
Fortaleza-m, 18 de julho de 2017. 
ÁPREFEITURA MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP N° 2017.07.03.01 - SRP 

DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS 081130MIN 
Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências contidas no edital e anexos. 

LOTE 01 - Exclusivo para participação de Me ou Epp. 

1:1 

o Descrição 	 Unid Quant Myca 

1. 	espécie comum, características adicionais com Und 	424' 	ecas 
/ Abacaxi pérola fruta in natura, tipo abacaxi, 	/ 

coroa e peso médio de 1000 R. 

Abobora de primeira, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação e27 K( 	110 	ceasa 
condições adequadas para o consumo. Com  
ausência de sujidades. Darasitas e larvas. 

Alho roxo, de primeira, sem a réstia. Embalagem 
de 1kg com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso liquido. Kg 	100 	ceasa 
Produto com registro no ministério da agricultura 
e/ou ministério da saúde. 

Banana Pacovan - em pencas, de primeira 
qualidade, sabor doce, aspecto e cheiros próprios, 
tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos Kg 	586 	ceasa 
fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transportes, ausência de sujidades, parasitas, 
armações e sinais de apodrecimento. 

Batata inglesa extra, usa, firme e compacta, 
devendo ser graúda, isenta de enfermidades, 

5/"  danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e Kg/ 240" 	cessa 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 

transporte, livre de resíduos de fertilizantes, 
devendo ser prioritariamente orgânicos dou agro- 
ecolõaicos 

Beterraba, sem folhas, de primeira qualidade, 
6/ bulbos de tamanho médio, uniforme, sem Kj 55 

	cessa 
ferimentos ou defeitos sem corpos estranhos ou 
terra aderidos à superfície externa. 

V.unit V.Total 

RS 3.15 R$ 1.335,60 

R$ 2,40 Itt 264,00 

itt 27,80 R$ 2.780.00 

itt 4,20 Itt 

.4' 

2.461,20 

Itt 3,60 Itt 864,00 

Itt 2,30 Itt 126,50 

/ 

/ 
3, 

4. 
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csa R$ 2,26 Ri 1.591,04 

Ri 6,95 R$ 2.543,9 
12 Maçã in n$ura, espécie nacional, aplicação 

alimentar / 

Laranja pêra (casca lisa e lustrosa, sem casca 
/murcha.. sem zonas amolecidas, úmidas, mofadas e 

II. 	sem cheiro fermentado) classe 05 (76mm é menos Kg 	704 
de SImm) tipo extra, no máximo de 07°4 de 
defeitos graves e leves permitidos 

/ 
0 

yg§Ord 

 

cksIt 

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

140 	ceasa 	R$ 3,20 R$ 448,00 

Cebola Roxa de primeira, sem rama, fresca 
compacta e firme sem lesões de origem fisica ou 
mecânica, sem perffirações e cortes, sem manchas, K 
com tamanho e coloração unil4nes. isenta de 
sujidades, parasitas e larvas. 

Cenoura especial de primeira, sem rama, fresca 
compacta e firme sem lesões de origem fisica ou 
mecânica sem rachaduras e cones com tamanho e 
coloração uniforme. Devendo ser graúda 

R$ 2,30 R$ 	161,00 

180 
	

ceasa 
	

R$ 2,30 R$: 414,00 

Cheiro verde (cebolinha verde, e coentro), sendo. 
1a  qualidade; tamanho e coloração uniformes; bem 
desenvolvidos; firme e intactos; isentos de 
enfermidades, material terroso e umidade externa 

/ anormal; livre de resíduos de fertilizMes 	/ 	,,/ 

lO! sujidades, parasitas e larvas; sem danos tísicos e MaçS 530 	ceasa 	R$ 	1,30 R$ 	689,00 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte; 
pesando aproximadamente 0,1 S0kgs pôr maço; 
demais condições de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, 5W, 
INMFTRA e m,traç\ 
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Es 18.656,24 / 

4' ¼' 

 

534/ 

 

Mamão in natura, espéciepapyia, características 
adicionais classificação: A .Z 

Es 1,90 R$ 1.014,60 

14. /Melancia in natura, espécie redonda, características Kg 
	s 	reaça 

adicionais classificação: A 
Es 1,90 Es 	969,00 

Melão japonês; classe (de 0,800 Kg e 1.000 kg), 

/ tipo extra no máximo 05% de defeitos graves e 
" leves permitidos, sem mofos, sem/asca murcha ou 

mofada e sem manchas escuras / 

Kg 406 

16./ Pimentão verde; frutos bem formados, íntegro y, 	
Kg 	75 

medindo de 10 a 15 cm de comprimentos. ./ 

Repolho; branco extra, fresco, tarnaxiho e 
coloração uniformes, firme e compacto, livre de / 
resíduos de fertilizantes, isento de enfermidades, 

17. 	
parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem Und 

	168 	ceasa 	Es 	2,30 Es 	386,40 

danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

18. 

Tomates vermelhos, tamanho e coloração: 
uniformes, consumo imediato e em escala, no 
decorrer da semana, características: produto 
selecionado consistente ao toque e isento de partes 
amassadas ou batidas. Isento de manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou 
outros defeitos que Possy%'alterar sua aparência e 
nualidade I(o  

220 / cem 
	

R$ 4,45 ES 	979,00 

Dezoito mil, seiscentos cinquenta seis reais vinte quatro centavos 

ENTREGA DO MATERIAL SERÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS, NOS PREÇOS PROPOSTOS JÁ ESTÃO 
INCLUSOS TODOS AS DESPESAS, FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NECESSRIAS PARA QUE SEJA 
FEITA TODA A ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. 

COMPROMETEMOS DA ENTREGA TOTAL DE TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORME 
SOLICITADO. 
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7 Produtos di Oufld.d. 

Fortaleza-te, 18 de julho de 2017. 

ÁPREFEITURA MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP N° 2017.07.03.01 - SRP 

DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS 08H30MIN 

Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências contidas no edital e anexos. 

LOTE 02 - Exclusive para participação de Me ou Epp. 

Unid Quant Marca 
r 

No 	Descrição 

Arroz parboilizado, classe longo fino, tipo 1, 
embalagem contendo 1 kg, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e Kg' 1.100 
peso liquido. O produto devera ter registro no 
ministério da agricultura e1ou ministério da saúde 

/ 

V.Total 

lia 	R$ 2,70 R$ 2.970,00 

2/ 

Açúcar refinado ,  obtido da cana de açúcar. Com  
aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce; com teor 
de sacarose mínimo de 99%pfp e umidade máxima 
de 0,3%p/p; sem fermentação, isento de 
sujidades,parasitas, materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais; acondicionado em plástico 
atôxico,validade mínima de II meses a contar da 
data de entrega. 

/ / 
Kg 	1 196 / 	camilla 	R$ 2,70 t 3.229,20 

Feijão de corda tipo 1 - embalagem saco plástico 
transparente, hermeticamente fechado com 1 kg. 
Constituído de grãos inteiros e flOvoS. com  
umidade permitida em lei, isento impurezas,/ 
sujidades, parasitas materiais terrosos e detritos 	/ 
animais ou vegetais que possam torná-lo impróprio Kg/ 180 / camilla 	R$ 4,10 R$ 	738,00 
para 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. 

VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ: 34951.079/0001-58. CGF: 06.092.622-8 - Rua Campos Sales, 167-Fazias Brita- Fortaleza . Ceará 

Fone/Fax: (85) 32544522 - E-mail: vitoriacom.servcio(malLcom 



ia 

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 impurezas, 

7 sujidades, parasitas materiais terrosos e detritos 
4. 

	

	animais ou vegetais que possam torná-lo impróprio Kg 
para 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. 

Farinha de Mandioca; Farinha de Mandioca tipo 1, 
classe branca fina, isenta de sujidadetuto 
obtido pela desidratação e moagem de mães de 
mandioca, tratadas por processos tecnológicos 
adequados e i r;4o  radical cianeto, submetido 

40 caniilla 
	

R$ 5,96 R$ 238,40 

170 	canilila 	RS 4,20 fl 	714,00 o. O produto deverá ser 
e fina, do tipo 1 e 

do Ministério da 
o transparente, 

ldagem na 

dqkg 

ao processo:! 

da classe braàc ,,  
classificado conformi 
Agricultura. Saco de 
hermeticamente fechado por-", -  

vertical e na horizontal com peso' 

Farinha de trigo especial com 	o: 

características: obtida do trigo moído, lknjo 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 1000 gr; demais condições 
de acordo com as normas de saúde/sanitárias 
vigentes (ANVISA. SIF e outras) 

camilla 	ES 2,90 ES 	591,60 

Fécula de mandioca; embalada em sacos plástico 
hermeticamente fechado por tennossogem na 
vertical e na horizontal pacotes de 1kg. Com  data 
de fabricação e validade. 

/ 
Kg 290 ' 	amafil 	R$ 	4,80 R$ 	1.392,00 

VITÓRIA coibøtSSRços LTD4Ø4 
CNPJ: 34.951.079/0001-58- CGF: 06.092622-8 - Rua Campos Sales, 167 - Farias Brito - Fo1bleza - Ceará 

Fono.'Fax: (85) 3254.4522 - Eall: vftacontsetvchotmatcom 



Floco de milho pré-cozidos, 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, limpa, não violadaf 

resistente que garanta a integridade do produto. A 

embalagem de SOOg plástica e deverá conter Pt 	858 	niarata 	R$ 	1,85 RS 	1 587.30 
externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional principalmente 

destacando ser isento de glúten no produto, 

número do lote, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade minima de 05 meses a 

partir da data da entrega na unidade requisitante 

Macarrão massa ovos espaguete n° 8. Farinha de 
trigo especial e ovos na proporção de 3 ovos por 

kg de produto, perfazendo um minimo de 0,45g de 

colesterol por kg de massa, e beta caroteno (pró-

vitamina a) na proporção de 2000 a 4000"ui por kg 
de produto seco, em embalagem plástica, 
transparentes, limpos, não violados, resistentes, 

isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de 

conservação. Não poderá estar úmida. A 

embalagem deverá conter externamente os dado 

de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto. Embalagem integra, atóxica, vedada 

hermeticamente com peso no minirno de 500g. 

Pt 1,150 	brandini 	R$ 3.70 R$ 4.255,00 

Proteina de soja texturizada, composição básica 
10. 	soja 50% e carboidrato 30%, apresentação farinha, Kg 	 mais você 	Ri 	8,30 Ri 	415,0€ 

aspecto fisico sólido embalagem de 500g / 

1*7  
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1'! 

PTO&4os de OIAISOi 

Soja preta. Apresentar data de validade mínima de 
6 meses, boas condições de armazenamento, 

11. / acondicionado 	em 	embalagem 	plástica 
transparente, resistente, comcajScídade de SOOg. 
Sabor variado: frango e carne' 

7/ 
Li 	100 	mais você 	R$ 3,40 R$ 	340,00 

Dezesseis mil, quatrocentos setenta reais cinquenta centavos ES 16.470,50 

 

ENTREGA DO MATERIAL SERÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS, NOS PREÇOS PROPOSTOS JÁ ESTÃO 

INCLUSOS TODOS AS DESPESAS, FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DTESAS NECF.SSRIAS PARA QUE SEJA 

FEITA TODA A ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL 

OMPROMETEMOS DA ENTREGA TOTAL DE TODOS OS ITENS E 

OLICITADO. 
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Fortaleza-ce, 18 de julho de 2017. 

ÁPREFELTURA MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP N9  20 17.07.03.01 .. SRP 

DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS 081130MIN 

Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências contidas no edital e anexos. 

LOTE 03 — Exclusivo para participação de Me ou Epp 

VTotal Descrição 	 Unid Quant Marca 

Achocolatado em pó, obtido pela mistura de cacau 
em pó com açúcar (sacarose glicose pura ou 
lactose), de matérias primas sãs e limpas, isentas// 

/ 	
de matérias terrosas de parasitas, detritos animais, 
casca de semente de cacau e outros detritos Kg ' 182 

*p.. 
de 
es 

vegetais, admitindo umidade máxima de? 
embalado em pacotes de SOOg com 
identificação e procedência, prazo de v 

registro em órgão competente. 

/ Adoçante embal '  [' is  100 ml aspecto fisico1/ 

2 
t,J líquido límpido tran;11 ingredientes sacarina 

sódica, ciclamato de  •s  T' •edulcorantes tipo und 
dietético, características adiCiJ 	• dossier. 

