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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°2017.05.29.1 - SRP 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.05.29.1-

SRP cujo objeto é Registro de Preços para Aquisição de gêneros alimentícios, material de consumo, 

limpeza e descartáveis, destinados à Cozinha Comunitária de responsabilidade da Secretaria do 

Trabalho e Assistência Social do Município de Horizonte/Ce, (com ampla participação e cotas 

exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Teimo de Referência, bem como Parecer 

pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo 

para que surta os devidos efeitos legais aos respectivos vencedores, a saber: ESQUINA DO FRANGO 

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTDA-ME, vencedora dos Lotes 05,08,10,11,12 e 

13, totalizando o valor global de Ri 256.8 13.00 (duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e treze reais); 

KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.ME, vencedora dos 

Lotes 15,16 e 17, totalizando o valor global de R$77.293,77 (setenta e sete mil duzentos e noventa e três 

reais e setenta e sete centavos) ; NATALLA GONÇALVES DOS SANTOS - ME, vencedora dos Lotes 07 

e 18, totalizando o valor global de Ri 29.385,00 (vinte e nove mil trezentos e oitenta e cinco reais); P 

ANDERSON FERREIRA DE LIMA-ME vencedora dos Lotes 01,04,06, 09 e 14, totalizando o valor 

global de Ri 99.048,60 (noventa e nove mil e quarenta e oito reais e sessenta centavos) e SEU 

ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA-ME, vencedora dos Lotes 02 e 03, totalizando o valor global de 

Ri 67.233,00 (sessenta e sete mil duzentos e trinta e três reais). 

VENCEDORA: ESQUINA DO FRANGO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI 1 LTDA-ME   

LOTE 05- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Descrição MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unit 

V. 

Total 

Macaxeira pré-cozida, congelada, tamanho médio 
(lOOg a unidade) de primeira qualidade, integras, em 
sacos 	plásticos 	transparentes 	de 	02Kg, 	validade 
mínima de 90 dias da entrega do produto. 

SITIO 
DOURADO K g 700 Ri 12,00 R$ 8.400,00 

Mistura para feijoada contendo ingredientes básicos 
para feijoada, defumado e salgado variados, validade 
mínima de 90 dias da entrega do produto. 

ESQUINA 
DO 

FRANGO 
Kg 4Q() Ri 14 50 Ri 5.800 00 

VALOR TOTAL DO LOTE Ri 14.200,00 
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LOTE 08— AMPLA CONCORRÊNCIA 

Item Descrição MARCA Unid. Quant 

V. 

Unit 

V. 

Total 

1.  

Carne bovina chã 	de dentro: 	animais 
sadios; 1° de qualidade; conter no máximo 
5% de gordura e sebo; isenta de cartilagens, 
e conter no máximo 3% de aponevroses; 
com 	aspecto, 	cor, 	odor 	e 	sabor 
característico; embalada em saco plástico; 
transparente, 	atóxico; 	resistente; 	pacotes 
primários de 01(um) kg. e secundário de 10 
(dez) kg. (entrega diária). 

ESQUINA 
DO 

FRANGO 
Kg 1360 R$ 19,50 Ri 2652000 

2.  

Carne bovina com osso: animais sadios; de 
1° qualidade; conter no máximo 5% de 
gordura e sebo; isenta de cartilagens, e 
conter no máximo 3% de aponevroses; 
com 	aspecto, 	cor, 	odor 	e 	sabor 
característico; embalada em saco plástico; 
transparente, 	atóxico; 	resistente; 	pacotes 
primários de 01(um) kg. e secundário de 10 
(dez) kg (entrega diária). 

ESQUINA 
DO 

FRANGO 
Kg 1200 

Ri 10,90 R$ 13.080,00 

3.  

Carne bovina patinho: animais sadios; de 
1° qualidade; conter no máximo 5% de 
gordura e sebo; isenta de cartilagens, e 
conter no máximo 3% de aponevroses; 
com 	aspecto, 	cor, 	odor 	e 	sabor 
característico; embalada em saco plástico; 
transparente, 	atóxico; 	resistente; 	pacotes 
primários de 01(um) kg. e secundário de 10 
(dez) kg (entrega diária). 

ESQUINA 
DO 

FRANGO 
Kg 1360 Ri 19,50 Ri 26.520,00 

4.  

Carne 	bovina; 	moída 	10 	qualidade. 
Patinho: carne bovina; animais sadios; de 
10 qualidade; patinho; moído; conter no 
máximo 511/o de gordura e sebo; isenta de 
cartilagens, de ossos, e conter no máximo 
3% de aponevroses; com aspecto, cor, odor 
e sabor característico; embalada em saco 
plástico; transparente, atóxico; resistentes; 
pacotes primário de 1 (um) a 05 (cinco) kg. 
e secundário 	de 	lO (dez) 	kg (entrega 
diária). 

ESQUINA 
DO 

FRANGO 
Kg 1200 

Ri 11 00 ' Ri 13• 200 00 

S. 

Carne 	suma: 	animais 	sadios; 	1° 	de 
qualidade; 	conter 	no 	máximo 	S% de 
gordura; isenta de cartilagens, e conter no 
máximo 3% de aponevroses; com aspecto, 
cor, odor e sabor característico; embalada 
em saco plástico; transparente, atóxico; 
resistente; pacotes de 10 (dez) kg. (entrega 
diária). 

ESQUINA 
DO 

FRANGO 
K g 960 Ri 11,00 Ri 10.560,00 
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VALOR TOTAL DO LOTE 
R$ 89.880,00 

LOTE 10- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

fiem Descrição MARCA Unid. Quarit  

V. 

Unit 

V. 

Total 

1.  

Filé de peito de frango: frango senti - 
processado; de 1°  qualidade; peito sem 
ossos e sem pele; partes 	inteiras; 	sem 
tempero; característico; sem manchas e 
parasitas; acondicionado em saco plástico 
transparente; 	atóxico; 	resistente; 
embalagem 	primária 	pesando 	entre 	1 
(um)kg; e secundária pesando 10(dez) kg., 
validade mínima de 90 dias da entrega do 
produto. (entrega quinzenal). 

FRIATO Kg 1.700 R$ 10,99 R$ 18.683,00 

2.  

Sobre coxa de frango: 	frango semi - 
processado; de 1" qualidade; sobre-coxa; 
partes inteiras; sem tempero; congeladas; 
com 	aspecto, 	cor, 	odor 	e 	sabor 
característicos; sem manchas e parasitas; 
acondicionado 	em 	saco 	plástico 
transparente; atóxico; resistente; pesando 
entre 	100 a 	150 g. 	por unidade, 	em 
embalagem primária, e 10 (dez) kg em 
embalagem secundária, validade mínima 
de 90 dias da entrega do produto. (entrega 
quinzenal) 

FRIATO Kg 1.700 
R$ 7,00 R$ 11.900,00 

VALOR TOTAL DO LOTE fl 30383,00 

LOTE 11- AMPLA CONCORRÊNCIA 

Item Descrição MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unit 

V. 

Total 

1.  

Filé de peixe de água salgada, peso mínimo de 
1 	kg, 	em embalagem 	a 	vácuo, 	validade 
mínima de 60 dias da entrega do produto. 
(entrega quinzenal). 

