 1.678,50 

   

PREFEITURA DE 
HORIZONTE Pá. na 

 

 

ministério da agricultura e/ou ministério do 
saúde. Prazo mínimo de validade de 6 meses 
da data da entrego. 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 

Lote 08 . EXCLUSIVO ME/EPP 
EMPRESA: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIDA .ME 

Item Especificações Unld. QIkie. Marca 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

AÇÚCAR 	cristal, 	granulado, 	cor 	claro 	sem 

1k9 e embalagem secundaria tardo com 10k9. 
Prazo mínimo de validade de 12 meses no data 
da entrega. 

Lmicfade e sujeidade. embalagem primada de  
Id R$ 2' .00 

2 

CAFÉ torrado e moldo embalado à vacuo. peso 
líquida de 2509, não transgénico, 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 órgão competente. contendo 20 
embalagens acondicionados em 	caIxa 	de 
papelão lacrados e intactos. Especificações 
impressas na própria embalagem. Prazo mínimo 
de validade de 12 meses na data da entrega. 

CX 
25 3 Fazendas Rt 74 R$ 1 .850.CO 

VALOR TOTAL DO LOTE 8 ES 3.530,00 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providênci cabíveis. 

  

Notifique-se a licitante Vencedora para assinot ra da Ata de Registro de Preços na 

prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 09 DE AGOSTO DE 

2019. 

D . nIeI CVI - da Costd 
Secretário de Segu • nço. 'idadonio, Trânsito e Transporte 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

n 

e, 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Secretaria de Cultura. Esporte, Lazer' Juventude 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2019.06.27.1 - SRP, 

cujo objeto é Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuros e eventuais 

contratações poro Aquisição de Gêneros Alimentícios e ?fiotetiai de Consumo destinados as 

diversos secretarias do Município de Horizonte/CE (Exclusivo à ME e/ou EPP). conforme 

especificações contidas no Termo de Referência. Anexo 1 dolEdital. bem como Parecer pertinente 

da Assessorio Jurídica atestando o regularidade do certame em tela, ADJUDICO nos autos do 

processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 2019.06.21.1 - $RP o Objeto Licitado em 

favor da empresa: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e $OMOLQGO o mesmo 

para que surto os devidos efeitos legais ao respectivorencedor.  a saber: SOL NASCENTE 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME vencedora do LOTE oilcom o valor de R$ 3.553,50 (três mil, 

quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) e LbTE 08 com valor total de R$ 2.790.00 

(dois mil, setecentos e noventa reais) perfazendo o valor total de R$ 6.343.50 (seis mil, trezentos e 

quarenta e três reais e cinquenta centavos). 

Lote 1  - xctustvo ME/EPP 
EMPRESA: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIDA ME 

Item Especlttcações Unld. Otae. 
Valor 

Marco 
Unit, 

valor 

Total 

ADOÇANTE 	LÍQUIDO 	com 	lOOmI. 	Registro 
Ministério do Saúdo. Prazo de validade mínimo 
de 12 meses o partir dota de entrega. 

un 5 /CflCYL 	$ 2.60 	R$ 13.00 

Is 

FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA E SEM SAL. Não 
deverã apresentar resíduos de impurezas, bolor 
ou cheiro não característica. Embalagem deve 
estar intacto, acondicionadas em pacotes de 
SOOg. Prazo mk'ubno de validade de 6 meses do 
dato do entrego. 

PC 150 CLARAMIL R$1.25   R$ 18750 

16. 

GOMA FRESCA DE MANDIOCA de primeiro 
guaíudcde, goma de cob'ação branco, isenta 
de matéria terroso e parasitas, não podendo 
estar 	úmido, 	fermentada 	ou 	rançosa. 
Embalagem de polietileno contendo 1kg. Prazo 
mínimo de validade de 3 meses do data da 
entrega. 

kg 150 SINHA MARIA R$ 5,00 R$ 750.00 

SAL refinado iodato: produto deve seguir o 
legislação vigente. Deve apresentar sob forma 
de cristais brancos, com granulação uniforme 
próprio à respectiva classificação devendo ser 
nadara. sano-salgado próprio, estai isento de 
sujidade, 	microorganismos 	patogénicos 	e 

kg 3 BEIJA FLOR R$ 1.00 R$3.00 



20. 