50 	marata 
	

R$ 3,50 R$ 	175,00 

Amido de milho - embalado 
impermeável, limpo, não violado, rSstêe e 

/ acondicionado em caixas de papelão resistentes, 
/ que garantam a integridade do produto. A 

3 J 

	

	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 a data de entrega. 
Embalagem de 500g. 

Pt 	90 'L/'ícimimo 	R$ 9,20 R$ 	828,00 

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

4. 	umidade max 14% por peso, isento de sujidades, P1 	184 	maisena 	R$ 2,60 R$ 	478,40 
parasitas e laas, acondicionado em saco de papel 
impermeável, fechado, etc, reembalado em caixa 
de papel vedado, etc, com peso liquido de 200g \./ 

VITÓRIA CO  Pr 1  E SERVIÇOS 1. 
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y  (Vt 
Produto. d. Ou&Id.d. 

Aveia em flocos finos. Isenta de impurezas, mofos 
e umidade. Embalagem plástica, atóxica, 
transparente, não violada, contendo dados do 	/ 	/ 
produto: identificação: procedência, ingredientes, 

Pt 	214 	nutrilon 	Ri 	7,60 Ri 	1.626,40 
informações nuincionais, lote, gramatura, datas de 
fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 

(seis) meses a contar da data de entrega,9 
produto. Pacote de no mínimo 400 gramas. 

Caldo de carne, acondicionado em embalagem com 
peso mínimo de 63g, contendo 6 tabletes,"a base 
de sal, gordura vegetal, amido, cebola, extrato de 
carne, salsa, alho, eScuma, pimenta-do,reino 
branca, noz-moscada, cravo, realçadores dó sabor 
glutamato monossódico e inosinalo dissódico, Cx' 
aromatizante e corante caramelo, sem gordura 
transgênica 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 

Colorífico, alimentício, a base :de urucum. 
/ Embalagem: pacote com 100 gramas, ~dados 

7. 7 

	

	de identificação do produto marca ~te, P1 
prazo de validade e peso liquido, e de acordo com 
as normas eiou resoluções da ANVISA/M S. 

Café - de primeira qualidade, com selo da ASIC, 
isento de grãos preto-verdes ou fermentados e 
crus, na cor castanha claro a moderado escuro, 
5/amargor, torrado e moído, atonia e sabor 
característicos de regular a intenso, isento de gosto 
riozona, qualidade global mínimo aceitável maior 
que 3,5/pontos na ~tala  sensorial de zero a dez, 
contendo impurezas máximo 4e 1%," outros 
produtos O% e umidade ate 5%,ícondicíonado em 
embalagem a vácuo de 250g. ' 

Chá, tipo chá de ervas, uso alimentício, 
apresentação saquinhos com no minimo 10g-
características 

Og
características adicionais prazo vai' de mínimo de 
12 meses caixa com lo unidades/ 

140 knnor Ri 1,48 R$ 207,20 

430 kimirno Ri 0,75 Ri 322,50 

646 principal Ri 4,97 Itt 3.210,62 

122 marata Itt 3,65' Itt 445,30 

VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD 
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yçs 
Pvo&jtos de 0~ 

Creme de leite, ingredientes; gordura ltea-
mínimo 35%, aprnIação lata, peso 300 g, prazo 

lo. 

	

	validade 1 ano, conservação ambiente seco e 
arejado, a base de leite, origem animal, primeira 
qualidade. 

' Lata 1 364 italac 	 4,20 ES 1.528,80 

Creme de nata. Ingredientes, creme de leite esal, 
prazo validade de 30 dias da data de entrega. 
Podendo conter vitaminas e outras substâncias 	

/ 
11. 	permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor Pote 	170 

próprios, inspecionado pelo SIF ou SIE,' 
acondicionado em embalagem "da, embalado 
Cfl Dote com 5002 

Ervilha em Conserva; ervilha graúd* 
reidratada, em conserva, imersa em lquido 

12 	
tamanho e coloração uniformes. Embalada à 	' 	320 
contendo 300g de.' • liquido e 200g drenado. Lata 
Em sua • ' 1 	 deverá conter, no máximo 
96 45m2 de sódio; 

ranata R$ 4,95 ES 841,50 

/ 
dez + 
	

P3 	1,65' RS: 	528,00 

Extrato de tomate • 	': caractetfsticas: 
produto resultante da co - 	• da polpa de 
tomate por processo tecnoIo  •,,.T, 	• com 

,/frutos maduros selecionados sem  t 	'.' 'es e 
/corantes artificiais; isento de *'J 

13. 

	

	fermentação; validade mínima de 141.,teses 	Lata '  310/ 	quero 	R$ 3,65 R$ 	1.131,50 
contados a partir do recebimpnto do produto; 
acondicionado em lata - 35OgYC com envasamento 
à vácuo; demais condições de acordo com as 
normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, sif 
e outras). 	/ 

Leite condensado; composto de leite integral, 
. / açúcar  e lactose (tradicional); de consistência / 

14V cremosa e textura homogênea; validade mínima iV Lata./33 	mococa 	ES 3,90 R$ 1.302,60 
meses a coØar da entrega acondicionado em lata 
de 395&. 'V 

Leite de coco; concentrado, parcialmente 
desidratado, 	 preparado 	com 
endospermaprocedente de frutos sãos e maduros,  

IS. 	isentos de substâncias estranhas à sua composição, Und "322 	menina 	ES 2,90 P3 	933,80 
ausência de sujidade, parasita e larvas. O rótulo 
deve constar denominação do produto, embalad 
em garrafas de vidro com no mínimo 200m1 

j9 

VITÓRIA COMÉRC1Õ E SERVIÇ 
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7 Produbos di Qusididi 

Leite de vaca longa vida; integral, uht, embalagem 
tetrapak, com O! It com infonnaçôes nutricionais, 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso liquido. O produto devera 
ter registro no ministério da agricultura e/ou 
ministério da saúde 	\/' 

Und "16 	nguape R$ 3,90 R$ 7.784,40 

    

Maionese, a base de óleo vegetal, ovos, água, 
pçiacar, sal, vinagre, amido modylcado. suco de 
limão, conservador ácido sórbico, espessante goma 

17 	
çantana, acidulante ácido látíco, antioxidante. Vidros V  320 	4 	 89600 
corante páprica e aromatizantes, acondicionado em 
potes de vidro de, no mínimo, 250 contendo no 
rótulo ou impresso na embalagem os dados do./ 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.\J 

argarina ': 	com -. compoyto • e no 
mínimo 800  o de gordura e leite, 00% 'de gorduras 

18. 	substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e Und` 194 " 	quaiy 
/ trans, podendo conter 4itaminas e outras 

sabor próprios, inspecionado pelo SIF, 
acondicionado em emalagern lacrada, embalado 
em note com  

19 v Milho beneficiado p1 Mugunzá. Ausència de 
sujidades, larvas e parasitas. Embalagem de 5008 /Ptl62 \na clara 

1 
acondicionados em fardos. Validade mínima de 6 
meses, a contar da data de entrega. 

Molho alimentício tipo catchup. Composição 

/ básica: concentrado de tomate, sal, açúcar e 
 21.1/ condimento. 	Aspecto 	fisico: 	pastoso Und 	190 	predilecta 

acondicionado em/frasco plástico de no mínimo 
300m1 

Milho para pipoca grupo duro classe amarelo, tipo 
20\J/1, embalado em saco de polietileno de SOOg/ 

PÉ / 234 /dona cm 

R$ 5,25 R$ 1.018.50 

ES 2,20 R$ 3 6,40 

ES 2,20 ES 514,8C 

ES 4,20 R$ 798,00 

VITÓRIA COr&rsERVIÇos. 
CNPJ: 34,951.079/0001-58 - CGF: 06.091622-8 - Rua Campos Saies, 167- Farias Brito - For~ - 

Fon&Fax: (85)32544522-E-mail: vitoria.com  



ys 
Ptodutcs de Qialidide 

Óleo de soja refinado tipo 1, que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, 	 - 

/ neutralização, clarificação e filtragem. Embalagem 
22' plástica contendo no corpo da embalagem Undt"214 

	soya 	R$ 4,30 R$ 	920,20 
informações do fabricante, ingredientes e data de 
vencimento, O produw deverá ter registro no 
ministério da agricultufa e/ou ministério da saúde. 
embalagem 900 rnl\ / 

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 minima de 12 

23. 	meses. Embalagem: - primária: lata de folha de 
flandres, com verniz sanitário, com peso líquido 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 liquido, n°  de registro no órgão 
competente. 

Queijo Parmesão ralado podendo ter conservante, 
24. 

	

	apresentação em embalagem de 50 g. Inspecionado 
pelo SIF ou SIE i/  

Pt - 340 	itacolomy 	R$ 2,60 R$ 	884,00 

-1 
VITÓRIA COMÉR - E SEXÇOS LTDA. 

CNPJ: 34.951.079/0001-58 - CGF: 06.092.622-8- Rua Campos Sats,  167 - Farias Brito - Fortaleza - Ceará 
FonelFax: (85) 3254.4522 - E-mail: vitodacom.serv@ho4rnaiicom  



1 
	

/ 

Kg 
	

190 
	

mar e sol 
	

R$ 0,85 R$ 	161,50 25. 

Sal refinado iodato; produto deve seguir a 
legislação vigente. Deve apresentar sob 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. Embalagem primária'. polietiteno atóxico 
contendo I000g do produto. Embalagem 
secundária: saco plástico de polietileno tipo fardo 
contendo 30 kg. // 

Tempero completo, tradicional, constituído pela 
mistura de sal refinado, podendo ser acrescentado 

/ de alho, cebola em pó, salsa em flocos e outros 
26. 	condimentos, sem pirnentaKEmbalagem: em pote Und 	170 / tempero da casa RS 	1,90. as 	323,00 

plástico com nq 	o 250 gramas{com dados 
de ident' 	' 	 luto, marca do fabricante, 
prazo de valida 	quido. 

/ Vinagre de álcool. Em 
27. 

	

	dados de identificação do • p 
fabricante, prazo de validade. 

m 500 ml, com 
masca do Um!' iiO" temperodacasa R$ 1,90 R$ 	323,00 

Rapadura em tablete - acondicionado ení~Nvach  
individuais, em papel celofane transparente, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 	/ 

28. 	nutrícionais, número de' lote, data de validade, Und 11.000 	doce fino 	R$ 	1,20 R$ 13,200,00 
quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Resolução CNNPA n° 
12, de 1978. Embalagem de aproximadamente 
200g7 

Quarenta três mil, novecentos trinta nove reais oitenta dois centavos 

ENTREGA DO MATERIAL SERÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS, NOS PREÇOS PROPOSTOS JÁ ESTÃO 

INCLUSOS TODOS AS DESPESAS, FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NECESSRIAS PARA QUE SEJA 

FEITA TODA A ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL 	 / 

COMPROMETEMOS DA ENTREGA TOTAL DE TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORME 

SOLICITADO. 

 

VITÓRlOMÉRClO SE*ÇOS LTDA. 
CNPJ: 34.951.079/0001-58 - CGF: 06.092.622-8 - Rua Campos SaJes, 167- Fartas Brito - Fortaleza - Ceará 

Fone/Fax: (85) 3254.4522 - E-mail: vttorta.com.setv@hotmail.ccm  

R$ 43.939,82 / 
21 



R$ 1.849,60 

884,80 

Fortaleza-ce, IS de julho de 2017. 

ÁPREFEITURA MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP N°  2017.07.03.01 - SRP 

DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS 08H30MIN 

Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências comidas no edital e anexos. 

LOTE 04 - Exclusivo para participação de Me ou Epp 

Quant Marca 	,v » 

/
f 

272 1 	1 	. 	•ro as 6,80 

16 pelawo RS 280, 

596 

/ 

pelagio as 1.70 

454 estrela R$ 2,60 

656 ' estrela as 1,90 

304 "estrela Ri 2,50 

V.Total 

6 

N° 	Descrição 	 Unid 

acondicionado~ embalagens plástica de no 

mínimo 200& 

Biscoito Doce - sem recheio tipo maizena. 