VITAL 
MAR Kg 1200 R$ 20,00 R$ 24.000,00 

2.  
Peixe água doce tipo cara tilápia, fresco, peso VITAL 

MAR Kg 1360 
R$ 13,00 RS 17.680,00 

mínimo de 1 kg, tratado sem escamas ou 
vísceras (entrega quinzenal). 



2400 Ri 17,95 Ri 43.080,00 

    

    

R$ 84.760,00 
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Filé de peixe panga, interfolhado tamanho 
grande (prox.220g a 300g), congelado. 
Composição: carne de peixe sem vísceras, 
ossos e espinhos. Produto sem sinais de 
alteração fisica, química ou microbiológica. 
Registro no serviço de inspeção Federal 
SIF/Dipoa e comprovante de registro do 
produto nos órgãos competentes de 
fiscalização para comércio de pescado. 
Acondicionado em caixa de papelão em lO kg 
do produto. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. Quando da entrega, o 
produto deverá apresentar data de fabricação 
não inferior a 90% do prazo de validade. 
Unidade kt. 

3. VITAL 
MAR Kg 

  

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE 12- COTA DE APROXIMADAMENTE 200/6 PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Item Descrição MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unir 

V. 

Total 

Filé de peixe de água salgada, peso mínimo de 

1 	kg, 	em 	embalagem a 	vácuo, 	validade 
mínima de 60 dias da entrega do produto. 
(entrega quinzenal). 

VITAL 
MAR Kg 300 R$20,00 Ri 6.000,00  

2.  
Peixe água doce tipo cara tilápia, fresco, pesa 
mínimo de 1 kg, tratado sem escamas ou 
vísceras (entrega quinzenal). 

VITAL 
MAR Kg 340 R$ 13,00 Ri 4.420,00 

3.  

Filé de peixe panga, interfolhado tamanho 
grande 	(prox.220g 	a 	300g), 	congelado. 
Composição: carne de peixe sem vísceras, 
ossos e espinhos. 	Produto sem sinais de 
alteração física, química ou microbiológica. 
Registro 	no 	serviço 	de 	inspeção 	Federal 
SIF/Dipoa e comprovante de registro do 
produto 	nos 	órgãos 	competentes 	de 
fiscalização 	para 	comércio 	de 	pescado. 
Acondicionado cm caixa de papelão em 10 kg 
do produto. Rotulagem de acordo com a 
legislação 	vigente. 	Quando da 	entrega, 	o 
produto deverá apresentar data de fabricação 
não inferior a 9O% do prazo de validade. 
Unidade kg. 

VITAL 
MAR Kg 600 R$ 17,95 Ri 10.770,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 21.190,00  

LOTE 13-EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
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Item Descrição MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unit 

V. 

Total 

1.  

Linguiça suma defumada tipo portuguesa ou 
calabresa 	grossa 	vácuo embalagem 	plástica 
original, validade mínima de 90 dias da entrega 
do produto. (entrega quinzenal). 

REZENDE Kg 600 1(5 15,00 R5 9.000,00 
 

2.  
Linguiça toscana 3kg, em embalagem plástica 
original, validade mínima de 90 dias da entrega 
do produto. (entrega quinzenal). 

REZENDE Kg 600 
RI 12,00 Ri 7.200,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
RI 16.200,00 

 

VENCEDORA: KILIMPA coiacxo E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 

LOTE 15— AMPLA CONCORRÊNCIA 

Item Descrição MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unit 

V. 

Total 

1.  

Ácido muriático para aplicação em limpeza 
bruta em geral, embalado em frasco plástico de 	

1 	litro e acondicionado em caixas de 
capelão com 12 unidades. 

DRÀGAO Cx IS 
Ri 24,00 R$ 360,00 

 

2.  

Agua 	sanitária 	múltiplo 	uso 	de 	1000m1 
embalados em frasco de plástico contendo 12 
unidades 	e 	acondicionados 	em 	caixa 	de 
papelão com hipocloreto de sódio. 

KILIMPA Cx 144 RI 16,00 R5 2.304,00 

3.  Álcool em gel 1 litro caixa com 12 unidad es. FORTALC 
OOL 

Cx 29 RI 48,00 RI 1.392,00 

4.  

Desinfetante líquido de 2 litro embalado em 
frascos plásticos e acondicionadas em caixas 
de papelão contendo em sua composição 
água, 	ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão de 
triecanolamina, álcool etilico, perfume, edta e 
corante. (pinho) cx c/ 12. 

SILVESTRE Cx 144 RI 20,00 RI 2.880.00 

5.  

Desinfetante liquido de 5 litros sanitizante 
alcalino com 	alto 	poder 	desengordurante, 
limpa e desinfeta em uma única operação. 
Remove gorduras e sujeiras impregnadas. 
Com  eficácia comprovada conforme RDC 
n°14/07 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária 	(ANVISA/MS) 	para 	Bactérias 

SILVESTRE Und 20 
RI 7,00 R$ 140,00 
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testadas: 	Oram-positivas 	e Oram-negativas, 
Staphylococcus 	aureus, 	Salmonella 
choleraesuis, 	Escherichia 	coli 	e 
Pseudomonas aeruginosa. 	Produto 	liberado 
para uso em indústrias de alimentos e afins 
conforme CVS 18/2008. 

6.  

Desodorizador de ar spray 400g aerossol, 
acondicionado 	em 	caixas 	de 	papelão, 
contendo 	em 	sua 	composição: 	parftim, 
alcobol, aqua, sodium, nitrite e isobutante / 
propane. 

ULTRA 
FRESK Und 29 Ri 7,50 Ri 217,50 

7.  

Detergente liquido lava louças de SOOmi das 
mais variadas fragrância embalado em frascos 
plásticos 	e 	acondicionados 	em 	caixas 	de 
papelão com 24 unidades. 

LIMPEX Cx 480  
Ri 26,00 Ri 12.480,00 

8.  

Limpador multi - uso de SOOmI embalado em 
frascos plásticos e acondicionados em caixas 
de papelão com a composição contendo linear 
alquil benzeno sulfonato de sódio, tenso ativo 
não 	iânico, 	alcalinizante, 	sequestrante, 
solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e 
água. Caixa com 12 unidades. 

KILIMPA Cx 192 Ri 24,00 Ri 4.608,00 

9.  

Lustra móvel perfumado 200m1, embalado em 
frascos plásticos e acondicionadas em caixas 
de papelão, contendo parafina emulsificantes, 
solvente, umectante, preservante, fragrância e 
água - lavanda. 

ALDAX Und 20 
Ri 2,90 Ri 58,00 

10.  

Polidor de alumínio líquido 500m1 embalado 
em frascos plásticos e acondicionados em 
caixas de papelão com 24 unidades contendo 
na 	sua 	composição 	emulgador, 	essência 
conservante. 

QBRILHO Cx 116 Ri 25,00 Ri 2.900,00 

Removedor de gorduras - liquido base de 
hidroxido de sodio, dodecilbenzenosulfonico, 
corante, esscncia e agua com 5 litros em 
garrafas plásticas. 