22. 

Pt  
100 

PC  
150 

200 

50 

PC 

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

Outras impurezas capazes de provocar 
a teraçôes do alinienlo. O teor de iodo deve 
estar de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem polietileno atóxico contendo 1kg. 
Prazo mínimo de validade de 12 meses do dato 
da entrega. 

MARGARINA VEGETAL com sol, composta de no 
mininlo 80% de gordura e leite. 0% de gorduras 
trans, podonao conter vitominos e outros 
substancios pen'nitidas. com aspecto cor, 
Cheiro e sabor próprios. inspecionado pelo SIF. 
acondicionado em embalagem lacrada. 
embalado em pote com 250g. Prazo de 
vodade rr*Sno de 6 meses a parti dolo de 
entrega 

BISCOITO DOCE tipo maizeno. de pnrnflo 
quaidode. enriquecido com ferro e ácido 
lógico e sem gorduros trans, textura aoconte e 
sem sabor amargo residual. serão rejeitados 
biscoitos mci cozidos. queimados e de 
caracteres organolépticos anormais. nõo 
podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se apresentar quebradiço. Embalagem 
primário em pacotes de plástico transparente. 
resistente e alóxico. lacrados com duplo 
embalagem com identificação da produto. 
dato de embalagem e prazo de validade e 
pesa liquido de 400g. Especificações impressas 
na própria embalagem, isento de mofo. 000res 
estranhos, substâncias nocivos e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo minima de 
validade de 6 meses da dotado entrego. 

DORIANA 

ESTRELA  

R$ 3.00 

R$ 3.00  

R$ 300.00 

R$ 450.00 

BISCOITO SALGADO TIPO CRIAM CRACKER de 
- 

	

	primeiro qualidade, enriquecido com feno e 
ácido lólico e sem gorduras trans, textura 
croconle e sem sabor amargo residual, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e 
de caracleles organolépticos onormois, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se apresentar quebradiço. Embalagem 
Dumária em pacotes de poliet!leno 
transparente, resistente e atóxico, lacrados 
com duplo embalagem com identificação do 
produlo. informação nufricional por porção, 
data de embalagem e prazo de validade e 
peso liquido de 400g. Especif'coções impressas 
no própria embalagem, isento de moto, odores 
estranhos. substõncios nocivas e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo minimo de 
volidade de 6 meses da data do entrego. 

LEITE LONGA VIDA INTEGRAL longo vida UHT. 

integral, embalagem tetro Pock com selo SIF. 
SIM ou SIE e validade de no n**no 4 meses. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência. 

BONSABOR 

BErANIA  

R$ 2.80 

R$ 3,80  

R$ 560.00 

R$ 190,00 30, 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

n 

informações nutricionois, número de lote, dota 
de validade, quantidade do produto, número 
do 	registro 	no 	Ministério 	da 
AgnculturofSlFFDlPOA e coàrbo de inspeção 
do SIF. 

31. 

LEITE EM Pó INTEGRAL, embalado em latos 
aluminizados 	com 	4g, 	com 	informações 
nutricianais. idenlificoção do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e peso 
liquido. 	O 	produto 	devera 	ter 	registro 	no 
ministério 	do 	agricultura e/ou ministério 	do 
saúde. Prazo mínimo de validade de 6 meses 
do doto da entrego. 

It 
100 

IIÃMU 1100 R$ 110000 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 
is 3.553.50 

Lote 08 . EXCLUSIVO M /EPP 
EMPRESA, SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA 'ME 

tt.m tsp.cmcoçõ.s UnId Qtde, 
Marca 

Valor 

UnIt. 

Valor 

Total 

1. 

AÇUCAR 	cristal, 	granulado, 	cor 	clara 	sem 
umidade e svjeidade. embalagem primaria de 
1 k e embalagem secundada fmto com 10k9. 
Prazo mk*no de vaidade de 12 meses no data 
da entrega. 