/ 	vitaminado, composição básica: farinha de trigo. 
2. gordura vegetal, sal, açúcar, outras substancias 

	
l't 

permitidas, acondicion»o  em embalagem plástica 

de no minixno 400a / 

Biscoito doce recheado wafer: sabores variados 
composição básica farinha de trigo, gordura 
vegetal hidrogenada; açúcar e outras substâncias 

3. permitidas; validade mínima 05 meses a contar Pt 
data entrega embalagem filme bopp; pesando . no 
mínimo 140 gramas; e suas condições Øerâo 
estar de acordo com as normas vigentes 

Biscoito doce sortido. Ingredientes obrigatórios: 
farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, fermento, 
amido de milho, sal, elecitina de soja. Em%1agem 
primária: sacos plásticos atóxicos de 500 

Biscoito recheado sem gordura trans, sabores 
variados, embalagem de 140g, com identificação / 
do produto, data de fabricação e prazo de7  1 
validade. O produto deverá ter registro no 
ministério da saúde 

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 registro no ministério da saúde 7 

Biscoito Champanhe - composição básica: farinha 
de trigo, ovo, fermento quimico, gordura vegetal, 

1' sal açúcar, outras substancias permitidas, Pt' 

Pt '  

Itt 1.013,20 

R$ 1.180,40 

Itt 1.246,40 

1(5 760, 

VITÓRIA COMÉRCIO E StècvnjuàLTDA. 

CNPJ: 34.951.0790001-58 - CGF: 06.092.622-8 - Rua Campos Sales, 167- Farias Bdto - Fortaleza - Ceara 
Fon&Fax: (85) 3254.4522 - E-mail: vitoslacomserv@hotmail.com  



vçs 
Pmduios d O'aliSd 

biscoito tipo cream eracK emoatagem quug, 
embalagem primária em pacotes de 400g. 

7/ 

Constituição mínima: farinha de trigo, creme1/ 
vegetal, amido, açúcar e sal refinado. Mínimo de Pt 
16Ocal e 3g de proteínas, para cada porção de 40g 
do produto. Livre de impurezas e validade mínima 
de 90 dias da cinta de entrega do produto. Registro 
n 	tICIÓI4õ Ag taiidp 

628 ' 	estrela 	R$ 2,90 R$ 1821,20 

	/ 
R$ 8.755,60 

Oito mil, setecentos cinquenta cinco reais se*nta  centavos 

JÁ ESTÃO 

UE SEJA 

NTREGA DO MATERIAL SERÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS 

CLUSOS TODOS AS DESPESAS, FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESI 

FEITA TODA A ENTREGA DE ACORDO COMO EDITAL 

COMPROMETEMOS DAJNTREGA TOTAL DE TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORME 

SOLICITADO. 

VITÓRIA COMÉR CIO ' E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ: 34.951.079/0001-58 - CGF: 06.092.672-8 - Rua Campos Sales, 167-Farias Brito - Fotaleza - Ceará 

Fone/Fax: (85) 3254.452? - E-mail: vitorla.com.serv(@hotmail.com  



paladar 	R$ 3,20 R 486,40 

  

  

  

  

 

,ixroí 'VL1 7.o.aads. 

Fortaleza-ce, 18 de julho de 2017. 
ÁNtEFEnUR4 MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP N°  2017.07.03.01 - SRI' 

DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS OSHSOMIN 
Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências comidas no edital e anexos. 

LOTE 05 - Exclusivo para participação de Me ou Epp 
Descrição 	 Unid Quant Marca 	 . V.TotaI 
Pão de coco, com SOOg de V qualidade. Embalado 	 / 
em saco plástico transparente, contendo 01 	/ 	7 

1. 	unidade, com nome do fabricante ingredientes e Und 	160 	paladar 	R$ 	5,70 R$ 	912,00 
data de validade. Apresentar Registro Sanitário da 
emoresa fabricante. 

Pão de leite, com 20g, de 1. qualidade. Embalagem 
2./ em saco plástico transparente com informações do 	/ 

fabricante ingredientes e data de validade Pt 	152 
Apresentar Registro Sanitário da empresa 
fabricante. 

Pão para cachorro quente -- SOg cada, embalagem 
primária em sacos de potietileno de 500g. ,.• 

3. 	
Inviolados com informações do thbricantd Pt' 270 

	paladar 	R$ 2,90 R$ 	783,00 ingredientes e data de validade, contendo io pães  
Composição: farinha de trigo enriquecida com 
ferro, creme vegetal, sal açúcar etc; 

Pão para hambúrguer; 50g, sem gergelim. Pacote 
com SOOg; embalado em saco de polietilenV 	// 
vedado, tendo especificado na embalagem o nome 
do fornecedor, data de fabricação e prazo de 
validade  

270' paladar 	R$ 2,90 ES 	783,00 

	

R$ 	2.964,40 / 
Dois mil, novecentos e sessenta quatro reais e quarenta ecentavos 

ENTREGA DO MATERIAL SERÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS, NOS PREÇOS  PROPOSTOS JÁ ESTÃO 
INCLUSOS TODOS AS DESPESAS, FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NECESSRIAS PARA QUE SEJA 
FEITA TODA A ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. 

1' 
COMPROMETEMOS DA ENTREGA TOTAL DE TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORME 
SOLICITADO. 	 \ 

VITÓRIA COMÉRCI'Ó E SERVIÇOS i'm*: 
CNPJ: 34.951.07910001-58- CGF: 06.092622.8 - Rua Campos Sales, 167 - Farias Brito - FOtaIeZa - Ceará 

Fone/Fax: (85) 3254.4522 - E-mail: vitoria com.servthofrnalLcom 



í 
Prodi.4os a. OiaVd.ds 

Fortaleza-ce, 18 de julho de 2017. 
ÁPREFEITURA MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP W 2017.07.03.01 - SRP 
DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS 081130M1N 

Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências contidas no editai e anexos. 
LOTE 06- Exclusivo para participação de Me ou Epp 

No 	Descrição Unid 

Polpa de tas 1000/* natural, congelada e / Kg 
244 

rca 	V.unit 	V Total 

kiIpa 	RS 8,90 R$ 2.171,60 '  
embalada em pacotes de 1 kg (sabores variados) 

Dois mil, cento setenta e um reais sessenta centavos 

ENTREGA DO MATERIAL SERÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS, NOS PREÇOS PROPOSTOS JA ESTAO 

INCLUSOS TODOS AS DESPESAS, FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NECESSRIAS PARA QUE SEJA 

FEITA TODA A ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL 

COMPROMETEMOS DA ENTREGA TOTAL DE TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORME 

SOLICITADO. 

VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ: 34.951.079/0001-58 - CGF: 06.092.822-8 - Rua Campos Sales, 167- Farias Brita- Fortaleza - Ceará 

Fonc/Fax: (85) 3254.4522 - E-mail: vitodacoçn.servchotriaiI.com  



Fardqf 88/ 	indaia 	R$ 37.00 R$ 3256,00 

V7-  
il/ O! 'LI 

}tortaleza-ce, 18 de julho de 2017. 
ÁPREFEITIJRA MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP N° 2017.07.03.01 - SRP 

DATA: 18 DE JULHO DE 2017 Ás 08H30MIN 

Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências comidas no edital e anexos. 

LOTE 07 - Exclusivo para participação de Me ou Epp 
V.unit 	VTotal Descrição 

REFRIGERANTE composto por água 
gasosa/xarope embalado em 917das PET de 21, 
acondicionado em fardos de 06 garrafas(saborcs 
variados) 

Unid Quant  

Três mil, duzentos cinquenta seis reais 

ENTREGADO MATE  ?tr:,  DE ACORDO COMAS EXIGÊNCIAS, NOS PREÇOS PROPOSTOS JÁ ESTÃO 

INCLUSOS TODOS AS DE 	'RETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NECESSRIAS PARA QUE SEJA 

FEITA TODA A ENTREGA DEÁtO. COMO EDITAL 

COMPROMETEMOS DA ENTREGA TOtÀt]ã TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORME 
SOLICITADO. 

VITÓRIA Cd~ E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ: 34.951.079/0001-58 - CGF: 06.092.622-8 - Rua Campos Sales, 167 - Fazias Sub - FO4taIOZS - Ceará 

Fon&Fax; (85) 3254.4522 - E-mail; vitoria.comsev©hotiiait.com  



Kg 	42 

V.Total 

5.046,30 

Unid Quant Marca V.unit 

Salsicha, origem carne suma e bovina, tempe$iira 
conservação 40C,prazo validade 180 dias, tipo 
tradicional, características adcionais embalada e 
resfriada, tipo uso cachorro - quente. 

Descrição 

'PARA QUE SUA FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESa 
COM O EDITAL 

ÁPREFErruRA MUNICIPAL E HORIZONTE 
PP 14' 2017.07.03.01 - SRI' 

DATA :18 DE JULHO DE 2017 ÁS 0$1130MIN 

Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências comidas no edital e anexos. 

LOTE 08 - Exclusivo para participação de Me ou Epp 

Cinco mil, quarenta seis reais trinta centavos 

ENTREGA DO MX 
INCLUSOS TODOS AS D 
FEITA TODA A ENTREGA 019 

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS, NOS 	OS PRO  k! 	JÁ ESTÃO 

COMPROMETEMOS DA ENTREC( 
SOLICITADO. 

TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORME 

iortaleza-ce, IS de julho de 2017. 

VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ: 34.951.079/0001-58 - CGF: 06.092.6224 - Rua Campos Saies, 167- Farias Grito - FOrbieza - Ceará 

Fone/Fax: (85) 3254.4522 . E-mail: vitoriaconiserv@hsmail.com  



COMPROMETEMOS DA ENTREGA 
SOLICITADO. 

DZ TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORME 

y 

1 
1 
4 

VITÓRIA COMÉRb E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ: 34.951.079/0001-58 CGF: 06.092.622-8 - Rua Campos Safes, 167 - Farias Brito - Fodaeza . Ceará 

Fon&Fax: (85) 3254.4522 - EmaiI: vitoria.com.seiv@t'idmail.conl 

yçs 
Produtos 6. Oumdds 

ortaIeza-ce, 18 de julho de 2017. 
ÁPREFEITURA MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP N°2017.07.03.01 - SRP 
DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS 081130M1N 

Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências comidas no edital e anexos. 

LOTE 09- Exclusivo para participação de 
Descrição Unid Quant M•cj: 	v.it 	Viotai  

/ bdj /162 	\':7I 	 2154,60 

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

Dois mil, cento cinquenta quatro reais 'qnsenta centavos 

ENTREGA DO MA 	RÁ DE ACORDO COMAS EXIGÊNCIAS, NOS PREÇOS PROPOSTOS JÁ ESTÃO 

INCLUSOS TODOS AS 0 x 	5, FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NECESSRIAS PARA QUE SEJA 

FEITA TODA A ENTREGA DE•:  9RDO COMO EDITAL 



r 

f1it i?fvt ,  
L/L1 7 Ps,oQuaSds 

Unid Quant Mar 	 V.0 	V.Total 

370 	 ., 9.324,00 

Fortaleza-ce, IS de julho de 2017. 

ÁPREFEIT URA MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP N°  2017.07.03.01 - SRI» 

DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS 08H30MIN 

Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências contidas no edital e anexos, 

LOTE 10- Exclusivo para participação de Me ou 

Descrição 

Carne bovina (patinho) carne bovina, animais 
sadios; de 10  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 65al)Or 
característico; embalada em saco piá "co 
transparente atóxico; resistente; pacote prüírios 
de Dl (um) kg. E secundário de lo (dez) kg. 

Carne de charque Bovina Produto preparado a 
partir de carne bovina, passando por dois 
processos intensos: a salga e a secagem. Gordura 
máxima de 15%. Aspecto não pegajoso. Cor 
amarronzada e odor característico. Produto deve 
seguir a legislação vigente. Registro no SIF. 	Pt 	350 	realeza 	R$ 12,40 R$ 	4340.00 
Embalagem pnman... polietileno atóxico a vácuo 
com SOOg' do prodpo. Embalagem secundada: 
acondicionadose7' caixas de papelão vedadas 
contendo 30/'kg do produto. EMBALAGEM 
C/SOOG. / 

Carne moída de 1' qualid,de semjordura. 
Apresentar carimbo do SIE ou SIE' data de 
validade, embalagem inviolável, em bo,Øondiçôes 
de armazenamento. Pacote com 500g 

/ 7 
Pt 	330 	fortboi R$ 7,90 R$ 2.607,00 

R$ 16.271,001" ,  

Dezeseis mil, duzentos e setenta e um reais 

ENTREGA DO MATERIAL SERÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS, NOS PREÇOS  PROPOSTOS JÁ ESTÃO 

INCLUSOS TODOS AS DESPESAS, FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NECESSRIAS PARA QUE SEJA 
FEITA TODA A ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL 	 'atP 

COMPROMETEMOS DA ENTREGA TOTAL DE TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORME 
SOLICITADO. 

VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ: 34.951.07910001-58 - COE: %.0926V4 - Rua Campos Saies, 167- Fartas Brito - Forlaleza Ceará 

Fone/Fax: (85) 3254 &52 - E-maL vitorlacom.sory@hotma4l.com  

& 



R$ 	8,90 1(5 	4 895,00 Kg 

COMPROMETEMOS DA ENTREGA TOTAL DE TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORME  

SOLICITADO. 

VITORIA COMÉRCIO E SERVI 

CNPJ: 34$51 .079/0001-58- CGF: 06.091622-8 - Rua Campos Sales, 167- FMas Brito Fadaleza - 
Fone/Fax: (85) 3254.4522 - E-mail: vftoda.com. 

7 PVø&40s d Q.Mdsds 

Fortaleza-ce, IS de julho de 2017. 

ÁPREFE1TURA MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP N°2017.07.03.01 - SRP 

DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS 081130MIN 

Proposta de preços, os preços propostas estão de acordo com todas as exigências contidas no eO, l e anexos. 

LOTE 11 - Exdusivo para participação de Me ou Epp 

Descrição 

Filé de peito de franga: frango semi-processado; 
de lO  qualidade; peito sem osso e sem pele; partes 

inteiras sem tempero; caracteristico; sem manchas 
e parasitas; acondicionado em sacos transparente; 
atóxico; resistente; embalagem primária pndo o  

entre 1 (um) kg; e secundária pesando 1øz)kg. 
(entrega quinzenal, valiØade mínima de 90 dias da 

entrega do produto). 7 

Sobre coxa de frango: frango semi-processado: de 

10  qualidade; peito sem osso e sem pele; panes 

inteiras; sem tempero; característico, scm manchas 
e parasitas,/acondicionado em saco plástico 
transparente; atóxico/ resistente; embalagem 
primária pesando entre 1 (um) kg: e secundária 
pesando 10(dez) kg. (entrega quinzenal, validade 
mínima de 90 dias da entrega do produto) ' 

RS 12.485,00 

Doze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais 

ENTREGA DO MATERIAL SERÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS, NOS PREÇOS PROPOSTOS JÁ ESTÃO 

INCLUSOS TODOS AS DESPESAS, FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NECESSRIAS PARA QUE SEJA 

FEITA TODA A ENTREGA DE ACORDO COMO EDITAL 



Fortaleza-ce, 18 de julho de 2017. 

ÁPREFEITURA MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP N° 2017.07.03.01 - SRP 

DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS 08H30MIN 

Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências contidas no e9aJ e anexos. 

LOTE 12 - Exclusivo  para participação de Me ou Epp 
o 	Descrição 	 Iinid Quant Marca 	 Vunit 

	
V,Total 

Filé de peixe panga, interfolhado tamanho grande 
(prox.220g a 300g), congelado. Composição: 
carne de peixe sem viscetas, ossos e espinhos. 
Produto sem sinais de alteração fisica, química ou 
microbiológica. Registro no serviço de inspeção, 
Federal SIF/Dipoa e comprovante de regãstrÕdo  
produto nos órgãos competentes de fiscalização Kg 
para comércio de pescadq, Acondicionado em 
caixa de papelão em ID kg4o produto. Rotulagem 
de acordo com a legislação vigente. Quando da 
entrega, o produto deverá apresentar data de 
fabricação não inferior a 90% do prazo de 
validade. 

Cinco mil, quinhentos e dezoito reais 

ENTREGA DO MATERIAL SERÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS, NOS PREÇOS  PROPOSTOS JÁ ESTÃO 

INCLUSOS TODOS AS DESPESAS, FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NECESSRIAS PARA QUE SEJA 

FEITA TODA A ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. 

COMPROMETEMOS DA ENTREGA TOTAL DE TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORME 

OLICITADO. 

N1  
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pan i 
/ 

5.518,00 



l.02 1,14 

apagador para quadro branco, embalagem com 
2. 

	

	dados de identificação do produto e marca do unid' lO 
fabricante 

arquivo morto polionda caixa para documento em / 
3. 	polietileno tam oficio, diversas cores- unid 

350x130x250mm 

7 
186 aplasi R$ 	5,49. R$ 

vç7 P~ de ou~ 

Fortaleza-ce, 18 de julho de 2017. 
ÁPREnrURk MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP N° 2017.07.03.01 - SRP 

DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS 08H30MIN 

Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências contidas no edital e anexos. 
LOTE 14 -Ampla concorrencia 

Descrição 	 Unid Quant/Marca 

7 	almofada p/  carimbo, em tecido, coyazul, estojo unid / 24
' 	alix 	R$ 	R$ 	107,01 

plástico, tam. 6,7x1I,Ocm, n°03 / 

bloco de aviso altocolante hI 100 lls na cor
4. 

	
bl 	76 

axnarela,tam76xlO2rnm" 
nortifix  ;S2 	2.'3,j4 

borracha bicolor azul/vermelha red bor. para 	

24 	mercur 	Ri 16,93 R$ 
apagar tinta de caneta e lápis. tóxica, dimcns 	

cx 
/ 	

406,32 

 1 varaiáveís: 40 a óOmm.]Ø. ló a 20inin espessura 	

- 	 - 6,0a__———— 4Oun  

6. 	borracha ri* 4ø cor branca, cx4Oum / 	 cx ' 	8 / 	mercur 	Ri 12,15 Ri 	97,20 

V.Total 

7. 	borracha p1 lapis (ponteira) pt 100 um 	 pt 
	

IS 	mercur 	Ri 	9,67 Ri 	174,06 

calculadora de bolso eletrônica. legibilidade: 
display grande, 8 dígitos, 2 fontes de energia: 

8 / 

	

	bateria e solar, visor inclinado, funções: 4 
operações básicas; raiz quadrada; porcetagem; 
desligamento automático, Iam. II ,7x7,Scm; peso 
anroximado 701 

unid" 3! classe 	Ri 13,00 Ri 403,00 

VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTOA. 
CNPJ: 34.951,079/0001-58 - CGF: 06.092.622-8 - Rua Campos Sales, 167- Fazias Brito - Fortaleza - Ceará 

FonelFax: (85) 3254.4522 - Emall: vitoria.com.servçbotmail.com  



caneta esferográfica na cor azul 1 .Omm. corpo 
hexagonal que assegura o conforto na escrita e 
transparente para visuaIinço da tinta, tinta de alta 
qualidade, que seca rapidamente evitando borões 
na escrita: ponta média de lmm, largura da linha 
0,4mzn, tampa e plug da mesma cor da tinta, tampa 
ventilada em conformidade com padrãyiso, esfera 
perfeita e muito resistente. cx 50 un / 

caneta esferográfica na cor preta t.Omm. corpo 
hexagonal que assegura o conforto na escrita e 
transparente para visualização da tinta, tinta de alta 
qualidade, que seca rapidamente evitan 
na escrit9' ponta média de 1 mm, larg 
0,4mm4ampa e plug da mesma cor da tintRI  
ventilada em conformidade com padr$ is6,es&ra 
perfeita e 	'' e. cx 50 un/ 

9.  

10.  

cx 	13 	cis 	Ri 34,20 Ri 444,60 

/ eis 	Ri 21.73 

carbono preto, camada de tinta sólida, papel base 
IS. 

	

	de 20 a 22 19m2. dorso encerado e impresso cx 
2 1 0x297 cm (a4) 1 face cxc/ 100 folhas 

eis 	Ri 33,83 

15' 	pilot Ri 3,76 12 	
caneta para marcar cd permanente 20. diversas uni 
cores. 

14. 
capa para encardenação pp Ø0 a4 
transparente. pt  50 um 

pt 	2 	jr 	Ri 34,97 

13. 	capa para encardenaçào pp 0,30 a4 preta pt 50 un(' pt/ 	2 	jr 	Ri 29,64 

16. 
cartolina 500x660mm, gramatura 180g >P&es  fis / 336 / são  o miguel 	0,63 
variadas 

Ri 304,47 

R$ 56,40 

Ri 5 9,28 

Ri 69,94 

R$ 152,11 

R$ 211,68 

caneta esferográfica 
hexagonal que assegura; 
/transparente para visualiza 

qualidade, que seca rapidam 
na escrita: ponta média de lmm, 
0,4mn44ampa e plug da mesma cor dá 
ventilada em conformidade com pad 
perfeita e muito resistente. cx  50 u 

lia l.Omm.'corpo 
no na eserita e 

ii. 
 

tinta deaba 

VITÕRIk OMÉk''.:
-
ç ços C & 
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ate 	R$ 	1,85, R$ !%' 37,00 

clips para papel em aço niquelado 4/0, caixa e/ 50 
21 / un, com dados de identificação do produto e marca cx 	

20 
do fabricante,piatcrial conforme norma me
1010/20 /  

koala 	R$ 9,57 R$ 497,64 
/ cola branca,Ikg, cola 100% lavável mesmo depois 

3/ de seca)deal para: colar cartolinas e papéis em unid 	52, 

geral, 

26, 	cola e,v.a e isopor 90g unid /'125/"  acrilex 	R$ 5,40 R$ 	675,00 

IS. 	cd-r gravável (SOminI700mb) 52x pt 50 um 7' 2 7 multiaser 	R$ 47,13 R$ 	94,26 

clips para papel cm aço niquelado 2/0. caixa e/ 100 
un, com dados de identificação do produto e marca 
do fabiicapte, material conforme norma sae 
l010/20 

cx/ 2 

clips para papel em aço niquelado 3/0. caixa ei 50 
un, com dados de identificação do produto e marca 
do fabricØe, material conforme norma sae 

1010.20 71 010/20 / 

20 

/clips para papel em aço niquelado 8/0. caixa ei 25 22. 

2 	
un, com dady4le identificação do produto e marca 

do 1 	te, material conforme norma sae 
1010/20 

/ 	
cola branca 90g, coja'l 00% lavável mesmo depois 	 / 

24. deseca, ideal pai/ colar cartolinas e papéis em 	cx 	16 ( 	koala 	R$ 16,01 R$ 	256,16 
geral.cx  12 un 

25. cola de contato multiuso 75g - bisnag. 	 unid 	ló 	,ltaIa 	R$ 	8,58 R$ 	137,28 
- A' 

.1 7. 	"cd jw gravável (80&700mb) 52x pt 50 um 

/ 
2 	'multlaser R$ 26,96 R$ 	53,92 

/ 
cx 	26 ate 	R$ 1,90 R$ 	49,40 

/t:iër  Iflfl   
s, 	 $ 

27./ cola em bastão bran 	para uso em papel 	/ n / 	eis 	R$ 12,02 R$ 	156,26 
lOgex 12um  

28. cola para pistola fina 	 kg 	 pentícola 	R$ 33,11 R$ 	33,11 

29. cola para pistola grossa/ kg / /rendcola 	R$ 33.11 R1l  

30. colchetes n°  15 ex 72 un/ 	 cx/lO/ ate 	\9.65 R$ 	96,5  

VITÓRIA COMÉRClÔgSE  .flj 

CNPJ: 34.951.079/0001-58 - CGF: 06.092.6224 -Rua Campos Sales, 167 - Fartas Brtto -For~ • 
Fone/Fax: (85) 3254.4522 - E-mail: vitortacom.serv(Jbofrnatcoin 



38. 
envelope plástico 
	

fechamento em cordão 
tamanho oficio 

scrit 	1(5 0,31 1(5 213,2 40. 	
envelope saco branco offs-sem timbrê1e.' 	/ 
mm~ p1 papel oficio 	- 	 + 	unid 	688 

R$ 13,50 1(5 	40,50 42 	
espiral encadeniaçây4lmm. plástico preto cap.

pt 7 3 200fls. pt 100 um  

ir 	1(5 13,45 1(5 	40,35 	fr « 	
espiral encadernação 29nin{ 

. pt3óun/ 	
+ plástico preto cap. pt / 

20011s  

ir 	ES 13,45 1(5 	40,35 
espiral encadernaçãy 4Omm/plástico preto cap. 	/ 

+ 300fis. pt 18 u 7 Pt 	3 

26 ir 	as 14.41 RWO 43 
espiral encadernação 45mm. plástico preto cap. 
40011s. pt  IS un 7 	 pt 

corretivo liquido 18 ml a base água e pigment9/ 
branco, não tóxico, secagem rápido. cx  12 um / 