PRATICE Cx 10 Ri 36,00 Ri 360,00 

12.  Sabão 	cm 	barra 	200 	gramas, 	neutro, 
glicerinado, embalagem com 5 unidades. DUPOVO Cx 20 Ri 5,00 Ri 100,00 

13.  

Sabão em pó multi ação caixa 500g embalado 
em caixas de papelão e acondicionadas em 
caixa de papelão com 24 unidades, contendo 
em 	sua 	composição: 	tensoativo aniónico, 
tamponantes, 	coadjuvantes, 	sinergista, 
corantes, 	enzimas, 	branqueador 	óptico, 
essência, água, alvejante e carga. 

UNO Cx 144 Ri 48,00 Ri 6.912,00 

14.  Sabonete antibacteriano liquido, caixa com 12 
unidades de 11. REAQUIL Cx 40 R$46,71 Ri 1.868,40  

15 A pasta para polir e remover manchas em 
superfícies de aço inoxidável embalagem de 1k VONIXX Und 7 Ri 6,00 Ri 42,00  

16. 

Limpa vidro 500m1 indicado para a limpeza de 
embasamento 	e 	marcas 	de 	dedos, 	com 
transparência total aos vidros, sem amoníaco, 
embalado cm frasco. 

KILIMPA Und Ri 2,00 Ri 78,00 



36.699,90 
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LOTE 16- COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Item Descrição MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unit Total 

V. 

1. 

Ácido muriático para aplicação em limpeza 
bruta em geral, embalado em frasco plástico 
de 	1 	litro e acondicionado em caixas de 
apelão com 12 unidades. 

DRAGÃO Cx 3 R$ 24,00 R$ 72,00  

2. 

Agua 	sanitária 	múltiplo 	uso 	de 	1000mI 
embalados em frasco de plástico contendo 12 
unidades 	e acondicionados em 	caixa 	de 
papelão com hipocloreto de sódio. 

KILIMPA Cx 36 RS 	.00 R$ 576,00 

3. Álcool em gel 1 litro caixa com 12 unidades. OOL 
FORTALC Cx 7 R$ 4,00 R$ 336,00 

4. 

Desinfetante liquido de 2 litro embalado em 
frascos plásticos e acondicionadas em caixas 
de papelão contendo em sua composição 
água, 	ingrediente ativo, 	formol, sabão de 
trictanolamina, álcool etílico, perfume, edta e 
corante. (pinho) cxc! 12. 

SILVESTRE Cx 36 R$ 20,00 R$ 720,00 

5. 

Desinfetante liquido de 5 litros sanitizante 
alcalino com 	alto 	poder desengordurantc, 
limpa e desinfeta em uma única operação. 
Remove gorduras e sujeiras impregnadas. 
Com  eficácia comprovada conforme RDC 
n°14/07 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária 	(ANVISA/MS) 	para 	Bactérias 
testadas: 	Gram-positivas 	e Gram.negativas, 
Staphylococcus 	aureus, 	Salmoneila 
choleraesuis, 	Escherichia 	coli 	e 
Pseudomonas aeruginosa. 	Produto 	liberado 
para uso em indústrias de alimentos e afins 
conforme CVS 18/2008. 

SILVESTRE Und 4 R$ 7,00 R$ 28,00 

6. 

Desodorizador de ar spray 400g aerossol, 
acondicionado 	em 	caixas 	de 	papelão, 
contendo 	em 	sua 	composição: 	parfim, 
alcohol, aqua, sodium, nitrice e isobutante / 
propane. 

ULTRA 
FRESK Und 7 R$ 7,50 R$ 52.50 

7. 

Detergente líquido lava louças de SOOmI das 
mais variadas fragrância embalado em frascos 
plásticos 	e 	acondicionados em 	caixas 	de 
papelão com 24 unidades. 

LIMPEX Cx 120 R$ 26,00 R.$ 3.120,00 

8. 

Limpador multi - uso de 500m1 embalado em 
frascos plásticos e acondicionados em caixas 
de papelão com a composição contendo linear 
alquil benzeno sulfonato de sódio, tenso ativo 

KIL1MPA Cx 48 RS 24,00 R$ 1.152,00 



4  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

não 	iónico, 	alcalinizante, 	sequestrante, 
solubilizante, éter glicólico, álcool, perfume e 
água. Caixa com 12 unidades. 

9.  

Lustra móvel perfumado 200m1, embalado em 
frascos plásticos e acondicionadas em caixas 
de papelão, contendo parafina emulsificantes, 
solvente, umectante, preservance, fragrância e 
água - lavanda. 

ALDAX Und 4 Ri 2,90 R$ 11,60 

10.  

Polidor de alumínio liquido SOOml embalado 
em frascos plásticos e acondicionados em 
caixas de papelão com 24 unidades contendo 
na 	sua 	composição 	emulgador, 	essência 
conservante. 

QBRILHO Cx 28 R$ 25,00 Ri 700,00 

II. 

Removedor de gorduras - liquido base de 
hidroxido de sadio, dodecilbenzenosulfonico, 
corante, essencia e agua com 5 litros em 
garrafas plásticas. 

PRATICE Cx 2 Ri 36,00 Ri 72,00 

12.  Sabão 	em 	bana 	200 	gramas, 	neutro, 
glicerinado, embalagem com 5 unidades. DUPOVO Cx 4 Ri 5,00 Ri 20,00 

13.  

Sabão em pó multi ação caixa 500g embalado 
em caixas de papelão e acondicionadas em 
caixa de papelão com 24 unidades, contendo 
em 	sua 	composição: 	tensoativo 	aniónico, 
tamponantes, 	coadjuvantes, 	sinergista, 
corantes, 	enzimas, 	branqueador 	óptico, 
essência, água, alvejante e carga. 

UNO Cx 36 Ri 48,00 Ri 1.728,00 

14.  Sabonete antibacteriano liquido, caixa com 12 
unidades de li. REAQUIL Cx 10 Ri 46,71 R$ 467,10 

15.  A pasta para polir e remover manchas em 
superfícies de aço inoxidável embalagem de 1k Und R$ 6,00  R5 6,00 

16.  

Limpa vidro 500m1 indicado para a limpeza de 
embasamento 	e 	marcas 	de 	dedos, 	com 
transparência total aos vidros, sem amoníaco, 
embalado em frasco. 

KILIMPA Und 9 Ri 2,00 Ri 18,00 

VALOR TOTAL DO LOTE Ri 9 079,20  

LOTE 17— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Item Descrição MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unit 

V. 

Total 

1.  Palha de aço grossa n°02 VIEIRA Cx 24 Ri 2.69 Ri 64,56 

2.  
Avental plástico, confeccionado em polietileno 
de alta densidade leitoso com 1,20m x 0,75 
cm. 

POPO Und 20 Ri 6,00 Ri 120,00 
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3. 
Avental em tecido 1000/* poliéster ou brim 
100% algodão. 

POPO Und 30 
R$ 5,90 R$ 177,00 

4 

Copo 	descartável 	para 	água, 	cor 	leitosa, 
capacidade 	iSOmI, 	reforçado, 	de 	primeira 
qualidade, embalados cm sacos plásticos com 
100 unidades. 

