
PROPOSTA DE PREÇOS 	 (/ 	
P(G:;N\\ 

tt P469P4A 

A Pregoeira da Prefeitura de Horizonte. 

Processo: Pregão Eletrônico n' 2018.12.06.1 - SRP 

OBJETO:Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de géneros 
alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de Horizonte/CE, 
(com ampla participação e cotas exclusivas á ME e EPP). conforme especificaes contidas no Termo de 
Referência. 

LOTE 5— AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO! MARCA 
MARCA UNO 0W UNITÁRIO VAI 	L 

PEITO DE FRANGO FILÈ congelado, com adição de 
água 	de 	no 	máximo 6%. 	Aspecto 	próprio. 	no 
amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem mancflas 
esverdeadas, cheiro e sabor próprios. com  ausência de 
sujidades, 	parasitas 	e 	larvas. 	Embalagem 	de R$ 156.672,00 
polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, R$ 12.80 (cento e cinquenta e 
resistente, que garanta a integridade do produto até o DUDICO 

(doze reais e seis mil, seiscentos 
momento do consumo, contendo peso liquido de 1k9, oitenta e setenta e dois 
acondicionados em caixas lacradas com 10k9. Deverá centavos) reais) 
constar 	na 	embalagem 	dados 	de 	identificação, 
procedência, 	informações 	nutricionais, 	data 	de 
validade, quantidade do produto, n° do registro no SIF, 
SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de 180 
dias apartir da data de entrega.  
Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem 
tempero, 	SEM 	PORÇÃO 	DORSAL, 	embalados 
individualmente 	ou 	em 	bandejas 	de 	1kg, 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e 
intactas com 18 kg com identificação do produto, 
proced&ta, informação nubidonal por porção, lote, 
data 	de 	fabdcação, 	temperatura 	de 	estocagem, 
armazenamento e conservação, prazo de validade e R$ 8,20 

R 	100.368,00 
número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 	Agricultura (o ci salas cem mil trezentos e 

2 /SlF/DIPOA e carimbo $lF. Percentual de água inferior OUDICO 1(0 12.240 111111111119 

a ou igual a 10% após descongelamento. Especificações centavos) sessenta e oito 

W impressas 	na 	própria 	embalagem. 	Características 
reais) 

gerais: 	o 	produto deverá 	apresentar cor e 	odor 
característicos. Sem sinais de fermentação pútrida ou 
partes 	esverdeadas, 	NÃO 	DEVERA 	CONTER 
NENHUMA 	OUTRA 	PARTEQUE 	NÃO 	SEJA 
EXCLUSIVAMENTE COXA E SOORECOXA,, COMO 
PARTE DA COSTELA, ETC. Prazo para consumo ) 
minimo de 10 (dez) meses na data da entrega.  

VALOR TOTAL LOTE 5: 257.040,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e quarenta reais)  

LOTE 6—COTA EXCLUSIVA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO ! MARCA MARCA E 
UNO CITO 

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

PEITO DE FRANGO FILÉ congelado, com adição de 
água 	de 	no 	máximo 	6%. 	Aspecto próprio, 	não 
amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem manchas - 

esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de 
R$ 12,80 

R$ 27.648,00 
sujidades, 	parasitas 	e 	larvas. 	Embalagem 	de (doze reais e 

(vinte e sete mil, 
polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado. DUDICO 1(0 2.160 oitenta 

seiscentos e 
resistente, que garanta a integridade do produto até o centavos) quarenta e oito 
momento do consumo, contendo peso liquido de 1k9,  reais) 
acondicionados em caixas lacradas com 10k9. Deverá 
constar 	na 	embalagem 	dados 	de 	identificação, 
procedência, 	informações 	nutricionais. 	data 	de 
validade, quantidade do produto, n° do registro no SIF,  





SIE ou SIM, com prazo de validade mlnimo de 180 
dias a partir da data deentrega.  

Coxa 	e sobrecoxa de frango congelado sem  
tempero, 	SEM 	PORÇÃO 	DORSAL. 	embalados 
individualmente 	ou 	em 	bandejas 	de 	1kg, 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e 1 
intactas com 	18 kg com identificação do produto, 
procedência, informação nutriciorial por porção, lote, 
data 	de 	fabricação, 	temperatura 	de 	estocagem, 
armazenamento e conservação, prazo de validade e RI 8,20 R$ 1771200 
número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 	Agricultura (oito reais e 

'dezessete '  ml 
2 /SIF/DIPOA e carimbo SIF. Percentual de água inferior 	DLJDICO KG 2.160 J vinte 

setecentos e doze 
ou igual a 10% após descongelamento. Especilicações 	/ ,/' centavos) re 	IS 
impressas 	na 	própria 	embalagem. 	Características  
gerais: 	o produto deverá 	apresentar cor e odor 
característicos. Sem sinais de fermentação pútrida ou 
partes 	esverdeadas. 	NÃO 	DEVERÁ 	CONTER 
NENHUMA 	OUTRA 	PARTEQUE 	NÃO 	SEJA 
EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA, COMO 
PARTE DA COSTELA. ETC. Prazo para consumo 
minimo de 10 (dez) meses na data da entrega.  