32. 	dvd-r 4.7gb pt 50 mi 

/7 	 cx 	20 	radex 	ES 16,09 R$ 321,80 

i 7 multlaser 	R$ 55,42 RS 	55,42 

35. 	
envelope oficio branco off/set sem timbre 
114x229mm75gpt 1 00u / 

36 	
envelope para cd/dvd 1Ø6x 1 26mm branco com 
janela. cx 500 um / 

cru 	R$ 7,45 1(5 5.721,6 o 

cx 

mm 90g pt 50 	7 cores variadas l29
pt 
	

824 
envelope para convite 

37. scrit R$ 	7,30' ES ?6.015,20 

pt' 5 	multlinhas ES 14,19 ES 	70,95 

pt 	23/ 	 R$ 	135,70 

33. elástico grosso 6Omm 25m 

34. elástico látex amarelo n°18 pt 200 um7  

39. 	envelope saco branc54í' set sÕfli$inl re 324x229 
nim—p/papel a4f  

41. 	envelope saco ouro sem timbre 360x26{) íim - 1 uni/
"752" 	scrit 	as 2,50 ES 1.880,00 papei oficio 01  

43. 	
ISOfIss. pt 48 um 	

p 	preto cap. 	/' 
3/t 	

ir 	ES 12,90 1(5 	38,70 
espiral encadernação ÀSmm 

VITÓRIA COMÉRCIO ÉOSIL 
CNPJ: 34.951.07910001-58 - CGF: 06.092.622-8 - Rua Campos Saies, 167- Faijas Brito - Fortaleza - Cearál 

FoneiFax: (85) 3254.4522 - E-mail: vitoriacom.serv@tiobnaiI.com  

unid 	/sct 	ES 0,24 ES 	159,36 



' Rt4,e 4 Oufldsds 

4, 

47.  
espiral 	encaderna Øo 	Qrnrn. 	plástico 	reto caP. 
5Ofls. pt lOOun 

Ri 3,50 Ri 	10,50 

48.  estilete estreito plástico lâmina 9mm/ unid ir Ri 0,79 Ri 	33.18 

49.  estilete largo plástico lâmina lSmm é" unid J '42 jr Ri 1,30 Ri 	54,60 

50.  
etiqueta auto adesiva branco. ink jet - laser. 2 

 carreiras, tam. 33,9x1 	.6 mm, folha com 	14 
etiquetas. cx  100 fia 	/ 

1" 
cx 	90 / pirnaco Ri 53,00 R$ 	4.770,00 

Si. 
etiqueta auto adesiva branco. i'iet - lua. 2 / 	7 
carreiras, Iam. 	38,1x90,0 mm, folha com 	14" cxt 	90 / 
etiquetas, cx 100 fia 

pimaco R$ 70.32 R$ 	6.328,80 

52. 
etiqueta auto adesivabt$co. ink id 	- laser. 3 
carreiras, tam. 	25,4xS67  mm, folha com 30 

 / 
/ 7 cx 	68 pimaco ES 53,00 R$ 	3.604,00 

etiquetas. cx 100 (Is

53. 
extrator de grampos, tipo espátula, feito com aço 

unid 	34 pimaco t 6902 

54.  fita adesiva transparente 12mm x 40m/ rV 	52' adere RS 1,22 Ri 	63,44 

H 

55.  fita adesiva transparente 45mrn x 45m' ri ' 	ioo/"  adere Ri 3,47 Ri 	347,00 

56 
fita adesiva gomada em papel madeira 38mmx50m- 
unidade 	separada 	com 	matei9V anti-adesivo 
contendo a marca do fabricar- 

y" 
ri,"."' 34/ adere Ri 10,22 Ri 	347.48 

abrican

57.fitilho unid (/ 167  57.  fitilhopresente e/SOm fidepla Ri 15,68 Ri 	250,88 

58.  
folha em e.v.a 4$mm. cores variadas, pt 
10 um 

ptV'  48ibe1 Ri 22,89 Ri 	1.098,72 

59.  gaveteiro de mesa 03 gavetas. tam 186,2 x21ni/ 3 acmet Ri 55,82 Ri 	167,46 

1 / 
60.  grafite 0,5 hbtubo com 12unt tV 	7 eis Ri 2,04 Ri 	14,28 

grafite ø.11è  tubo com 12un'7  61.  eis Ri 1,99 Ri 	25,87 

62.  grampeador de mesa médio 26/6 300s"--- uni 36 eis Ri 33,4i Ri 	1.203,48 

4, 

VITÓRIA COMÉRCIO E SERVICdS 
CNPJ: 34,951.079/0001-58 - CGF: 06.092.622-8 - Rua Campos Saies, 167- Faiias Brito - Fodaeza - 

Fone/Fax: (85) 3254.4522 - E-mail: vitoria.com.servctaotma 

LTDA. 
Ceará 
l.com  

p 



ttftG4a 

cx / 	 dublin 	R$ 9,42 R$ 	348,54 grampo trilho metal SOmm cx 50 um 

115 	12,68 65, 	lâmina estilete largo 18x100mm tubos c/10 lâminús 	tb 

capa 

unid 	23 	grafiset 

livro de protocolo para correspon 
lOOfis, capa papelão revestido em  

70. 

	

	120 gr/m2/plastiflcad7 miolo em papel: :oftset 
Sógr/m2 7 cJ f{as numeradas, tbrmato 
1 60x220mm. 

73.  tino cx/1 8 

papel a4, alcalino, alta alvura, dimensôes 210 x 
297 mm, gramatura 75 g/m2. embalagem: em 
majsAal impermeável, contra umidade, resma 50)) 
fia, contendo a marca do fabricante. cx lO resmaí 

pt/ 	37 / 	mycvrint 

37 /"niaxprint 

74. papel fotográfico brilhante a4. pt  50 fls/ 

75. papel fotográfico fosco a4. pt  50 fis 

lapiseira grafite 0,5. corpo de plásijpó, com giip unid / 32/ 
	eis 

emborrachado e borracha na ponta. 
 

lapiseira grafite 0,7. corpo de com / plástico, 
grip unid 5 

- 

67. 0
e mborrachado e borracha na ponta. 7 

cx ' 23/ eis 

72. 	massinha de modelar 1 50 cx 6 copo 

R$ 3,51 

R$ 14,26 

R$ 17,55 

R$ 7,35 

R$ 16,42 

R$ 20,53 

R$ 192,00 

R$ 17.28 

R$ 28,30 

limpa quadro branco, liquido embalagem de al7 	,/ 
68. aplicação spay.  ..' ..ml - liquido removedgr'de unid 	23 	cortart 

n-ianchars' • r'r-1 « marcadores em geral 

marca texto, pgnta em polietileno, corpo tampa e 
findo em p99proejldho,  espessura de traço 2,5cm 
ou 5,OOcm(corps'variadas 2,5g, filtro em poliester, 
cx 12 und 

71. 

e/ 13 / koala 

/ 

VITÓRIA COMÉRCIO E SERflTtÔA. 
CNPJ: 34.951.079/0001-58 - CGF: 06.092622-8 - Rua Campos Sales, 187 - Farias Brito 'Fo4'taleza - Ceará 

Fone/Fax: (85) 3254.4522 - E-mail: vitodacom.serv.hoÜnail.corn 

/ 

grampo p/ grampeador galvanizado 26/6. cx 5000 	7 	/ 
63. 	un com dados de identificação do produto e marca cx' 	37 	dublin 	R$ 	4,91 R$ 	181,67 

do fabricante 

RS 	112,32 

178,50 

R$  :1  327,98 

R$ 	87,75 

R$ 	169,05 

RS 	377,66 

R$ 	266,89 

R$ 3.456,00 

RS 	639.36 

R$ 1.04740 

livro de ponto c/ 1 OOfis 2 
697g1m2 revestida por papCF. T.63g/m2 

uni/ ,/ 	gratiset 69. 

1 



76. 
papel madeira na cor kraft ouro, m,$íal celulose 
vegetal, 80Wm2  tam. 66 x 99cm.  

/ 	148/O miel R$ 0,52 R$ 	76,96 

77. 

papel officio 2, alcalino, alta alvura, dimensões 216 
x 330 mm - embalagem: em mate" impermeável, 
contra umidade, resma 500f1s,,.&rntendo a marca 
do fabricante. cx  10 resmas / 

cx 	13 	chamex 	R$ 259,06 R$ 3367,78 

88. 	peeco colorido mmm cx 100 um / 
/ 

cx 	5"// ace 	RiS 2,99 ES 	14,95 

vc 
f 

Pyo&ts dso' 4  

85. 	pasta plástica transparente com trilho 
/  

unid 23/ alaplast 	ES 1,69 Ri 	38,87 

78. 	papel veludo. Iam. 0,50x0,70m. diversas cor ed 	unid 	ló 

- 	
pasta a1z oficio lombo estreito a4 com vipr. cx 

	76 
mecanismo niquelado, diversas cores. cx  20 un 

61 	frama 	R$ 155,83 R$ -'-305,63 

//  
unid/ Si 	alaplast 	R$ 2,37 RS 	189,60 

81. pasta catálogo 

80. 
pasta a/z oficio lombo largo a4 corii'visor 
mecanismo niquelado, diversas cores. cx  20 um 

/  ser. 100 lis 

82. pasta com elastico oflció?.  Ti  » 	te ti 

unid "  $7 	 dac .. R$ 20,72.,fl 1.802,64 

83. 
pasta com elastico oficio tra 

	

80' 	alaplast 	R$ 2,99 RS 	239,20 

 1~ 4d 
unid 94. 

mm 
lento 20 

uni 

pasta com elastico oficio transparente 	 7'4 alaplast R$ 3,81 R$ 182,88 

R$ 	u 	 11,04 

R$ 151,43 R$ 11508,68 

87 	
perfurador de papel/ 30fis. 2 furos. Iam. unid / 5 

	eis 	Ri 32,67 Ri 	163,35 * 
122x100x56mm 

pen drive 8 gb. conexão usb 2.0, tecnologiV 

86. 	
especialmente criada para aumentar a velocida e unid A /multlaser 	R$ 29,45 R$ 	147,25 
da transmissão de dados entre o computador e 
outros dispositivos. 

89. pilha alcalina palito au pt 4 u7 	 pt 	56( 	panasonic 	Ri 13,64 Ri 	763,84 

/ ES / /  
90. pilha pequena aa pt 4 un / 	 pt/ 	27 7 panasonic 	R$ 7.01 Ri 

w 
VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
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cx 	10' 	pilot R$ 35,90 R$ 	359,00 

pincel marcador atômico 1100 recicláye4 ponta de 
91. feltro 08inm de espessura, 10cmdy'comprimento, 

recarregável, cor azul. cx 12 um /  

pilot 	R$ 35,90 RS 359,00 

/ 
pincel marcador atômico I100 reciclável, ponta de 

92. feltro OSmm de espessura. 10 cm dyhmprimento, 
recarregável, cor preto. cx 12 un  

pincel marcador atômico 1100 reciclável, ponta de 

93. feltro 08mm de esptssnra, ]0 em dec9jprimento, 
recarregável, cor vermelho. cx 12 um! 

pincel para quadro branco recarregável, co.r.jml, 
ponta indeformável, fâcil de apagar fÍ U$eixar 

94. resíduos, gravado no corpo a mayca do fÃbdcantc, cx 	40 	bic 	R$ 48,90 * 	.956,00 

comprimento mínimo de lO (46) centímetros. cx  
12 um 

pincel para qu 
ponta indeformável,'í 1 	apagar sem deixar 

95. resíduos, gravado no 	 ca do fØícante, 
comprimento mínimo de 1ó(-)centy4etros. cx  

cx // 137
/  

bic . R$ 48,90 R$ 635,70 

recarregável, cor preto. 

12 um 

-t 

96.  

pincel 	para 	quadro 	branco 	recaTre 	cor 
vermelho, ponta indeformável, fácil de apasein 	

/1 

deixar resíduos, gravado no corpo a ma 	do 	cx 	13 /bic 	RS 	48,90 	RS 
fabricante, 	comprimento 	mínimo 	de 	1 	(dez) 	

635.70( 

centímetros. cx  12 um 

97, 
pincel, n°  02, com cerdas sintéticas, para pintura 	

unid 	lO 	condor 	R$ 	3,30 	R$ 	33,00 
em tecido 

98 
pincel, n°  lO, com cerdas sintéticas,yta pintura 	

unid/iO/condor 	1(8 	1,89 	1(8 	18,90 
em tecido 

99. 
pincel, n°  20, com cerdas sintéticas, para PIWra 	unid71/ 	condor 	R$ 	4,48 	R$ 	44,80' 
em tecido 

/ 100 
pistola de cola quente grande. 40w de 

Potr. 	unid/" 8 	cis 	1(8 	18,45 	1(8 	147,60 
bivolt. 