FC Pt 600 
Ri 2,80 R$ 1.680,00  

S. 

Copo 	descartável 	para 	café, 	cor 	leitosa, 
capacidade 	50m1, 	reforçado, 	de 	primeira 
qualidade, embalados em sacos plásticos com 
100 unidades. 

FC Pt 480 
RS 1,50 Ri 720,00 

6.  

Bandeja 	Isopor 	n°9 	904 	(li IOML) 	- 
marmitex redonda de isopor com 19 cm 
diâmetro 	por 7 cm de altura acompanha 
tampas equivalente a marmitex de alumínio n° 
09 pacote com 25 unid. 

TOTAL 
PLATIC Pt 1.000 

9$ 15,00 Ri 15.000,00 

7.  
Palito 	para 	dente 	pacote 	com 	10 	caixa 
contendo 100 unidade de palito em cada 
caixa. 

PALITEX Pc 60 
Ri 5,00 R$ 300,00 

8.  
Papel higiénico; embalado em pacotes com 04 
unidades. Embalagem secundaria; fardos em 
plástico c/ 16 pacotes. 

PIMPO Fardo 240 95 29,79 R$ 7.149,60 

9.  
Coador para café em algodão branco cabo 
plástico e boca com mininmo 10 cm de 
diâmetro. 

POPO und 20 
R$ 2,00 R$ 40,00 

lO. Fósforo contendo lO caixas com 400 palitos PARANA Maço lO 
Ri 2,70 27,00 

 R$ 

li. Esponja dupla face em embalgem de 03 unid 
HA 

BAKANIN 
Pt 200 Ri 1,20 95240,00 

12. Papel toalha para cozinha com alta absorção, 
pacote com 2 mios de 60 folhas 22x20. 

CAPRICE Pt 360 Ri 3,50 Ri 1.260,00 

13 Plasttilme 30 mt por aproximadamente 30cm 
de largura. GUARIJ RI 24 Ri 4,55 Ri 109,20 

14.  Pano de chão branco tipo saco 100% algodão. POPO Und 60 Ri 1,50 Ri 90,00 
 

15.  Pano multi uso pacote com øsunid. MR.PLUS Pt 120 
R.$ 4,80 Ri 576,00 

ló. Pano de prato 100% algodão 75 x 48 cm 
pacotes contendo 07 unidades. POPO Pt 60 

Ri 8,00 Ri 480,00 

17.  Pano 	flanela 	38x58 	cm 	na 	cor 	amarela 
embalada em saco plástico. POPO Und l2 Ri 1,50 Ri 18,00 

18.  
Bacia capacidade de 7litros - bacia em plástico 
atóxico, lisa, redonda, sem alças, capacidade 
7kg. de boa qualidad e. 

LIBAP Und 30 
9$ 4,20 Ri 126,00 

19.  
Bacia com capacidade de 4 litros - bacia em 
plástico 	atóxico, 	lisa 	redonda, 	sem 	alça, 
capacidade de 4kg. de boa qualidade. 

LIBAP Und 30 954,00 Ri 120,00  
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20.  
Balde & plastico 10 litros - com alça de 
alumínio 	emplástico 	resistente 	de 	boa 
qualidade. 

LIBAP Und 30 R13,00 R590,00 

21.  
Balde de plastico 5 litros - com alça de 
alumínio 	em 	plástico 	resistente 	de 	boa 
qualidade. 

LIBAP Und 20 R$3,00 R560,00 

22.  
Saco de Plástico preto para lixo 40 litros, 
reforçado e de acordo com a normas da 
ABNT pacote com 100 unid 

INPLARN Pt 50 
RI 6,10 RI 305,00 

23.  
Saco de Plástico preto para lixo 60 litros, 
reforçado e de acordo com a normas da 
ABNT pacote com 100 unid 

INPLARN Pt 50 RI 8,00 R$ 400,00 

24.  
Saco de Plástico preto para lixo 100 litros, 
reforçado e de acordo com a normas da 
ABNT pacote com 100 unid 

INPLARN Pt 50 
,00 R5 750,00 

25 

Lixeira tubular com pedal e tampa cor branca - 
coletor 	de 	lixo 	com 	capacidade 
aproximadamente de 12 lis 	com pedal e 
tampa, fabricado em chapa de aço eletro 
galvanizado com 	tampa e pintura 	a pó 
eletrostática, para resíduo comum 

BRINOX Und 3 RI 25,66 RI 76,98 

26.  

Lixeira tubular com pedal e tampa cor branca - 
coletor 	de 	lixo 	com 	capacidade 
aproximadamente de 20 lts 	com pedal e 
tampa, fabricado em chapa de aço eletro 
galvanizado com tampa e pintura 	a pó 
eletrostática, para resíduo comum 

BRINOX Und 3 RI 30,60 RI 91,80 

27.  

Lixeira tubular com pedal e tampa cor branca - 
coletor 	de 	lixo 	com 	capacidade 
aproximadamente de 30 lis - com pedal e 
tampa, fabricado em chapa de aço eletro 
galvanizado com 	tampa e pintura 	a 	pó 
eletrostática, para resíduo comum 

BRINOX Und 3 RI 51,61 RI 154,83 

28.  
Vassoura tipo gari, cabo de madeira, com 
cerdas de nylon, tamanho das cerdas II cm, 
comprimento da base 37,5 em 

DIFRANCI 
Und 2 

RI 6,00 RI 12,00 

29.  

Vassoura de pelo sintético de nylon, cabo de 
madeira, medida da base entre 24 a 27 cm, 
com base de madeira pintada, contendo rosca 
para cabo 

DIFRANCI 
5 

Und io RI 5,60 RI 56,00 

30.  Vassoura de Nylon com cabo para limpeza do 
vaso sanitário 

DIFRANCI 
5 Und 5 RI 5,80 RI 29,00 

31.  

Rodo de borracha preso com metal, cabo 
alumínio, material suporte metal reforçado, 
comprimento suporte 	1,30 cm x 50 cm, 
quantidade borrachas 02. 

DIFRANCI 
5 

Und 5 RI 6,00 RI 30,00 

32.  

Rodo de borracha preso com metal, cabo 
alumínio, material suporte metal reforçado, 
comprimento suporte 	1,30 cm x 40 cm, 
quantidade borrachas 02. 

DIFRANCI 
5 Und 5 RI 4,40 RI 22,00 

33.  
Rodo para pia de plástico com borda medindo 
20 cm produzindo em plástico resistente com 
base emborrachada. 

DIFRANCI  Und 5 RI 2,00 RI 10,00 

34.  
Luvas 	descartáveis 	de 	polietileno 
confeccionada em resina de polietileno, isento 
de 	componentes 	metálicos, 	golfrada, 	sem 

TALGE Cx 24 RI 28,00 RI 672,00 
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LOTE 07- EXCLUSIVO PARA PARTICW .çÃo DE ME OU EPP 
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elástico. Indicada 	para: atividades onde seja 
necessário proteção do produto como em 
processamento de carnes in natura, massas, 
chocolates, 	castanha 	e 	outros 	alimentos. 
Análise de qualidade, tratamento estético entre 
outros. (Indústria alimentícia, restaurantes e 
food 	service, 	ótica, 	clínicas de estética 	e 
beleza, indústria gráfica e outros). Caixa com 
IDO unidades 

35.  

