
1000%0o9 

Abébare de primeira - apresentando grou de maturoç& tal 

que lhe permito suportar a man.pulaç'do, o transporte e o 

conservoçao em condições adequados poro o consumo. Com  

ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

Caso Kg 

1 

2 

R$ 2,45 R$ 	134,75 

R$ 2$5 	 357,00 

55 

140 

P5 4,08 P5 	285.60 713 

    

18 573,60 

   

'4 
2490,50 

cais. 

Cais. 

Cais. 

Kg 

Kg 

Kg 

PREGÃO PRESENCIAL N° 2017 07 03 1- SPP  

&,dcrcçada a Pregoeiro do Prefeitura de Horizonte  

ATA:18 de Julbo de 2017 Às 08:30 H5  

aA'4cO BRADESGO A6&NQA: 0624-6 CONTA CORRENTE: 74921 

Objeto: Registro de preço. poro Aquisição de material de consumo, gêneros alrnenticios, Expediente, Limpeza. descartóvel destinados aos 

programo. e Projetos desenvolvidos pelo Fundo Municipal da Assistência Social do Municipio de Horizonte/Ce, (com amplo porticipoçâo e cotas 

exclusiva, à ME e EPP). conforme e.pecificodes contido, no Termo de Referência 

PROPOSTA bE PRÇOS 

LOTE 01 - EXO.u$IVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU &P 

DESCRIXÕ 	 MARCA UND QUANT VUNIT 

Abacaxi péolo fruta ii notw'o - tipo abacaxi, espécie 

comum, corocterçt,cas adicionais com coroa e peso médio de 424 R$ 3,40 Causo 

tio R$ 170 

Und 

V. TOTAL 

1.441.60 

187,00 

Cena 4 100 

Alho roxo - de primeira, sem a réstia. Enibolagem de 1 kg 

com identifLcaç3o do produto, marco do fabricante. pr2o de 

validade e peso liquida Produto com registro no ministério da 

agrcuttura e/ou ninisterio do saúde 

2.063,00 R$ 2043 

8o,a.,o Pocovan - em penca., de primara qualidade, sabor 

doce, aspecto e cheiros proprio.. tamanho e coloraçao 

uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem 

\ 	!esenvo.a. sem donos flsicos e mecânicos oriundo. do 
'3 	manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasito., 

wmoç6es e sinais de apodrecimento. 	 - 

Cause 	Kg 586 rs 426 

J 

\ 
5 

6 

7 

8 

Betete Ingleso Extra - liça firme e compacta, devendo ser 

gra.da, isenta de enfermidade., parasitas e larvas, material 

terraço e sujidades, sem danos físicas e mecânicos oriunda do 

manuseio de transporte, livre de re.lduas de fertilizante., 

devendo ser prioritariamente orgônicos e/ou agro-ecológicos 

Beterrobo - seni folias, de primeira qualidade. bulbos de 

tamanho médio, smif arme, sem ferimentos ou defeito; sem 

cuspo estranhos ou terra aderidas à superfície extern& 

Cabala Pira - de primeira, sem rama, fresca compacta e 

firme sem lesõe, de origem físico ou mecânica, sem 

perfurações e cortes sem machos com tamanho e coloraç& 

uniformes, isenta de sujidade., parasitas e larvas. 

Cebola Roxa - de primeira, sem rama, fresca compacta e 

firme sem lesoto de origem física ou mecânica, sem 

perfurações e cones sem mochas com tamanho e coloroçâo 

uniformes, isenta de sujidades parasitas e larvas 

240 R$ 2,39 

Kg 

AR COMERCIO E SERVICOS LTDA  7  C' 657.063.153.44 
RUA: PROFESSOR JOSÉ HENRIQUE -962— GUAJERU - 

CNPJ: 18.105.207/0001-96 — FIC. 06.523.327-1 - Tel. (85) ÇÍ$44tft05.207,000l.g5 
E-mail:  arcomercial2016gmail.com  



9 

Gene.ra 	c:pcc.a de pnrnc.:' 	tn, 'ci, , tr'csca cmpccte 

e firme sem ks3es de origem física ou mocónica, sem 

rachaduras e cortes com tamanho e colorocao uniforme. 

Devendo ser graúda 

    

Oiero Verde - (cebolinha verde e coentro), sendo: 1°  

qualidade; tamanho e coloroç4a uniformes, bem desenvolvidos; 

firme e intacto,, isentos de enfermidades, material terrosoe 

uridade externa anormal, livre de residum de fertilizantes, 

wJidodes. parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecânicos 

orjjndos do manuseio e transporte; pesando 

aproximadamente 0,1501,9s por maço; demais condiç&as de 

acordo com as normas de saúde/sanitárias vigentes 

(ANVISA. SIF. INMETOe outras). 

Leranja - péra (casca liso e lustrosa, sem casca murcha, sem 

zonas amolecidos, úmidos, moladas e sem cheiro fermentado) 

classe 05 (76mm é menos de 81mm) tipo extra. no máximo de 

07% de defeitos gravei e leve, permitido. 

Moçi 'si Neture - espécie nacional,aplicaçaa alimentar. 

13 
	Aliem ii matei - espécie papúa, caracteristica, adicionas 

classificoao A 

Cais. Kg 

  

  

Cais. Maço 

  

Gene Kg 704 

366 

534 

14 	2006,40 

14 	2.071,56 

14 	502,2C 

482,30 

17 

18 

Kg 

Und 

75 

168 

220 

  

\.t. 
Pna J,J 

    

    

180 14 279 

14 	196 ' 14 	1.046,64 

14 
	Melsicia 'si notei - espécie redonda, caracteristcas 

adicionais clantficaçao. A 

Melo J..le - classe (de 0,800k9 e 1.000 kg), tipo extra 

no máxuno05% de defeitos graves e leves permitidos. acm 	Ceasa 

mofas, sem casca murcho ou mofodo e sem manchas escuras. 

530 4 0,91 

14 2,85 

14 5,66 

Cana 

15 

.3 

Kg 	510 14 1,67 P5 	85170 

	

406 14 2.6 14 	95816 

316 14 3,69 R$ 	291.75  
ili~tio Verde - 1 rijtos bem f.rmados,integros, medindo 

de 10  o 15cm de comprimentos. 

Rolho ' branco extra fresco, tamanho e coloroçdo 

tflforme, firme e compacto, livre de resíduos de 

fertilizantes isento de enfermidades, parasitas e larvas, 

material terroso e sujidades sem danos fisicos e meconicn 

oriundo, do manuseio e do tranporte 

Tomate- vcrmclhos - tamanho e colorocdo: uniformes, 

consumo imediato cem escalo no decorrer da semana, 

carateri,ticos: produto selecionado consiste ao toque e Sento 

de partes amossodos ou batidos. Isento de manchas, 
	 Cena 

machucaduras, bolores sujidades, ferrugem ou outros 

defeitos que possam alterar sua apaflncia e qualidade. kg. 

Cone 

ITEM 

14 3.56 

14 2,38 

14 	78320 

14 	399,84 

TOTAL  

Ti 

16 926 80/ 

Antonio Fviano Cid de Freitas 

AR COMERCIO E SERVICOS LTDA— EPPlG:322S9lPs7 CPF:657.063.153-53 
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LOTE 02 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU UP 

DESCPIÇÂO 	 MAQCA ' uub QUANT V UNIT 

TOTAL 

deze,:c mil, novecentos e vinte e nls reai: e oitenta centavos 



(u13c3  % 
* Vàiina 
'0 

tia mareia j Kg 40 

N' 
Arroz P&boilizado - classe longo fino, tipo!. embalagem 

contendo 1k9, com identificaçdo do produto, marca do 

1 	fabricante, prazo de validade e peso líquido O produto 

deverá ter registro no ministério do agricultura e/ou 

- 	ministério do saude. 

Aç*ar ftef'm.do - obtido da cano de atúcar Com aspecto 

cor, cheiro próprios sabor doce, com teor de sacarose mk,àno 

de 99%p/p e umidade máximo de0,3%p/p; sem fermentoçao, 

isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos 

animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, 

~ode mínimo de 21 meses a contar da dato de entrega 

Feij3o de Carda - tipo 1 - embalagem: saco plástico 

transparente, hermeticamente fechado com 1kg. Constituído 

em grãos inteiros e novos, com umidade permitido em lei, 

isento impurezas, sujidades, parasitas materiais terrosos e 

detritos animais ou vegetais que posso., torná-lo improprio 

para consumo humano ou comprometera armazenan,ento 

Validade mínima de 180 dias a partir da data de entrego 

Deve ter informações nutricionais na embalagem conforme o 

ministério do agricultua 

2 

'A 

ei 1100 $ 	286 P5 

ei 1196 $ 	2,58 P1 

tio mecl Kg 180 P1 	3,82 P1 

3146,00 

3.085,68 

681,60 

Fei?o de Carioca - tipo 1 - embalagem saco plástico 

trorcpc'rnte, hermeticamente fechado com 11,9 Constituido 

em groc ,nteiros e novos, com umidade permitida em lei, 

isento impurezas, sujidades, parasitas materiais tirrosos e 

4 
	

detritos animais ou vegetais que possam torná-lo Iriproprio 

paro consumo humano ou comprometer o ormozeaomsnto 

Validade mr.irna de 180 dias apertir da dato de entrego. 

Deve ter informoç6es nutricionais no embalagem conforme o 

ministério do agricultua. 

Felnha de mandioca - farinha de mandioca tipo 1, classe 

branca fina, isenta de sujidades. Produto obtida pela 

desidratação e moagem de roizes de mandioca, trotadas por,  

processo de tarrefaçao. O produto deverá ser da classe 

bronco, seco e fina, do tipo te classificado conforme os 

padroes do Ministério do Agricultura Soco de polietileno 

transparente, hermeticamente fechado por termassoldogem 

na vertical e na horizontal com pesa liquido de 1k9 

5 ti. meti. 	Kg 170 i$ 4,24 

R$ 4.43 	 177,20 

As 	120,80 

N 
6 

Fuinha de Trigo - especial com firmem?.: caracteristicas: 

obtida do trigo moído, limpo e desgerminodo; cor branca; 

isento de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentaç39, 

mofo e materiais terrosos; validade mínima de 03 meses 
prksser 	Kg 

contados a partir do recebimento do produto; acondicionado 

em saco plástico transparente e at6xico - pacote com 10009r; 

demais condições de acordo com as normas do 

sde/sontórias vigentes (ANVISA. SIF e outras) 

204 P$ 2,6$ As 	546,72 

/1V 

AR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 	'8noCídaeFreitas 
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Macarr'áo massa ovo: cpaguetc - N°  8. Farinha de trigo 

especial e ovo, na proporçdo de 3 ovos por kg de produto. 

perfazendo um mínimo de 0,459 de colesterol por kg de 

massa, e bela caroteno (pró-vitamina a) na praparçao de 2000 

o 4000 ui por Kg de produto seco, em embalagem plástica, 

transparentes, limpos, na* violados, resistente, isentos de 

matéria terrosa e em perfeito estado de conservoçào. Ndo 

poderá estar únido. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificoçao, procedência, 

informacôs nutricionois, número de lote, quantidade do 

produto Embalagem integra, atóxica, vedada hermeticamente 

co.n peso no mínimo de SOOg. 

9 

Kg 

Kg 290 R$ 5.05 14 1.464,50 

PcI 14 1.36 R$ L166,88 

Pct 

Kg 

liso 

50 

14 

14 

341 

9.00 

14 

14 

4.151,50 

450,00 

600,00 Pct 100 14 6,00 14 

14 16. 1%,N 

LOTE 13- EXCLUSIÕ PARA PArUCIPAÇ'XõDE ME OU B'P 

bESQJÇO 	 MARCA UFID QUÃNT 

     

V. UP'IIT 
	

VTOTAL 

       

       

8 

\es  

Fiou. de mandioca - embalada em sacos plásticos 

7 

	

	hermeticarnente fechado por termassolsogem na vertical e na 

harzontal pacotes de 1k9 Com doto de fabricoçáo e validade. 
-e 

Floco de Milho pré cozido., amarelo., com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio, com ausência de umidade, 

fermentoçao, ranço, junto de sujidade., parasitos e larvas. 

Embalagem plástica transparente e atóxico, limpa, ndo 

violada, resistente que 9o'onta a integridade do produto. A 

embalagem de SOOg plástica e deverá conter externamente 

os dados de identificado e procedência, infarmaçdo 

mi'tricionol principalmente destacando ser isento de gluten ao 

produto, número do lote, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 05 meses a partir de 

dota da entrego na unidade requisitante. 

Vftdnfilho 

5.3. Preto - cpresentordata de "lidado mínimo de 6 

instes, boas condiçóes de armoenwn ente, acondicionado em 

embalagem plástica transparente, resistente, com capacidade 

de 5009. Sabor variado: frango e carne. 

Protaã,o de Soja - textirizada, composição báscia soja 50% 

e corbodrot4 0%.opresentaçõo farinha, aspecto fl.ico sóhdo 

embalagem de 5009 

ltogi.ey 

TOTAL 

desmele ml, cento e noventa e seis rei  e citunte e sito centavo: 

-J 
Achocolatado sai, pó - obtido pelo rnnturo de cacau em pó 

cri açúcar (socorose glicose pura ou lactose), de matérias 

terrosas de parasitas, detritos animais, casca de semente de 

cacau e outro, detritos vegetais, admitindo umidade máxima 

d. 3,0% pfp - embalado empacotes de SOOg com dados de 

identificado e procedência, prazo de validade e registro em 

orgí& competente 

*82 14 9,73 11$ 	*770.86 

ty 

/ 

Antonio Fláviano Cid de Freitas 
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1 
a- 

2 

3 

4 

5 

8 

140 $ 1,48 14 	207,20 

    

    

430 14 0,75 18 322,50 

18 5,56 14 	3.591,76 646 

122 3,., 14 	373,32 

Cioli. eÇo chá de avos - uso alimenticio, ap.'esetttaçdo 

9 
	

soçililtos com no mínimo lOg caroctensticas odicionojs prazo 

de vaidade mínimo de 12 meses, caixa com 10 unidades. 

50 

Adoçs.lc embalagem com lOOmI - aspecto físico liquido 

limpado transparente, ingredientes sacarina sód ice, ciclaneto 

de sódio e edukorantes, tipo dietético característicos 

adicionais bico dosador. 

Metido de Milho - embalado em papel impermeável, limpo, 

nao violado, resistente e acondicionado em caixas de papeMo 

resistentes, que garatom o integridade do produto. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 

,idsntificacdo, procedência, informoiçáes nutricionais, número 

de late, quantidade do produto beverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrego. 

Embalagem de bOOg. 

meeta 

kimimo 	Pct  

R$ 	2,17 	$ 	 108 '. 

	

14 	656,10 90 18 7,29 

   

14 	38&24 

14 	1.615.70 

ASS de Milito - produto amilaceo extraido do nvl,o, pra* 

repara de mangou, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, 

sabor: tradicional, com umidade fax 14% por peso, isento de 

sujidades, parasitas e torvo,, acondicionado em sacode papel 

iermeóvel. fechado, etc, reembalado em caixa de papel 

vedado, etc, co.,, pesa liquido de 2009. 

Aveia sei. Floco. fies - Isenta de impurezas, mofos e 

umidade. Embalagem plástica, *tóxico, transparente, nao 

violada, contendo dados do produto identificaçao 

procedincia, ingredientes, informoç6es nutricionais, late, 

yenatura, dato, de fabricaçao e vencimento. Validade 

Sima de 6 (sele) meses o contar da data de entrega do 

Produto. Pacote de no mínimo 400 !0ffb5 	-- - 
Ceido de Cene - acondicionado em embalagem com pede 

minimo de 639. contendo 6 tabletes, a base de sal, gordura 

vegetal, oa.ida cebola, extrato de carne, soln, olho, «*lrcun,a, 

pimenta-de-reino branca, noz-moscada, crava, i'eolçadores de 

sabor glutamato monassódico e trasisginica e sem gUten 

Deverá conter no rótulo ou impresso na embalagem, de forma 

legível, as dados do fabricante, o data de fabricaçõo e o 

prazo de validade. 

ColarWko - alimentício, a base de urucum. Embalagem: 

pacote com 100 gramas, com dados de identificacáo do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e pesa 

liquido, e de acordo com as normas caiou resoluçôes do 

AJ%IVISA/M5. 

C.fá - de primeiro qualidade, com selo da ASIC, isento de 

grãos preto-verdes ou fermentados e crus, na cor castanha 

cloro e moderado escuro, s/armagor, torrado e moído, aroma 

e sabor caracteristicos de regular a intenso, Senta de gosto 

nozona, qualidade global mínima eceitavel, maior que 3,5 

pontos na escala sensorial de zero «dez, contendo impurezas 

máximo de 1%. outros produtos 0% e umidade até 5%, 

acondicionado em embalagem a vácuo de 2509. 

IRrite 

purfil 

donas eIra 

IR 

es.' Pct 

Pct 

Pet 

Cx 

Pct 

184 

214 

14 	2,11 

7,55 

1 
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Crane de leite - ingredientes, gordura lócteo- mínimo 35%, 

10 	
resentoçôo loto peso 300 g, prazo de alidade 1 ano, 

conservado ambiente seca e arejado, a base de leite, origem 

onimal, primeira qualidade 

O'ane de Noto - Ingredientes creme de leite e sol, prazo 

de validade de 30 dias da dato de entrego Podendo conter 

vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprios, inspecionado pelo $IF ou SIE, 

ocondicionodo em embalagem lacrada, embalado empate coei 

5009 

"lho em Conservo - ervilha graúdo e macia reidratodo, 

em conservo, imerso em liquido tamanlo e coloroçõo 

uniformes Embalado em lota contendo 3009 de peso liquido e 

2009 drenado. Em sua composiçõo deverá conter, no mínimo 

96,45m9 de sódio. 

Ectnto do tomate - concentrado: coracteristicos: produto 

resultante da concentroflo da polpa de tomate por processo 

tecnológico; proporado com frutos maduros selecionados em 

pele, semenres e corantes artificiais, isento de sujidades e 

fermentoçào; validade minma de 14 meses contados a partir 

do recebimento do produto; acondicionado em lata 3509r, com 

envasamento à~, demais condições de acordo com as 

norma, de ,Sde/sa,.tório vigente (AP4VI5A, SIF e outros). 

Leite C.Sado . composto, de leite integral, açucar e 

lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura 

homogênea: validade minima 10 meses a contar da entrego 

ocondictoando em lata de 3959 

Leite de coco - concentrado, parcialmente desitrotado, 

Preparado com cndospermoprocedente de frutos idos e 

maduros, isentos de substâncias estranhas à suo composiçõo, 

ausência de sujidades, parasitas e laivos O produto deve 

constar deaotninoçdo do produto, embalado com garrafas de 

4dn coei no mínino 200t,,1 

16 

Leite de vaca longo vido ' integral, uht, embalagem 

tetrapok, com 01 It, com .nformaçdes nutricionais, 

identificaçõo do produto, marca do fabricantes, prazo de 

validade e pt5Q liquido. O produto deverá ter registro na 

ministério do agricultura e/ou ministério da saúde 

11 

Msioeese - o base de óleo vegetal, ovos, égua, açúcar, sol, 

vinagre, amido modif,.codom suco de lusnâo, conservador ácido 

sãs-brtco, espessante gomo xontitoci, acidulante ácido lótico, 

antioxidante, corante póprico e aromatizantes, «condicionado 

em potes de vidro de, no minimo, 2509, contendo no rótulo ou 

impresso no embalagem os dados do fobricante, data de 

fabr.cacao e prazo de validade. 

11 

12 

13 

N 

15 

jaquai  Loto 364 R$ 	4,50 	 1638,00 

mtvtb.hm Pote 170 ft$ 	5.95 1.011,50 

rema. Lota 320 18 	1.91 18 	61120 

prometo Lota 310 $ 	3,68 18 	L140fr0 

Is aD. Lata 334 14 	463 14 	1.546,42 

sebe' do 

uerdnte 
Vnd 322 14 	3.71 14 	1.194.62 

jqueibe Und 1996 14 	3.57 14 	1125,12 

heláa Vidros 320 14 	5.06 14 	1.619,20 c*J 

	 / 
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iii 

Und 194 R$ 4,01 777.94 

Pct 162 R$ 1,26 204,12 

Pct 234 P$ 1,82 425,88 

Und 190 14 4,24 14 805,60 

Und 214 R$ 4,18 14 894,52 

tia 

ti. na 

tio moreis 

primor 

1. 

 z 

Margarina - vegetal, com sal, composto de no mínimo 80% 

de gordura e leite 0% de gordura trans, podendo conter 

isvitaminas e outras substâncias permitidas, com, aspecto cor, 

cheiro e sabor próprios, inspecionado pelo SIF, acondicionado 

em embalagem lacrado, embalado em pote de SOOg. 

Milho - beneficiado p/ Mimgux& Ausência de sujidades, 

larvas e parasitas. Embalagem de SOOg, 

Milho poro pçioco - grupo duro classe amarelo, tipo 1. 

20 
	embalado em sacode polietileno de SOOg, acondicionados e 

fardos. Validade mínima de 6 meses, a contar da doto de 

entrego. 

Milho olimentíclo - tipo catchup. Composiçao básica: 

21 
	concentrado de tomate, sal, açúcar e condimento. Aspecto 

físico: pastoso acondicionado em frasco plástico de na minimo 

300.1. 

óleo de soja - refinado tipo 1, que sofreu processo 

tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 

clorificocáo e filtragem Embalagem plástica contendo no 

22 
	

corpo do embalagem informaçôes do fabricante, ingredientes 

e data de vencimento. O produto deverá ter registro no 

ministério da ogelcultui'a e/ou ministério do saúde - 

embalagem 900 ml, 

Milho wide - em conservo grãos inteiros, com tranho e 

arma regulares, sem aditivos químicos, conservados coto água 

e sal. Livre de fermentocão, isento de matéria terroso, de 

parasitas e de detritos animais e vegetais . O produto inclusive 

o liquido de cobertura devem ocupar, no mínimo, 90% da 

capacidade do recipiente. Aparência; grãos inteiros de 

consistência própria e não esmagados. Cor, cheiro e sabor 

próprios. Validade mínima de 12 meses, Embalagem: - 

primária: lota de folho de flandres, com verniz sanitário, com 

peso líquido de 5009. lotulagem: de acordo com a legislação 

vigente Nos rótulos das embalagens primário deverão está 

impressas de forma clara e indelével os seguintes 

informações: identificação do produto, inclusive a 

classificacão e o marca, nome e endereco do fabricante, dota 

de fabricação, prazo de validade e peso líquido, n de 

registro no 6r93o competente. 