' 
:7 

R$21.03 
R$ 1 éao 00 

3 Fazendas 
R$ 74,00 

R$ 1.110.00 
2 

CAFÉ lanada e modo embalado á vacuo. peso 
liquido de 2509. não lransgénico, com selo de 
pureza, embalagem primária metalizada com 
identificação do produto e fabricante, data de 
embalagem e/ou prazo de validade. n 	do 
regrstro no órgão competente, contendo 20 
embalagens ocondCionOdos •m 	caixa de 
papelão lacrados e intactas. Especificações 
impressas na própria embalagem. Prazo mínimo 
de validade de 12 meses na datada entrega. 

cx 
15 

VALOR TOTAL 00 LOTEI 152 790.00 

Ao Setor Contábil-financeiro paro as providências cabiveis. 

Notifique-se a licitante Vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preços no 

prazo indicado no Instrumento Convocatória. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE ESTADO DO CEARÁ 09 DE AGOSTO DE 

2019. 

Vania Marta DIra d. Meio Sousa 
ura. p Secretária de Cultorte. Lazer e Juventude 



fl% 
PREFF.FFURA DE 

Iiiiiiiiiiiii / HORIZONTE 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Secretaria de Infroestrutura, Urbanismo. Meio Ambiente e Agropecuária. 

Tendo Presente o Termo de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 2019.06.27.1 - SRP, 

cujo objeto é Seleção de melhor proposto poro registro de preços visando fuluras e eventuais 

contratações poro Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Consumo destinados as 

diversos secretarias do Município de Horizonte/CE (Exclusivo à ME e/ou EPP), conforme 

especificações contidas no Termo de Referência. Anexo  1  do Edital, bem como Parecer pertinente 

do Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela. ADJUDICO, nos autos do 

processo licitatário na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 2019.06.27.1 - SRP o Objeto licitado em 

favor da empresa: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e HOMOLOGO o mesmo 

poro que surta os devidos efeitos legais ao respeclivo vencedor, a saber: SOL NASCENTE 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME vencedora do LOTE 01 com o valor de R$ 3.913,00 (três mil, 

novecentos e treze reais) e LOTE 08 com valor total de R$ 4.940.00 (quatro mil, novecentos e 

quarenta reais) perfazendo o valor total de R$ 8.853.00 (oito mil, oitocentos e cinquenta e três 

reais). 

Lote 1 - XCLUSIV0 ME/EPP 
EMPRESA: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME 

Item Esp.cmcaçbe; UnId. Qtde. 
Marca 

Velar 

IJnIt. 

Valor 

Total 

ADOÇANTE 	LÍQUIDO 	com 	lOOmI. 	Registro 
Ministério da Saúde. Prazo de voí,Øode mínimo 
de 12 mesas o partir doto de entrego. 

un 5 ADOcYL R$2,60 RI 13,00 

15. 

FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA E SEM SAL. Não 
deverá apresentar resíduos de impurezas. bolor 
ou cheira não característico. Embalagem deve 
estar intacto, acondicionadas em pacotes de 
5009. Prazo mínimo de validade de 6 mesas da 
data da entrega. 

PC 200 CIARAMIL R$1.25 R$ 250,00 

ló. 

GOMA FRESCA DE MANDIOCA de primeira 
Qualidade, goma de coloração branca, isenta 
ce matéria terrosa e parasitas, não podendo 
estar 	úmida. 	fermentado 	ou 	rançoso. 
Embalagem de poetIeno contendo 7kg. Prazo 
niíriirno de validade de 3 meses do dato do 
entrego. 

kg 200 SINHÁ MARIA RI 5.00 RI 1.00000 

17, 

SAL refinado iodato; produto deve segui a 
Iegislaçõa vigente. Deve apresentar sob forma 
de cristais brancos, com gronulaçõo unilorme 
própria ti respectivo classificação devendo ser 
inodoro, salino-salgado próprio, estar isenta do 
sujidade, 	microorganismos 	patogénicos 	o 

kg lO BEIJA FLOR RI 1.00 R$ 10.00 

ft 
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outras 	impurezas 	capazes 	de 	provocar 
alterações do alimento. O teor de iodo deve 
estar de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem potietileno atóxico contendo 1kg. 
Prazo rninimo de validade de 12 meses do dota 
da entrego. 

20. 