Luva 	Para 	Limpeza, 	látex, 	Revestidas 
internamente 	com 	flocos 	de 	algodão. 
Comprimento: 	31cmEspessura: 	0,45 	mm 
tamanho 	M 	Frisos 	antiderrapantes. 	Cor 
Amarela 

TALGE Und 5 
R$ 3,00 R$ 15,00 

36.  

Luva 	Para 	Limpeza, 	látex, 	Revestidas 
internamente 	com 	flocos 	de 	algodão. 
Comprimento: 	3lcmEspessura: 	0,45 	mm 
tamanho 	G 	Frisos 	antiderrapantes. 	Cor 
Amarela 

TALGE Und 5 
R$ 3,00 R$ 15,00 

37.  

Máscara descartável dupla 	com clips 
nasal e elástico. 	Confeccionado 	em TNT - 
Tecido 	Não 	Tecido 	l00% polipropileno 
Atóxica. Dispõe lateralmente dois elásticos do 
tipo roliço recobertos com algodão, que se 
destinam ao apoio e a ajustes à ftce e que se 
prendem atrás da orelha de usuários, A 
máscara é confeccionada no estilo retangular, 
tamanho único, inteiramente em TNT, com 
acabamento em 	toda 	a 	extremidade por 
soldagem eletrônica. Caixa com 100 unidades 

TALGE Cx 12 R$ 1600 R$ 19200 

38.  

Pedra 	sanitária, 	tipo 	arredondada, 	com 
suporte, fragrância sortida, na cor azul, em 
consistência solida, composto de 9$,99% de 
paradicorobenzeno com 12 unidades 

SANILAR &m 5 U 18,00 R5 90,00 

39.  
Pá coletora de lixo com tampa e cabo em 
material plástico medindo 27,6cm de altura x 
27,2cm de largura x 12 cm de comprimento. 

BETANIN Und 5 R$ 29,14 ES 145,70 

VALOR TOTAL DO LOTE 
R$ 31.514,67 

V. V. 

Item Descrição MARCA Unid. Quant. 

Unit Total 
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Suco 	de 	fruta 	de 	diversos 	sabores 
concentrados, de 10  qualidade, rendimento de 

1. 
5 litros, com rótulo identificando o produto, 
data de embalagem, prazo de validade, em 
garrafas com conteúdo de SOOrnI cx c/ 06 
unid, com validade não inferior de 90 dias da 
data de entrega do produto. 

DAFRUTA Cx 1.500 Ri 14 90 ' Ri 22 350 00 

Leite embalagem Longa Vida integral UHT 
embalagem 	tetra 	park 	ei 	informações 
nutricionais identificação do produto marca 

2 do fabricante prazo de validade peso líquido 
Registro 	Ministério 	Agricultura 	ci 	ou 

MARANGU 
APE Lt 450 Ri 3,50 Ri 1.575,00 

Ministério 	da 	Saúde, 	com 	validade 	não 
inferior de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

VALOR TOTAL DO LOTE R 23.925,00 

LOTE 18- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU El'? 

Item Descrição MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unit 

V. 

Total 

1.  
Veneno para formigas em pó utilizado no 
controle 	de 	formigas, 	cupins, 	e 	pulgas. 
Composição: Propoxur 1%. Pacote: 1kg. 

FORMICIDA kg lo Ri 13,00 R$ 130,00 

2.  

Veneno para formigas granulado tipo isca 
indicado 	para 	o 	controle 	formigas. 
Composição: Fipronil 0,01%. Caixas com 50 
pacotes, contendo 10 sachês de 50g cada. 

FORMICIDA cx 10 R$ 362.00 Ri 3.620,00 

3.  

Veneno para baratas tipo isca granulada 
utilizado para o controle de baratas. 
Composição: Propoxur 2%. Caixas contendo 
40 sachés de 25 g. 

STRAIK cx lO Ri 144,00 Ri 1.440,00 

4.  

Inseticida acrossol, 300ML. 	Composição: 
Praletrina 	0,03%, 	Imiprotrina 	0,03%, 
Cipermetrina 0.1%, Solvetes e Propelences. 
Capacidade (litros) 	300m1 	indicado 	para 
mosquitos, 	pernilongos, 	muriçocas 	e 
carapanãs. Caixas com 12 unidades. 

STRAIK cx 2 R$ 135,00 R$ 270,00 

VALOR TOTAL DO LOTE Ri 5.460,00 

VENCEDORA: P ANDERSON FERREIRA DE LIMA-ME 

LOTE 01- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU E?? 
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11cm DESCRIÇÃO MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unit. 

V. 

Total 

1.  

Abacaxi pérola fruta in natura, tipo abacaxi, 
espécie 	comum, 	características 	adicionais 
com coma e peso médio de 1000 g, sem 
danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 
sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

CEASA Und 600 
Ri 2,60 Ri 1.560,00 

2.  

Banana Pacovan - cm pencas, de primeira 
qualidade, sabor doce, aspecto e cheiros 
próprios, tamanho e coloração uniformes, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos 	do 	manuseio 	e 	transportes, 
ausência de sujidades, parasitas, armações e 
sinais de apodrecimento. 

CEASA Kg 1.800 
R$ 2,99 R55.382,00 

3.  

Laranja pêra (casca lisa e lustrosa, sem casca 
murcha, sem zonas amolecidas, 	úmidas, 
mofadas e sem cheiro fermentado) classe 05 
(76mm é menos de SImm) tipo extra, no 
máximo de 07% de defeitos graves e leves 
permitidos. 

CEASA Kg 1.200 
 

Ri 2,58 Ri 3.096,00 

4.  

Maça in natura, espécie nacional, aplicação 
alimentar, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos 	do 	manuseio 	e 	transportes, 
ausência de sujidades, parasitas, armações e 
sinais de apodrecimento. 

CEASA Kg 1.000 
Ri 4,40 Ri 4.400,00 

5.  

Mamão 	in 	natura, 	espécie 	papaia, 
características 	adicionais 	classificação: 	A, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio 	c 	transportes, 	ausência 	de 
sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

CEASA Kg 720 
Ri 1,20 Ri 864,00 

6.  

Melancia 	in 	natura, 	espécie 	redonda, 
características 	adicionais 	classificação: 	A, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 
sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

CEASA Kg 720 
Ri 1,20 Ri 864,00 

7.  

Melão japonês; classe (de 0,800 Kg e 1.000 
kg), tipo extra no máximo 05% de defeitos 
graves e leves permitidos, sem mofos, sem 
casca murcha ou mofada e sem manchas 
escuras. 

CEASA Kg 720 
Ri 1,78 R$1.281,60 

8.  

Abobora de primeira, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 
Com 	ausência de sujidades, 	parasitas 	e 
larvas. 