19 

Lato 280 14 1.91 14 534.80 

14 	3,30  14 	1122 CO 24 
ieljo Pm',neso - rolado podendo ter conservante, 

apresentação em embalagem de 50 g. Inspecionado pelo SIF 

ou SIE 

betà,io 	PC? 340 

Antonio F?tyjar,o Cid de Freitas 
RG;32259 '? CPF: 657.063.153 .53 

AR COMERCIO E SERVICOS LTDA — EPrJ:  l8.lO5.207,Qo,.g 

RUA: PROFESSOR josÉ HENRIQUE - 962 — GUAJERU - FORTALEZA-CEARÁ - CEP: 60.843-270 
CNPJ: 18.105.207/0001-96 - FIC. 06.523.327-1 - Tel. (85) 3274.1778 

E-mail: arcomercia12016gmail.corn  



25 

Sal retmodo - oduto, produto deve seguir o Iegislaçáo 

vigente. Deve apresentar sob forma de cristais brancos, com 

gronuloç4o uniforme próprio d respectivo clossificoçâo 

devendo ser inodoro, ealina'salgado próprio, estar isento de 

sujidade, microorganismos potogénicos e outros impurezas 

capazes de provocar alterações do alimento. O teor de iodo 

deve estar de acordo com a legisloçáo vigente Embalagem 

primária polietileno atóxico contendo I0009 do produto. 

Embalagem secundário: saco plástico de polietileno tipo fardo 

contenda 30 kg 

26 

• 27 

Tempero completo - tradicional, constituído pelo mistura de 

sal refinado, podendo ser acrescentado de olho, cebola em 

pó, 'oiço em flocos e outros condimentos sem pimento. 

Embalagem: cio pote plástico com no mínimo 250 gramas, com 

dados de identif.coçáo do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade, peso liquido. 

Vb,n de álcool - Embalagem com 500 ml, com dados de 

identificoçdo do produto, marco do fabricante, prazo de 

validade 

2 N 

bmájco 

COM 

rlcliater 

atrela 

28 

kod.ro em tablete - acondicionado em porções individuais, 

em papel celofane transparente, atóxico, resietente, 

hermeticamente fechado. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedÊncia. 

informacõec nutricionois, número de lote, doto de validade, 

quont.dcde do praduto.O produto deverá apresente 

validade mÇnima de 6 (seis) meses *partir do data de 

entrego, Pesoluçao CNI'WA n°  12. de 1978. Embalanem de 

aproximadamente 2009 

alteza Kg 190 A$ 	0,84 

sobes atil Und 170 $ 	2,93 AS 

morato Uod 170 R$ 	2,05 As 

boiei tjnd 11000 AS 	121 AS 

..1 	  

159$O 

498,10 

348,50 

13.310,00 

TOTAL 	 AS 	44.002,70 

çiea.ti e ilustro mil e deis reei@ e setesito ceuutevn 

1 TEM 

3 

V. UNIT V. TOTAL 

R$ 4,66 AS 1267.52 

AS 4,85 1.532,60 

R$ 10 A$ 1.001,28 

2,91 P5 
'4 

,. 	1321.14 

LOTE 04 - AMPLA CONCO*P,BICIA 

DESQIÇXr 	 MAACA UM QUANT 

Biscoito Champanhe - composição básica: farinha de trigo, 

avo, fermento qumico, gordura vegetal, sol açúcar, outros 

substoncias permitidas, acondicionado em embalagens plástico 

de no minimo 2009 

Biscoito Doce - sem recheio tipo ~zona, vitaminado, 

composiç'do básica: farinha de trigo, gordura vegetal, sal, 

açúcar, outra, substancias permitidas, acondicionado co, 

embalagem plástica de no mInto,. 4009 

Biscoito doce recheado wsfer - sabores variados 

composição básica farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenoda; açúcar e outras substâncias permitidas; validade 

mínima 05 meses a contar data entrego embalagem filme 

bopp; pesando no mínimo 140 gramas;. suas condições 

deverão estar de acordo eon es normas vigentes. 

Biscoito doce sortido - Ingredientes obrigatórios: farinha 

de trigo, açúcar, gordura vegetal, fermento, amido de milho, 

sal, elecitmo de soja. Embalagem primária: socos plásticas 

de 5009. 

PcI 

Pct 

Pct 

Pct 

454 

596 

272 

316 

/ 
AR COMERCIO'E'SERVICOS LTDA- EPP 

RUA: PROFESSOR JOSÉ HENRIQUE -962— GUAJERU - FORTALEZACEA! 	.:w4q 	7'  e Freitas 
CNPJ: 18.105.207/0001-96—FlC.06.523.327-1—TeI,(85)3a04$ ..ai CPF:857.063.153-53 
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atrela 
	

Pct 

Pct 304 2$ 2,91 

628 2$ 3,99 

  

2$ 	884,64 

2$ 	2.505,72 

4 
R$ 	9 778,98 

1683,60 

1.683,60 

5 

Biscoito recheado sem gordura trans, sabores variados, 

enibokigem de 1409, com nlentificaçais do produto data de 

fabricação e prazo de validade O produto deverá ter 

registro no ministério da saúde 

  

656 2$ 	1,93 2$ 	1.266.08 

7 

Biscoito tipo eresti arock - embalagem 4009. embalagem 

primário em pacote; de 4009. Constitu,câo mínimo, farinha de 

trigo, creme vegetal, amido, açúcar e sal refinado. Mínimo de 

160cal e 39 de proteínas, para cada parçao de 409 do 

produto Livre de impurezas e validade mínima de 90 dias da 

dato de entrego do produto. Registro no ministério do soáde 

atrele Pct 

1 
TOTAL 

Biscoito salgado sortido - embalagem em saco plástico com 

o mínimo 4009 com identificação do produto, dota de 

fobricação e prazo de validade, O produto deverá ter 

registro no ministério do saúde 

6 

nove mil, setecentos e odete e iDe reiS e meveite e oito centavos 

LOTE 05 - SflUSIVO PARA PARTIWAÇÃO DE SE OU e? 
ITa 0E5i31çR0 MARCA UNO QUANT V. UNIT V.TOTAI. 

P1, de coco - com SOOg de 1°  qualidade. Embalado em saco 

plástico transparente. contendo 01 unidade, com nome do 

fabricante ingredientes e data de validade. Apresentar 

Registro Sanitário do empresa fabricante. 
 

pane leite 

pai leite 

Und 

Po 

160 

152 

2$ 	5,99, 2$ 	958,40, 

2$ 	1.965,36 

2$ 	1.136,70 

2 

Pilo de leite - com 209, de 1 	qualidade Embalagem em saco 

plástico transparente coni informações da fabricante 

ingredientes e doto de validade. Apresentar registro 

*omito s'io da empresa fabricante 

R$ 	12,93 

3 

PU paro coche,,. qjate - SOg cada, embalagem primário 

em socos de polietilena de SOOg. Inviolados com 'mformoçôes 

do fabricante ingredientes e dota de validade, contendo 10 

Se.. Composcáo: farinha de 'trigo enriquecida com ferro, 

creme vegetal, sol açúcar etc: 

pai leite Pct 270 2$ 	421 

Pie paro habS'gur . 509. sem gergelim. Pacote com 

500g; embalado em soco de polietileno vedado, tendo 

especificado no embalagem,o nome do fornecedor, doto de 

fobricoçaa e prazo de vaidade 

l Pct 270 2$ 	4,21 2$ 	1.136,70 

TOTAL R$ 	5197,16 

cita mil, cato e peste e sete reiS e deitimulie entes 

      

bu 

  

LOTE 06 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU ev 

  

ITEM 

 

DESGIÇXO 	 MARCA UNO QUANT V, UNIT V TOTAL 

Polpa de Fretes - 100% natural, congelado e embalado em 

pacotes de 1k9 (sabores variados) (caju, goiaba, mango e 
	

luizo 

ecerola) 

TOTAL 

'a mil, ss4scetitn e oitenta £ três reai, e senento centavo, 

l(g 244 2$ 6,90 

Antp '' leviano Cid de Frei 
AR COMERCIO E SERVICOS LTDA- EPP -, 91w CPP:657.063.153.63 

RUA: PROFESSOR iosÉ HENRIQUE - 962 — GUAJERU - FORTALEZA-CEARM' 
CNPJ: 18.105.207/0001-96 - FIC. 06.523.327-1 - TeL (85) 3274. 

E-mail:  arcomerciaI2016(gmaiI.çom  



V. vta'r DEW.IÇZO 	 MARCA UNO QUANT 

14 	1.45926 R$ 6p3 

S&sicha - origem carne suíno e botatemperotura 

co.iscrvoçao 	4°Cprazo 	validade 	180 	diastipo 

trodiciancl,corocterlsticas 	o4cionajç 	embalado 	e 

resfriado~ uso cachorro - quente 

TOTAL 	 -- 	 1-4 1.459.26/1 

1 

ir mil, quatroccntos e cinquenta e nove real, e vinte e seis centavos 

V. ut41T 

LOTE 07 - EXCLUSIVO PAPA PARTICIPAÇÃO DE ME OU B'P 

DEScRIÇÂO 	 MARCA UND QUANT 

uda 

V.TOTAL 

etlgsrete - coniposto par água gasosa/xarope. embalado 

si,, garrafas PET de a, ocondIclanoda em fardos de 06 

ga-rafas(sabores variados) 

TOTAL 

ir, mil, oitaceiitos e tr'mlo e chias ecoS e ....,te e oito centavos 

R$20$6 Fardo 

LOTE 08 - EXCLUSIVO PAPA PARTICIPAÇÃO DE ME OU , 

DE$aIÇRO 	 MARCA UNO QUANT V UNiC V TOTAL 

242 1(9 

nt 

162 

LOTE 09 - EXO,.váZVo PARA PAR flClPAÇiO  DE ME 0V 9P 
DE5IaO 	MARCA UNO -F-QUANT V UNIT 	V TOTAL -- 

0~ de G&mh. - to extra, classe A. branca. O produto' 	 j 
deve apresentar casca áspera, porosa, fosca, seco e hmpc 

n3o devem conter rachadoras; bandeja de popelâo com 30 

unidades. 

TOTAL 

ITEM 

P$13,30 	 2.154.60 

14 
deis EM, canto. cluquenta e quatro risC e 	'6 ~@~ 

LOTE 10 - EXQ.USIVO PARA PARTICIPAXO DE ME OU øP 

Case boviae (peththo) - carne bovina oram sadios; de 1°  

quabdode; patiSto; bife, fresco, conter na máximo 5% de 

gordura e sebo, isento de cartilagens, e conter no máximo 3% 

de aponewnes; coa, aspecto, cor, odor e sabor 

característico; embalada em soco plástico transparente 

atóxico; resistente; pacote prirnds-ios de 01 (um) kg. E 

sscw,dório de 10 (dez) kg. 

Case de abarque Bovino - Produto preparado o partir de 

carne bovino passando por do,, processos intensos o salgo e 

a secagem. Gordura máxima de 15%. Aspecto rido pegajoso. 

Cor anorronzodo e odor característico. Produto deve seguir e 

legisloçao vigente. Registro no SIF Embalagem pnSria 

polietiteno atóxico a vácuo com SOOg  do produto Embalagem 

secundário acondicionados em caixa, de papeldo vedada. 

contendo 30 kg do produto EMALA&EM C/5006 

kalas 

1(9 

Pct 350 P$ 11.95 

370 14 21,29 

V.TOTAI.  

14 	7.877,30 

AR COMERCIO E SERVI  OS LTDA - E 	F 
RUA: PROFESSOR iosÊ HENRIQUE - 962 — GUAJERU - FORTALEZA-CEARWWP 

CNPJ: 18.105.207/0001-96 - FIC. 06.523.327-1 - Tel. (85) 32% 
E-mail: arcornerciaI06gmaiI.com   

'ano Cid de Freitas 

I
53-53 %Ttr3 _1  LTOA-EPP 

8.105.207/0001-96 

o EM 

1 

2 14 	4.182•50 

-M 



* 

bene 550 14 10,59 $ 	5.824,50 

310 

FIM de peixe pango - mnterfolhodo tamanho grande 

(prox.2209 a 3009). congelado. Camposicõo-  carne de peixe 

sem vhceras, ossos e espinhos Produto sem sinais de 

olteroçdo física, química ou mscrobsol6gico. Registro na 

de inspeção Federal SIF/Dipoa e comprovante de registro do 

produto nos órgdas competentes de fiscalizacão poro 

comércio de pescado. Acondicionado em caixa de papelão em 

lO kg do produto. Rotulagem de acordo com a legislocoo 

vigente. Quando do entrego, o produto deverá apresentar 

doto de fabricação não inferior a 90% do prazo de validade 

TOTAL 

N 

/ 

a 

Csne moida 	- 	ae P qualidade 	cri yordui'u. Apresentar 

carimba do ME ou ME, doto de validade, embalagem 

inviolável, em' 4oas condiçôes de ormazenomento. Pacote com 
mee Pct 330 3,92 

TOTAL 
treze mil, trezeetos e eMqurttme três real,. qunta cais ovos 

LOTE 11 - ExausIvo PARA PARTICIPAÇXO DE ME OU 9, 
TEM 
	

bEsaIçXo 	 MARCA UNO QUANT V. UNIT 

Filé de peito de frango - frango semi-processado; de r: 
qualidade; peito sem osso e sem pele; partes inteiras sem 

tempero; característica, sem manchas e parasito.; 

acondicionado em sacos transparente; atóxico; resistente; 

embalagem primária pesando entre 1 (um) kg; e secundário 

pesando 10 (dez)kg (entrego quinzenal, validade minima de 

90 dias da entrega do produto). 

Sobre coxo de frag. - frango semi-processado; de t 

qualidade; peito sem nso e sem pele, portes inteiros, sem 

tempero; característico; sem manchas e pos-Mitos; 

acondicionado em soco plástico transparente, atóxico; bcnasa 
	

Kg 
	550 

resistente, embalagem primária pesando entre 1 (um) kg; e 

secundário pesando 10(dez) kg. (entrego quinzenal, validade: 

mínima de 90 dias do entrego do produto). 

TOTAL 9.034.00 

15009 	\ 

1293,60 

14 
	

13 35340 

V. TOTAL 

2 14 7,29 14 
	

4.009,50 

nove mil, oitocentos e trinta e quatro rede 

LOTE 12 . EXCLUSIVO PAPA PAPTICIPAÇXO DE ME OU &P 

DEScPIÇXO 	 MARCA ' UND QUANT V UtJIT 	V, TOTAL 

R$ 9,60 14 
	

6.076,00 

6 076,00/ 

seis mil e edate e seis reciz  

AR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPPntonio  Fia 
RUA: PROFESSOR JOSÉ HENRIQUE - 962 — GUAJERU - FORTALEZA-CEARÁ 

CNPJ: 18.105.207/0001-96— FIC. 06.523.327-1 —Tel. (85) 3274.lj: 13, 
E-mail: arcomerciaI2016(JgmaiI.com   

:no Cid de Freitas 
CPF,,57.063.153-53 

LTDA- EPP 
105.207/0001-96 

ITEM 



(1c3•  
jU  7fR  ' 
\4 •P• a • 

$ 	128 499.06 

/ 

1 

Antonio FIak/iano Cid de Freitas 
RG: 322591997 CPF: 657.063.153-53 
A.R. COMÉRCIO E SERVIÇO LIMA - EPP 

CNPJ: 18105.207/0001.96 

AR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 
RUA: PROFESSOR JOSÉ HENRIQUE - 962 — GUAJERU - FORTALEZA-CEARÁ — CEP: 60.843-270 

CNPJ: 18.105.207/0001-96 - FIC. 06.523.327-1 -Tel. (85) 3274.1778 

E-mail: 	  r 



TABELIÃO: REI CiÁuDio MARTINS CNPJ 06 569 261/0001.75 
Rua EngAnté,,io Ferrelia Antero. P4' 470-Parque Manibura . CEP; €0821.765 - Fortaleza - CE 

Tal: (IS) 3273 55". E-mail: gr,IGcnto,pomanln.com.b, 

RECONHEÇO por semelosnça a filma ut 
ANTONIO RODRIGUES Dos SANTOS 

onaItza 17 de Julho de 2011 
S. . Ogli' O. Çdtc IlIlfl•o. TIDo 7 .o a 

JOSE MACEDO 
Tabelião' Sub 

À PREFEITURA MUNICIPAL blr1Lrnst'JIN 1 C 

rna*mccn ocnAAAp,IcKrrc NI: 1 
.,l,,1 (7 	._,.rn_, 1 L.I'%17 'flI •I—I ' 1 	I_ t'. • 1 'S" ' 
PREGÃO PRESENCIAL N.°  2017.07.03.1- SRP 

DATA E HORA EM LICITAÇÃO: 18/07/2017 ÀS 08:30H5 

/ 

Par  !  Á 
ntofliø Rodíl9u 8  

RG: 196542790 CPE: 

A.!.COMÉRCIO E SERVIÇO IDA. EPP 

•4V an . 
P'.liB.BO -68 

Fortaleza (CE), 17 de julho de 2017. 

DECLARAÇÃO ANEXADA A PROPOSTA  

A R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTbA - EPP, inscrita no CNPJ N°  18.105.207/0001- 

96 com sede na Rua Professor José Henrique, no  962, Barro Guajeru - Fortaleza - CE, 
P#%FO iI,+Or'W1414,fl rio 0011 .,Ofl,,flCflfl+fllfl+fl lnearI e.l'n\ Cr (n\ A an+rnir. 	 ,,4 ,,4n Frn.+nc -... -". - .— --. -'--J—..'— .....................-..,'. -- 

portador(a) da carteira de identidade n°  322591997 e do CPF no  657.063.153-53, 

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

processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado da Ceará:: 

e' 	................ 	-...•. -'-A 	J ........- 	á. ............ 
IIU 	VUltO! t3 U1)(ttII,UUQS, tlUV IIIt.lUSU IOUI) V lIIlJUiV, CIICUI9US 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o 

fornecimento licitado 

• Que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigaçaes contidas 

no edital. 

• Que a empresa cumpre os requisitas estabelecidos no art. 3°  da lei complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela lei 11.488, de 15 de junho 2007, 

em seu art. 34, e que essa empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei complementar. 

• E que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão 

executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a 

partir da dato de recebimento da ordem de compra. 

o 	Validade da Proposta 60 dias e prazo de entrega conforme edital 

UM 

AR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 
	

1 
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4  bfi STtcCf> DISJQIbUIDOPfi DE OUP\[flTOS UM 

 

GÊNEROS ALIMENTiCIOS / MATERIAL DE EXPEDIENTE/ LIMPEZA/ MOVEIS / EQU'7 
E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO 

  

  

ate 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A, 

PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

PREGÃO PRESENCIAL N 2  2017.05.16.1 - SRP 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 

CNPJ: 13298.511/0001-83 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.555.453-1 

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, 284- CAJAZEIRAS - CEP: 60864-520- FOR3ALEZA - CE 

E-MAIL: abastece.distribuldora@hotmail.com  

DADOS BANCÁRIOS: Ag: 1369-2 C/C: 49.000-8 - Banco do Brasil 

ETO: Registro de Preços para aquisição de material de consumo, gêneros alimentícios, expediente, limpeza e descartáveis, 

destinados aos Programas e Projetos desenvolvidos pelo Fundo Municipal da Assistência Social do município de Horizonte/CE. 

LOTE 02- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QTDE VALOR UNIr VALOR TOTAL 

Arroz parboilizado, classe longo 

contendo 1 kg, com identificaço 

fabricante, prazo de validade e 

deverá ter registro no ministério 

ministério da saúde. 

fino, tipo 1, embalagrii 

do produto, marca do 

peso líquido. O produto 

da agricultura e/ou 

KG pp / 
/ 

iioo' R$ 	 2,86 R$ 	3.146,00 

2/ 

•
11 

Açucar refinado obtido da cana de açucar. Com  aspecto, 
cor, cheiro próprios, saber doce: com teor de sacarose 

mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3%p/p; sem 

fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais 

terrosos e detritos de animais ou vegetais; 

acondicionados em plásticos atóxicos, validade mínima de 

meses a contar da data da entrega. 

KG OLHO DAGUA 1196 / R$ 	2,58 R$ 3.085,68 

J 

Feijão de corda tipo 1, embalagem: saco plástico 

transparente, hermeticamente fechado com 1 kg. 

Constituído de grãos inteiros e novos, com umidade 

permitida em lei, isento de impurezas, sujidades, 

parasitas, materiais terrosos e detritos de animais ou 

vegetais que possam torná-lo impróprio para o consumo 

humano ou comprometer o armazenamento. Validade 

mínima de 180 dias a partir da data de entrega. Deve ter 

Informações nutricionais na embalagem conforme o 

ministério da agricultura. 

1(6 FIBRA 180 1' 
/ 

R$ 	 5,71 R$ 	1027,80 

Insnstece 

 

Fis.  e7  1 
Data: 	/ 

 

/ 
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/ /7 

Feijão carioca tipo 1, embalagem: saco plástico 

transparente, hermeticamente fechado com 1 kg. 

Constituído de grãos inteiros e novos, com umidade 
permitida em lei, isento de impurezas, sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos de animais ou 

vegetais que possam torná-lo Impróprio para o consumo 
humano ou comprometer o armazenamento. Validade 

mínima de 180 dias apartir da data de entrega. Deve ter 
Informações nutricionais na embalagem conforme o 

ministério da agricultura. 

KG FIBRA 40 R$ 	4,43 R$ 	177,21 

J 

à
/ radical ' 

Farinha de mandioca: farinha de mandioca tipo 1, classe 
branca fina, Isenta de sujidades. Produto obtido pela 
desidratação e moagem de raízes de mandioca. Tratadas 

por processos tecnológicos adequados e isentas do 
cianeto, submetido ao processo de torrefação. O 

produto deverá ser da classe branca, seca e fina, do tipo 1 
e classificado conforme os padrões do Ministério da 
Agricultura. Saco de polietileno transparente, 
hermeticamente fechado por terrnossoldagem na vertical 
e na horizontal com peso liquido de 1kg. 

KG DONA 170 R$ 	4,71 R$ 	800,7C 

6 

/ 

Farinha de trigo especial com fermento: características: 
obtida do trigo mpido, limpo e desgerminado; cor branca, 

isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de 

fermentação. Mofo e materiais terrosos; validade mínima 
de 03 meses contados a partir do recebimento do 
produto; acondicionado em saco plástico transparente e 
atóxico - pacote com 1000gr; demais condições de acordo 

cpom as normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, 
SIF e outras). 

KG PRIMOR 204./ R$ 2,97 R$ 	 605,81 

Fécula de mandioca; embalada em sacos plástico 
hermeticamente fechado por termossoldagem na vertica 

e na horizontal, pacotes de 1 kg. Com data de fabricação 
e validade. 