101 
pistola de cola quente pequena. 40wpotência. 

unid7  g / 	cis 	RS 	15,75 	R$ 
bivolt. 

VITÓRIA COMÉRC)ÜFSERVIÇOS 
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RS 

pilot 	R$ 35,90 R$ 	359,00 10 



'102 unid / 45 	acrimei 
prancheta acrilico pojj4ileno com prendedor cores 
variadas tam. a4 

eis cx 

Ri 46,10 

unid radex 	R$ 4.69 RS 	75,04 
108 tinta para marcador de quadro branco. 

diversas cores 

105 	
tesoura aço inoxidável co cabo de plástico com 	/ 

unid 	39 
ponta reta. tam. 19x6cm / / 

106 	tinta guache. 1 Sint cx com 12 cores 

107 	tinta para carimbo 40m1. diversas cores. 

koala 

radex 	Ri 270 R$ 	97,20 

prendendor de papel SI mm blinder clip's preto cx 

12 un 
103 

104 	régua acrilica 30cm incolor subdivisão em mm unid' 72 	waleu 
/ 

R$ 11,23 

R$ 23,73 

4S,74 

R$ 6,42 

Ri 4,61 

Ri 	505,35 

R$ 	71,19 

R$ 	53,28 

9$ 	250,38 

10' 

unid 

cis 

109 	tinta para pincel atômico tr37. 37m1. diversas corei
/

uni d 	16 	pilot 	Ri 	3.64 Ri 	58,24 

R$ 85.718,65 

Oitenta cinco mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos 

ENTREGA DO MATERIAL SERÁ DE ACORDO COM AS EXIGtNCIAS, NOS PREÇOS PROPOSTOS £4 ESTÃO 

INCLUSOS TODOS AS DESPESAS, FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NECESSRIAS PARA QUE SEJA 

FEITA TODA A ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL 

COMPROMETEMOS DA ENTREGA TOTAL DE TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORME 

SOLICITADO. 

t 
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7 Produbo. de Qualdede 

Fortaleza-te, IS de julho de 2017. 
ÁPREFEITURA MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP N° 2017.07.03.01 - SRI' 
DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS 08H30MLN 

Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências comidas no edital e anexos. 
LOTE 15 -Cota aproximadamente 20% para particips(*o  de Me ou Epp 

Descrição 	 Unid O 
almofada p/ carimbo, em tecido, cor azu 	

uni
l, estojo 	/ 

/ 	d 
plástico, tam. 6.7x1 1.0cm. n°03 	

/ 

arca 
	

V.Total 

10 	 1 
	R$ 	25,83 

apagador para quadro branco, embalagem r .. 7 /. 
14. dados de iaenuncaçao (10 produto e marca—  ao 	tinia , 211 	 1Ç.) 	1 4,04 

fabricante 

3. 
arquivo mono polionda caixa para documento em 

 

polietileno 	tam 	/oficio, 	diversas 	cores- 
350x130x250mm  

unid 	46 	aplast 	R$ 	5,49. R$ 252,54 

1 	4. 
bloco de aviso alt000lan)Ví1 	100 fis na cor 	

bI/ 18 	nortifikifl 	69,12 
amarela, Iam 76x 1 O2mm 

v 
borracha 	bicolor 	azullvermelha 	red 	bor, 	para

S. 

	
/1' 

apagar tinta de caneta e lápis, tóxica, dimens, 	cf" 	ó/ 	
mercur 	ES 	16.93 	R$ 	101,58 

vararnveis: 40 a óOmm, jfl. ló a 20mm espessura 
6,0aS,Ommcx4oun/ 

6. borracha ri* 4o cor branca, cx4oum/ 	 cx / 	2nercur 	R$ 	12,15 	R$ 	24,30 

/ercw 7 borracha p/ lapis (ponteira) pt 100 um / 	p 	4 	 R$ 	9,67 	R$ 	38,68 

8. 

calculadora 	de 	bolso 	eletrônica. 	legibilidade: 
display grande, 8 digitos, 2 fontes de energia: 	/ 
bateria 	e 	solar, 	visor 	inclinado, 	funções: 	4 	

unid 	7 	classe 	R$ 	13,00 	R$ 	91,00 
operações básicas; raiz quadrada; 	porceta 
desligamento autoq$tico. tam. 11,7 	tw 
aproximado: 70 1 

CNPJ: 34.951.079/0001-58. CGF: 06.092,6228 
VITÓRIA COMÉRC'F8ÉRVIÇOS 

-Rua Campos Sales, 167-Farias Grito - Foitaloza - 
For.e/Fax: (85) 3254.4522 - E-mail: vitofia.comserv@hofrna  
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3 
1 

a 

4 
v iL? 

/ 	Pvo&40s d. Qualidsds 

7 

4 

J9. 

caneta esferográfica na cor azul 1 .Omm. corpo 
hexagonal que assegura o conforto na escrita e 
transparente para visualização da tinia, tinia de alta 
qualidade, que seca rapidamente evitando borões 
na escntv  ponta medra de lmm, largura da linha 
0,4mm/ampa e plug da mesma cor da tinia, tampa 
ventilada em conformidade com padrjo iso, esfera 
perfeita e muito resistente. cx 50 uni' 

1 
cx /"3 /eis ES 34,20 R$ 102,60 

q 

t
caneta esferográfica na 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 	Õrôes 
na escniay'ponta média de lmm, largura da linha 
0,4mm, (ampa e plug da mesma cor da tinta, tampa 
ventilada em conformidade com padrâyiso. esfera 
perfeita e muito resistente. cx  50 un / 

- 
</" 2 	

" 	
Ciç ES 3420 P$ 68,40 

1 

caneta esferográfica na cor vermelha l .Omn(corpo 
hexagonal que assegura o conforto na escrita e 
transparente para visualização da tinta, tinta de alia 
qualidade, que seca rapida mente ,prhando boões 
na escriw  ponta media de lmm, largura da linha 
0,4mm(tampae plug da mesma cor da tinia, tampa 
ventilada em conformidade com pa4o isa, esfera 
perfeita e muito resistente. cx 50 un' 

cx 2 	" eis ES 33,83 ES 67,66 

12.  
caneta para marcar cd permanente 20. divea/ 
cores. 

37 pilot ES 3,76 ES 11,28 

13.  capa para encardenação pp 0,30 a4 preta. pt 50 uni//  7"  1 / jr Ri 29,64 ES 29,64 

14, 
capa para encardenação lip9aOa4 
transparente. pt 50 um 

pi /' 	1 jr R$ 34,97 R$ 34,97 

7 

IS. 
carbono pretoamada de tinia sólida, papel base 
de 20 a 22 g/mj'dorso encerado e imprpso, 
210x297 cm (a4) 1 face cx ei IDO folhas 7" 

, 
cx 	1 	7 eis ES 21,73 ES 21,73 

'IITÕRIA COMÉRdTO E 
CNPJ: 34.951.079/0001-58 -CGF: 06.092.622-8 - Rua Campos Saies, 167- Farias Brito - Fortaleza -Ceará 
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uniW ga 25. 	cola de contato multiuso 75g - bis  

1 
Pm&ts de Q~ 

16. 
cartolina 50660mm, gramatura 180g - cor/flf 84 

	 guel 	R$ 0,63 R$ 	52,92 
variadas 

17. cd rw gravável (80700mb) 52x pt 50 um/// pt / I/,multlaser 	R$ 26,96 R$ 	26,96 

18. cd-r gravável (80min/700mb) 52x pt 50 um 	pt multlaser R$ 47,13 R$ 	47,13 7 
clips para papel em aço niquelado 2/0, caixa ei 100 
un, com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante,/material conforme norma sae 
1010/20 	7 

19.  R$ 	11,88 

clips para papel em aço niquelado 3/0. caixa cí 50 
un, com dados _de identificação do produ

cx 
 1

.1 

do fabiicaØ, material conforme & 	Me 
1010/20 

20.  

clips para p 
un, com dado 
do fabri 
1010/20 

niquelado 4/0, caixa e/ 50 
cação do produto e marca 

conforme norma sae 
21 

clips para papel em aço niq 
un, com dados de identificação dó 
do fabricante, material conforme 
1010/20 

caixei 25 / 
/ 

cx 7 7 4 	acc 	R$ 5,69 R$ 	22,76 
sae 

22.  

11,40 

7,40 

cola branca 1kg. cola 100% lavável mesmo depois  
23. de sers  ideal para: colar cartolin,ç/e 	p apéis em unicV 

geral. 

cola branca 9Og, cola 100% lavável mØno depois 
24. de seca, ideal para: colar cartolinas/ejaØis em 

geral.cx  12 un 

/ 

26. 	cola e.v,a e isopor 90g 

27 	
cola em bastão branca, adesiva. ra  uso 	em papel 	

/ 

2& 	cola para pistola fina 	 kg 

12 / koala 0$ 

4 koala 0$ 

koala 0$ 

31 açrflex ES 

eis OS 

1 rendcola ES 

cx 

IOg cx 12 um 

VITÕRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 34.961.079/0001-58 - CGF: 06.092.622-8- Rua Campos Sales, 167 - Farias Brito * Fortaleza - Ceará 
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o 

9,57 0$ 	114,84 

16,01 R$ 	64,04 

8,58 0$ 	34,32 	
) 

5,40 R$ 	167,40 

12,02 OS 	36,06 

33,11 0,5 	33, 



25.  
corretivo liquido IS ml a base água e pigmen% 
branco, não tóxico, secagem rápido. cx  12 um 

4 / 	radex R$ 16,09 ES 64,36 

p1 multlinbas 	 ES 	14,19 26. elástico grosso 60mm 25m 

ES 5,90 ES 	29,50 pt/ 

2 36 	
envelope para conviteti cores variadas 162x229 

pt 
mm9ogpt5oum 

convir 

unkY"  172 
envelope plástico com 

37. 	
tamanho oficio 

3$x229 unid " ia" 38 	
envelope saco branco ofi' sct sem timbre 
mm - p/papel a4 

40.  p/ 	/ unid 	IS 
envelope saco ouro sem timbre 360x260 mm - 
papel oficio 

plástico preto cap. espiral e3pcadema 
l5Otlss(pt 48 um' 

39. 	
envelope saco branco ofF set sem timbre 360.7260 udid / 17 
mm-  p1 papel oficio 

espiral encadernação, 1 7mm. plástico preto cap. 
20011s. pt  100 um 

p/ 

/ 
/ 

pt 

41.  

42, 

43. 	
espiral encaderna çao 29mm.' plástico preto cap. 	7' 
200fis.pt36un / 

29. cola para pistola grossa / kg" 1 	rendcola 	ES, 33,11 ES 	33,11 

30. colchetes n° 15 cx 72 un cx 	2/ 	acc ES 9,65 ES 	19,30 

33. elástico látex amarelo n°18 pt 200 um 

34. 
envelope oficio brancos  et: sem timbre 
1 14x229mm 75g pt 1 00u / 

192 R$ 7,45 R$ 1.430,40 

envelope para cd/dvd 12 	nim  branco com 
janela. cx  500 um 

 

espiral encadema96 4Omm.4Çástico preto cap. 
300fls. pt  IS un 7 

scrit: ES 90,97 

scrit ES 7,30 

scrit: '1$ 6,90 

scrit ES 0,24 

scrit ES 0,31 

scrit ES 2,50 

jr R$ 13,50 

jr ES 12,90 

jr ES 13,45 

jr R$ 13.45 

90,97 

1 

 

R$J 1.503,80 

 

ES 	1.186,80' 

ES 	39,84 

 

  

ES 	53,32 

 

  

ES 	470,00 

 

  

R$ 	13,50 

ES 	12,90 

 

  

ES 	13,45 

 

  

ES 
	

13,45 

 

35. 

P/ 

i( 

VITÓRIA COMÉR1Ó E SERVIÇOS LTDA. 
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45. 
espiral encadernaçjó 45mm. plástico preto cap. 
400fls. pt  15 un,/  

PI / 1 	jr 	R$ 14.41 R$ 	14,41 

Pmdubo. de Ouaflds 

1.547,04 
nco. ink jà(1jser. 2 

,0 mm, folha com 14 
etiqueta auto adesiva 

50. carreiras, Iam. 38,1, 
etiquetas. CX 10004  

cx / 22 7 pimaco 	R$ 70,32 aS 

46 	
mi 

espiral encadernação ,.9inm. plástico reto 	
/ 	/ / 
	

R$ 3,50 R$ 	3,50 
501h. pt 100  

47. estilete estreito plástico lâmina 9mm 	 unid1 	/ cis 	ES9,79 RS 	7,90 

/  
48. estilete largo plástico lâmina l8rnm / 	 und 	10 	 RS 	TSQ 	 13,00 

etiqueta auto adesiva branco, ink jet 	laser. 2 
49. carreiras, tam. 33,9x101,6 mm, folha com 14 

etiquetas. cx  100 fis / 

etiqueta auto 
51. carreiras, Iam. 2 

etiquetas. cx  100 fis 

co. ink jet - laser. 3/ 
mm, folha com só cx R$ 	848,00 

52 	
extrator de grampos, tipo . 	 'T unid 	SI 	pimaco 	R$ 	2,03 R$ 	16,24 
inóxidável. 