CEASA Kg 600 
Ri 1,50 Ri 900,00 
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9 

Alface crespa fresca, de primeira qualidade, 
folhas integras e firmes, sem resíduo de 
agrotóxico, 	em 	caixas 	plásticas 	vazadas 
limpas com identificação do produto. Livre 
& 	contaminação 	física, 	química 	e 
microbiológica. 

CEASA Und 1.400 
R$ 1,10 R$ 1.540,00 

10 

Alho 	roxo, 	de 	primeira, 	sem 	a 	réstia. 
Embalagem de 1kg com identificação do 
produto, 	marca 	do fabricante, prazo de 
validade e peso liquido. 

CEASA K g 450 
R$ 17,90 R$ 8.055,00 

11.  

Batata inglesa extra, lisa, firme e compacta, 
devendo ser graúda, isenta de enfermidades, 
parasitas 	e 	larvas, 	material 	terroso 	e 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos . 
onundos do manuseio e transporte, livre de 
resíduos 	de 	fertilizantes, 	devendo 	ser 
prioritariamente 	orgânicos 	e/ou 
agroecológicos. 

CEASA Kg 2.000 
R$ 3,10 RS 6.200,00 

12.  

Beterraba, 	sem 	folhas, 	de 	primeira 
qualidade, 	bulbos 	de 	tamanho 	médio, 
uniforme, sem ferimentos ou defeitos sem 
corpos 	estranhos 	ou 	terra 	aderidos 	à 
superfície externa. 

CEASA Kg 800 
R$ 2,29 R$ 1 832 00 

13 

Cebola Pêra de primeira, sem rama, fresca 
compacta e firme sem lesões de origem física 
ou mecânica, sem perfurações e cortes sem 
manchas 	com 	tamanho 	e 	coloração 
uniformes, isenta de sujidades parasitas e 
larvas. 

CEASA K g 1.000 
R$ 2,80 R$ 2.800,00 

14 

Cebola Roxa de primeira, sem rama, fresca 
compacta e firme sem lesões de origem fisica 
ou mecânica, sem perfurações e cortes, sem 
manchas, 	com 	tamanho 	e 	coloração 
uniformes, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas. 

CEASA Kg 400 
R$ 3,70 RS 1.480,00 

15 

Cenoura especial de primeira, sem rama, 
fresca compacta e firme sem lesões de 
origem física ou mecânica sem rachaduras e 
cortes com tamanho e coloração uniforme. 
Devendo ser graúda, sem danos físicos e 
mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transportes, ausência de sujidades, parasitas, 
armações e sinais de apodrecimento. 

CEASA K 8 800 
R$ 2,70 R$ 2. 160,00 

16. 

Cheiro verde (cebolinha verde, e coentro), 
sendo: 1' qualidade; tamanho e coloração 
uniformes; 	bem 	desenvolvidos; 	firme 	e 
intactos; isentos de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas 
e larvas; sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte; pesando 
aproximadamente 0,150kgs por maço. 

CEASA Maço 2.400 
R$ 0,85 R$ 2 040 00 

17 

Chuchu, de primeira qualidade, selecionado, 
consistente 	ao toque e 	isento de partes 
amassadas ou batidas. Isento de manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. 

CEASA K g 800 
R$ 1,78 R$ 1.424,00 
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18.  

Pepino, de primeira qualidade, selecionado, 
consistente ao 	toque e 	isento de 	partes 
amassadas ou batidas. Isento de manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. 

CEASA K g 500 Ri 1,87 R.$935,00 

19.  

Pimentão verde; frutos bem formados, 
íntegros, medindo de 10 	15 cm de 
comprimentos, sem danos fisicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transportes, ausência de sujidades, parasitas, 
armações e sinais de apodrecimento. 

CEASA Kg 500 R$ 3,30 R$ 1.650,00 

20.  

Repolho branco extra, fresco, tamanho e 
coloração uniformes, firme e compacto, livre 
de 	resíduos 	de 	fertilizantes, 	isento 	de 
enfermidades, parasitas e larvas, material 
terroso e sujidades, sem danos físicos e 
mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transporte. 

CEASA Und 800 
R$ 2,77 Ri 2 21600 

21.  

Tomate vermelho, tamanho e coloração: 
uniformes, 	características: 	produto 
selecionado consistente ao toque c isento de 
partes 	amastadas 	ou 	batidas. 	Isento 	de 
manchas, machucaduras, bolores, sujidades, 
ferrugem ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. 

CEASA Kg 600 Ri 2,70 R$ 1 620 00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
Ri 52.299,60 

LOTE 04- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Item DescriçãO Marca Unid. Quant. 
V. 

Unit 

V. 
Total 

1. Polpa 	de 	Frutas 	Congelada 	- 	sabores 
variados embaladas em pacote de 1 k RELPI unid 1.000 Ri 7,45 Ri 7.450,00 

VALOR TOTAL DO LOTE Ri 7.450,00 
 

LOTE 06- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Item Descrição MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unir 

V. 

Total 

Ovos de galinha, tipo extra, classe A, 
branco, O produto deve apresentar casca 
áspera, porosa, fosca, seca e limpa; não 
devem conter rachaduras; bandeja de 
papelão com 30 unidades. 

, SÃO JOSÉ Bandeja 300 Ri 11,50 R$ 3.450,00 
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VALOR TOTAL DO LOTE 
Ri 3.450,00 

  

LOTE 09— COTA DE APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EH' 

Item Descrição MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unit 

V. 

Total 

Carne bovina chã de dentro: animais sadios; 
11  de qualidade; conter no máximo 5% de 
gordura e sebo; isenta de cartilagens, e conter 
no 	máximo 	3% 	de 	aponevroses; 	com 
aspecto, cor, 	odor e sabor característico; 
embalada em saco plástico; transparente, 
atóxico; 	resistente; 	pacotes 	primários 	de 
01(um) kg. e secundário de 10 (dez) kg. 
(entrega diária). 

FRIVASA Kg 340 Ri 18,30 R$ 6.222.00 

2.  

Carne bovina com osso: animais sadios; de 
1° qualidade; conter no máximo 5% de 
gordura e sebo; isenta de cartilagens, e conter 
no 	máximo 	3% 	de 	aponevroses; 	com 
aspecto, cor, odor c sabor característico; 
embalada em saco plástico; transparente, 
atóxico; 	resistente; 	pacotes 	primários 	de 
01(um) kg. e secundário de lO (dez) kg 
(entrega diária). 

FRI VASA Kg 300 R$ 11 ,30 Ri 3 390 00 

3.  

Carne bovina patinho: animais sadios; de 1° 
qualidade; conter no máximo 5% de gordura 
e sebo; isenta de cartilagens, e conter no 
máximo 3% de aponevroses; com aspecto, 
cor, odor e sabor característico; embalada em 
saco 	plástico; 	transparente, 	atóxico; 
resistente; pacotes primários de 01(um) kg. e 
secundário de 10 (dez) kg (entrega diária). 

FRJ VASA K g o Ri 18,80 R$ 6.392,00 

4 

Carne bovina; moída 10  qualidade. Patinho: 
carne 	bovina; 	animais 	sadios; 	de 	10 

qualidade; 	patinho; 	moído; 	conter 	no 
máximo 5% de gordura e sebo; isenta de 
cartilagens, de ossos, e conter no máximo 
3% de aponevroses; com aspecto, cor, odor e 
sabor 	característico; 	embalada 	em 	saco 
plástico; 	transparente, 	atóxico; 	resistentes; 
pacotes primário de 1 (um) a 05 (cinco) kg. e 
secundário de 10 (dez) kg (entrega diária). 