KG PINDUCA 290 R$ 	505 R$ 	1 464 SI 

19 

8/
limpa, 

Floco de milho; pré-cozido, amarelos, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e 

larvas. Embalagem, plásticas transparentes e atóxicas, 
não violadas, resistente que garanta a integridade 

do produto. A embalagem de 500g plástica, deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 

informação nutricional principalmente destacando ser 
isenta de gluten no produto, número do lote, quantidade 

do produto. O produto deverá apresebtar validade 
mínima de 05 meses a partir da data da entrega na 
unidade requisitante. 

PCT BONOMILHO 858 / R$ 	1 08 R$ 	 926 4 

j_  - 

ANCISCO JOSE ALBUQUERQUE PEREIRA, 284- CAJAZEIRAS . FONE: (85) 3273.2070 CEP: 60.864-520- abastece.distribuidora@hotinail.com  
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j 

9 / 

Macarrão massa ovos espaguette nQ 08. 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 betacarboreno (pró-vitamina) na 

proporção de 2000 a 4000u1 por kg de produto seco, em 

embalagem plástica, transparente, limpos, não violados, 

resistentes, isentos de matéria terrosa e em perfeito 

estado de conservação. Não poderá estar úmida. A 

embalagem deverá conter externamente os daod sde 

identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do produto. embalagem 

Integra, atóxica, vedada hermeticamente com peso no 

mínimo de SOOg. 

PCT ESTRELA 2,85 R$ 	3.277,5C 

13-" 

Proteína de soja texturizada, composição básica soja 50% 

e carboidrato 30%, apresentação farinha, aspecto físico 

sólido embalagem de SOOg. 

KG CAMIL 
/ 

50t R$ 	 5,50 R$ 	 275,00 

11 

Soja preta. Apresentar data de validade mínima de 6 

meses, boas condições de armazenamento, 

acondicionados em embalagem plástica transparente, 

resistente, com capacidade de SOOg. Sabor variado; 

grarwo. e carne. 

PCT CAMIL 100 Rs 	6,90 R$ 	 690,00 

TOTAL LOTE 02 R$ 	15.476,90 

QUINZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS 

E NOVENTA CENTAVOS 

LOTE 03- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

40 

Achocolatado em pó, obtido pela mistura de cacau em pó 

com açúcar (sacarose glicose pura ou lactose), de 

matérias primas sãs e limpas, isentas dc matérias 

terrosas, de parasitas, detritos animais, casca de semente 

de cacau e outros detritos vegetais, admitindo umidade 

máxima de 3,0% p/p. -embalado em pacotes de 800g 

com dadas de identificação e procedência, prazo de 

validade e registro em órgão competente. 

KG ITAIAC 

- 

182 -" R$ 	1050 R$ 1.911,00 

2 

Adoçante embalagem com lOOmI, aspecto físico liquido 

transparente, ingredientes sacarina sádic4c1clamato de 
sódio e edulcorantes, tipo dietético, características 

adicionais bico dosador. 

UNO ASSUGRIN 150 R$ 	 2,69 R$ 403,50 

Amido de milho . embalado em papei impermeável, 

limpo, não violado, resistente e acondicionado em caixas 

de papelão resistentes, que garantam a integridade do 

produto. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, numero de lote, quantidade do produto. 

Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Embalagem de 500g. 

PCT KIMIMO 90 R$ 	5,65 R$ 508,50 

R: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA. 284- CAJAZEIRAS . FONE: (85) 3273.2070 - CEP: 60.864-520 - abastece.distribuidora@hotmail.com  

CNPJ: 13.298.511/0001-83 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06555453-1 
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4 

Amido de milho - produto a milaceo extraído do milho, 

para o preparo de mingau, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprio, sabor: tradicional, com umidade máxima 

de 14% por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas. 

Acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, 

etc, reembalado em caixa de papel vedado, etc. Com  peso 

liquido de 200gr. 

PCT KIMIMO 184 R$ 	 2,28 AS 419,52 

Aveia em flocos finos. Isenta de impurezas, mofos, 

umidade. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não 

violada, contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade 

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote no mínimo de 40g. 

PCT DULAR 214 AS 	4,90 AS 1.048,50 

& 

Caldo de carne, acondicionado em embalagem com peso 

mínimo de 63g, contendo 06 tabletes, a base de sal, 

gordura vegetal, amido, cebola, 

extrato de carne, salsa, alho, curcuma, pimenta-do-reino 

branca, noz moscada, cravo, realçadores de sabor 

glutamato monossódico 

e inosinato dissódico, aromatizante e corante caramelo, 

sem gordura transgenica e sem glúten. Deverá conter no 

rótulo ou impresso na embalagem, de forma legível os 

dados do fabricante, a data de fabricação e o prazo de 

validade. 

CX MAGGI 140 AS 	1,48 AS 207,20 

7 

Colorífico, alimentício, a base de urucum. Embalagem: 

pacote com 100 gramas, com dados de Identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 

liquido, e de acordo com as normas e ou resoluções da 

ANVISAJMS. 

PCi' SÃO BRAZ 430 AS 	0,68 AS 292,40 

• 
8 

Café - de primeira qualidade, com selo da ABIC, Isento de 

grãos preto-verdes ou fermentados e crus, na cor 

castanha claro a moderado escuro, sem amargor, torrado 

e moído, aroma e sabor característicos de regular a 

Intenso, isento do gosto riozona, qualidade global mínimo 

aceitável maior que 3,5 pontos na escala sensorial de zero 

a dez, contendo 

impurezas máximo de 1%, outros produtos 0% e umidade 

ate 5%, acondicionado em embalagem a vácuo de 250g. 

PC PURO 646 R$ 	 5,39 R$ 	3.481,94 

Chá tipo chá de ervas, uso alimentício, apresentação 

saquinhos com no mínimo tOg, características adicionais: 

prazo de validade mínimo de 12 meses, caixa com 10 

unidades. 

CX DA. OETKER 122 R$ 	3,06 R$ 373,32 

10 

Creme de leite, ingredientes: gordura lictia - mínimo 35% 

apresentação lata, peso 300g, prazo validade 1 ano, 

conservação ambiente seco e arejado, a base de leite, 

origem animal, primeira qualidade. 

LATA ITAM8É 354 R$ 	5,50 R$ 	2.00200 

R:  FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA. 284- CAJAZEIRAS - FONE: (85) 32732070 -  CEP: 60.864-520 abastece.dí$tribuidOra@hOtmail.COm  

CNPJ: 13.298.511!0001-83 . INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06555453-1 
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11 

Creme de nata. Ingredientes, creme de leite e sal, prazo 

validade de 30 dias da data de entrega, Podendo conter 

vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto, 

cor, cheiro e sabor próprios, inspecionado pelo 

S1F ou SIE, acondicionado em embalagem lacrada, 

embalado em pote com SOOg. 

POTE 
NATURAL DA 

VACA 
170 AS 	 7,50 AS 	1.275,OC 

12 

Ervilha em Conserva; ervilha graúda e macia reidratada, 

em conserva, imersa em líquido tamanho e coloração 

uniformes. Embalada em lata contendo 300g de peso 

liquido e 200g drenado. Em sua composição deverá 

conter, no máximo 96,45 mg de sódio. 

LATA QUERO 320 R$ 	1,91 AS 	 611,20 

03 

Extrato de tomate concentrado. Características: produto 

resultante da concentração da polpa de tomate por 

processo tecnológico; preparado 

com frutos maduros selecionados sem pele, sementes e 

corantes artificiais; isento de sujidades e fermentação; 

validade minima de 14 meses contados a partir do 

recebimento do produto; acondicionado em lata - 350gr 

com envasamento à vácuo; demais condições de acordo 

com as normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF 
e outras). 

LATA FUGINI 310 R$ 	3,00 R$ 	 930,00 

14 

Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e 

lactose (tradicional); de consistência cremosa e textura 

homogênea.; validade 

mínima de 10 meses a contar da entrega. Acondicionado 
em lata de 3959.. 

LATA ITAMRÉ 334 AS 	4,63 R$ 	1.546,42 

15 

Leite de coco; concentrado, parcialmente desidratado, 

preparado com endosperma procedente de frutos sãos e 

maduros, isentos de substâncias estranhas à sua 

composição, ausência de sujidade, parasita e larvas. O 

rotulo deve constar denominação do produto, embalado 

em garrafas de 

vidro com no mínimo 200m1. 

UNO MENINA 322 AS 	 2,60 AS 	 837,20 

•
Leite 

16 

de vaca longa vida; integral, uht, embalagem 

tetrapak, com 01 It com informações nutricionais, 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e peso liquido. O produto deverá ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

UND BETANIA 1996 AS 	 3,57 R$ 	7.125,72 

17 

Maionese, a base de óleo vegetal, ovos, água, açúcar, sal, 

vinagre, amido modificado, suco de limão, conservador 

ácido sórbico, espessante goma xantana, acidulante ácido 

tático, antioxidante, corante páprica e aromatizantes, 

acondicionado em potes de vidro de no mínimo 250g, 

contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

VIDRO ARISCO 320 AS 	 3,60 AS 	1.152,00 

R: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA. 284- CAJAZEIRAS . FONE: (85) 3273.2070 . CEP: 60.864.520- abastece.di$tribUidOra@hOtfl!!!1C0!P 

CNPJ: 13.298.511I000I -83 . 4NSCRIÇAO ESTADUAL: 06555453-1 
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18 

Margarina Vegetal - com sal, composto de no mínimo 

80% de gordura e leite, 0% de gorduras trans, podendo 

conter vitaminas e outras substâncias permitidas, com 

aspecto cor, cheiro e sabor próprios, inspecionado pelo 

SIF, acondicionado em embalagem lacrada, embalado em 

pote com SOOg. 

UND PURO SABOR 194 R$ 	 3,98 R$ 	 772,12 

19 
Milho beneficiado Para Mugunzá. Ausência dc sujidades, 

larvas e parasitas. Embalagem de 500 g. 
PCT VOKI 162 R$ 	 2,28 R$ 	 369,36 

20 

Milho para pipoca grupo duro classe amarelo, Tipo 1, 

embalado em saco de polietileno de SOOgr, 

acondicionados em fardos. Validade mínima de 6 meses, 

a contar da data de entrega. 

pci' VOKI 234 R5 	 2,86 R$ 669,24 

21 • 
Molho alimentício tipo catchup, Composição básica: 

concentrado de tomate, sal, açúcar e condimento. 

Aspecto físico: pastoso acondicionado em frasco plástico 

de no mínimo 300 ml. 

UNO QUERO 190 R$ 	4,20 R$ 	 798,00 

22 

Óleo de soja refinado tipo 1, que sofreu processo 

tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 

clarificação e filtragem. Embalagem plástica contendo no 

corpo da embalagem informações do fabricante, 

ingredientes e data de vencimento. O produto deverá ter 

registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

Saúde. Embalagem 900 ml. 

LND SOVA 214 R$ 	4,18 R$ 	 894,52 

, 23primária: 

Milho verde em conserva, grãos inteiros, com tamanho e 

forma regulares, sem aditivos químicos, conservados em 

água e sal. Livre de 

fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de 

detritos animais e vegetais. O produto inclusive o líquido 

de cobertura devem ocupar, no mínimo, 90% da 

capacidade do recipiente. Aparência; grãos inteiros de 

consistência própria e não esmagados. Cor, cheiro e sabor 

próprios. Validade mínima de 12 meses. Embalagem: 

lata de folha de 

flandres, com verniz sanitário, com peso liquido de 200g. 

Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos 

rótulos das embalagens 

primária deverão está impressas de forma clara e 

indelével as seguintes Informações; identificação do 

produto, inclusive a classificação e a marca, nome e 

endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de 

validade e peso líquido, n de registro no órgão 

competente. 

LATA BONARE 280 R$ 	 1,47 R$ 	 £1',60 

24 
Queijo Parmesão ralado podendo ter conservante, 

apresentação em embalagem de 50 g. Inspecionado pelo 
511` ou SIE 

PCT VIGOR 340 R$ 	 2.52 R$ 856,80 
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3W Ieuitlduu IuUdLU, pIUUUW UeV 	bCt5Uil 4 itgIIdÇdu 

vigente. Deve 
apresentar sob forma de cristais brancos, com granulação 

uniforme 
própria a respectiva classificação, devendo ser Inodoro, 

salino-salgado 
próprio, estar isento de sujidade, microorganismos 

patogênicos e outras 
impurezas capazes de provocar alterações do alimento. O 
teor de lodo 
deve estar de acordo com a legislação vigente. 
Embalagem primaria: polietileno atóxico contendo 1000g 

do produto. Embalagem secundária: saco plástico de 

KG PIRÂMIDE 190 R$ 	0,74 R$ 	140,6( 

1tZ11r'XZ 	tituido 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 fabricante, prazo de validade, peso 
lintiirtn 

UNO DACASA 170 R$ 	2,70 R$ 	459,O 

27 

Vinagre de álcool. Embalagem com 500 ml, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

UNO FIGUEIRA 170 14$ 	1,28 14$ 	217,61 

28 

Rapadura em tablete, acondicionado em porções 
Individuais, em papel celofane, transparente, atóxico, 

resistente, hermeticamente fechado. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 

Identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade do produto. 

O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. Resolução CNNPA n9 

12, de 1978. Embalagem de aproximadamente 200g. 

UNO 
ENGENHO 

PINDORETANA  
11000 R$ 	1,15 R$ 	12.650,0 

- TOTAL LOTE 3 14$ 	42.364,3 

QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E 
QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS 

LOTE 04- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNO MARCA QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

iJ
/  

 

Biscoito Champanhe composição básica: farinha de Trigo, 

ovo, fermento químico, gordura vegetal, sai, açúcar, 

outras substancias 
permitidas, acondicionado em embalagens plástica de no 
mínimo 2002. 

pcï COELHO 2727 14$ 	4,66 14$ 	1.26/,5 

Biscoito Doce - sem recheio tipo maizena, vitaminado, 

composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal, sai, 
açúcar, outras substancias permitidas, acondicionada em 

embalagem plástica de no mínimo 400g. 

PCI ESTRELA 316,,/ 14$ 	3,36 

- 

R$ 	1.061,7 

R: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA. 284- CAJAZEIRAS . FONE: (85) 32732070 - CEP: 60.864.520. abastece.distribuidora@hoirnail.com  

CNPJ: 13.298.51110001-83 . iNSCRIÇÃO ESTADUAL: 06555453-1 
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3/ 

Biscoito doce recheado wafer: sabores variados, 

composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada, açúcar e outras 

substâncias permitidas; validade mínima 05 meses a 

contar data da entrega. Embalagem filme bopp; pesando 

no minimo 140 gramas; e suas condições deverão estar 

de acordo rom as normas vizpntes 

PCT" PELÁGIO 596 R$ 1,55 R$ 923.80 

Biscoito doce sortido. Ingredientes obrigatórios: farinha 

de trigo, açúcar, gordura vegetal, fermento, amido de 

milho, sal, blecutina de soja, Embalagem primária; sacos 

plásticos atóxicos de SOOg. 

PCT FORTALEZA 454 7 R$ 2,91 R$ 1.321,14 

/ 
Biscoito recheado sem gordura trans, sabores variados, 

embalagem de 140g, com identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter 

registro no Ministério da Saúde. 

PCT/ BALDUCO 6567 R$ 1,61 R$ 1.056,:5 

Biscoito salgado sortido embalagem em saco plástico com 

no mínimo 400g com identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter 

repjstro no Ministério da Saúde. 

'cT/ FORTALEZA 304 R$ 2,91 AS 84,6.1 

7 

Biscoito tipo Crean crack, embalagem 400g, enibatagem 

primária em pacotes de 400g. Constituição mínima: 

farinha de trigo, creme vegetal, amido, açúcar e sal 

refinado. Mínimo de 1GOCAL e 3g de proteinas, para cada 

porção de 40g do produto. Livre de impurezas e validade 

mínima de 90 dias da data de entrega do produto. 

Registro no Ministério da Saúde. 

PCT' ESTRELA / 628 / AS 3,50 AS 2.98,(3 

TOTAL LOTE 4 AS 8.713,OZ' 

OITO MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E DOIS 

CENTAVOS 

LOTE 14 AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNO MARCA QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL 
7 Almofada p/carimbo, em tecido, cor azul, estojo plástico, 

tarn. 6,7 X 11,0 cm, N 	03. 
UND RADEX 29 	/ AS 	3,64 AS 	 105,56 

• 
//Apagador Para Quadro 	Branco, 	embalagem com 

dados de identificação do produto e marca do fabricante 
UNO RADEX 10 	(' AS 	3,77 

	

R$ 	 37,70  

rquivo 

Morto 

 Poio 	

caixa para documento em 

/ polietileno. Tam Ofício, diversas cores 	350 X 130)( 
ZSOmm 

UND / ALAPLAST 186 7 AS 	3,71 AS 	 690,06 

,/Bloco de Aviso Altocolante bl c/100 LIs na cor amarela, 
tam. 76 X 1102mm 

BV"7  NOTEFIX 76 	/ AS 	2,90 AS 	 220,40 

5/ 

7
40 

Borracha bicolor azul/vermelha red bor, para apagar 

tinta de caneta e lápis, atõxica, dimens. variáveis: 40 a
CX- 

LOmm, largura 16 a 20mm, espessura 6,0 a 8,Cmm. Cx. c/ 

unds. 

ZAP 24,-» AS 	6,24 R$ 	 149,76 

Borracha N2 40 cor branca, cx. c/40 unds. CX ACRILEX 8/" AS 	12,15 AS 	 97,20 
- Borracha p/lápis (ponteira) Pct. c/100 unds. /' PCT SLIM 18" R$ 	4,82 R$ 	 86.76 

R: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, 284- CAJAZEIRAS . FONE: (85) 3273.2070 CEP: 60.864-520 - abastece.distribuidOra@MtmaiI.cOm  
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II 

8 
,Ágrande, 

Calculadora de bolso Eletrônica. Legibilidade: dlsplay 
8 dígitos, 2 fontes de energia: bateria e solar, 

visor inclinado, funções: 4 operações básicas; raiz 
quadrada; porcetagem; desligamento automático, tam. 
11,7x7,Scm; peso aproximado: 70g. 

UNa 
y-' 

SHENG 31 / R$ 	12,48 R$ 	386,88 

,/ 

Caneta esferográfica na cor Azul 1.Omm corpo hexagonal 
que assegura o conforto na escrita e transparente para 
visualização da tinta, tinta de alta qualidade, que seca 
rapidamente evitando borões na escrita: ponta média 
de lmm, largura da linha 0,4mm, tampa e plug da mesma 
cor da tinta, tampa ventilada em conformidade com 
padrão iso, esfera perfeita e muito resistente. Cx. C/50 
unds. 

a / COMPACTOR 13 /" R$ 	31,98 R$ 415,74 

• 

10/ualidade, 

Caneta esferográfica na cor preta 1.Omm corpo 
hexagonal que assegura o conforto na escrita e 
transparente para visualização da tinta, tinta de alta 

que seca rapidamente evitando borões na 
escrita: ponta media de lmm, largura da linha 0,4mm, 
tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em 
conformidade com padrão iso, esfera perfeita e muito 
resistente cx 50 un 

a 7" COMPACTOR 10 R$ 	31,98 R$ 319,80 

11 / 

Caneta esferográfica na cor vermelha 1.Omm corpo 
hexagonal que assegura o conforto na escrita e 

/ransparente para visualização da tinta, tinta de alta 
qualidade, que seca rapidamente evitando barões na 
escrita: ponta média de lmm, largura da linha 0,4mm, 
tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em 
conformidade com padrão Iso, esfera perfeita e muito 
resistente cx 50 un 

COMPACTOR 9 R$ 	31,98 R$ 287,82 

12 Caneta para marcar Cd permanente 2.0. diversas cores.-" UNO / PILOT 15 7 R$ 	3,76 aS 	 56,40 

13' 
Capa para encadernaço PP 0,30 A4 preta. Pct. c/50 
unds. 

PCT " EJR 2 
" 

R$ 	10,40 R$ 	 20,80 

a 
a 

/ Capa para encaderação PP 0,30A4 transparente. 
Pct.c/50 unds. 

PCT / Eia 2/" RIS 	10,40 R$ 	 20,80 

/ 
15/ 

Carbono preto, camada de tinta sólida, papel base de 20 a 
22g/m2, dorso encerrado e impresso, tam. 210 X 297 cm 
(A-4) 1 face cx. c/100 folhas.  