54. fita adesiva transparente 45mm x 45mF 	rl/  2/ adere 	R$ 3,47 R$ 	83,28 

fita adesiva gomada cm papel madeira 38mmx50m / ,,/ 	,/ 

55. unidade separada com material anti-adesivo 	ri 	8 / 	adere 	R$ 10,22 R$ 	81,76 
contendo a marca do fabricante 

57. 	
folha em e.v.a 400x600x2mm. cores variadas pt' pt 

/ 12/ 	ibel 	R$ 22,89 R$ 	274,68 
10 um 

58, 	gaveteiro de mesa 03 gavetas. tam 18x26,2 x2 1 e ' unidt 	1 f 	acrimet 	R$ 55,82 R$ 	55,82 

59. 	grafite 0,5 hb tubo com I2un 	 tb/ 	1 / 	eis 	R$ 2,04 RS 	2,04 

VITÕRIA COMÉRCIO E SEaOê  LTDA. 
CNPJ: 34.951.07910001-58 - CGF: 06.092.622-8 - Rua Campos Saies, 167-Farias Brito - Fortaleza - Ceará 
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e3.  
e-- ---S

--- --W-S--I---- 12 _H_  Ç AA 
	

-1  ' 	•' 
	adere %. 

 I,
«
h  % 	14,64 

/ 

56. fitilho presente c/SOm 	 unid 	4 ' 	fidepla 	R$ 15,68 RS 	62,72 



lapiseira grafite  corpo de plástico, com 

70.  5 eis 	Ri 16,42 Ri 	82,10 

marca texto, ponta em polie,ileno, corpo tampa e 
fundo em polipropileno, eØessura de traço 2,5cm 
ou 5,00cm, cores varíad,í25. filtro em poliester, 
cxl2und 	 / 

71. massinha de modelar l5ogcxôcopo 

Ri  
cx3 	koala 	Ri 20,53 	 61,59 

	

60. 	grafite ø,7hb tubo com l2un 	 tbt 3 e" 	eis 	R$ 1,99 R$ 	597 

	

61, 	grampeador de mesa médio 26/6 3011s. 	 unid 	8 	eis 	 33,43 R$ 	267,44 

grampo p/ grampeador galvanizado 26/6. cx 5000 	/ 	7 62. un com dados de identificação do produto e ma '  cx 	9 	dublin 	 4,91 R$ 	44,19 

do fabricante 

63. grampo trilho metal SOmm cx 50 um 

64. lâmina estilete largo lSxlOOmm tubos e/lO lâminas 

cx 

65 	
lapiseira grafite 0,5. corpo de plástico; 
emborrachado e borracha na ponta. 

emborracbadf:L lia na ponta. 

unid 28,08 

limpa quadro branco Ç 	... embalagem de alto 
67 	aplicação spay 60 	iir y removedor 

'01 
 unid' 5 	cortart 	Ri 14,26 R$ 	7130 

manchara deixadas por marFçt geral 

Ri 

6o. 	
livro de p96to ei lOOfIs 218x319mni õapâ 

Ri 
livro de protocolo para correspondência 1/4, com 
lOOfls, cap; papelão revestido em papel ofttset 

69. 	120 gr/,2' plastifica4p, miolo em papel off-sei unid 	5 	grafiset 	Ri 	7,35 R$ 	36,75 
56gr/m2 ei fpffias numeradas, formato 
160x220ntm. / 

Ri 

697g/m2 'revestida por papel off'-set 63g/m2 
uni/ grafiset 	R$ 17,55 Ri 	17,55 

papel a4, alcalino, alta alvura, dimensões 210 x 
72 297 mm, gramatura 75 g/m2. embalagem: em/ 

material impermeável, contra umidade, resma 50(t 
fia, contendo a marca do fabricante. cx lO resmas 

/ 	 4 tino 	Ri 199,87 R$ 	799,48 

VITÓRIA COMÉRCIO ESÉRVIÇStA 
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uni 12 42,84 



p1' 	9/ / maxprint 74. 	papel fotográfico fosco a4. pt  50 fis 

unid 2,76 

(rama 	 83R$ 2.337,45 15 

82. 	
pasta com elastico oficio transparente iom,

J6 20 unid/ 20 ' 	alaplast 	R$ 2,99 ES 	59,80 
mm 

unid ' 	5 ' 	alaplast 	ES 	1,69 ES 	8,45 84. 	pasta plástica transparente com trilho 

85, uni/ multiaser Ri 29,45 ES 	29,45 

pen drive 8 gb. conexão usb 2.0, tecnologia 
especialmente criada para aumentar a vekidade 
da transmissão de dados entre o compqtkdor e 
outros dispositivos. 

87, 	pervecejo colorido 10mm cx 100 um 2.99 ES 2.99 ES cx,' 	1 1 	acc 

MB 
'VLI 7PYoOsossQuSdaõ. 

73. 	papei fotográfico brilhante a4. pt  50 fia / 	pt 	' 9/ maxprint 

papel
75. 
	madeira na cor kraft ouro,,pl'eiial celulose 	

11/ 	36 
vegetai, SOgfm2  tam. 66 x 99cm. 

papei otficio 2, alcalino, alta alvura, dimensões 216 

76 

	

	
x 330 mm/embalagem: em mat ai impermeável, 
contra umidade, resma SOOfi contendo a marca 
de fabricante. cx lo resmas 

77. papei veludo. tam. 0,50x0,70m. diversas cgres  

/120 

() 

RS 17,28 R$ 155,52 

R$ 28,30 R$ 254,70 

R$ 0,52 R$ 18,72 

R$ 2599  R$ 777,18 

são miguei 

cx( x 

pasta afz oficio lombo estreito aW com' viyk. 
mecanismo niqueiado,4iversas cores. cx 20 ut( 

o/ 18 	(rama 	R$ 151,43 RI 78.  .725,74 

79 	
pasta ah ofició 
mecanismo niqueiado 

cx 
cores- cx 20 um - 

80. 	pasta catálogo a4 com visor. 1 

El. 	pasta com elastico oficio transparente 

unid' 21  

unid/20 

R$ 20,72 R$ 435,12 

alaplast 	R$ 2,37 R$ 	47,40 

83. 	
pasta com elastico oflcio, si4arente lombo 40

unid 
	

12 	alaplast 	ES 	3,81 ES 	45,72 
mm 

86 	
perfurador de papel pi 3011s. 2 2rÚs. tam. unid / 1 / 

	cis 	Ri 32,67 ES 	32,67 
I22xlOOxS6mni  

/ 

VITÓRIA COMÉÇO
' 	
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ç,?ttGÃ0 

89. pilha pequena aa pt 4 un / Pt ' 	6 ' 	panasonic 	P3 	7,01 P3 	42,06 

4 
1 	1 

V~\_ 
nxr j7f&Cjy 

'1/LI 7P't.d.Qusdsd. 

 

pt 	14 
/ 

pasonic 	R$ 13,64 R$ 	190,96 .88. 	pilha alcalina palito aaa pt 4 um 

pincel marcador atômico 1100 recicláeI, ponta de 
90. feltro 08rnm de espessura. 10cmdØomprimento, e 	2 	pilot 	 5,90 P3 	71,80 

recarre*âvel, coram!. cx 12 um /  

pincel marcador atômico 1100 reciclável ponta de 	/ 	/  47 
91. feltro O8mm 	 pó de espessura. 10cm depiimento, cx / 	2 	•  pilot 	R$ 35,90 P3 	71,80 

recarregável. cor preto. cx  12 un 

pincel marcador atômico 1100 reciclável, 
92. feltro OSmm de espessura, 10 cm de co 

recarregável, cor vermelho. cx  

71,80 

pincel para quadro branco recarregável, cor azul, 
ponta indefornáveIjIfícil de apagar sem deixar 

93. resíduos, gravado no corpqa marca do fabficante, cx, 	lO 
comprimento mínimo de ltØez) centii'étros. cx 
12 um 

pincel para quadro branco recarteaot4preto, 
ponta indeformável, fácil de apagar áSR4eixar 

94. residuos, gravado no copo a mar,4o abriánte, e 
comprimento minimoflé lO (dez) centímetros. cx  
12 um 

bit 	P3 48,90 Ri 	146,70 

pincel para quadro branco recarregável. cor 
vermelho, ponta indeformável, fácil de apagar sem 

95. 

	

	deixar resíduos, gravado o corpo a mar do 
fabricante, compriment/ mínimo de 10 "(dez) 
centímetros. cx  12 um-',- 

cx 11 3 	bic 	Ri 48,90 Ri 	146,70 

  

unid 	 condor 	Ri 3,30 R$ 	6,60 	) 96. 	
pincel. n° 02, co 
em tecido 

cerdas sintéticas, para pintura 

97. 
pincel, n° IO/com cerdas sintéticas, para pintura 
em tecido 

unid' 	2 / 	condor 	Ri 	1,89 Ri 	3,78 

9$ 
pincel, n° 20 	cerdas sintéticas, para pintura 
em tecido 

unid 2 	condor 	Ri 4,48 Ri 

VITÓRIA COúÈRCIO E1ÉR%iIÇOS LTDA. 
CNPJ: 34.951.079/0001-58 - CGF: 06.092.622-8 - Rua Campos Sales, 167- Farias Brito - Foda$eza - Ceará 

Fone/Fax: (85) 3254.4522 - E-mail: vitoda.com.servt@hnail.coni  



f 
Produtos .3. Quaid.de 

pistola de cola quente grande. 40w de potên 
bivolt. 

1 

cis 

tinta para marcador de quadro branco. 20m1.( 
107 

	

	 unidj 
diversas cores 

7 

100 pistola de cola quente pequena. 40w de potência/"  
unid 	2 

bivolt. 

101 	
prancheta acrilico polietileno com prendedofcores 

unid / II / 	acrimet 
variadas tam. a4 

clip's preto cx 	
eis 

  

103 	régua acrilica 30cm incolor subdivisão em unid / 18/ 	waleu 

 

tesoura aço inoxidável com cabo de plástico com 
ponta reta. iam. 19x6cm / 

	 uniV 9 
	

cis 

105 	tinta guache, lSnd cx com 12 cores/ 	cV 2 / koala 

106 	tinta para cambo 40. divas cores./ 	unid 	8 / koala 

7/ 

4 / 	radex 

108 	tinia para pincel atômico tr37. 37m1. diversas cores' unid / 4 
	

pilot 

ES 18,45 Ri 36,90 

P3 15,75 R$ 33,50 

R$ 11,23 Ri 123,53 

R$ 23,73 Ri 23,73 

Ri 0,74 R$ 13.32 

Ri 6,42 R$ 57,78 

RS 4,63 R$ 9,22 

ES 2,70 R$ 21,60 

Ri 4,69 1(5 18,76 

R$ 344 Ri 14.56 

R$ 20.844,08 

eis 

102 	
prendendor de papel SI mm blind 
12 u 

304 

Vinte mil, oitocentos quarenta quatro reais cite centavos 

• NTREGA DO MATERIAL SERÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS, NOS PREÇOS PROPOSTOS JÁ ESTÃO 

INCLUSOS TODOS AS DESPESAS, FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NECESSRIAS PARA QUE SEJA 

FEITA TODA A ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. 

COMPROMETEMOS DA ENTREGA TOTAL DE TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORME 
SOLICITADO. 