SABOR DO 
SERTÃO K g 300 

Ri 13,95 Ri 4.185,00 

S. 

Carne 	suma: 	animais 	sadios; 	11 	de 
qualidade; 	conter 	no 	máximo 	5% 	de 
gordura; isenta de cartilagens, e conter no 
máximo 3% de aponevroses;  com aspecto, 
cor, odor e sabor característico; embalada em 
saco 	plástico; 	transparente, 	atóxico; 
resistente; pacotes de 10 (dez) kg. (entrega 
diária). 

SAUDALI K g 240 R$ 11,50 R$ 2.760,00 
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VALOR TOTAL DO LOTE 
R$ 22.949,00 

LOTE 14- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Item Descrição MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unir Total 

V. 

1. 

Carne bovina curada, carne seca dessecada 
trazendo 	a 	vácuo 	embalagem 	plástica 
primária de SOOgr e embalagem secundária 
de 1kg, validade mínima de 90 dias da 
entrega do produto. (entrega quinzenal). 

KÂICO Kg 600 
R$ 21,50 ES 12.900,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
R$ 12.900,00 

 

VENCEDORA: SEU ATACALREJO DE ALIMENTOS LTDA-ME 

LOTE 02- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Item DESCRIÇÃO MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unit. 

V. 

Total 

Açúcar refinado, granulado, embalagem 
primária em sacos plásticos inviolados de 
1000g, 	livre 	de 	impurezas, 	insetos 	ou 
microorganismos 	que 	possam 	torná-lo 
impróprio para consumo ou comprometam 
o armazenamento. Validade mínima de 90 
dias da data de entrega do produto. 

SAMUKÂ Kg 1.100 ES 2,58 ES 2.838.00 

2.  

Arroz 	tipo 	1 	- 	classe 	longo 	branca, 
embalagem primária de 1000g. Livre de 
insetos e impurezas que comprometam o 
consumo ou o armazenamento. Com  
registro no Ministério da Agricultura com 
validade não inferir de 6 meses da data de 
entrega do produto. 

SAMAN Kg 1.500 
R$ 2,49 ES 3.735,00 

3.  

Arroz 	tipo 	1 	- 	classe 	longo 	fina 
parboilizado, 	embalagem 	primária 	de 
1000g. Livre de insetos e impurezas que 
comprometam 	o 	consumo 	ou 	o 
armazenamento. 	Com 	registro 	no 
Ministério da Agricultura com validade 
não inferir de 6 meses da data de entrega 
do produto. 

SAMAN Kg 2.000 R$ 2.39 ES 4.780,00 
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4. 

Farinha 	de 	mandioca 	seca, 	fina 
beneficiada, branca tipo 1, de 1° qualidade 
embalados 	em 	pacotes 	de 	plástico 
transparente com identificação do produto, 
data de embalagem, prazo de validade e 
peso liquido de 1 Kg, com validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

DONA DE Kg 600 ES 3,70 ES 2.220,00  

Farinha de milho focada em embalagem 
plástica transparente com identificação do 
produto data de embalagem, prazo de 
validade e peso liquido de 500g, com 
validade não inferior de 90 dias da data de 
entrega do produto. 

NOVO MILHO Kg 900 Ri 1,39 R$ 1.251,00 

6.  

Feijão fradinho macassar (de corda) tipo 1, 
de 1° qualidade embalado em pacotes de 
plástico transparente com identificação do 
produto, data de embalagem, prazo de 
validade e peso liquido de 1 Kg, com 
validade não inferior de 90 dias da data de 
entrega do produto. 

PRECIOSO Kg 600 
Itt 3,90 Itt 2.340.00 

7.  

Feijão 	Preto 	tipo 	1 	de 	ló 	qualidade 
embalado 	em 	pacotes 	de 	plástico 
transparente com identificação do produto, 
data de embalagem, prazo de validade e 
peso liquido de 1 Kg, com validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

PRECIOSO Kg 400 
ES 4,60 9$ 1.840,00 

8.  

Feijão Mulatinho tipo 1, de 1° qualidade 
embalado 	em 	pacotes 	de 	plástico 
transparente com identificação do produto, 
data de embalagem, prazo de validade e 
peso liquido de 1 Kg, com validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

DONA DE Kg 1.000 
fl 445 Ri 4.450,00 

9.  

Macarrão massa ovos espaguete n°  8. 
Farinha 	de 	trigo 	especial 	e 	ovos 	na 
proporção de 3 ovos por kg de produto, 
perfazendo 	um 	mínimo 	de 	0,45g de 
colesterol por kg de massa, e beta caroteno 
(pró-vitamina a) na proporção de 2000 a 
4000 ui por kg de produto seco, em 
embalagem plástica, transparentes, limpos, 
não violados, resistentes, isentos de matéria 
terrosa 	e 	em 	perfeito 	estado 	de 
conservação. Não poderá estar úmida. A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados 	de 	identificação, 	procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade 	do 	produto. 	Embalagem 
integra, atóxica, vedada hermeticamente 
com peso de SOOg, com validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

BONSABOR Kg 1.200 9$ 1,65 9$ 1.980,00  

10.  

Massa de Trigo sem fermento, embalado 
cm 	pacote 	plástico 	transparente 	com 
identificação 	do 	produto, 	data 	da 
embalagem, prazo de validade e peso 

FINNA Kg 150 
9$ 2,49 R$ 373,50 
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líquido de 1Kg, com validade não inferior 
de 90 dias da data de entrega do produto. 

II. 

Massa de Trigo com fermento, embalado 
em 	pacote 	plástico 	transparente 	com 
identificação 	do 	produto, 	data 	da 
embalagem, prazo de validade e peso 
liquido de 1Kg, com validade não inferior 
de 90 dias da data de entrega do produto. 

FINNA Kg 150 R$ 2,59 R$ 388,50  

12 

Proteína 	de 	soja 	branca 	texturizada, 
composição básica soja 50% e carboidrato 
30%, apresentação farinha, aspecto fisico 
sólido embalagem de SOOg 

ITAGUARY kg 300 RS 3,79 ES 1.137,00  

VALOR TOTAL DO LOTE R.$ 27.333,00  

LOTE 03— EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

Item Descrição MARCA Unid. Quant. 

V. 

Unit 

V. 

Total 

1.  
Amido de milho com 200g. Validade 
mínima de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

MAISENA Cx 350 Ri 2,10 R$ 735,00 

2.  

Café 	em 	Pó, 	embalagem 	à 	vácuo, 
embalagem primária de 250g, livres de 
impureza ou insetos que tornem impróprio 
para o consumo humano. Sem misturas, 
com validade não inferior de 90 dias da 
data de entrega do produto. 

PURO PC[ 300 R$ 4,20 R$ 1.260,00 

3.  