Cx RADEX 7 R$ 	19,85 R$ 138,95 

16  Cartolina 500 x 660mm, gramatura 180g, cores variadas, ris ' SÃO MIGUEL 336 R$ 	0,35 R$ 	117,60 

17
/ 

CD RW gravável (Somin/lOOmb) 52X. Pct. c/50 unds.,/ PCT 
/ 
/ MAXPRINT 

( 
2 i" R$ 	26,96 R$ 	 53,92 

18" CO-R gravável (SOmim/lOObm) 52X. Pct. c/50 unds. -" PCT ELGIM 2 P5 	47,13 P5 	 94,26 

19/ 
,Clips para papel em aço niquelado 2/0. Caixa c/ 100 un, 

com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante, material conforme norma SAE 1010/20 

CX .-" ECCOCIIPS 26 //""R$ 	1,46 R$ 37,95 

/ 
20 

Clips para papel em aço niquelado 3/0. Caixa c/50 unds, 
com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante, material conforme norma SAE 1010/20 

a / ECCOCLIPS / 26 	R$ 	1,60 

AI 

R$ 

1 

41,60 

IM 
.l i erP 

is 
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21 /
,e ú  ps para papel em aço niquelado 4/0, caixa c/50 unds. 

com  dados de ldentiflcaçk do produto e marca do 

fabricanate, material conforme norma SAE 1010/20. 
CX/  ECCOCLIPS 20 P5 1,56 R$ 31,20 

22 

,/lis para papel em aço niquelado 8/0. Caixa c/ 25 
com dados de identificação do produto e marca do 

fabricante, material conforme norma SAE 1010/20 
c/"  ECCOCLIPS 16  P5 1,72 R$ 27,52 

23,/Cola Branca 1kg Cola 100% Lavável Mesmo Depois De 

Seca, Ideal Para: Colar Cartolinas E Papéis Em Geral. 
UNO" KOALA 52 R$ 8,53 P5 443,56 

24/ 
,Cola Brança 90g, Cola 100% Lavável Mesmo Depois De 

Seca, Ideal Para: Cotar Cartolinas E Papéis Em Geral.Cx 12 

UM 

CX J"  KOALA 16/ R$ 15,13 P5 242,08 

25 /oIa de Contato Multiuso 75g - Bisnaga UN "  V BRASCOPLAST 16 / P5 4,07 P5 65,12 

26 Cola E.V.A E Isopor 90g UNDT ACRILEX 125 "P5 3,74 P5 467,50 .1 
j 

Cola Em Bastáo Branca, Adesiva, Para Uso Em Papel 10g 

cx 12 UM 

/ 
1W LEO 13 / RS 11,08 P5 144,04 

28,  Cola Para Pistola Fina KG IBEL 1 R$ 28,44 R$ 28,44 
29 Cola Para Pistola Grossa KG/ IBEL 1 R$ 28,44 P5 28,44 
30 " COLCHETES N 15 CX 72 UN CX ACC 10 7' P5 7:67 P5 76,70 

31/ 
Corretivo liquido 18 ml a base água e pigmento branco, 
não tóxico, secagem rápido. Cx 12 UN 

cx PADEX 20 R$ 8,74 P5 174,80 

32 ' Dvd-R 4.7Gb PiSO UN PCT" MAXPRINT 1 
/ P5 48.11 P5 48,11 

33 1 Elástico Grosso SOmm 25m PCT-" ZANOTI 5 " R5 5,59 P5 27,95 
34/ Elástico Látex Amarelo N18 PT 200 UNOS. PCT ." MAMUTCH 237 P5 2,34 R$ 53,82 

y Envelope Oficio Branco OffSet Sem Timbre 114X229MM 
ftSGPT100UN 

a/ SCRITY 768 / P5 6,84 P5 5.253,12 

367 
Envelope Pata Cd/Dvd 126x126MM branco com janela, 
'CX 500 UM 

/ TECNOMÍDIA 1 / P5 80,60 P5 80,60 

37/"Envelope para convite Em Cores Variadas 162X229 MM 
9OGPT5OUN 

cr / SCRITY 824 /"p5 25,12 P5 20.698,88 

,,,Envelope Plástico Com Fechamento Em Cordão Tamanho 
Oficio 

UNDV VES 688 
" 

P5 4,19 P5 2.882,72 

39 /E 
nvelope Saco Branco 0ff Set Sem Timbre 324X229 MM - 

P1 PAPEL A4 
UNO SCRITY 664 P5 0,23 R$ 152,72 

Envelope Saco Branco 011 Set Sem Timbre 360X260 MM 
P/ PAPEL OFICIO 

UNO SCRITY P5 0,29 R$ 199,52 

41 /Envelope Saco Ouro Sem Timbre 360X260 MM - P1 PAPEL 
OFICIO 

UND .7 SCRITY 752/ P5 0,26 P5 195,52 

42 / Espiral Encadernação llmm Plástico Preto Cap. 200FLS, 
,PT 100 U 

Enc
M 

PCrCOPIART 3 R$ 14,30 P5 42,90 

43 / 
Espiral 	adernaçâo 25mm Plástico Preto Cap. 1S0FLSs. 
PT 48 UM 

PCT - COPIART 3- '  P5 14,91 P5 44,73 

44 / 
Espiral Encadernação 29mm. Plástico Preto Cap, 200F15. 
PT 36 UN 

P9." COPIART 3 
/ 

P5 14,33 P5 42,99 

45/ Espiral Encadernação 40mm. Plástico Preto Cap, 300FLS.
PT 18 UM 

COPIART 3 " P5 14,91 P5 44,73 

46/ 
Espiral Encadernação 45mni, Plástico Preto Cap, 400FLS. 
atisUN 

PCTCOPIART / 
//' 

R$ 1520 P5 4560 

47 	
,"ESPIRAL ENCA9RNAÇÃ0 9MM plástico preto cap. 50FLS. 

PT 100 UN 
per / COPIART 3/"  P5 8:35 P5 25:05 

48 / éstilete Estreito Plástico Lâmina 9mm UNO 'MASTERPPINT 42/R$ 
'NN°IfrLR$ 

28,98 

R FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, 284- CAJAZEIRAS . FONE: (85) 32732070 . CEP: 60.864-520 -  abastece.distribuldora@hotmall.COt  
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* 	p4$QIfla 

49 '4stilete Largo Plástico Lamina lSmm UND/ MASTERPRINT 42 - R$ 	i,o4' .J'?Y 43,68 

R$ 	3.580,20 
50 ,Átiqueta Auto Adesiva Branco. INK JET - laser. 2 carreiras, 

TAM. 33,9X101,6 MM, folha com 14 etiquetas, Cx 100 FIs 
CX"  PIMACO 90 R$ 	39,78 

51,,,,ítiqueta Auto Adesiva branco. INK JET laser. 2 carreiras, 
TAM. 38,1X90,0 MM, folha com 14 etiquetas. cx too EU 

cç-'  PIMACO / 90/ R$ 	58,50 R$ 	5.265,00 

52y4tiqueta Auto Adesiva Branco. iNK JET laser. 3 carreiras, 
TAM. 25,4X66,7 MM, folha com 30 etiquetas. cx ioo fis 

cx" PIMACO 68 / R$ 	39,23 R$ 2.667,64 

,3 /Extrator de grampos, tipo espátula, feito com aço 

54/
inóxidáveL 

UN 

ROLd '  

CARBRINK 34 R$ 	1,74 R$ 59,16 

fita   Adesiva Transparente 12mm X 40m EUROCEL 52 '' R$ 	0,95 e 	49,40 
ss /Fita Adesiva Transparente 45mm X 45m ROLO" EUROCEL 1/"  R$ 	2.25 R$ 	225,00 

56

. 
 

fita Adesiva Gomada em papei madeira 38mrnxsOm-
unidade separada com material anti-adesivo contendo a 
ná 	do fabricante 

ROLO,/'  ADERE 34 

4/' 

R$ 	6,79 R$ 230,86 

Presente C/50m Fitilho Presente UNO R$ 	1
rca 

FIDEPLA 16 R$ 	 22 88 
58/'Folha 400 X 600 x 2MM. Cores variadas. Pct. citO 

unds. 
p '  PC T/ MAKEt 48 

,t  
R$ 	14:37 R$ 689: 76 

59 "Gaveteiro de mesa c/03 gavetas. TAM 18 X 26,2 X 21CM. UND7 

TUBO' "  

WALEU 3 "as 39.43 R$ 	118,29 

GO / Grafite 0,5 HB. Tubo com 12 unds. CIS 7 e 	0,75 R$ 	 5,25 
61/ Otafite 0,7 HB. Tubo com 12 unds. TUBO" CIS 13 -' R$ 	0,87 R$ 	 11,31 
62 /Grampeador de mesa médio 26/6 p/30fls. UND/ JOCAR 36/ R$ 	27,69 R$ 	99624 

63 	
jG

unds. 
.%bricante. 

rampo p/grampeador galvanizado 26/6. Cx. c/5000 
Com dados de identificação do produto e marca do CX/ JOCAR 37 - R$ 	3,51 R$ 129,87 

64-Çprampo Trilho Metal 80mm cx.c/50 unds. Cx"t  JOCAR 37 /" R5 	7,25 as 	268,25 

65 Lâmina Estilete Largo 18 x lOOmm tubos c/10 lâminas. TUBO "MASTERPRINT 4,',-  R$ 	2,03 R$ 8,12 

66 / Lapiseira Grafite 0,5 Corpo de plástico, com grip 
1emborrachado e borracha na ponta. 

UND / BlC 32/ R$ 	1,48 R$ 	 47,36 

67" 
Lapiseira Grafite 0,7. Corpo de plástico, com grlp 
emborrachado e borracha na ponta 

UND / BlC 50 "  R$ 	1,48 R$ 74,00 ./ 

6:/

"  

/limpa Quadro Branco, liquido embalagem de auto 
aplicação spray 60 ml - liquido removedor de manchas 
deixadas por marcadores em geral. 

UNO  RADEX 2/"  R$ 	14,26 R$ 327,98 

./(ivro de ponto c/100 fls. Tam. 218 x 319mm capa papelão 
697g/m2 revestida por papel off-set 63g/m2. 

UNO" GRAFSET aS 	14,76 R$ 73,80 

70 

1/Livro de protocolo para correspondência 1/4. com  
100FLS, capa papelão revestido em papel off-set 120 
gr/m2 plastificado, miolo em papel off-set SSgr/m2 
c/folhas numeradas, formato 160 x 220mm. 

UND d'FSET 23 
t"Ç 

7,35 R$ 169,05 

MARCA TEXTO, ponta em polietileno, corpo tampa e 

71 	
jtiZ1 em polipropíleno, espessura de traço 2,5cm ou 

Fnds.m, cores variadas 2,5& filtro em poliéster, cx. c/12 

' 
Cx RADEX 23 ..-"R$ 11,39 R$ 261,97 

72' 	Massinha de modelar de lSOg a. c/6 copos. CX -. ACRILEX 13/"R5 	20,53 R$ 	266,89 

R FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA. 284- CAJAZEIRAS - FONE: (85) 3273.2070 - CEP: 60.864-520- abastece.distribuidora@hotnlail.cOm  
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e?,- 
APEL A4, alcalino, alta alvura, dimensões 210 x 297 mm, 

impermeável, contra umidade, resma 500 f Is., contendo a 
73 /sramatun 75 dm2. embalagem: em material 	 a / 	REPORT 	18 7R$ 	195,00 	8$ 	3.510,00 

74 %
m rca do fabricante. Cx. c/10 resmas. 

PEL fotográfico brilhante A. Pacote c/50 f Is. 	 pa /MAERPRI 	37 /7RS 	13,53 	R$ 	500,61 

75 / PAPEL fotográfico fosco A-4. Pacote c/50 fls. 	 PCT " MASTERPRINT 	37 	8$ 	17,26 	8$ 	638,62 

76 /Papel Madeira na cor kraft ouro, material celulose 	 f($,/ 
	SÃO MIGUEL 	148 

ve,getal, 80g/m2. Tani. 66 x 99cm. 	 / 
R$ 	0,42 	8$ 	 62.16 

/*PEL OFICIO 2 alcalino, auta alvura, dimensões 216 x 
/330 mm - embalagem: em material impermeável, contra 	

," REPORT

'7 

. c/10 resmas. 

77 	 13 	a$ 	185,00 	R$ 	2.405,00 

Jcx
émiacie. resma 500 fls. Contendo a marca do fabricante. 	

ART FLOC 	16 	a$ 	0,53 	R$ 	 8,48 78 	PAPEI VELUDO. TAM, 0,50 X 0,70m, Diversas Cores 	UND 

anismo niquelado, diversas cores, cx. c120 un 5. 
11Pasta A-Z OFICIO lombo estreito A-4 com visor, 	 cx 	FRAMA 	76 7' 8$ 	143,00 	8$ 	10,868,00 

mecanismo niquelado, diversas cores, cx. c/20 unds. 

80 

j 	TA A-Z oficio lombo largo A-4 com visor visor, 	 / 	FRAMA 	61 	143,00 	8$ 	8.723,00 Cx 

81/ Pasta catálogo A4 com visor, c/100 fls. 	 ACP 	87 'é"  as 	16,90 	8$ 	1.470,30 
82 	Pasta com elástico, oficio, transparente fina. 	 UND 	FRAMA 	80 	R$ 	1,27 	8$ 	101,60 

83 	Pasta com elástico, oficio transparente lombo de 20 mm. 	UND 	ACP 	80 " R$ 	2,99 	R$ 	239,20 

;asa 84 /asta com elástico oficio transparente lombo 40 mn/" 	UND 	ACP 	48 '<'8$ 	2,82 	8$ 	 135,36 

85 

 

plástica transparente com trilho./" 	 UND 	ACP 	23 	8$ 	1,43 	8$ 	 32,89 
P,EN DRIVE 8GB. Conexao USB 2.0, tec 

transmissão de dados entre o computador e outros 
dispositivos. 

86,,14sílalmeuite criada para aumentar a velocidade da 	
UND/"  SANDISK 	5/"  8$ 	29,45 	8$ 	147,25 

/6mm. 	 1' 

87 ,'`PERFURADOR DE PAPEL P130 fis.c/2 furos. Tam. 122 x 100 	
UND 	JOCAR 	5 	"C$ 	26,95 	8$ 	134,75 

88 	PRVECEJO COLORIDO 1OMM CX. c/100 Unds. 	 Cx -C,- 	ACC 	5 " 8$ 	2,56 	R$ 	 12,80 
89 '4ilha alcalina palito AAA pct. c/4 unds. 	 ELGIN 	56." 	8$ 	6,27 	8$ 	351,12 
90Pilha pequena AA pctcl4 unids. 	 P 	ELGIN 	27" 	8$ 	6,92 	8$ 	186,84 

/fettro O8mm de espessura, 10 em de comprimento, 	Cx 	BIC  
recarregável, cor azul. Cx. c/12 unds. 
'PINCEL MARCADOR ATÓMICO 1100 RECICLÁVEL ponta de 	// 	

8$ 	18,72 	8$ 	187,20 

fr 	 CC 92 	O8mm de espessura, 10cm de comprimento,  
recarregável, cor preto. Cx. c/12 unds. 

ei Marcador Atômico 1100 Reciclável, ponta de feltro 	
" 	BIC 	10'" 	R$ 	18,72 	8$ 	187,20 

8mm de espessurra, 10 em de comprimento, 	 CX 	BIC  
recarregável na cor vermelha. Cx. c/12 unlds. 

93  ,Á
Pincel marcador atômico 1100 reciclável, ponta de feltro 	

18,72 	8$ 	187,20 

»ncei Para Quadro Branco Recarregável, cor azul, ponta 
Indeformável, fácil de apagar sem deixar resíduos, 

mínimo de 10 em centímetros. 
Cx. cfl2unds. 	 - 

94 	gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento 	CX , 	BIC 	4" 8$ 	42,12 	8$ 	1.684,80 

R: FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, 284- CAJAZEIRAS . FONE: (85) 3273.2070 . CEP: 60.864-520 - 
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"a 

J'inetormáveI, 
p{nce]Para Quadro Branco Recarregável, cor preto, ponta 

fácil de apagar sem deixar resíduos, 
gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento 
mínimo de 10 (dez) centímetros. Cx. c/12 unds. 

BIC 13 	"R$ 	42,12 R$ 	547,56 

96 / 
Pincel, para quadro branco recarregável, cor vermelho, 
ponta indeformável, fácil de apagar sem deixar resíduos, 
gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento 
mínimo de 10 (dez) centímetros. Cx. cf12 unds. 

cx / BIC 13 ./"R$ 	42,12 P5 547,56 

97 /PINCEL, N9 02, com cerdas sintética, para pintura em 
tecido. 
PINCEL, nQ 10 com cerdas sintéticas para pintura em/ 

UN/ CONDOR 10/5 	1,52 AS 	 15,20 

98/ 
tecidos. 

UNO /CONDOR 10 R$ 	1,89 AS 	 18,90 
99  

PINCEL, N2 20, com cerdas sintéticas, para pintura em 
tecidos. 

UND / CONDOR /" R$ 	4,48 P5 	 44,80 

• 
Plstoala de cola quente grande, de 40w de pot&ncia, 

It- 
UND CIS 8"  R 	18,45 RS 	

11,28 

AS 	147,60 

101 
ÀtTCLA de cola quente pequena, de 40w de potencla. 

ivoit. 
UNO JOCAR 8 ,,"í R$ 	 90,24 

102 ,Á 
PRANCHETA ACRÍLICO polietileno com prendedor cores 
yáriadas tam. A-4. 

UND,-'  WALEU 45" R$ 	11,23 AS 	505.35 

103 CX / 
PRENDENDOR DE PAPEL 51 MM blindercllps preto cx. 
c/12 unds. 

CIS 3 19,27 AS 	 57,81 

10*'ÇRégua Acrítica 30cm, incolor subdivisão em mm. UND," «' WALEU 72" 1$ 	0,52 AS 	 37.44 

ias" TESOURA AÇO INOXIDÁVEL com cabo de plástico, com 
ponta reta, tam. 19 x 6cm. 

UNDIJOCAR 
11, 

39 	" R$ 	6,42 R$ 	250,38 

106/ Tinta Guache 15 ML Cx. c/12 Cores. CX V KOA 15 4,61 AS 	 46,10 
107 'Tinta para Carimbo 40 mi. Diversas Cores. UNO"' RADEX 36 R$ 	2,03 AS 	 73,08 

108 	
pta para marcador de quadro branco, 20ml, diversas 
cores. 

UND ...,- RADEX 16 " AS 	4,50 AS 	 72,00 

,J1nta para pincel atómico TR37. Com  37m1, diversas 
cores. 

UND,' RADEX 16 AS 	2,70 R$ 	 43,20 

• TOTALLOTE14 P5 	84.841,41 

OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E 
UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS 

QUARENTA E 

LOTE 15- COTA APROXIMADAMENTE 20% PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DJ$CRIÇÂO UND MARCA QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 
/Almofada p/carimbo, em tecido, cor azul, estojo plástico, 

tam: 6,7 x 11,0cm, n9 03. 
UND RADEX 17 RS 	3,64 R$ 	 25,48 

2,___.gador Para Quadro 	Branco, embalagem com 
dados de identificação do produto e marca do fabricante 

UND.- RADEX 2 /"Ç$ 3,77 R$ 7,54 

371,olietileno 

Arquivo Morto Polionda caixa para documento em 
Tam Oficio, Diversas Cores- 350 X 130 X 

2S0mm 
UND,"AIAPLAST 4fr-'' P5 	3,71 AS 	170,66 

Bloco de Aviso Altocolante bloco c/100 fls. na  cor 
amarela, tam: 76 X 102mm 

BI 	-' NOTEFIX 18/ R$ 	2,90 R$ 	 52,20 

,,,Xorracha bicolor azul/vermelha red bor, para apagar 
tinta de caneta e lápis, atàxica, dimens. variáveis: 40 A 
60MM, largura 16 A 20MM, ESPESSURA 6,0 A 8,OMM. 
CX. c/4øunds. 

CX' "  ZAP 6 6,24 

AI 

AS 

("\ 	/ 
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6 Borracha N2 40 cor branca, cx 40 UN 	/ CX ", ACRILEX 2 _ /"R$ 12,15 

7 / Borracha p/Iápis (ponteira) Pct. c/100 unds. 	/ PC-( SLIM 4 R$ 	4,82 
r 

RS.' 

8 /' 

Calculadora de bolso Eletrônica. legibilidade: dlsplay 

ande. 8 dígitos, 2 fontes de energia: bateria e solar, vis 
 or Inclinado, funções: 4 operações básicas; raiz 

quadrada; porcetagem; desligamento automático, tam. 

11,7x7,Scm; peso aproximado: 70g. 

UNO7  SHENG 7 12,48 R$ 	 87,36 

/ 

Caneta esferográfica na cor Azul 1.Omm corpo hexagonal 
que assegura o conforto na escrita e transparente para 

visualização da tinta, tinta de alta qualidade, que seca 
rapidamente evitando barões na escrita: ponta média 

de lmm, largura da linha 0,4mm, tampa e plug da mesma 
cor da tinta, tampa ventilada em conformidade com 
padrão iso, esfera perfeita e muito resistente. Cx. C/50 

unds. 

CX 	
/ 11 

COMPACTOR 3 ,/ R$ 	31,98 R$ 	 95,94 

Caneta esferográfica na cor preta 1.Omm corpo 

51 xagonal que assegura o conforto na escrita e 

firansparente para visualizaço da tinta, tinta de alta  
qualidade, que seca rapidamente evitando borões na 

escrita: ponta média de lmm, largura da linha 0,4mm, 

tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em 

conformidade com padrão iso, esfera perfeita e muito 

resistente cx 50 un 

coMPAaoR 2 / R$ 	31,98 R$ 	 63,96 

/ 

11 / 

Caneta esferográfica na cor vermelha 1.Omm corpo 

hexagonal que assegura o conforto na escrita e 
transparente para vlsualizaço da tinta, tinta de alta 

qualidade, que seca rapidamente evitando borões na 
escrita: ponta média de lmm, largura da linha 0,4mm, 

tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em 

conformidade com padrão Iso, esfera perfeita e muito 

cx 50 un ,sesistente 

CX COMPACEOR 2 P5 	31,98 R$ 	 63,96 

12 Caneta para marcar Cd permanente 2.0. diversas cores. IJND/' PILOT 3/ R$ 	3,76 P5 	 11,28 

/Capa para encadernação PP 0.30 A4 preta. Pct. c/50 /" 

uncis 
per EJR 1. ",M$ 10,40 R$ 	 10,40 

Capa para encaderação PP 0,30 A4 transparente.
141 

 
get.c/50 unds. 

per"  EJR 1 AS 	10,40 P$ 	 10,40 

15/ 
,Xarbono preto, camada de tinta sólida, papel base de 20 a 

22g/m2, dorso encerrado e impresso, tam. 210 X 297 cm 

(A-4) 1 face cx. c/100 folhas. 

CX RADEX 
_...-, 

Y R$ 	19,85 - P5,t'j 	19,85 

16 'Cartolina 500 X SbOmm, gramatura 180g, cores variadas. FIS 7 SÃO MIGUEI 84 "R$ 0,35 R$ 	 29,40 

17 RW gravável (80min/700mb) 52X. Pct. c/50 unds. PCT / MAXPRINT 1 AS 	26,96 R$ 	 26,96 

18 '<0-A gravável (80ndmf700bm)  52X. Pct. c/50 unds. PCT ..-" ELGIM 1P R5 	47,13 R$ 	 47.13 

19/' 
para papel em aço niquelado 2/0. Caixa c/ 100 un, 

com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante, material conforme norma SAE 1010/20 

CX ECCOCLIPS 6 P5 	1.46 P$ 	 8,76 

1 
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Átips para papel em aço niquelado 3/0. Ca 	c/50 unds, 
com dados de Identificação do produto e   
fabricante, material conforme norma SAE 1010/20 

20 marcado 

 

cx / ECCOCLIPS 6 P5 	1,60 R$ 	 9,63 

21/ 
Clips pata papel em aço niquelado 4/0, caixa c/50 unds. 

Com  dados de identificaçâo do produto e marca do 

fabricanate, material conforme norma SAE 1010/20. 

/7 

a  ECCOCLIPS 4 /"R$ 1,56 R$ 	 6,24 

22 

C,lin para papel em aço niquelado 8/0. Caixa c/ 25 un, 

/com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante, material conforme norma SAE 1010/20 

cx ECCOCLIPS 4 /"R$ 1,72 R$ 	 6,88 

23 -,,tola 
Branca 1kg Cola 100% Lavável Mesmo Depois De 

Seca, Ideal Para: Colar Cartolinas E Papéis Em Geral. 
UNO  KOALA 12/"  R$ 	8.53 P5 	 102,36 

24/ 

Cola Brança 90g, Cola 100% Lavável Mesmo Depois De 

Seca, Ideal Pata: Cotar Cartolinas E Papéis Em Genl.Cx 12 a / KOA 4 15,13 R$ 	 60,52 

IR
LIN  

/C Ia de Contato Multiuso 75g- Bisnaga UND"  BRA$COPLAST 4/"  P5 	4,07 R$ 	 16,28 

26 Cola EVA E Isopor 90g UN ACRILEX 31 R$ 	3,74 P5 	 115,94 

27 / 
,Cx 

Cola Em Bastão Branca, Adesiva, Para Uso Em Papel lOg 
12 UN 

Cx /"LEo LEO 3 7' P5 	11,08 P5 	 33,24 

28 Cola Para Pistola Final "  KG ' IBEL 1 "T,B$ 28,44 P5 	 28,44 
29 - Cola Para Pistola Grossa KG' IBEL 1 ",,,&5 28,44 P5 	 28,44 
30/ Colchete N* 15 caixa c/72 unds. CX" ACC 2-'  R$ 	7,67 P5 	 15,34 

31 	
-' 

/o 

tretivo liquido 18 ml a base água e pigmento branco, 
tóxico, secagem rápido. Cx. c/12 unds. 