MARGARINA VEGETAL com sal, composto de no 
m(no 80% de gordura e leite. 0% de gorduras 
trans, 	podendo 	conter 	vitaminas 	e 	outras 
substancias 	permitidas, 	com 	aspecto 	cor. 
cheiro e sabor próprios, inspecionada pelo SIF, 
acondicionado 	em 	embalagem 	lacrado, 
embalado em pote com 250g. Prazo de 
validade minimo de 6 meses o partir data de 
entrega. 

p1 200 DORIANA R$ 3.00 R$ 600.00 

22. 

BISCOITO 	DOCE 	tipo 	moizena. de primeira 
qualidade, 	enriquecido com ferro e ácido 
tól'ico e sem gorduras trans, textura Crocante e 
sem sabor amargo residual, serão rejeitados 
biscoitos 	mal 	cozidos, 	queimados 	e 	de 
caracteres 	organolõpt'cos 	anormais, 	não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se 	apresentar 	quebradiço. 	Embalagem 
primária 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 4009. Especificações impressas 
no própria embalagem, isento de mofa, odores 
estranhos. 	substâncias 	nocivos 	e 	quaisquer 
outro 	tipo de 	impureza. 	Prazo mínimo de 
validade de 6 meses da data da entrego. 

pc 20) ESTRELA R$ 3.00 R$ 400.00 

siscoao SALGADO UPO CHAM CRACKER de 
prirneea qualidade. enriquecido com leiTo e 
ácido fálico e 	sem gorduras trons. textura 
crocante e sem sabor amargo residual, serão 
rejeitadas biscoitos mal cozidos, queimados e 
de caracteres organoléplicos anormais, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se 	apresentar 	quebradiço. 	Embalagem 
primária 	em 	pacotes 	de 	polietileno 
transparente, 	resistente 	e 	atóxico, 	lacrados 
com dupla embalagem com identificação do 
produto, inlorrnoção nutricional por po'çõo. 
cato de embalagem e prazo de validade e 
peso liquido de 400g. Especificações impressos 
no própria embalagem, isento de mofo. odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 	quaisquer 
outro tipo de impureza 	Prazo mínimo de 
validade de 4 meses da data da entrega. 

PC BONSABOR R$ 2.80 R$ 560.00 

31 

LEITE EM PÓ INTEGRAL, embalado em atas 
aluminizodos com 	4009. 	com 	informações 
rutricionais, identificação do produto, marca 
do tabnconte. 	prazo de validade e peso 
liquido. 	0 	produto 	devera 	ter 	registro 	no 

11 
80 ITAMB( R$ 	11,00 R$ 880,00 



R5 3.913,00 
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VALOR TOTAL DO LOTE 1 

ministério do agricultura e/ov ministério do 

saúde. Prazo mínimo de validade de 6 meses 

do dato da entrega. 

Lote 08- EXCLUSIVO ME/CPP 
EMPRESA: SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIDA ME 

Item tsp.cMcoçõn Unld. Qtd.. 
Marca 

Valor 

Uni. 

Valor 

Total 

AÇÚCAR 	cristal, 	granulado, 	cor 	clara 	sem 
umidade e sujeidode, embalagem primaria de 
1kg e embalagem secundaria fardo com 10k9. 
Prazo mínimo cio validade de 12 meses na data 
da entrego. 

Id 
oo Forpan 

R$ 21,00 
R$ 4.200.00 

CAFÉ torrado o moido embalado à vacuo, peso 
liquido de 2509. nõo lransgénico. com  selo de 
purezo, embalagem primário metalizado com 
denflficoçào do produto e fabricante, dato de 
embalagem e/ou prazo de validade. rt do 
registro no Ómgõo competente. contendo 20 
embalagens acondicionados •m caixa de 
papelõo lacradas e intactas. Especificações 
impressos na própria embalagem. Prazo minima 
de validade de 12 meses na data do entrega. 

cx 
ID 3 Fazendas 

Rt 7400 
4740.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 8 
ES 4 940.00 

AO Setor Contábil-financeiro para os providências cabíveis. 

Notifique-Se a licitante vencedora poro assinatura da Ata de Registro de Preços no 

prazo indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 09 DE AGOSTO DE 

2019. 	

inÂnIOi 4  Cio a cI'ó Bafísta Cruz 

Secretário de lnfraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuário 