Goma fresca para Tapioca, de 1° qualidade 
embalado 	em 	pacotes 	de 	plástico 
transparente com identificação do produto, 
data de embalagem, prazo de validade e 
peso liquido de 1 Kg, com validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

LOPES Kg 200 R$ 4,49 R$ 898,00 

4.  
Adoçante liquido com lOOmi. Validade 
mínima de 90 dias da data de entrega do 
produto. Registro Ministério da Saúde. 

MARATA Und 50 RS 2,19 ES 109,50 

S. 

Azeite & Oliva Extra Virgem acidez Max 
0,5% com 200m1. Validade mínima 24 
meses dias da data de fabrica não superior 
a 30 dias da entrega do produto. Registro 
Ministério da Saúde. 

GALLO 1.t 120 13,90 ES 1.668,00 

6. 
Azeitona verde em conserva com 200g, 
com validade não inferior de 90 dias da 
data de entrega do produto. 

VALLE FERTIL Copo 150 R$ 2,35 R$ 352,50 
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7.  
Colorífico em pó à base de urucum, em 
pacotes plásticos de lOOg, acondicionados 
em fardos de 1Kg. 

NORDESTINO Pct 1.500 
R$0,69 Ri 1.035,00 

8.  
Creme de Leite Homogeneizado c/ 300g, 
com validade não inferior de 90 dias da 
data de entrega do produto. 

ITALAC Cx 400 
2,39 Ri 956,00 

9.  

Doce de goiaba (goiabada) em bana, 
embalagem plástica com identificação do 
produto, data de fabricação e prazo de 
validade, contendo 20 unidades de 20 g 
cada, embaladas uma a uma. 

FLOR DO LAR Pc 1.200 
R$ 2,29 Ri 2.748,00 

10.  

Ervilha verde, ervilha graúda e macia 
reidratada, em conserva, imersa cm líquido 
tamanho e coloração uniformes. Embalada 
em lata contendo 300g de peso liquido e 
200g drenado. Em sua composição deverá 
conter, no máximo 96,45mg de sódio, com 
validade não inferior de 90 dias da data de 
entrega do produto. 

FUGINI Lata 150 
Ri 1,45 Ri 217,50 

 

11.  

Extrato de tomate concentrado produto 
industrializado preparado c/ tomate açúcar 
e sal teor de sódio Max 135mg c/ 180g, 
com validade não inferior de 90 dias da 
data de entrega do produto. 

CHAVANTE Copo 300 
Ri 1,39 Ri 417,00 

12.  Folha de Louro em embalagem de lOg. FLORA Pct 120 
Ri 1,69 R.$202,80 

 

13.  
Maionese tradicional em pote com 250g, 
com validade não inferior de 90 dias da 
data de entrega do produto. 

SAUDE Und 350 
Ri 1,59 Ri 556,50 

14.  

Margarina vegetal c/ sal 250g. Embaladas 
em potes 	plásticos, 	com 	validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

PRIMOR Und 300 
Ri 1,20 360,00 

 
Ri 

15.  
Milho Verde em conserva em embalagem 
c/ 200g, com validade não inferior de 90 
dias da data de entrega do produto. 

DEZ+ Ii 180 
Ri 1,39 Ri 250,20 

16.  
Molho Shoyn Tradicional de soja, c/ 
150mI, com validade não inferior de 90 
dias da data de entrega do produto. 

MARATA Und 150 
Ri 1,80 Ri 270,00 

 

17.  
Molho 1ngls em embalagem de lSOml, 
com validade não inferior de 90 dias da 
data de entrega do produto. 

MARATA Und 150 
Ri 1,80 Ri 270,00 

IS 

Óleo de soja refinado, em garrafa pet com 
conteúdo de 900m1. 5 vezes filtrado, com 
validade não inferior de 90 dias da data de 
entrega do produto. 

ABC Und 1.100 
Ri 3,99 Ri 4.389,00 

19. 

Tempero completo, tradicional, constituído 
pela mistura de sal refinado, podendo ser 
acrescentado de alho, cebola em pó, salsa 
em flocos e outros condimentos, sem 
pimenta. 	Embalagem: em pote plástico 
com no mínimo 250 gramas, com dados de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	do 

TEMPERO DA 
CASA 

 
Und 300 

R$ 1,79 Ri 537,00 
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fabricante, prazo de validade, peso liquido, 
com validade não inferior de 90 dias da 
data de entrega do produto. 

20 

Cominho moldo extraído de sementes de 
cominho de 	primeira qualidade, puro, 
com 	aspecto, 	cor, 	cheiro, 	sabor 
característicos, sem misturas, isentos de 
sujidades parasitas e larvas. 	Embalagem 
de 100g, em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, 	resistentes 
que garantam a integridade do produto 
até 	o 	momento 	do 	consumo. 
Acondicionados em fardos lacrados. 	A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados 	de 	identificação 	e 	procedência, 
informação nutricional, número do lote, 
data 	de 	validade, 	quantidade 	do 
produto. 	O produto deverá apresentar 
validade mínima de 05 (cinco) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisita 

FLORA Pct 800 
U 3,80 :R$  3.040,00 

21. 
Vinagre de álcool em garrafa de plástico 
contendo 750m1, com validade não inferior 
de 90 dias da data de entrega do produto. 

MARATA Und 500 
R$ 1,79 R$ 89500 

22 

Tempero 	Completo 	Liquido 	em 
embalagem de 300m1, com validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do 
produto. 

REGINA Und 500 
Ri 1,89 R$ 945,00 

23.  
Rapadura 	de 	25g 	embalagem 	c/ 	40 
unidade, com validade não inferior de 90 
dias da data de entrega do produto. 

CDC Pct 1.200 
Ri 6 10 

' • 
Ri 7 320 00 

24.  

Sal refinado, iodado, embalado em pacote 
plástico transparente com identificação do 
produto, data da embalagem, prazo de 
validade e peso liquido de 	1Kg, com 
validade não inferior de 90 dias da data de 
entrega do produto. 

JACARE Kg 400 
Ri 0,72 Ri 288,00 

25.  

Orégano - Deverá ser constituído por 
folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, 
limpas e secas, aspecto folha ovalada seca, 
cor 	verde 	pardacenta, 	cheiro 	e 	sabor 
próprio. - embalagem lOOg 

FLORA Pct 400 
R$ 4 90 Ri 1 960 00 

26.  Alecrim desidratado, embalagem com 50g. FLORA Pct 400 
R$ 9,95 R$ 3.980,00 

27.  Louro em folhas, embalagem com 50g FLORA P 400 
RS 4,50 Ri 1.800,00 

28.  Açafrão desidratado, embalagem com 50g FLORA Pct 400 Ri 3,30 R$ 1.320,00 

29.  Canela em pó, embalagem com 50g DA ROÇA Pci 400 
itt 2,80 Ri 1.120,00 
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VALOR TOTAL DO LOTE 11$ 39.900,00 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providencias cabíveis. 

Notifique-se as licitantes vencedoras 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, 14 
DE JULHO DE 2017. 

SHIRLEY CHAVES BRAGA BEZERRA 
Secretária do Trabalho e Assistência Social 

Ordenadora de Despesa 

o 