- 	RADEX 4" P5 	8,74 R$ 	 34,96 

32 stico Grosso GOmm 25m PCT "7 ZANOTI 1 ,- P5 	5,59 R$ 	 5,59 
33 e"  Elástico Látex Amarelo N'18 Pct. c/200 unds. PCT MAMUTCH 5 P5 	2,34 P5 	 11,70 

34 
Envelope Oficio Branco OffSet Sem Timbre 114X2291VM 
75G PT 100IJN 

PCT /" SCRITY 192,"R5 6,84 R$ 	1.313,28 

35,,/Envelope Para Cd/Dvd 126x126MM branco com Janela, 

cx4soo unds. 
CX TECNOMÍDIA 1 	.i' 80,60 P5 	 80,60 

36 
)helope para convite Em Cores Variadas 162 X 229 mm 

90;. Pct. c/S0 unds. 
PCT,-' SCRITY 

K  
206 25,12 P5 	5.174,72 

,.Eíiveloe Plástico Com Fechamento Em Cordão Tamanho 

Qttcio 
UND VES 172 "' 4,19 P5 	 720,68 

• Envelope Saco Branco 0ff Set Sem Timbre 324X229 MM- 
P1 PAPEL A4 

UND "  SCRITY 1661"/  AS 	0,23 P5 	 38,18 

39 AnveioPe Saco Branco 0ff Set Sem Timbre 360 x 2E0mm 
P/papel oficio 

UNO /' SCRITY 172 /"p5 0,29 P5 	 49,88 

Envelope Saco Ouro Sem Timbre 360X260 MM - P/papel 
o (cio 

LJND SCRITY 188 0,26 P5 48,88 

41 
2 pirai Encadernação l7mm Plástico Preto Cap. 200 f Is. 

unds. 
pa / COPIART 15 

e- 
14,30 P5 	 14,30 

42 

,/f$t 
spiral Encader2çlo 2Smm Plástico Preto Cap. 150 fls. 

Pct.c/48 unds. 
PCT /'7'7COPIART 1 

" 
P5 	14,91 P5 	 14,91 

43,,.kspiral Encaderna 

Pct. c/36unds., 	
Plástico Preto Cap. 200 fis. 

PCT-"7  COPIART 1 14,33 R$ 	 14,33 

ralEncadernaçãocaderna4Onim. Plástico Preto Cap. 300 fls.
COPIART 

PC. c/18 unds. 1,1' R$ 	14,91 P5 	 14,91 

Ásiral Encaderna $b 45mm, Plástico Preto Cap. 400f Is. 
PcI. c/1S unds. 

PCT/ COPIART 1/"7  R$ 	15,20 R5 	 15,20 

44,,,,4spiral encaderna 	9mm, plástico preto cap. SOfIs. 
Pct.c/100 unds. COPIART 1 " R$ 

/ 
8,35 

ic 

- 
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47 Estilete Estreito Plástico Umina 9mm  UNO 7MASTERPRINT 10 069 R$ 	 6,90 

48 / Estilete Largo Plástico Lamina 18mm / UNO /MA$TERPRINT 10 / R$ 	1,04 R$ 	 10, 

49 / Etiqueta Auto Adesiva Branco. INK JET - laser. 2 carreiras, 
TAM. 33,9 X 101,6 mm, folha com 14 etiquetas, Cx. c/100 CX / PIMACO 22 /"R$ 39,78 R$ 	875,16 

50 
,AQueta Auto Adesiva branco. INK JET laser. 2 carreiras 

TAM. 38,1 X 90,0 mm, folha com 14 etiquetas. Cx. c/196"  
f Is. 

DC -" PIMACO 22 58,50 R$ 1.287,00 

51 /u,m. 
Etiqueta Auto Adesiva Branco. INK JET laser. 3 carreiras, 

25,4 X 66,7 mm, folha com 30 etiquetas. Cx. c/100 
E Is. 

CX PIMACO 16 /"R$ 39.23 R$ 	627,68 

52 / Extrator de grampos, tipo espátula, feito com aço 
inóxidáveL " UND CARBRINK 8-" R$ 	1,74 R$ 	 13,92 

53/ ita Adesiva Transparente 12mm X 40m ROLO /y  EUROCEL 12 0,95 R$ 	 11,40 
54 /Fjta Adesiva Transparente 45mm X 45m .,/' ROLO' EUROCEL 24 R 	2,25 R$ 	 54.00 • ( -fita Adesiva Gomada em papei madeira 38mmxSOm -  

unidade 	parada com material anti-adesivo contendo a 
1ttarca do fabricante 

ROLO ADERE 8 2 	6,79 R$ 	 54,32 

Fitilho,56." 	Presente C/SOm /' FIDEPLA 4 e"  R$ 	1,43 R$ 	 5,72 
57 ,4olha E.V.A 400 X 600 X 2mm. Cores variadas. Pct. dia 

u nds. 
PCT 	' MAKE+ 12 R$ 	14,37 R$ 	172,44 

58 ,/aveteiro de mesa c/03 gavetas. Tam. 18 X 26,2 X 21cm." UND " WALEU 1 d" 'R$ 39,43 R$ 	 39,43 

59  /çrarite 0,5 HB. Tubo com 12 unds. ," TUBOV CIS 1" '  R$ 	0,75 R$ 	 0,75 
60 " taflte 0,7 HEI. Tubo com 12 unds.,-" ,,,,,e"  TUBOr" CIS 3 	"W$ 0,87 R$ 	 2,61 
61 / Grampeador de mesa médio 26/6 p130 fls. - UNO JOCAR 8" R$ 	27,69 R$ 	221,52 

,, ,/PramPo p/grampeador galvanizado 26/6. Cx. c/5000 
unds. Com  dados de identificação do produto e marca do 
fabricante. ,,- 

OC" JOCAR 

7 
9 "R$ 3.51 R$ 	 31,59 

63 Trilho Metal 80mm cx.c/50 unds CX " JOCAR %" R$ 	7,25 R$ 	 65,25 

::

na Estilete Largo 18 x lOOmm tubos c/1O lâminas. /' TUBO IZASTERPRINT 1_.'"R$ 2,03 R$ 	 2,03 

Lapiseira Grafite 0,5 Corpo de plástico, com grip 	" 
emborrachado e borracha na ponta. 

UNO-" BIC 8 R$ 	1,48 R$ 	 11,84 

66 
tpiseira Grafite 0,7. Corpo de plástico, com grip 
emborrachado e borracha na ponta 

UND" BIC 12 - R$ 	1,48 R$ 	 17,76 

,)ei6iPa Quadro Branco, liquido embalagem de auto 
plicao spray 60 ml - liquido removo 

	
de de manchas 

dei 	das por marcadores em geral. 
UNO " RAD 5 14,26 R$ 71,30 

,%depontocfloofls.Tam.2l8x3lgmmcapapapelão 
97g/m2 revestida por papel off-set 63g/m2. uNo-"ÇFsn 1 14,76 R$ 	 14,76 

,/aa 
Livro de protocolo para correspondência 1/4, com 100 E Is. 

papelão revestido em papel off-set 120 gr/m2 
Plastificado, miolo em papel off-set 56gr/m2 c/folhas 
numeradas, formato 160 x 220mm. 

UND.- »'  GRAFSET 5/"  R$ 	7,35 R$ 36,75 

PO 
,,Marca texto, ponta em polietileno, corpo tampa e fundo 

m polipropfleno, espessura de traço 2,5cm ou 5,00cm, 
cores variadas 2,5g, filtro em poliéster, cx. c/12 unds. 

CX -" 11,39 R$ 56,95 

1 assinha de modelar de lSOg cx. de copos. a ACRILEX 3 20,53 R$ 	,61,59 
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1 

72 

PjPel A-4, alcalino, alta alvura, dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura 75 g/m2. embalagem: em material 
impermeável, contra umidade, resma 50JIt, contendo a 
marca do fabricante. cx. c/10 resmas 

CX/ REPORT 4 /"9'R$ 

9 "" 

195,00 

v. 

R$ 	780,00 

73 7Papel fotográfico brilhante A. Pacote c/50 fls.  pa / 'MAERPRIU 13,53 R$ 	121,77 

74/ Papel fotográfico fogo Aa Pacote c/50 lIs. 7 pa ~ERPRINT 9/ 17,26 R$ 	155,34 

/aei Madeira na cor kraft ouro, material celulose
75 

vegetal 80g1m2.  Tam. 66 x 99cm. 
SÃO MIGUEL 36 R 	0,42 R$ 	 15,12 

/ 
76  /u

Papel oíclo 2 alcalino, auta alvura, dimensões 216 x 330 
hm - embalagem: em material impermeável, contra 
midade, resma 500 f Is. Contendo a marca do fabricante. 

cx. c/10 resmas. 

CX/ REPORT 3 

4..,/ 

185,00 R$ 	555,00 

77 Papel veludo. Tam. 0,50 X 0,70m, Diversas Cores. UND/ MT FLOC R$ 	0,53 R$ 	 2,12 

/Cta 
nIquelado, diversas cores, cx. c/20 unds. 

A-Z ofício lombo estreito A-4 com visor mecanismo 

/ FRAMA 18 R$ 	143,00 2.574,00 

79sta A-Z oficio lombo largo A-4 com visor visor, 
mecanismo niquelado, diversas cores, cx._%30 unds./ 

Cx FRAMA 15 143,00 R$ 	2.145,00 

80 Ãasta catálogo A4 com visor, c/100 fI ND/ ACP 21 
'C 

R$ R$ 	354,90 
81 easta com elástico, ofício, transparente fina. /' / ,,ÀNo FRAMA 20R $ 	1

1690 : 27 R$ 	 25,40 

82 /pasta com elástico, oficio transparente lombo de 20 mm. UND ACP 2 "R$ 2,99 R$ 	 59,80 

83,/"pasta com elástico oficio transparente lombo 40 mm. 
" 

UND "  ACP 127pr'k$ 2,82 R$ 	 33,84 

84" Pasta plástica transparente com trilho./"  UND" ACP 5 R$ 	1,43 R$ 	 7,15 

8 /'salmente 
Pen Drive de 8 G8. Conexão USB 2.0, tecnologia 

criada para aumentar a velocidade da
UND 

transmissão de dados entre o computador e outros 
,Øispositivos. 

/ SANDISK 1 /" R$ 	29,45 R$ 	 29,45 

86/ /6mm. 
Perfurado y de papel p130 fis. c/2 furos. Tam. 122 x 100 x 

UND/ JOR 26,95 R$ 	 26,95 

8 Percevejo colorido lOmm. CX. c/100 Und CXV'  ACC 1 2,56 R$ 	 2,56 
88 Ciffia alcalina palito AAA pct. c/4 unds. 7 PCT.t ELGIN- 14 6,27 as 	87,78 . /P Silha pequena AA pct.c/4 unid s. PCT "  / ELGIN 6 R $ 	6,92 R$ 	 41,52 
IV  1Pincel 
90/ 

marcador atõmico 1100 reciclável ponta de feltro 
08mm de espessura, 10cm de comprlm,$to, 
recarregávei, cor azul. Cx. c/12 -11- 

/ 
CX BIC 2 R$ 	18,72 R$ 	 37,44 

91 / 
4incei Marcador Atômico 1100 Reciclável, ponta de feltro 0

8mm de espessura, 10 cm de comprimento, 
cor preto. Cx. c/12 unds. 

Pincel 

BIC " R$ 	18,72 R$ 	 37,44 

92 
marcador atômico 1100 reciclável, Ponta de feltro 

O8mrn de espessurra, 10 cm de comprimento, 
recarregável na cor vermelha. Cx. c/12 unids. 

/7 

CX BIC 18,72 R$ 	 37.44 

93/ 

Pincel Para Quadro Branco Recarregável, cor azul, ponta 

Indeformável, fácil de apagar sem deixar resíduos, 
gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento 
mínimo de 10cm ceptímetros. 
Cx. c112 unds.  

c3V"  BIC 10 42,12 R$ 	421,20 
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Pincel Para Quadro Branco Recarregável, cor preto, Ponta

94/ indeformável, fácil de apagar sem deixar resíduos, 

gravado rio corpo a marca do fabricante, comprimento 

mínimo de 10 (dez) centímetros. Cx. c/12 unds. 

CX BlC 3 	' R$ 42,12 AS 126,36 

Pincel, para quadro branco recarregável, cor vermelho, 

ponta indeformável, fácil de apagar sem deixar resíduos, 

gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento 

mimo de 10 (dez) centímetros. Cx. c/12 unds. 

Cx / BIC 3 /"R$ 42,12 R$ 126,36 

96 
NCEL, N9 02, com cerdas sintética, para pintura em 	/ 

UND/ CONDOR ' 2 AS 	1,52 R$ 	 3,04 

97/PI

tecido. 
NCEL n° 10 com cerdas sintéticas para pintura em 

tecidos. 

/ 
UNO' CONDOR 2 8$ 	1,89 R$ 	 3,78 

98/ 
 
PINCEL, Nt 20, com cerdas sintéticas, para pintura em 

tecidos. 
uNo "  CONDOR 2 AS 	4.48 R$ 	 8,96 

9 
Pistoala de cola quente grande, de 40w de potência, 

bivolt. 
UND CIS AS 	18,45 AS 	 73,80 

Pistola de cola quente pequena, de 40w de potencia. 

Bivolt. 
UNO JOCAR 2 AS 	11,28 AS 	 22,56 

101 
Prancheta acrílico, polietileno com prendedor cores 

variadas tani. A-4. 
UND WALEU 11 AS 	11,23 AS 	 123,53 

102 
Prendedor de papel Simm, b?inder clips preto cx. c/12 

unds. 
Cx ClS 1 R$ 	19,27 R$ 	 19,27 

103 Régua Acritica 30cm, incolor subdivisão em mm. UNO WALEU 18 R$ 	0,52 AS 	 9,36 

104 
Tesoura aço inoxidável com cabo de plástico, com ponta 

reta, tam. 19 x 6 cm. 
UND JOCAR 9 R$ 	6,42 AS 	 57,78 

105 Tinta Guache 15 ml. Cx. diz Cores. CX XOALA 2 AS 	4,61 AS 	 9,22 
106 Tinta para carimbo 40 ml. Diversas cores. UND RADEX 8 AS 	2,03 AS 	 16,24 

107 
Tinta para marcador de quadro branco, 20m1, diversas 

cores. 
UNO RADEX 4 AS 	4,50 R$ 	 18,00 

108 
Tinta para pincel atômico TR37. Com  37m1, diversas 

cores. 
UNO RADEX 4 AS 	2,70 AS 	 1080 

ao 
TOTAL LOTE 15 R$ 	20.7±9,40 

VINTE MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE 

QUARENTA CENTAVOS 

REAIS E 

LOTE 16- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UND 	MARCA QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL 

Ácido muriático para aplicação em limpeza bruta em 

geral, embalado em frasco plástico de 1 litro e 

acondicionado em caixas de papelão com 12 unidades 

//' 	PASSOU cx 	
LIMPOU 

14/"  AS 	25,75 AS 360,50 

2 

,Agua Sanitária múltiplo uso de 1000mI embalado em 

frasco de plástico, cx contendo 12 unidades e 

acondicionados em caixa de papelão com hipocloreto de 
sódio 

/ UMPA FÁCIL 55 7 13,50 R$ 742.50 

3/ Alcool branco 1 litro embalagem secundaria cx com 12 

Â6ades 
CX / SANTA CRUZ 2 56,10 R$ 	 112,20 

cool em gel SOOg embalagem secundaria cx com 12 
unidades 

Cx .-" ECONÔMICO 16 48,75 R$ 	 780,00 

R. FRANCISCO JOSE ALBUOUERQUE PEREIRA. 264- CAJAZEIRAS -FONE; (85) 3273.2070 . CEP: 60.664-520  abastece.distribuidor3hOtmaiI.00m  

CNPJ: 13.298.51110001-83 - INSCRIÇÃO ESTADUAL; 06555453-1 
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bfi
DIÔUIDOQO 

GE\EROSA LIMENTICIOS /  MATERIAL DE EXPEDIENTE  /  LIMPEZA/ MOVEIS ('qu;, 
E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO 

NS 
1 

1•  

5/ 

Amaciante para roupa de 2 litros embalado em frasco 
plástico e acondicionado em caixa de papelão contando 
cloreto dialquli dimetil amônio, coadjuvante, perfume, 
preservante, corantes, acidulante e água produto 
inspecionado pelo lnmetro com validade de 3 anos 

UNO/ PASSOU  
LIMPOU 

2 3,86 R$ 7,72 

/ PASSOU 

Desinfetante Liquido de 1 litro embalado em frasco 
plástico e acondicionado em caixa de papelão contendo 
em sua composição água, ingrediente ativo, formol,  
sabão trietanolamina, âcool etilico, 
perfume, edta e corante, (Lavanda, jasmin, eucalipto e 
olnhol ex ei 12 

LIMPOU 
4/R$ 20,44 R$ 919.80 

,Jsodm 
orizador de ar Spray 400g aerosol, acondicionado 

Caixas de papelão, contendo em sua composição: 
partum. alcohol, aqua. sodium, nitrite e isobutante / 
propane. 

UND/ULTRESH 114/5 7,10 R$ 809,40 

• 
/ariadas 

tergente Líquido lava louças de SOOmI das mais 
fragrância embalada em frascos plásticos e 

acondicionados em caixas de papelão com 24 unidades 
cx /- PASSOU

33 
LIMPOU 

/R$ 
 

26,56 R$ 876,48 

Jetkida Spray 300m1 usado para exterminar insetos 
barata, formi as, moscas, pernilongos, mosquitos da 

denuejjps(indo ovos e larvas, embalado em frasco de 
300ml 

UND/MULflNSEa 39/R5 7,21 R$ 2.811,90 

10 

Limpa vidros SOOmI Indicado para a limpeza de 
embasamento e marcas de dedos, com transparência 
total aos vid 	s sem amoníaco, embalado em frasco de 
500m1

7   UNO / BRASIL 230  1,65 R$ 379,50 

11_/balado 
pador desengordurante para cozinha de 500m1 

frasco plástico contendo em sua composição: 
lauril éter, sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo 
etoxilado, éter glicóiico, água e perfume 

UNI?"  UAU 
75'' 

4,61 R$ 806,75 

12 j  

Limpador Multi - Uso de SOOmI embalado em frasco 
plástico com a composição contendo Linear alquíl 
benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iõnico, 
alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter 
glicôiico, álcool, perfume e água 

UNO ECONÕMICO 436 2,41 R$ 1.050,76 

13" 
Lustra móvel perfumado 200m1, embalado em frasco 
plástico, contendo parafina emulsificantes, solvente, 
umectante, preservante, fragância e água. 

UNV"  WORK 235--- R$ 2,38 R$ 559,30 

14/ 

Pedra sanitária com suporte de sustenção (desodorizador 
sanitário) na fragânçia lavanda com 40g embalada em 
caixa de papelão, contendo na composição: dodecil, 
benzeno suifonato de sódio, sílica, sulfato de sódio, 
carbonato de sódio, corantes e fragãnçia. Não contém 
paradiclorobenzeno. Produto inspecionado pelo inmetro, 
com validade de 3 anos. 

UNO Aa ANIFE 2686 leRS 

" 

1,00 2.686,00 

,J
ldor de Alumínio Liquido SOOmI embalado em frasco 

ástico e acondicionado em caixa de papelão com 24 
unidades contendo na sua composição emulgador, 
essência conservante 

a PASSOU 
UMPOU 

19 ,iÇ 29,98 R$ 

/ 
569,62 

/1 

RANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, 284- CAJAZEIRAS - FONE: (85) 32732070 - CEP: 60.864-520 - abastece.distribtJidOra@hOtmaIl.cO 'ri 

CNPJ: 13,298.511/0001-83 -INSCRIÇÃO ESTADUAL; 065554531 

 



46,13 645,82 CX 

 

GUARANI 

CX TYXAN YPE 

GUARANI 37,  

ASSEPLINE 198,60 1.390,20 

2,63 R$ 539,15 

$ 2.670,50 $ 	2.670,50 

185,00 

15,26 / 
5,00 

7 

6,18 

1 

ALYNE 

ALYNE 

UMPA FÁCIL 

n 
37 / 

 

DISTQIÔUIDOPfl Dt OUM[UTOSJ  
GÊNEROS ALIMENTiCIOS / MATERIAL DE EXPEDIENTE / LIMPEZA / MCVZ:S / Eu, !P,N,!  W OS 

E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO <fi bflSTf(f> 
• i'.oem :.rramu ia ivoazu paco ecom un .a-es 

de 200g caixa com 50 barras embaladas em sacos 
sticos e acondicionados em caixas de papelão 

11 
contendo na sua composição ácido graxos de 

coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de 
ácidos graxos de soja, cloreto de sódio, glicerina, alquli 

benzeno sulfonato de sódio, 
linear, perfume, edta ehdp, corante e água produto 

innrnl nin IMTRQ
pbãompó 

 
caixa 500g, embalada em caixa de papelão e 

/acondicionada em caixa de papelão com 24 unidades, 

17 	
contendo em sua composição: tensoativo aniõnico, 

tamponantes, coadjuvantes, 
sinergísta, corantes enzimas, branqueador óptico, 

esséztécla áRua alvelante e carpa.  
glicerinado multiativo perfumado em barra testado 

dermatológicamente, em embalagem comas unidades 

com cada barra pesando 200g. Produto inspecionado pelo 

INMETRO. 