1 

VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ: 34S51.0790001-58 - CGF: 06.09Z622-8 - Rua Campos Saies, 167- Faias Brito - Fortaleza Ceará 
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(i7 c2í 

Produtos do ou~ 

Ácido muriático para aplicação em limpeza bruta 7 geral, embalado cm frasco plástico de 1 litro 
acondicionado cm caixas de papelão com 12 unidades 

LOTE 16- EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME OU EPP 
Descrição 	 Unid 	Quant Marca 	 Vunit 	V.Toial 

	

cX 	14 
	

brasil 	RS 25'fl) RS 	362,60 

real 	RS 	61 .$(' RS 	123,00 
Mcool Branco 1 litro cn,abalagem secundazia cx com 

3 	12 unidades.  

santa cruz  V•  R$ 35,00 R$ 	560,00 
Alcool cm - SOOg embalagem secundaria cx com / / 

4 unidades 	
/ OC,/ 16 

5 

brasil 	RS 6,40 RS 	12.80 

Amaciante para roupa dc 2 litros embalado em frasco 
plástico e acondicionado au caixa de papelão contendo 
cloreto dialquil dimetil amõnio, coadju'antc. perfuipe, uni 
preservante, corantcs, acidulantre c água prpduto 
inspecionado pelo inrnctro com validade de 3 an 

a / 45 

Desinfetante liquido de 1 litro embalado em frascos 
plásticos e acondicionadas au caixas de papelão 
contendo em sua composição água, ingrediente ativo, 
formol. sabão & tnctanolamina, álcool etilico, perfu#, 
cdta e corante. (lavanda, jasmin, eucalipto e pinho)y cf 
12. 

8 

brasil 	R$ 28,20 R.S 	930.60 

Fortaleza-ce. IS de julho de 2017. 

ÁPREFEITURA MUNICIPAL E HORIZONTE 
P1' P4' 2017.07.03.01 - SRP 

DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS 08H30M1N 
Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências contidas no edital e auexos.  k,s.CUSs  

Agua sanitária múltiplo uso de 1000m1 embalados cm 
frasco de plástico contendo 12 
acondicionados cm caixa de papelão comhi 

2 sódio 

990,00 

Desodorizador de ar spray 400g' acrossol,  / 	/ 
acondicionado em caixas de papelão, contendo cm sua' 

WI id / 114 
composição: parta alcobol, aqua, sodium, nitzite e  
isobutantc  / propanc. 

6 

/ brasil 	RS 18.00 810,00 

LÊ,  

VITÓRIA COMÉRdÍO É. SER VIQ 

CNPJ: 34.951.07910061-58. CGF: 06.092622.8 - Rua Campos Sales, 167- Fazias Brtto - Fnheza- Ce&4 
Fona/Fax: (85) 32544522 - E-mali: vitorla.com. 

Detergente liquido lava louças de 500IIII das mais 
variadas fragrância embalado cm frascos plásticos e  /  cx / 
acondicionados au caixas de papelão com 24 unidades. / 

bom ar 	R$ 	7,6$ R$ 	875,52 



plásticos com a composição contendo linear alquil 	// 

benzeno sulfonato de sódio, tenso ativo não iônico. unid 	436 	brasil 

Limpador multi - uso de 500m1 embalado cm frascos 

alcalininntr, scqucstrantc. solubilizantc, éter glicólico, 
12 	álcool, perfwnc e água 

Pedra Sanitana com suporte de sustenção 

(desodori,ador sanitario) na frangancia lavanda com 40g 

embalada cm caixa de papelão, contendo na composição: 

dodccil, benzaio sulfonato de sódio, silica, sulfato de unid' 2686sanifcc 

sódio, carbonato de sódio.. corantesA  fragancia. não 

contém oaradiclorcbcnzeno. prodyt6 inspecionado pelo 

14 	inmctro com validadcdc3anos/ 

Polidor de alumínio liquido 500m1 embalado em 	
// 	7 

frascos plásticos e acondicionados au caixas de papelãocx 
 / l9 	brasil 

com 24 unidades contendo na sua compos,jçao 
15 	emulgador, essência conservante. 

b 

Inseticida Spray 300in11 usado para exterminar insetos 

(barata. íonnigas. moscas, pernilongos, mosquitos da 

dengue; dcsuuindo ovos çtarvas,  embalado em frascos 
9 	de 300m1. 	 / 

embaçamento e mar~ de,~ com transparaicia 

Limpa Vidros 500m1 indicado para limpeza de 

total aos vidros, sem amoi&o, embalado cm frasco de w/230 
7 brasil 

10 SOOinl. 	 ( 

Limpador Desengordurante para cozinha de 500m1 

embalado em frasco plástico, contendo cm sua 

composição; lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, 

II 
	

álcool gra.xo etoxilado, éter glicólico, água e perfume. 

Lustra móvel perfumado 200inl, embalado cm frascos  
plásticos contendo parafina emulsiuicaut5s. solvente. unid 	235 / 

	
bi) 

13 	umectante, preservante, fragrância e água / 

Sabão au/arFa multi atiyt pacote com 5 unidades de 

20% cai'ca com 50 barras(cmbaladas em sacos plásticos 

e acondicionados em caixas de papelão contendo na sua 

composç4o  ácido gradc soja, clorcto dc sódig') cx 	14 
	

uno 

jlkirina, alquil bezeno q16to des&oïtSsCIt&, Ç 

cdtstidp.. nt c água produto inspecicma&eloj 
INMETRO. 16 

wW 390 raid R$ 8,90 R$ 3.471,00 

667,00 

R$ 3,90 682j0 

R$ 4.20 R$ 1*31,20 

RS 4,10 R$ 963.50 

R$ 2,00 R$ 5.3 2,00 

R$ 29,00 R$ 551,00 

R$ 45,00 R.S 630,00 

unid 7'75  / brasil 

VI'IA COMÉRCKÍEjÉRVIÇOS it. 
CNPJ: 34251.079/0001-58- CGF: 06.091622-8 - Rua Campos Sales, 167- Fadas Brita - Fortaleza- Ceará 

Fone/Fax: (85) 3254.4522 - E-mail: vitoria.com.serv@$loftiuil,com  
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17 

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

21 

Sabonete Suave com 
cm embalagem de pa 
sabão base de sódio, agua 
cloteto de sódio, óleo de 
de sódio, gliecrina, extrato de 
titánio, 	ácido 	etilenohidroxi 
ctilenodiarninoteracdtico, hidroxitolucno 

Sabão Glicerinado multiativo perfumado em barra 
testado dermatologicamente, em embalagem com 05 
unidades com cada barra pcsendo 200g. Produto 

IS 	inspecionado pelo TNMETRO. 

Sabonete antibacteriano liquido, caixa com 12 
19 unidadesdeli. 

Sabonete Liquido na fragancia erva doce para mão com 
ação bactericida de 500aM embalado cru frasco plástico, 

20 produtoinspeei'.:.'..' INMETRO 

de frutas e hidratante 909 
cm sua composição 
de cálcio, perfume. 

1, carbonato 
«"ode 

ácido 

invicto 	R$ 75,00 R$ 	900.00 

18,60 

1.365.00 

brasil 	R$ 	5,90. R$ 1.209.50 

cx 12 

pet 3 

cx 7 

litro 205 

Shampoo de uso adulto composição cerainida frasco fr® 
	iis 	atyne 	aS 	28,00 R$ 	4.900,00 22 	contendo no mínimo 2 litros 

Condicionador de uso adulto, composição ceraniidas, frasco 
	175 	alvne 	R$ 	36,00 R$ 	6.300,00 23 	frasco contendo no nnnimo2 litros. 

VITÓRIA 

CNPJ: 34.951.079/0001-58 - CGF: 06.092.622-8-Rua Campos Saies. 167- Farias Brito - Fortaleza. Ceará 
Fone/Fax: (85) 3254.4522 . E-mail: vItorIa.comserv@holmajLcom  

motivo 	P5 1,50 R$ 2.115,00 

24 

Água Sanitária cm embalagem plástica com 5000m1, 
tampa lacrada, teor de cloro com o limite da legislação 
pertinente (2,00% p/p a 25% p/p), registro no Ministaio 
da Saúde, químico rcsponsavcl. composição e galão 	37 
infonnaçõcs do fabricante estampados na embalagem, 
quando da entrega o produto deverá apresentar, no 
minimo 800% de prazo de validade. 

1 
real 	P3 7,50 R$ 	277,50 



DesWctantc perfumado com açôa geunicida e cloro 
ativo, fragancia: floral, eucalipito, hcd,al, lavanda ou 
pinho, embalagem com 5 litros, com registro no 
minislerio da saúde, quimico responsavel, composição c galão 	22 
infonnaçôes do fabricante estampada na embalagem 
quando da entrega o produto deverá apresentar, no 

25 	mínimo. 800/9 do oram de validado.  

real R$ 	7,90 R$ 	173,80 

Detergente liquido lava-louças com ph neutro, 
deimatologicamcnte testado, cm embalagens contendo 
Slts. Quando da entrega o produto deverá apresentar, no 

26 	minimo, 80% do prazo de validade.  

galão 	27 real 

	

R$ 7,90 RS 	213.30 

	

R$ 	36305.42 

   

Trinta seis mil • trezentos cinco reais quarenta dois centavos 

ENTREGA DO MATERIAL SERÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS, NOS PREÇOS  PROPOSTOS JÁ ESTÃO 

iwcusos TODOS AS DESPESAS, FRETES, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NECESSRJAS !ARA  QUE SEJA 

FEITA TODA A EN  »:.  DE ACORDO COMO EDITAL 

COMPROMETEMOS 

SOLICITADO. 

ATOTAL DE TODOSOS ITENS E MAR  •Çf! • ,c_roINFORME 
1. 

VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ: 34.951.079/0001-58 - CGF: 06092.622-8 - Rua Campos Sales, 167 - Farias 8db - ForiBleza - Ceará 

Fone/Fax: (85) 3254.4522 .. E-mail: vitoda.com.serv'@hofrnaif .com  



 

unid7  156 7limpotcx 	R$ 7 	Pano dc chão branco tipo soco 100% algodão 

   

   

Pano flanela 38x58em na cor ~embalada cm saco 
8 	plástico- 

unid
o` 
	192 / 	popo 	R$ 

/ 

 

  

Rodo plástico 40cm com cabo de pelo menos 1,20m/ uni/ 847 brasilplast 	R$ 

10 	Rodo ptástico0cm om cabo de pelo menosI,20m 	und 	46 	escovabraz 	R$ 

P 

Fortaleza-ce, IS de julho de 2017. 

Proposta de preços, os preços propostos estão de acordo com todas as exigências contidas no edital e anexos. ÇJ)tÁj)ÇOCt) 
LOTE 17- EXCLUSIVO PARÁ PARTICIPAÇÃO DE ME OU EP? 

Descrição 	 (Jnid 	Quant 

Copo Dcscartavcl para água, cor leitosa, capacidade . 
ISOmI, reforçado. de primeira qualidade. entaladoscm/pct 	138 
sacos plásticos com 100 unidades. 

ÁPREFEITURA MUNICIPAL E HORIZONTE 

PP N° 2017.07.03.01 - SRP 

DATA: 18 DE JULHO DE 2017 ÁS 081130MIN 

RS 

V.TotaI 

538,20 

Escova sanitana plástica com suporete 

3 	Esponja duplas face cm embalagem de 03 unid. / 

4 	Fósforo contendo ID caixas com 400 palitos 	 maço 	72 

Luva em látex inpermcaveI paa'limpezu em geral 
5 	(tamanho: (3.McP) 

Papel Higiênico; embalado cm pacotes com 04 unjdades. fardo "113 /" floral 	R$ 
6 	embalagem sacundaria: fardos cm plástico cf Jfr'acotcs. 

665,60 

3,90 Rr/  1.357,20 

2,20 158.40 

4,50 R$ 288,00 

49.90 R$ 5638.70 

2,60 405,60 

1,90 R$ 364.80 

4,90 R$ 411.60 

12,00 R$ 552.00 

348 R$ 

  

  

par 	64 

) 

VITÓRI3ÔMÉRCIO E SEaOS  LTDA. 
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II Sacos para lixo 60 litros: pacote com 100 unidades pe 72 rava R$ 10,30 R$ 741,60 

12 Sacos para lixo 100 litros: pacote com 100 unidades pcte 24 rava R$ 23,00 R$ 52,00 

13 Vassourade pelo 40cm com cabo de pelo menosl,2Oni unid 96 aguiar p,30 R$ 988,80 

RS 12.662,50 

Doze mil, seiscentos sessenta dois reais cinquei 

NTREGA DO MATERIAL SERÁ DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS; 

INCLUSOS TODOS AS DESPESAS, FRETES4iÍPOSTOS E DEMAIS DESP 

FEITA TODA A ENTREGA DE ACORDO COMO EDITAL 

COMPROMETEMOS ' NTREGA TOTAL DE TODOS OS ITENS E MARCAS PROPOSTO CONFORM 
SOLICITADO. 

VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS L1 
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JÁ ESTÃO 

UESEJA 
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44 