14/ 

e   1̀ 

	
99,20 R$ 	1.190,40 

= 	12,39 18 

7 

Sabonete antibacteriano liquido, caixa com 12 unidades 
de ilitro 

PASSOU 

LIMPOU 

Sabonete Suave com Extrato de Frutas e Hidratante 90g 
e 'imbalagem de papelão contendo em sua composição 

bão base de sódio, água, carbonato de cálcio, perfume, 
cloreto de sódio, óleo de semente de girassol, carbonato 

de sódio, glicerina, extrato de aloe vera, dióxido de 

titãnio, ácido etilenohidroxidifosfõnico, ácido 

etilenodiaminoteracético, hidroxitolueno butilado 

UND 21/ 

Sabonete liquido na fragrãncla erva doce para mãos com 
20 	ação bactericida de SOOmI embalado em frasco plástico 

produto inspecionado pelo INMETRO, / 
/ 

0,96 1.353,6€ 

Shampoo de uso adulto composição ceramidas. Frasco 
contendo no mínimo 2 litro 

ondicionador de uso adulto, composiçjo ceramidas. 
Frasco contendo no mínimo 2 litro V' 

Água sanitária, em embalagem plástica, com 5.000 mi, 

tampa lacrada, teor de cloro de acordo com o limite da 

legislação pertinente (2,0% p/p a 25% p/p), registro do 
Ministério da Saúde, químico responsável, composição e 

informações do fabricante estampados na embalagem. 

Quando da entrega o produto deverá apresetar, no 
minimo, 80% do prazo de validade. 

Desinfetante perfumado com ação germicida e cloro 

- vo, fragráncias: floral, eucalipto, herbal, lavanda ou 
•inho, embalagem com S litros, com registro do 	

1/ 

25"
, 
 Ministério da Saúde, químico responsável, composição e 	GALÃO) 	AJEX 

informações do fabricante estampada na embalagem. 
Quando da entrega o produto deverá apresentar, no 
mínimo, 80% do prazo de validade. 

GALÃO' 

135,96 

' 24 

R: RANCISCO JOSE ALBUQUERQUE PEREIRA. 284. CAJAZEIRAS . FONE: (85) 3273.2070 . CEP: 60.864'520 .  abastece.distribuidorachotmaiUtrn  
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<fi 	bflSTfa>'N DISTQIbUILXDPO D[ flHM[nTOS,46ff  

  

GÉNEROSAUMENTICIOS  /  MATERIAl. DE EXPEDIENTE / UMPEZA  /  MOVEIS  1  EQUr \k'ros 
E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO 

1 

26 

Yrgente liquido lava-louças, com ph 
ermatologicamente testado, em embalagens contendo 5 
Quando da entrega o produto 

deverá apresentar, no mínimo, 80% do prazo de validade. 

GALÃc/"  BRAZIL 27/"R$ 6,69 R$ 180,63 

TOTAL LOTE 16 R$ 	24.446,58 

VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E 
SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS 

LOTE 17- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 

(TEM DESCRIÇÃO UND MARCA QTDE fVALORUNIT VALOR TOTAL 

/ 
1 ( 

Copo descartável para água, cor leitosa, capacidade 
180m1, reforçado, de primeira quaiØede, embalados em 
sacos plásticos com 100 unidades( 

j 
PCT / TOTALPLAST 

1 
138 RS 	2,93 R$ 404,34 

sanitária plástica com suporte / 	, UND' GURGEL 128 R$ 	3,38 AS 	432,64 .Escova 
Jsponja dupla face em embaigem de 03 unid 7/ UND BAKANINHA 348.."7R5 1,05 AS 	365,40 

4 ."Fôsforo contendo 10 caixas com 400 palitos / MAÇO / PARANÁ 72/' ,J1$ 	2,63 R$ 	189,36 " para limpeza em geral 
PAR/A /OMPACK 64 /" R$ 	2,40 R$ 	153,60 

6 / 'Papel hIgiênico: embalado em pacotes com 04 unidades7 
)mbalagem secundaria; fardos em plástico c/l6pacotes. 

FARDO / VISON 113"  AS 	26,00 R$ 	2.938,00 

77 P ano de chão branco tipo saco 100% algodão./ UNa" / popÓ' IS6 '  /5 	2,38 R$ 	371,28 
Pano flanela 38x58 cm na cor amarela embalada em saco 

UNO/ POpó 192 1,00 AS 	192,00 

9 Rodo plástico 40 cm com cabo de pelo menos 1,20 m UND 	' DIFRANCIS 84 / 4,03 AS 	338,52 

10Rodo plástico 60 cm com cabo de pelo menos 1.20 m UND DIFRANCIS 46 -" R$ 	6,95 R$ 	319,70 

112 
Sacos para lixo 60 litros: pacote com 100 unidades 	/ PCT ../' RAVA / 72-" AS 	10,40 AS 	748,80 

12 Sacos para lixo 100 litros: pacote com 100 unidades " PCT / RAVA / 24 AS 	17,03 AS 	408,72 

13/ Vassoura de pelo 40 cm com cabo dr pelo menos 1,20 n UND 7 DIFRANCIS 96" AS 	5,41 AS 	519,36 

a TOTAL LOTE 17 R$ 	7.381,72 

SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E 
SETENTA E DOIS CENTAVOS 

DUZENTOS E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS RE 

TREGA: NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMP' " RNECIMENT 
LIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

1 CLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDE 

F RNECIMENTO REFERENTE A FRETE. TRIBUTOS. DESLOCAMENTOS DE PESSOAL E DEMAIS ÔNUS PERTINENTES À - BRICACÃO E 

R: :RANCISC0 JOSE ALBUQUERQUE PEREIRA. 284- CAJAZEIRAS - FONE: (85) 3273.2070 - CEP: 60.864-520- abastece.distribuidorahOimaui.Om 
CNPJ: 13.298.51110001-83 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06555453-1 
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Fortaleza, 18 de julho de 2017. ABASTEC DIS BUIDORADE ALIMENTOS LTDA 

sócio ADMINISTRADOR 
cPF: 113.809.853.15 

ISCO RAUJONIA FILHO 

<fi  bflSTKE> 
TRANSPOR DO OBJETO LICITAÇÃO. 

DISTQIbUIDOQfl D[ flUNtUTOS LTDJ.   

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS! MATERIAL DE EXPEDIENTE /LIMPEZA/  MÕVEIr, / QUIPAP6'105 

E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO 

'a) 

o 

o 

N4/ 

R: FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE PEREIRA, 284 CAJAZEIRAS . FONE: (85) 3273 2070 . CEP: 60.864•520 abastece.distribuidora@hotmalCOifl 

CNPJ:  13.299.51110001-83  -INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06555453-1 
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PROPOSTA DE PREÇO 

DEST Á
.--- e~ RCIO E 5CP.':4'OS 

o 

i_7(3-3 
PÁGINA 

AQUIRAZ 17 DE JULHO DE 2017 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.07.03.1 - SRP 
RAZAO SOCIAL: DESTAK COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME 
CNPJ: 21.979.173/0001 -73 
ENDERECO: SITIO BARRINHA S/N TAPERA, AQUIRAZ - CE CEP: 61.700-000 
FONE: (85) 981742120 1(85) 997342114 . BANCO:BRADESCO 
AGENCIA: 0647— 1 
CONTA CORRENTE: 0042760-8 

1' 

PRIWEITL:RA MUNICIPAL DEI iORIZON'rL - CE 
(X)MISSÃOPERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREZADOS SENHORES 

APRESENTAMOS A VOSSA SENHORIA NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO 

PRESENCIAL N9 2017.07.03.1 - SRP ,CUJO OBIJETO É: Registro de Preços para Aquisição de Material de 
consumo, géneros alimentícios, Expediente, Limpeza e descartáveis destinados aos Programas e Projetos 
desenvolvidos pelo Fundo Municipal da Assistência Social do Município de Horizonte/Ce, (com ampla 
participação e colas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações comidas no Termo de Referência. 

NFST\ OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR , SOB AS PENAS DA LEI,  QUE TOMAMOS PLENO 
c:ONIIE(:IMEN1O DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUI NENHUM FATO 
IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E 
(:ONDIÇOES PREVISTAS NESTE EDITAL 

1.011: li 

[TE 
M 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUAN 
T 

V.UNIT V.EXTENS 

O 

V.TOTAL V.EXTENSO 

1 Arroz parboilizado, classe longo zilmar kg 1100 R$ 2,69 dois reais R$ dois mil, / fino, tipo 1, embalagem 
contendo 1. kg, com 
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 

e sessenta 
e nove 
Centavos 

2.957,24 novecentos 
e cinquenta 
e sete reais 
e vinte e 
quatro 
centavos 

1 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 
CNPJ: 21.979.173/000I-73 / CGF: 06.443.386-2 

ENO: SITIO BARRINHA, S/N, TAPRA, AQUIRAZ -CE, CEP 
CONTATO: (85) 981742120 / 997342114 

o 



2 Açúcar refinado - obtido da cana sublime kg 1196 R$2,43 dois reais R$ doisl?UT'í 

de açúcar. Com  aspecto cor, 
cheiro próprios, sabor doce; 
com teor de sacarose mínimo de 
99%p/p e 2 umidade máxima de 
0,3%p/p; sem fermentação, 
isento de sujidades, parasitas, 
materiais terrosos e detritos 

animais ou vegetais; 
acondicionado em plástico 
jóxic&)ialidade mínima 
meses a contar da data de 
entrega. 

e 
quarenta 
e três 
centavos 

2.900,54 novecentos 
reais e 
cinquenta e 
quatro 
centavos 

3 Feijão de corda tipo 1- da roça kg 180 R$ 5,37 cinco reais R$ novecentos 

embalagem: saco plástico 
transparente, hermeticamente 
fechado com 1 kg. Constituído 
de grãos inteiros e novos, com 
umidade permitida em lei, 
isento impurezas, sujidades, 
parasitas materiais terrosos e 
detritos animais ou vegetais que 

possam torná-lo impróprio para 
consumo humano ou 
comprometer o 
armazenamento. Validade 
mínima de?dias a partir da data 
de entrega. Deve ter 
informações nutricionais na 
embalagem conforme o 

ministério da agricultura. 

e trinta e 
sete 
centavos 

966.13 e sessenta e 
seis reais e 
treze 
centavos 

4 Feijão carioca tipo 1- da roça kg 40 11$4,16 quatro R$ cento e 

embalagem: sa o plástico 
transparent;  Ø 
hermeticamente fechado com 1 
kg. Constituído de grãos inteiros 
e novos, com umidade permitida 
em lei, isento impurezas, 
sujidades, parasitas materiais 
terrosos e detritos animais ou 
vegetais que possam torná-lo 
impróprio para consumo 

reais e 
dezesseis 
centavos 

166,57 sessenta e 
seis reais e 
cinquenta e 
sete 
centavos 

" humano ou?Zomprbrniio 
armazenamento. Validade 
mínima de 180 dias a partir da 
data de entrega. Deve ter 
informações nutricionais na 
embalagem conforme o 
ministério da agricultura. 

5 Farinha de Mandioca; Farinha de kicaldo kg 170 R$ 4,50 quatro R$ setecentos e 

Mandioca tipo 1, classe branca reais e 765,44 sessenta e 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
CNN: 21.979.173/0001-731 CC?: 06.443.386-2 

F,ND: SITIO RARRINHA, SIN, TAPERA. AQUIRA?. -CE, CEP: 6 .7 
CONTATO: (85) 98174-21201997342114 
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r)EST c.. 
COM RCIO E SER'49C;.:!. 

fina, isenta de sujidades. 
Produto obtido pela 

desidratação e moagem de 
raízes de mandioca, tratadas por 
processos tecnológicos 
adequados e. isentas do radical 
cianeto, submetido ao  •  rocesso 

cinquenta 
centavos 

cinco reais e 
quarenta e 
quatro 
centavos 

torrefação. O' t. 170 

k
qg

,broduto deverá ser da classe 

Tranca, seca e fina, do tipo 1 e 
classificado conforme os 
padrões do Ministério da 
Agricultura. Saco de polietileno 
transparente, hermeticamente 
fechado porfennossoldageSna 
vertical c na horizontal com peso 
líquido de 1kg 

6 Farinha de trigo especial com 
fermento: características: obtida 
do trigo moído, limpo e 

dona benta kg 204 R$ 2,84 dois reais 
e oitenta 
e quatro 
centavos 

RS 
579,12 

quinhentos 
e setenta e 
nove reais e 

doze 
centavos 

(desgermÍv6)cor branca; 
isenta de sujidades, parasitas e 
larvas; livre de fermentação, 
mofo e materiais terrosos; 

validade 	
mínima de 03 meses 

contados a partir do 	- 

recebimento do produto(Es) 
acondicionado em saco plástico 
transparente c atóxico S pacote 
com Kg •,e 	2 '7 

7 

7 

Fécula de mandioca; embalada 
em sacos plástico 

iermcticamente fechado por 

pinduca kg 290 R$ 5,17 cinco reais 

e 
dezessete 
centavos 

R$ 
1.499,30 

mil 
quatrocento 
s e noventa 
e nove reais 
e trinta 
centavos 

'iermossQjdagenEha vertical e na 
horizontal pacotes de 1kg. Com  
data de fabricação e validade, 

8 

6' 

Floco de milho; pré-cozidos, 
amarelos, com aspecto, cor, 

cheio e sabor próprio, com 
ausência de umidade, 
fermentação, ranço, isento de 
sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem, plásticas 
transparentes e atóxicas, limpa, 
no violada, resistente que 
garanta a integridade do 

produto. A embalagem de SOOg 
plástica e deverá conter 
externamente 

os dados de identificação e 
procedência, informação 

bonomilho 858 R$ 1,75 um real e 
setenta e 

cinco 
centavos 

R$ 
1.500,13 

mil e 

quinhentos 

reais e treze 
centavos 

-  AI 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
CNPJ: 21.979.173/0001-73 / CCF: 06.443.386-2 

ENU: SITIO BARRINITA, .S/N, TAPERA, AQUIRAZ -CE, CEP: 61.70 
CONTATO: (85)981744120 /997342114 
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COM RCIO E SLk'.'I; 5 

11 Ww 
nutricional principalmente 
destacando ser isento de glúten 
na produto, número do lote, 

quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 05 meses a 
partir da data da entrega na 
unidade requisitante 

9 Macarrão massa ovos espaguete brandine €t) 1.150 R$ 3,39 três reais R$ três mil, 

eV 

n8; Farinha de trigo especial c 
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 
embalagem6j plástica, 
transparentes, limpos, não 
violados, resistentes, isentos de 

matéria terrosa e em perfeito 
estado de conservação. Não 

poderá Gtar)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 no mínimo de 500g. 

-- e trinta e 

nove 
centavos 

3.902,41 novecentos 
e dois reais 
e quarenta e 
um 
centavos 

10 Proteína de soja texturizada, sora kg 50 R$ dez reais e R$ quinhentos 

composição básica soja 50% e 
). carboidrato 30%, 
apresentação farinha, aspecto 
físico sólido embalagem de SOOg 

10,35 trinta e 
cinco 
centavos 

517,47 e dezessete 
reais e 
quarenta e 
sete 
centavos 

11 Soja preta. Apresentar data de sora pct 100 R$ 9,58 nove reais R$ novecentos 
valida 	mínima de 6 meses, 
boas(jj) condições de 
armazenamento, acondicionado 
em embalagem plástica 
transparente, resistente, com 
capacidade de6j Sabor  

e 
cinquenta 
e oito 
centavos 

957,86 e cinquenta 
e sete reais 
e oitenta e 
seis 
centavos-  1, 

variado: frango e carne 

VALOR TOTAL: DEZESSESIS MIL SETECENTOS E DOZE R$ 

REAIS E VINTE CENTAVOS 16.712,2 
o  

I.UTL III 
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ITE 
M 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUAN 
T 

V.UNIT V.EXTENS 

O 

V.TOTAL V.EXTENSO 

1 Achocolatado em pó, obtido marata kg 182 R$ quinze R$ dois mil, 

V 

pela mistura de cacau em pó 
com açúcar (sacarose glicose 
pura ou lactose), de matérias 
primas sãs e limpas, 
isentas de matérias terrosas de 
parasitas, detritos animais, 

casca díÇsemente de cacau e 
outros detritos vegetais, 
admitindo umidade máxima 
de 3,0% p/p. - embalado em 

pacotes de 800g com dados de 
identificação e procedência, 
prazo de validade e registro em 
órgão competente. 

15,28 reais e 
vinte e 
oito 
centavos 

2.781,76 setecentos e 
oitenta e um 
reais e 
setenta e 

seis 
centavos 

2 Adoçante embalagem com 100 adocyl und 50 R$ quatro duzentos e 

ml aspecto físico liquido 

límpido 	transparente, 
ingredientes sacarina sódlca, 
ciclamato de sódio e 
edulcorantes, tipo dietético, 
características adicionais bico 

4,13 reais e 
treze 
centavos 

206,33 seis reais e 

trinta e três 
centavos 

(ador) 
3 Amido de milh 	embalado em maisena pct 90 R$ seis reais e R$ seiscentos e 

V 

pape(permeável)limpo, não 6,85 oitenta e 
cinco 
centavos 

616,73 dezesseis 
reais e 

setenta e 
três 
centavos 

violado, resistente e 
acondicionado em caixas de 
papelão resistentes, que 

garantam a integridade do 
produto. A embalagem deverá 
conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de 
entrega Embalagem de SOOg. 

4 Amido de milho - produto maisena pct 184 R$ dois reais R$ quatrocento 

amilaceo extraído do milho, 
para o preparo de mingau, com 
aspecto cor, cheiro e sabor 
próprio, sabor: tradicional, 

com umidade max 14% por 
peso, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, 
acondicionado em saco de 

2,63 e sessenta 
e três 
centavos 

484,29 se oitenta 
quatro 
e vinte 
nove 
centavos 

e 
real', 

e 4  

papel impermeável, fechado, / 
DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
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ESTLf 
COMERCIO E s.r.vpc 3 

etc reembaiad. 	m caixa de 
- 	 "- À 

papel vedado, etc, com peso 

liquido de 200g 

5 Aveia em flocos finos. isenta de quero pct 214 R$ sete reais R$ mil 

impurezas, mofos e umidade 
Embalagem plástica, atóxica, 

7,10 e dez 
centavos 

1.518,76 quinhentos 
e dezoito 

iisparente)nào violada, 
contendo dados do produto: 

reais e 
setenta e 
seis 
centavos 

jitificaçã>rocedência, 
ingredientes, informações 
nutricionais, lote, gramatura, 
datas de fabricação e 
vencimento. Validade mínima 
de 6 (seis) meses a contar da 
data de entrega do produto. 
Pacote de no mínimo 400 
gramas. 

6 Caldo de carne, acondicionado kinnor cx 140 R$ um real e cento e 

em embalagem com peso 
mínimo de 63g, contendo 6 
tabletes, a base de sal, gordura 
vegetal, amido, cebola, extrato 
de carne, salsa, alho, cúrcuma, 

Rimenta-do-reino branca, noz-
fójmoscada, cravo, realçadores 

1,39 trinta e 
nove 
centavos 

194,77 noventa e 
quatro reais 
e setenta e 
sete 
centavos 

de saborlutainato) 
monossódico e inosinato 
dissódico, aromatizante e 
corante caramelo, sem gordura 
transgénica e sem glúten. 
Deverá conter no. rótulo ou 
impresso na embalagem, de 
forma legível, os dados do 
fabricante, a data de fabricação 
e o prazo de validade 

7 Colorífico, alimentício, a base marata pct 430 R$ setenta e trezentos e 

de urucum. Embalagem: pacote 
com 100. gramas, com dados 
de identificação do produto, 
marca do fabricante, 
prazo de validade e peso 
liquido, e de acordo com as 
normas e/ou resoluções da 

0,71 um 
centavos 
de real 

303,15 três reais e 
quinze 
centavos 

ANVISAJMS. 

8 Café - de primeira qualidade, café pct 646 R$ cinco reais R$ três mil, 

V 

com seI 	A 	isento de 
grãos 	retoverd s o 

puro 5,23 e vinte e 

três 
centavos 

3.376,25 trezentos e 

setenta e 
seis reais e 
vinte e cinco 
centavos 

fermentados e crus, na cor 
castanha claro a moderado 
escuro, 

.sjarnargp?torrado e moído, 
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aroma e sabor característicos 
de regular a intenso, isento de 
gosto riozona, qualidade global 
mínimo aceitável 
maior que 3,5 pontos na escala 

sensorial de zero a dez, 
contendo impurezas máximo 
de 1%, outros produtos 0% e 
umidade ate 5%, 

acondicionado em embalagem 
a vácuo de 250g. 

9 Chá, tipo chá de ervas, uso mate cx 122 R$ dois reais R$ trezentos e 

alimentício resen ação 2,88 e oitenta e 

oito 
centavos 

350,92 cinquenta 
reais e 
noventa e 
dois 
centavos 

saquinhos com(QJ no mínimo 
oZ  aracterísticas adicionais 
prazo validade mínimo de 12 
meses caixa com 10 unidades. 

10 Creme deleite, ingredientes; betania lata 364 R$ cinco reais R$ dois mil, 

4 

gordura jçtea- mínimo 35%, 5,79 e setenta 

e nove 
centavos 

2.107,71 cento e sete 
reais e 

setenta e 
um centavos 

1. a 	64ES ES—  ) 
apresentação lata, peso 300 g, 
prazo validade lano, 
conservação16 2.242,241) ,FRtFEITURA  

Murucusi. DFHORIZONTE) 

- ORIZONTE5 
ambiènte seco e arejado, a 

base de leite, origem animal, 
primeira 
qualidade. 

11 Creme de nata. Ingredientes, kj pote 170 R$ oito reais R$ mil 

creme de leite e sal, prazo 
validade de 30 dias da data de 
entrega. Podendo conter 
vitaminas e outras substâncias 
permitidas, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, 
inspecionado pelo SIF ou SIE, 
acondicionado em embalagem 
lacrada, embalado em pote 
com 500g 

8,31 e trinta e 
um 
centavos 

1.412,63 quatrocento 
se doze 
reais e 
sessenta e 
três 
centavos 

- 

-.4/ 
12 Ervilha em Conserva; ervilha quero lata 320 R$ um real e quinhentos 

graúda e macia reidratada, em 
conserva, 
imersa em liquido tamanho e 

coloração uniformes. Embalada 

1,80 oitenta 
centavos 

574,53 e setenta e 
quatro reais 
e cinquenta 
e três 

7' em lata 
contendo 300g de peso liquido 

centavos 

e 200g drenado. Em sua - 

composição' / 
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—t 

4 —t 

deverá conter, no máximo 

6,4Smg de sódio / /" 
13' Extrato de tomate 

concentrado: características: 
produto resultante da 
concentração da polpa de 
tomate por processo 
tecnológico; preparado 
com frutos maduros 
selecionados sem pele, 
sementes e corantes artificiais; 
isento de sujidades e 
fermentação; validade mínima 
de 14 meses contados a partir 
do recebimento do produto; 
acondicionado em lata - 350gr - 

com envasamento à:vácuo; 
demais condições de acordo 
com as normas de 

saúde/sanitárias vigentes 
AN VISA, sif e outras). 

quero lata/ 310" R$ 
3,46 

três reais 

e quarenta 
e seis 
centavos 

RS 
1.072,35 

mil e setenta 

e dois reais e 
trinta e 
cinco 
centavos 

[14/'~~1,eite condensado; composto de 

ite integral, açúcar e lactose 
radicional); de consistência 
remosa e textura homogênea; 
alidade mínima 10 meses a 
ontar da entre 

condicionâdo em lata de 395 

italac lati 3341R$ 

4,35 

quatro 
reais e 
trinta e 
cinco 
centavos 

1.453,63 
) 

mil 

quatrocento 
se 
cinquenta e 
três reais e 

sessenta e 
três 
centavos 

&. 	de vidro com no mínimo 	 rol 

arcialmente desidratado, 	 3,49 	e quarenta 	1.122,94 	vinte e dois 
reparado com 	 e nove 	 reais e 
ospermaprocedente 4e frutos 	 centavos 	 noventa e 

sãos e maduros, isentos de 	 quatro 
substâncias 	 centavos 

& 	
200m1 	

/7 	
"\4

'- 	16 Leite de vaca longa vida; 	\X 	efege 	und 	199 	R$ 	três reais 	R$ 	seis mil, 

eite de coco; concentrado, 	do coco 	und 	322 	R$ 	três reais 	R$ 	mil cento e 

estranhas à sua composição, 
ausência de sujidade, parasita e 
larvas. OIJnd rótulo deve 
constar denominação do 
produto, embalado em garrafas 

validade e pesó liquido. O 
produto devera ter registro no 
ministério da agricultura e/ou 

integral,uht, embalagem 	\' 	 3,36 	e trinta e 	6.698,18 	seiscentos e 
teira_k,pak com 01 Ir com 	 seis 	 noventa e 
iifõrmaçôes nutricionais, 	 centavos 	 oito reais e 
identificação do produto, 	 dezoito 
marca do fabricante, prazo de 	 ta os 
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ministério da saúde 
 

17 Maionese, a base de óleo quero vidro 320 R$ quatro mil 

• 
vegetal, ovos, água, açúcar, sal, 
vinagre, amido modificado, 
suco de jjúiã 	conservador 

4.76 reais e 
setenta e 
seis 
centavos 

1.522,05 quinhentos 
e vinte e 
dois reais e 
cinco 

centavos 
áGjdclZrbico, espessante goma 
xantana, acidulante ácido 

'-4jticQ, antioxidante,  rante 
páprica e aromatizantes, 

acondicionado em potes de 
vidro de, no mínimo, 250g, 

contendo no rótulo ou 
impresso na embalagem os 
dados 
do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

18 Margarina Vegetal - com sal, puro und 194 R$ três reais R$ setecentos e 

composto de no mínimo 80% 

de gordura e leite, 0% de 
gorduras trans, podendo conter 
vitaminas e outras  uhstândas  - 
permitidas, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios, 
inspecionado pelo SIF, 
acondicionado em embalagem 
lacrada, 
embalado em pote com sOOgf 

sabor 

/ 

3,77 e setenta 

e sete 
centavos 

731,26 trinta e um 
reais e vinte 

e Seis 
centavos 

19 Milho beneficiado p/fvlugtit;. quero pct 162'# R$ dois reais R$ trezentos e 

Ausência de sujidades, larvas e 
parasitas. Embalagem de soogt 

2,14 e quatorze 
centavos 

347,20 quarenta e 

sete reais e 
vinte 

- - centavos 

20 Milho para pipoca grupo duro fibra pct ' 234tR$ dois reais R$ seiscentos e 

classe amarelo, tipo 1, 
embalado em saco de 
poliettleno de SOOg, 
acondicionados em fardos. 

2,69 e sessenta 
e nove 
centavos 

629.09 vinte e nove 
reais e nove 
centavos 

Validade mínima de 
6 meses, a contar da data de 
entrega. ,- 

21 Molho alimentício tipo catchup. quero und 190 R$ cinco reais R$ mil e oitenta 
Composição básica: 
concentrado de tomate, sal, 
açúcar e condimento. Aspecto 
físico: pastoso acondicionado 
em frasco plástico de no 

5,72 e setenta 
e dois 
centavos 

1.085,89 e cinco reais 
e oitenta e 
nove 
centavos 

mínimo 300m1 .-'' z .J 
22 Óleo de soja refinado tipo 1, sova und / 214/R$ três reais R$ oitocentos e 

que sofreu proresso 

tecnológico adequado como 
3,93 e noventa 

e três 
840,85 quarenta 

reais e 

degomagem, neutralização, centavos t.JfD ji oitenta e 
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E 
clarificação e filtragem. 
Embalagem 
plástica contendo no corpo da 
embalagem informações do 
fabricante, ingredientes e data 
de vencimento. O produto 
deverá ter registro no 
ministério da agricultur 	e/ou 

ministério da saúde. 
embalagem 900 ml. 

	• rttfle, Cray 

cinco 

centavos 

23 

- 

Milho verde em conserva grãos 
inteiros, com tamanho e forma 
regulares, sem aditivos 
químicos, conservados em água 

e sal. Livre de fermentação, 
isento de matéria terrosaje_ 
parasitas e detrito6nimais e 

quero 
. 

lata 280 R$ 
1,80 

um real e 
oitenta 
centavos 

502,71 

quinhentos 

e dois reais e 
setenta e 
um centavos 

vegetais. O produto inclusive o 
liquido de cobertura devem 
ocupar, no mínimo, 90% da 
capacidade do recipiente. 
Aparência; grãos inteiros de 

consistência própria e não 
esmagados. Cor, cheiro e sabor 
próprios. Validade mínima de 
12 meses. Embalagem: - 
primária: lata de folha de 
flandres, com verniz sanitário, 
com peso líquido de 200g. 
Rotulagem: de acordo com a 

legislação  igente, Nos rótulos 
as erribalagens primária 

deverão está impressas de 
forma clara e indelével as 
seguintes informações; 
identificação do produto, 
inclusive a classificação e a 
marca, nome e endereço do 

fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e peso 
liquido, n° de registro no órgão. 
competente. 

24 Queijo Parmesão-miado,,, . quata pct -' 

/ 

340 

. 

R$ 
3,10 

três reais 
e dez 
centavos 

R$ 
1.054,68 

mil e 
cinquent 
quatro ?Wds 
e sessenta e 
oito 
centavos 

podendo ter conservante, 
apresentação em embalagem 
de 50 g. Inspecionado pelo S1F 
ou SE 

25 

'—__....t/e 

Sal refinado iodato; produto 

seguirygislacão vigente. 

piramid 

e 
kg' 1964"R$ 

0,79 

setenta e 
nove 

centavos 

150,02 

cento e 
cinquenta 
reais e dois Deve apresentarsob forma de 



cristais brancos, com 
granulação uniforme 
própria à respectiva 

classificação devendo ser 
inodoro, salino-salgado 
próprio, estar isento de 
sujidade, microorganismos 
patogênicos e outras 
impurezas capazes de provocar 
alterações do alimento. O teor 
de iodo deve estar de acordo 
com a legislação • vigente. 

de real cents 	 

Embalagem primária: 
polietileno atóxico contendo 
1000g do produto. Embalagem 
secundária: saco plástico de 
polietilenojipo fardo contendo 
30 kg. 

'26 Tempero completo, tradicional, top und(160' R$ dois reais R$ quatrocento 

constituído pela mistura de sal 
refinado, podendo ser 
acrescentado de alho, cebola 
em pó, salsa em flocos e outros 
condimentos, sem pimenta. 

sabor 2,75 e setenta 
e cinco 

centavos 

440,67 se quarenta 
reais e 
sessenta e 

sete 
centavos 

Embalagem: em pote 
plástico com no mínimo 250 
gramas, com dados de 
identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, peso liquido. 

27 Vinagre de álcool. Embalagem regina und 170 R$ um real e R$ trezentos e 

com 500 ml, com dados de 
identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade, 

1,93 noventa e 
três 
centavos 

327,59 vinte e sete 
reais e 
cinquenta e 
nove 
centavos 

28 Rapadura em tablete - doce und 11.000 R$ um real e doze mil, 

acondicionado em porções sabor 1,14 quatorze 12.511,4 quinhentos 

individuais, em papel celofane, 
transparente, atóxico, 
resistente, hermeticamente 
fechado. A embalagem deverá 
conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
número de lote, data de 

validade, quantidade do 
produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 

centavos O 

Je 

e onze reais 
e quarenta 
centavos 

- 

6 (seis) meses a partir da data 
de entrega. Resolução CNNPA 

/ 	1 
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EST  
n° 12, de 1978. Embalagem de 
aproximadamente 200 

VALOR TOTAL: QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E DEZOITO R$ 

REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS 44.418,3 
5 

IÁ)TIi IV 

ITE 
M 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UN 
Dj 

QUAN V.UNIT 

/ 
V.EXTENS 
O 

V.TOTAL V.EXTENSO 

1 Biscoito Champanhe - FLAMBOVAN PCT/ 272' R$ quatro R$ mil cento e 

composição básica: farinha T 4,38 reais e 1.191,4 noventa e 

de trigo, ovo, fermento 
químico, gordura vegetal, sal 

trinta e 
oito 

7 um reais e 
quarenta e 

açúcar, outras substancias 
permitidas, condicionado em 
embalagens plástica de no 
mínimo 200g / 

centavos \ sete 
centavos 

2 Biscoito Doce - sem recheio ESTRELA / P 316 R$ quatro R$ mil 

tipo maizena, vitaminado, 4,56 reais e 1.440,6 quatrocento 

composição básica: farinha 
de trigo, gordura vegetal, sal, 
açúcar, outras substancias 
permitidas, acondicionado 
em embalagem plástiØ de 

cinquenta 
e seis 
centavos 

4 
reais e 
sessenta 
quatro 
centavos 

se quarenta 

e 

no mínimo 400g 	' / 
3 Biscoito doce recheado COELHO PCT 

,1 

5960  um real e R$ novecentos 
wafer: sabores variados 
composição básica farinha de 

1,58 cinquenta 
e oito 

941,20 e quarenta e 
um reais e 

trigo, gordura vegetal 
hidrogenada; açúcar e outras 

centavos ,. vinte 
centavos 

o substâncias ermitidas; 

,,- 

astnniiÇmnima Os meses a 
contar data entrega 
embalagem filme bopp; 
pesando no mínimo 140 
gramas; e suas condições 
deverão estar de acordo com 
as normas vigentes. 

4 Biscoito doce sortido. ESTRELA PCT / 454 R$ dois reais R$ mil duzento 
Ingredientes obrigatórios: 2,74 e setenta 1.241,8 e quarenta e 
farinha de trigo, açúcar, 
gordura vegetal, fermento, 
amido de milho, sal, êlecitina 
de soja. Embalagem primária: 
sacos plásticos atóxicos de 

e quatro 
centavos 

7 um reais e 
oitenta e 
sete 
centavos 

SOOg. / 41  
5 Biscoito recheado sem COELHO PCT' 656-' R$ um real e R$ mil cento e 

gordura trans, sabores 1,81 oitenta e 1.190,1 noventa 
variados, embalagem de um 2 	-. reais e doze 
140g, com identificação do 
produto, data de fabricação e 

centavos t 	" centavos 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
CNPJ: 21.979.17310001-731 CGF: 04.443386-2 

ENO: SITIO RARRINHA, S/N, TAPERA, AQUIRA7. -CE, CEP: 61.7 
CONTATO: (85)98174-2120/ 997342114 
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prazo de validade, O produto 
deverá ter registro no 
ministério da saúde  

aJt. 
• 

Z! 

6 Biscoito salgado sortido ESTRELA PCT 304 R$ dois reais R$ oitocentos e 

embalagem em saco plástico 

com no mínimo 400g com ,/' 

identificação do produto, 
data de fabricação e prazo de 

/ 2,74 e setenta 
e quatro 

centavos 

831,56 trinta e um 

reais e 
cinquenta e 

seis 

validade. O produto deverá 
ler registro no ministério da 
saúde 

/ centavos 

7 Biscoito tipo cream crack ESTRELA PCT 628 R$ três reais R$ dois mil, 

embalagem 400g, 3,75 e setenta 2.355,3 trezentos e 

embalagem primária em 

pacotes de 400g. 
Constituição mínima: farinha 
de trigo, creme vegetal, 
amido, açúcar e sal refinado. 

e cinco 
centavos 

8 cinquenta e 
cinco reais e 

trinta e oito 
centavos 

Mínimo de lGOcal e 3g de 

proteínas, para cada porção 
de 40g do produto. Livre de 
impurezas e validade mínima 
de 90 dias da data de entrega 
do produto. Registro no 
ministério da saúde 

VAOR TOTAL NOVE MIL CENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E 
QUATRO CENTAVOS 9.192,2 

4 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 	r MARCA UNO QUANT )/.UNIT V.EXTENSO V.TOTAL V.EXTENSO 

1 Pão de coco, com SOOg de  PANEVITA UND 160 R$ cinco reais R$ novecentos 

qualidade. Embalado em 
saco plástico -transparente, 
contendo 01 unidade com 
nome do fabricante $3J 

5,63 e sessenta 
e três 
centavos 

900,90 reais e 
noventa 
centavos 

ingredientes e data de 
validade. Apresentar 
Registro Sanitário da 
empresa fabricante. 

/7 

2 Pão de leite, com 20g, deQ PANEVITA pct 	' 152' R$ doze reais R$ mil 	- 
qualidade. Embalagem em 
saco plástico 2. transparente 
com informações do 
fabricante ingredientes e 
data de validade. Apresentar 

Registro Sanitário da 
empresa fabricante. 

12.15 e quinze 
centavos 

1.847,44 oitocentosi 
e quarenta 
e sete reais 
e quarenta 
e quatro 
centavos 

3 Pão para cachorro quente - PANEVITA pct 270 R$ três reais e R$ 
SOB cada, embalagem 3,96 noventa e 1.068,50 sessenta e 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
CNPJ: 21.979. 73/0001-73 / CGF 06.443.386-2 

INI): SITIO BARRINHA, S/N, TAPERA, AQU RAZ-CE, CEP: 61.7 
CONTATO (85) 98174-2120/997342114 



primária em sacos 3. de 
polictil 	e Sfflg. 

seis 
centavos 

oito reais e 
cinquenta 
centavos Inviolados com informações 

do fabricante 
ingredientes e data de 
validade, contendo 10 pães. 
Composição: farinha de trigo 
enriquecida com ferro, 
creme vegetal, sal açúcar 
etc; 

4 Pão para hambúrguer; SOg, 
sem gergelim. Pacote com 
SOOg; 
4. embalado em saco de 
polietileno vedado, tendo 
especificado na 
embalagem o nome do 
fornecedor, data de 
fabricação e prazo de 
validade 

PANEVITA PCT 270 R$ 
3,96 

três reais e 
noventa e 
seis 
centavos 

R$ 
1.068,50 

mil e 
sessenta 
oito reais 
cinquenta 
centavos 

e 
e 

VALOR TOAL: QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E 
TRINTA E TRES CENTAVOS 4.885,33 

1X >11: VI 

ITE EPECIFICAÇÀO MARC 
A 

UN 
D 

QUAN 
T/ 

V.J1IT 

/ 
V.EXTENS 
O 

V.TOTAL V.EXTENS 
O 

lIPolpa de frutas 100% natural, 
congelada e embalada em 
pacotes de 1 kg (sabores variados) 

PURA 
FRUTA 

KG / 244R$ 1 
10,98 

dez reais e 
noventa e 
oito 
centavos 

2.678,92 
dois mil, 
seiscentos 
e setenta e 
oito reais e 
noventa e 
dois 
centavos 

VALOR TOTAL: DOIS MIL SEICENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E 
DOIS CENTAVOS 2.678,92 

li 1.1.1:  VII 

ITEM E/ECIFICAÇÃO MARCA (iND 9CÍANT VNlT V.EXTENSO V.TOTAL V.EXTENSO 

1 4EFRIGERANTE composto FREVO FARDO" 88/'R$ trinta e R$ três mil, 
por água gasosa/xarope, 
embalado em garrafas PET 
de 2L, acondicionado em 
fardos de 06 
garrafas(saboresvariados) 

35,26 cinco reais 
e vinte e 
seis 
centavos 

3.102,83 cento e 
dois reais e 
oitenta e '-
três 
centavos 

VOLOR TOTAL: TREZ MIL CENTOE DOIS REAIS E OITENTA E TRES R$ 	" 
CENTAVOS 3.102,83 - 

1.0T1, V111 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 
CNPJ: 21.979.173/0001-73 / CGF: 06.443386-2 

EN»: SITIO BARRINJIA, S/N, TAPER,t, AQIJIRAZ -CF, CEP: 61.700-0 
CONTATO: (85) 98174-21201997342114 
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EST *jj; 
O CMFRCIO E SFÍVICCt 

ITE 

M 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UN 
D 

QUAN 
T 

V.UNIT V.EXTENS 

O 

V.TOTAL 

O 	1 
1 Salsicha, origem carne suma e 

bovina, temperatura '  
conservaçâo,prazo validade 180 
dias, tipo adicional, 
características adcionais 
embalada e resfriada, tipo uso 
cachorro - quente. 

ESTREL 
A 

KG 242 R$ 
13,43 

treze reais 
e quarenta 

e três 
centavos 

R$ 
3.250,69 

três mil, 
duzentos 

e 
cinquenta 
reais e 
sessenta e 
nove 
centavos 

VALOR TOTAL: TRES MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS -- 

E NOVE 
3.250,69 

LOTE- IX 

1ff 
M 

ESPECIFICAÇÃO MARC 
A 

UND QUANTV,IJNIT 

/ 

V.EXTENS 

O 

V.TOTAL V.EXTENS 

O 

1 

i 

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

/AVINE BANDfi'  
A 7 

162'  R$ 
12,56 

doze reais 

e 
cinquenta 

e seis 
centavos 

R$ 
2.034,46 

dois mil e 
trinta e 

quatro 
reais e 
quarenta e 
seis 
centavos 

VALOR TOTAL: DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 
E SEIS CENTAVOS 2.034,46 

ITE 
M 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUAN 

7 
V.UNIT' 

/ 

V.EXTENSO V.TOTAL V.EXTENS 

o 
1 Carne bovina (patinho) carne ' FRIBAL KG / 360'R$ vinte e três R$ oito mil, 

bovina; animais sadios; d) 
qualidade; patinho; bife; fresco; 
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; pacote primários de 

23,78 reais e 
setenta e 
oito 
centavos 

8.561,52 quinhento 
s e 
sessenta e 
um reais e 
cinquenta 
e dois 
centavos 

01 (um)kg. E secundário de 10 
(dez) kg. 

2 Carne de charque Bovina. DOM PCT 350 R$ dezessete R$ seis mil, 
Produto preparado a partir de 
carne bovina, passando por dois 
processos intensos: a salga e a 

VICTOR 17,54 reais e 

cinquenta e 
quatro 

6.139,14 

J 

L 

ce67 
trinta 	___ 

nove reais 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
CNN: 21.979.17310001-73/ CCF: 06.443382 

EM»: SITIO BARRINHA, S/N, TAPERA, AQUI RAZ-CE, CEP: 61.70 
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A 

secagem. 
Gordura máxima de 15%. 
Aspecto não pegajoso. Cor 
amarronzada e 2 odor 
característico. Produto deve 
seguir a legislação vigente. 

RegistnjIiSlF. Embalagem 
primária: polietileno atóxico a 

vácuo com 500g do produto. 
Embalagem secundária: 

acondicionados em caixas de 
papelão vedadas contendo do 

roduto. EMBALAGEM 

Carne moída de P qualidade 
sem gordura. Apresentar 
carimbo do SIE ou SIE, data de 
validade, embalagem inviolável, 
em boas 
condições de armazenamento. 
Pacote com SOOg 

Iy 1. e 
—a.. 

COMERCIO E SI rviCu 
na  Í --

ronta'. 

quatro mil, 
duzentos e 
trinta e 
sete reais 
e trinta e 
três 
centavos 

3 

centavos 

FORTBOPCT 330 doze reais e 
12,84 oitenta e 

quatro 
centavos 

e 

* 

VALOR TOTAL: DEZOITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE R$ 

CENTAVOS 
	

18.937,99 

1  .( rií-: N  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNriJANT  VJM1IT V.EXTENSO V.TOTAL V.EXTENSO 

1 Filé de peito de frango: frango semi- REAL KG 550 tR$ treze reais R$ sete mil, 

processado; de 1* qualidade; peito 
sem osso e sem pele; partes inteiras 
sem tempero; característicosem 
manchas e parasitas; acondicionado 
em sacos transparente; atóxico; 
resistente; embalagem primária 
pesando entre 1 (um) kg; e 
secundária pesando 10 (dez)kg. 

13,65 e sessenta 
e cinco 
centavos 

7.506.84 quinhentos 
e seis reais 
e oitenta e 

quatro 
centavos 

(entrega quinzenal, validade mínima 
de 90 dias da entrega do produto). j 

2 Sobre coxa de frango: frango semi- REAL K&' 55 R$ nove reais R$ cinco mil, 
processado; de 1°  qualidade; peito 
sem osso e sem pele; partes inteiras; 
sem tempero; característico; sem 
manchas e parasitas; acondicionado 
em saco plástico transparente; 
atóxico; resistente; embalagem 
primária pesando entre (um) kg; e 
secundária pesando 10(dez) kg. 

9,81 e oitenta e 
um 
centavos 

5.397,48 trezentos e 
noventa e 
sete reais 
e quarer%;a 

e oito...JW 
centavos 

(entrega quinzenal,validade mínima 
de 90 dias da entrega do produto). 

VALOR TOTAL: DOZE MIL NOVICENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E 
DOIS CENTAVOS 12.904,32 

DESTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
CNPJ: 21.979.173/0001-73/ CCF: 06.443.386-2 
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).rI:: XII 

[TE 
M 

ESPECIFICAÇÃO MARC 
A 

UND 
/T 

QUAN V4%iIT 

/ 

V.EXTENS 

O 

V.TOTAL V.EXTENS 

O 

Filé de peixe panga, DOM KG 310 R$ dezoito R$ cinco mil, 1 
interfolbado tamanho grande FICHER 18,44 reais e 

quarenta e 

quatro 
centavos 

5.717,27 setecentos 

e 
dezessete 

reais e 
vinte e 

sete 
centavos 

(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 em • rovante de 
registro do produto nos órgãos 

competentes de fiscalização 
para comércio de pescado. 
Acondicionado em 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 90% do • razo de validade. 

VALOR TOTAL: CINCO MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E SETE 
CENTAVOS 

R$ 
5.717,27 

  

H y11u. XIV 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUANT V.UNIT V.EXTENSO V.TOTAL V.EXTENSO 

1 ALMOFADA P/ RADEX UND 290' R$ três reais e R$ cem reais e 

CARIMBO, EM TECIDO,,- 

COR AZUL 
ESTOJOPLÁSTICO, 
TAM. 6,7X11,OCM, 
N°03 

3,47 quarenta e 
sete 
centavos 

100,59 cinquenta e 
nove 
centavos 

2 Apagador Para Quadro RADEX UND le R$ seis reais e R$ sessenta e 
Branco, embalagem 6.88 oitenta e 68,81 oito reais e 

identificação do 	7 
com dados de oito 

centavos 

oitenta e um 
centavos 

produto e marca do a 
fabricante tk  

,,/ 
. 

3 Arquivo Mono POLIBRAZ UND/'  186íR$ cinco reais R$ novecentos e 
Polionda caixa 

paradocumento em 
polietilenoTam 	N 

5,16 e dezesseis 

centavos 
959,87 cinquenta e 

nove reais e 
oitenta  

t1695a5  sete 
centavos Ofício, Diversas Cores- 

350XI30X2SOMM 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
CNPJ: 21.979.17310001.731 CGF: 06.443386-2 
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IN 

4 Bloco de Aviso 
Altocolante 91 100 fis 
na cor amarela, TAM 

76X102MM 

KAG BI 7 R$ 
3,61 

três reais e 
sessenta e 

um 
centavos 

R$ 
274,33 

duzentos e 

setenta e 
quatro reais 
e trinta e 

três centavos 

5 Borracha bicolor MERCUR CX t 24'4$ quinze R$ trezentos e 

azuwjermelha red bor, 
para apagar tinta de 

caneta '5 03 5 e lápis, 
tóxica, dimens. 
varaláveis: 40 A 

15,91 reais e 
noventa e 

um 

Centavos 

381,94 oitenta e um 
reais e 

noventa e 
quatro 
centavos 

60MM, LARC. 16 A 
2OMM 
ESPESSURA 6,OA 
8,OMMCX40UN 

6 Borracha N°40 cor SLIM CX 8 R$ onze reais R$ noventa e 

branca, cx 40 um 11,42 e quarenta 
e dois 
centavos 

91,37 um reais e 

trinta e sete 
centavos 

7 BORRACHA p/ LAPIS SLIM PCF /" 18,11$ nove reais R$ / cento e 

(PONTEIRA) PT 100 

UM 	,,..- 
9,09 e nove 

centavos 

163,62 / sessenta e 

três reais e 
sessenta e 
dois 
centavos 

8 Calculadora de bolso CLASSE UNO 32 R$ doze reais R$ trezentos e 
Eletrônica. 
Legibilidade: display 

12,22 e vinte e 
dois 

391,04 noventa e 
um reais e 

grande,, 2 fontes de 
energia: bateria e 
solar, visor inclinado, 
funções: 4 operações 
básicas; raiz quadrada; 

porcetagem; 
desligamento 

/ 
centavos quatro 

centavos 

t.utomático, tam. 1 
1,7x7,Scm; peso 
aproximado: 70g 

9 Caneta esferográfica COMPACTOR CX 13 R$ trinta e R$ quatrocentos 
na cor Azul 1.0" corpo 
hexagonal que 
assegura o conforto na 
escrita e transparente 
para visualização da 
tinia, tinta de alia 
qualidade, que seca 
rapidamente evitando 

borões na escrita: 

32,15 dois reais e 
quinze 
centavos 

417,92 e dezessete 
reais e 
noventa e 
dois 
centavos 

ponta média de lmm, 
largura da linha 
0,4mm, tampa e plug ,- n 

DESTAK COMERCIO E SERY ÇOS LTDA —ME 
CNN: 21.979.17311M11-731 CGF: 06.443386-2 
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r.)ES
%ç. 

a T.a.... _ 
COMERCIO E SERVICOS 

.11 

da mesma cor da tinta, 
tampa ventilada em 
conformidade com 
padrão iso, 
esfera perfeita e muito 
resistente. cx  50 aia 

10 CANETA COMPACTOR CX 10 R$ trinta e R$ trezentos e 

ESFEROGRÁFICA NA 32,15 dois reais e 321,48 vinte e um 

COR PRETA 1.OMM. 
Corpo hexagonal que 
assegura o conforto na 
escrita e transparente 
para visualização da 
tinta, tinta de alta 
qualidade, que seca 
rapidamente evitando 
borões na escrita: 

quinze 
centavos 

' reais e 
quarenta e 
oito 
centavos 

ponta média de Imm, 
largura It da linha 

0,4mm, tampa e plug 
da mesma cor da tinta, 
tampa ventilada em 
conformidade com 
padrão, iso, esfera 
perfeita e muito 
resistkte. CX 

50 UN 
11 CANETA COMPACTOR cx 9 R$ trinta e um R$ J duzentos e 

ESFEROGRÁFICA NA 
COR VERMELHA 
I.OMM. 

31,80 reais e 
oitenta 
centavos 

286,20/ oitenta e seis 

reais e vinte 
centavos 

Corpo hexagonal que 
assegura o conforto na 
escrita e transparente 
para visualização da 
tinta, tinta de alta 
qualidade, que seca 
rapidamente evitando 
borões na escrita: 
ponta média de loira, 
largura 
da linha 0,4mm, tampa 
e plug da mesma cor 
dá tinta, 
tampa 'ventilada 
em conformidade com 
padrão iso, esfera 
perfeita e muito 
resistente. 
CX 50 UN 

12 Caneta para marcar Cd PILOT %JND 15 R$ três reais e R$ 1cinquenta e 

DESTAK COMERCIO E SERV ÇOS LTDA —ME 
CNPJ: 21.979.173/0001-73 / CGF: 06.443384-2 

END: SITIO I3ARRINHA, S^ TAPERA, AQIJIRAZ -a. CEP: 61.7 

CONTATO: (85) 98174-21201997342114 o ~\ 
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permanente 2.0. 
diversas cores, 

COM 	  

3,53 cinquenta 
e três 
centavos 

53,02 três reais e 
dois 
centavos 

13 Capa Para ESPIRAL PCT 2 R$ vinte e R$,/ cinquenta e 

Encardenação PP 0,30 
A4 PREIA; PT 50 UM 

27,86 sete reais 
e oitenta e 
seis 
centavos 

55,72' cinco reais e 
setenta e 
dois 
centavos 

14 Capa Para ESPIRAL PCT 2 	R$ trinta e R$ 	
/ 

sessenta e 

A4 
UM 

Encardenação PP 0,30 
transparente. PT 50 

32,87 dois reais e 
oitenta e 
sete 
centavos 

65,74 cinco reais e 
setenta e 
quatro 
centavos 

15 CARBONO PRETO, CIS CX 7 R$ vinte reais R$ cento e 

CAMADA DE TINTA 
SÓLIDA, PAPEL 
BASE DE 20 A 22 0/M2, 
DORSO ENCERADO E 
IMPRESSO, 
210X297CM (A4) 1 

20,43 e quarenta 
e três 
centavos 

142.98 quarenta e 
dois reais e 
noventa e 
oito 
centavos 

FACE CX C/ 100 
FOLHAS 

16 CARTOLINA SÃO FOLHAS FOLHAS 336 R$ cinquenta R$ cento e 

500X660MM, 
(RAMATURA 1800- 
CORES 

0.59 e nove 
centavos 
de real 

198,98 noventa e 
oito reais e 
noventa e 
oito 
centavos 

17 CD RW GRAVÁVEL MAX PCT 2 R$ vinte e R$/ cinquenta 
80MIN1700MB) 52X 
PT 50 UM 

25,34 cinco reais 
e trinta e 
quatro 
centavos 

50,68/ reais e 
sessenta e 
oito 
centavos 

18 CO-R GRAVÁVEL MAX PCT 2 R$ quarenta e R$ 	7 oitenta e 
($OMINÍ700MB) 52X 
PT 50 UM 

44,30 quatro 
reais e 
trinta 
centavos 

88,60 oito reais e 
sessenta 
centavos 

19 Clips para papel eia CLIP CX 26 R$ um real e R$ quarenta e 
aço niquelado 2/0. 
Caiu ei 100 un, com 
dados 
de identificação do 
produto e marca do 
fabricante, material 
conforme 
norma SAE 1010/20 

1,86 oitenta e 
seis 
centavos 

48,39 oito reais e 
trinta e nove 

centkvos 

20 Clips para papel em CLIP CX 26 R$ um real e R$ quarentá  
aço niquelado 3/0. 1,79 setenta e 46,44 seis reais e 
Caixa ei 50 un, com nove - quarenta e 

DESTAIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME 
CNN: 21379.173!0001-73/ CCF: 06.443386-2 
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Páb4pa 21156 

c 

dados 
de identificação do 
produto e marca do 
fabricante, material 
conforme 
norma SAE 1010/20 

r%E 
COMI PC lO F 

£ 

SE RVICO 

centavos quatro 
centavos 

21 CLIPS PARA PAPEL EM CLIP CX 20 R$ um real e R$ trinta e 

AÇO NIQUELADO 4/0. 
CAIXA C/ 50 UN, COM 
DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO 

1,74 setenta e 
quatro 
centavos 

34,78 quatro reais 
e setenta e 
oito 
centavos 

PRODUTO E MARCA 
DO FABRICANTE, 
MATERIAL CONFORME 

NORMA SAE 1010120 

22 Clips para papel em CLIP CX 16 R$ cinco reais R$ oitenta e 

aço niquelado 8/0. 
Caixa ei 25 un, com 
dados de identificação 
do produto e marca do 
fabricante, material 
conforme norma SAE 

5,35 e trinta e 
cinco 
centavos 

85,58 cinco reais e 

cinquenta e 
oito 
centavos 

1010/20 
23 Cola Branca 1kg, Cola BAMBINI UNO 52 R$ nove reais R$ quatrocentos 

100% Lavável Mesmo 
Depois De Seca, Ideal 
Para: Colar Cartolinas E 
Papéis Em Geral, 

9,00 467,78 e sessenta e 
sete reais e 
setenta e 

oito 
centavos 

24 Cola Branca 90g, Cola BAMBINI CX 16 R$ quinze R$ duzentos e 

100% Lavável Mesmo 
Depois De Seca, Ideal 
Para: Cotar Cartolinas E 
Papéis Em Geral.Cx 12 
Un 

15,05 reais e 
cinco 
centavos 

240,79 quarenta 
reais e 
setenta e 
nove 
centavos 

25 Cola De Contato SUPER COLA UNO 16 R$ oito reais e R$ cento e vinte 
Multiuso 75g - Bisnaga 8,07 sete 129,04 e nove reais 

centavos - e quatro 
centavos 

26 Cola E.V.A E Isopor 90g BRASCOLA UNO 125 R$ cinco reais R$ seiscentos e 
5,08 e oito 

centavos 
634,50 trinta e 

quatro reais 
e cinquenta 
centavos 

27 Cola Em BASTÃO KOALA CX 13 14$ onze reais R$ cento e 
Branca, Adesiva, Para 
Uso Em Papel lOg Cx 

11.30 e trinta 
centavos 

146,88 quarenta e 
seis reais e 

12 CX 13 R$ Um ' oitenta e 
oito 

DESTAK COMERCIO E SERV ÇOS LTDA —ME 
CNPJ: 21.979.17310W1-731 CGF: 06.443,386-2 

ENI): SITIO RARRINIIA, SIN, TAPF.RA, AQUIRAZ-CE, CEP: 61.700-000 
CONTATO: (85) 98174-2120/997342114 



COMERCIO 
ESL 'A  

E 
II.:4  

centavos 

28 Cola Para Pistola Fina RHAMOS KG 1 R$ trinta e um R$ trinta e um 

BRITO 31,12 reais e 
doze 
centavos 

31,12 reais e doze 
centavos 

29 Cola Para Pistola RHAMOS KG 1 R$ trinta e um R$/" trinta e um 

Grossa BRITO 31,12 reais e 
doze 
centavos 

31,12/ reais e doze 
centavos 

30 COLCHETES N15 CX 72 BACCHI CX 10 R$ nove reais R$ noventa 

UM 9,07 e sete 
centavos 

90,71 reais e 
setenta e um 
centavos 

31 Corretivo liquido 18 ml MERCUR CX 20 R$ quinze R$ trezentos e 

a base água e 
pigmento branco, no 
tóxico, secagem 
rápido. Cx 12 um 

15,12 reais e 
doze 
centavos 

302,49 dois reais e 
quarenta e 
nove 
centavos 

32 Dvd-R4.7GbPt5OUn MAX PCT 1 	R$ cinquenta R$ 	/ cinquenta e 

52,09 e dois reais 
e nove 
centavos 

52.091 dois reais e 
nove 
centavos 

33 Elástico Grosso óOmm MAMUTH PCT 5 	R$ treze reais R$ sessenta e 
25rn 13,34 e trinta e 

quatro 
centavos 

66,69 seis reais e 
sessenta e 
nove 
centavos 

34 Elástico Látex Amarelo MAMUTH PCT 23 R$ seis reais e R$ cento e 
N18 P1 200 UM 6,43 quarenta e 

três 
centavos 

147,88 quarenta e 
sete reais e 
oitenta e 
oito 
centavos 

35 Envelope Oficio Branco FORONI PCT 768 R$ nove reais R$ sete mil, 
011'Set Sem Timbre 1 
14X229MM 75c3 PT PT 

9,25 e vinte e 
cinco 

7.103,69 cento etrês 
reais e 

IOOUN centavos '. sessenta e 
nove 
centavos 

36 Envelope Para CdlDvd FORONI CX 1 	R$ setenta e R$ 	/ setenta e 
126x126MM branco 
com janela. CX 500 
UM 

76,21 seis reais e 
vinte e um 
centavos 

75,21 seis reais e 
vinte e um 
centavos 

37 Envelope para convite FORONI PCT 824 R$ trinta e "a trinta mil, 
Em Cores Variadas 
162X229 MM 90G »'l' 
50 UM 

3751 sete reais 
e 
cinquenta 

30.904,94 novecentos e 
quatro reais 
e noventa e 

e um \\ quatro 
A,. 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
CNN: 21.979.173/0001-73 / CGF: 06.443.386-2 

EM): SITIO BARRINHA, S/N, TAPERA, AQUII4AZ —CE, CEP: 61.7 
CONTATO: (85) 98174-21201997342114 pá 	
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EST 
pe1i'g3a .a a 

centavos centavos 

38 Envelope Plástico Com FORONI UNO 688 R$ três reais e R$ dois mil, 

Fechamento Em 
Cordão Tamanho 
Oficio 

3,94 noventa e 
quatro 
centavos 

2.709,76 setecentos e 
nove reais e 
setenta e 
seis centavos 

39 Envelope Saco Branco FORONI UNO 664 R$ vinte e três R$ cento e 

0ff Set Sem Timbre 
324X229 MM - 
PAPEL A4 

0,23 centavos 
de real 

149,80 quarenta e 
nove reais e 
oitenta 
centavos 

40 Envelope Saco Branco FORONI UNO 688 R$ vinte e R$ duzentos 

0ff Ser Sem Timbre 
360X260 MM - P1 
PAPEL OFICIO 

0,29 nove 
centavos 
de real 

200,48 reais e 
quarenta e 
oito 
centavos 

41 Envelope Saco Ouro FORONI UNO 752 R$ dois reais e R$ mil 
Sem Timbre 360X260 
MM - P1 PAPEL 
OFICIO 

2,43 quarenta e 
três 
centavos 

1.823,75 oitocentos e 
vinte e três 
reais e 
setenta e 
cinco 
centavos 

42 Espiral Encadernação A3 PC 3 R$ treze reais R$ J quarenta 
l7mm. Plástico Preto 
Cap. 2001LS. PT 100 

13,47 e quarenta 
e sete 

40,41 reais e 
quarenta e 

UM centavos / um centavos 

43 Espiral Encadernação A3 PCT 3 R$ quatorze R$ 
/ 

quarenta e 
25mm. Plástico Preto 
Cap. ISÜFLSs. PT 48 
UM 

14,87 reais e 
oitenta e 
sete 
centavos 

44.61 quatro reais 
e sessenta e 
um centavos 

44 Espiral A3 PCT 3 R$ treze reais R$ J quarenta 
EncadernaçâoZ9mm; 
Plástico Preto Cap. 
200F15. VI' 36 

13,47 e quarenta 
e sete 
centavos 

40,41/ reais e 
quarenta e 
um centavos 

UM 
45 Espiral Encadernação A3 PCT 3 R$ quatorze R$ / quarenta e 

40mm. Plástico Preto 
Cap. 300- M. PT 18 
UM 

14.87 reais e 
oitenta e 
sete 
centavos 

44,61/ quatro reais 
e sessenta e 
um centavo 

46 Espiral Encadernação A3 PCT 3 R$ quinze R$ quarenta e 
40mm. Plástico Preto 
Cap. 300- M. PT 18 
UM 

15,43 reais e 
quarenta e 
três 
centavos 

46,30 seis reais e 
trinta 
centavos 

47 ESPIRAL A3 PCT 3 R$ seis reais e R$/ vinte reais e 
ENCADERNAÇÃO 6,76 setenta e 20,28' vinte e oito 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA —ME 
CNPJ: 21.979.173/0001-73 / CGF: 06.443.386-2 
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* 
3 

r.,)EST 
COMERCIO E SERVI 

9~ plástico reto 

cap. SOFLS. FF 

100 um 

seis 

centavos 

centavos 

48 Estilete Estreito 

Plástico Lâmina 9mm 

OLFA UNO 42 R$ 
0,74 

setenta e 

quatro 

centavos 

de real 

R$ 

31,19 

trinta e um 

reais e 

dezenove 

centavos 

49 Estilete Largo Plástico OLFA UNO 42 R$ um real e R$ cinquenta e 

Lâmina lSmm 1,38 trinta e 

oito 

centavos 

58,04 oito reais e 

quatro 

centavos 

50 Etiqueta Auto Adesiva PIMACO CX 90 R$ trinta e três mil, 

Branco. INK 1FF— 

laser. 2 carreiras, TAM. 

33,9X101,6 MM, folha 

com 14 etiquetas. Cx 

100 Fis 

37,39 sete reais 

e trinta e 

nove 

centavos 

3.365,39 trezentos e 

sessenta e 

cinco reais e 

trinta e nove 

centavos 

51 Etiqueta Auto Adesiva 3M CX 90 R$ sessenta e R$ cinco mil, 

branco. 114K 3FF- 

laser. 2 carreiras, TAM. 

38,1X90,0 MM, folha 

com 14 etiquetas. CX 

100 FLS 

66,10 seis reais e 

dez 

centavos 

5.949,07 novecentos e 

quarenta e 

nove reais e 

Sete 

centavos 

52 Etiqueta Auto Adesiva PINACO CX 68 R$ trinta e R$ dois mil, 

Branco. INK 3FF- laser. 

3 carreiras, TAM. 

25,4X66,7 MM, folha 

com 30 etiquetas. CX 

100 fís 

36.88 seis reais e 

oitenta e 

oito 

centavos 

2.507,58 quinhentos e 

sete reais e 

cinquenta e 

oito 

centavos 

53 Extrator de grampos, BACCHI UNO 34 R$ um real e R$ sessenta e 

tipo espátula, feito 

com aço inóxidável. 

1,91 noventa e 

um 

centavos 

64,88 quatro reais 

e oitenta e 

oito 

centavos 

54 Fita Adesiva 3M ROL 52 R$ um real e R$ cinquenta e 

Transparente lZmm X 

40m 

1,15 quinze 

centavos 

59,63 nove reais e 

sessenta e 

três centavos 

55 Fita Adesiva 3M ROL 100 R$ três reais e trezentos e 

Transparente 45mm X 

45m 

3,26 vinte e seis 

centavos 

326,18 vinte e seis 

reais e 

dezoito 

'j centavos 

56 Fita Adesiva Gomada 3M ROL 34 R$ nove reais R$ trezentos e 

em papel madeira 

38mmx50m - unidade 

separada com material 

anti-adesivo contendo 

a marca do fabricante 

9.61 e sessenta 

e um 

centavos 

326,63 vinte e seis 

reais e 

sessenta e 

três centavos 

DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS 1 TDA —ME 
CNPJ: 21.979.I7310001-73/ CGF: 06.443.386-2 

ENI): SITIO RARRINIIA, S/N, TAPERA. AQUIR AI, -VE, CEP: 61.7 
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57 Fitilho Presente C/50m 3M UND 16 

121 
COMERCIO 
E 

E SíRV'O. 

R$ 
14,74 

quatorze 
reais e 
setenta e 
quatro 
centavos 

R$ 
235,83 

duzento 	- 
trinta e cinco 

reais e 
oitenta e 
três centavos 

58 Folha em E.V.A MASTER PCT 48 R$ vinte e um R$ mil e trinta e 

400X600X2MM. 
variadas. 

Cores 
P1'10 um 

21,52 reais e 
cinquenta 
e dois 
centavos 

1.032,80 dois reais e 

oitenta 
centavos 

59 GAVETEIRO DE MESA MOBLV UNO 3 R$ cinquenta R$/ cento e 

03 GAVETAS. TAM 
18X26,2 X21CM 

52,47 e dois reais 
e quarenta 
e sete 
centavos 

157,4 cinquenta e 
sete reais e 
quarenta e 
um centavos 

60 GRAFITE 0,51(8 TUBO PENTEL TB 7 R$ um real e R$ treze reais e 

COM I2UN 1,92 noventa e 
dois 
centavos 

13,42 quarenta e 
dois 
centavos 

61 GRAFITE 0,7 RB TUBO PENTEL TB 13 R$ um real e R$ vinte e 

COM 12IJN 1,87 oitenta e 
sete 
centavos 

24,32 quatro reais 

e trinta e 
dois 
centavos 

62 GRAMPEADOR DE CIS UND 36 R$ trinta e um R$ mil cento e 

MESA MÉDIO 26/6  31,42 reais e 1.131,27 trinta e um 

30FLS. quarenta e 

dois 

/ reais e vinte 

e sete 

centavos . centavos 

63 Grampo P1 ACC CX 37 R$ quatro R$ cento e 
Grampeador 
Galvanizado 26/6. Cx 
5000 UN com 
dados de identificação 
do produto e marca do 
fabricante 

4,62 reais e 
sessenta e 
dois 
centavos 

170,77 setenta reais 
e setenta e 
sete 
centavos 

64 Grampo Trilho Metal CIS CX 37 R$ oito reais e R$ trezentos e 
80MM CX 50 UM 8,85 oitenta e 

cinco 
centavos 

327,63 vinte e sete 
reais e 
sessenta e 
três centavos 

65 Lâmina Estilete Largo OS TB 4 R$ dois reais e R$ onze reais e 
ISxIOOmni tubos C/10 2,98 noventa e 11,92 noventa e 
lâminas oito fl dois 

centavos L. centavos 

66 Lapiseira Grafite 0,5. PENTEL UND 32 R$ três reais e cento e cinco 
Corpo de plástico, com 
grip emborrachado e 
borracha na ponta. 

3,30 trinta 
centavos 

105,58 reais e 
cinquenta e 
oito 
centavos 

DESTA}C COMERCIO E SERV ÇOS LTDA —ME 
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