ALOR TOTALLOTE 6: RI 45.360,00 (quarenta e cinco mil trezentos e sessenta reals)\ V/ 

LOTE 1- AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO! MARCA 
MARCA  UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

Cone congelado de bovino em cubos de primeira 
(patinho, coxão mole),proveniente de machos sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária emanipulados em 
condições higiênicas satisfatórias, sem pele e sem 
gorduraaparente; aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa; oor:vermelho brilhante e 
uniforme, 	sem 	manchas 	esverdeadas 	ou 
pardacentas;odor: 	próprio. 	Embalado em filme de RI 25,20 
polietileno resistente, transparente eatóxico. limpo, não (vinte e cinco RI 107.100,00 
violado, que garanta a integridade do produto até DUBOl 1W 4.250 reais e vinte (cento e sete mil e 
omomento do consumo, acondicionado em caixas centavos) cem reais) 
lacradas. A embalagemdeverá conter externamente os 
dados 	de 	identificação, 	procedênda.inforrnação 
nutricional 	por porção, 	número de 	lote, 	data de 
validade, pesodo produto, temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação.Núniero do registro no 
Ministério 	da 	Agricultur&SIF/DIPOA 	e 	carimbo 
deinspeção do SIF Prazo para consumo mínimo de 10 
(DEZ) meses na datada entrega.  
Carne bovina molda congelada, obtida a partir da 
moagem 	de massasmusculares de carcaças de 
bovinos sadios, abatidos sob inspeção veterinária 
e manipulados em condições higiénicas satisfatórias, 
seguido de imediatocongelamento. Isento de tecidos 
inferiores 	como 	ossos, 	cartilagens,gordura 	parcial. 
aponevroses, 	tendões, 	coágulos 	e 	nodos 1 
linfáticos Aditivos 	e 	coadjuvantes 	de 1 

RI 17,20 
tecnologia/elaboração 	não 	serão 1 

(dezessete 
RI 190.060,00 

2 
permitidos.Embaiagem 	prim ária 	de 	polietileno 

DUBOI 1W 11.050 reais e vinte (cento e noventa mil 
transparente, resistente e atóxico, limpo, não violado, 1 

centavos) e sessenta reais) 
fechamento á vácuo, que garanta a Integridade do 
produto até o momento do consumo, contendo 1 kg. 
acondicionados em caixas depapelão lacradas e 
intactas 	com 	10 	kg. 	A 	embalagem 	deverá 
conterextemamente 	os 	dados 	de 	identificação, 
procedência, informaçãonuhicional por porção, número 
de lote, data de validade, peso do produto,temperatura 
de 	estocagem, 	armazenamento 	e 	conservação, 
número 	doregistro 	no 	Ministério 	da  





AgricuiturafSlF/DIPOA e carimbo de inspeçãodo SIF. 
deverá 

(. 
' 

" 

Caracteristicas gerais; o produto 	apresentar cor 
verrnelhobrilhante e odor característico, sem sinais de P4(,ij,& 

fermentação pútrida ou partes esverdeadas. Prazo  

para consumo minirno de 10 (dez) meses na data 
daentrega. 

VALOR TOTALLOTE 1: R$ 291.16000 (duzentos e novena e sete mil cento e sessenta reais) 

LOTE E.. COTA EXCLUSIVA 

ITEM 
MARCA 

 ESPECIFICAÇÃO! MARCA UNO CITO 
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR TOTAL 

Corte congelado de bovino em cubos de primeira 
(patinho, coxão mole).provenlente de machos sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária emanipulados em 
condições higiênicas satisfatórias, sem pele e Sem 
gorduraaparente; aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa; cor;vermelho brilhante e 
uniforme, 	sem 	manchas 	esverdeadas 	ou 
pardacenta 	próprio. 	Embalado em filme de R$ 25,20 
polietileno resistente, transparente eatóxico, limpo, não (vinte e cinco R$ 18900,00 

violado, que garanta a integridade do produto até 	DUBO1 KG 750 reais e vime (dezoito mil e 
omomento do consumo, acondicionado em caixas centavos) novecentos reais) 
lacradas. A embaia9emdeverá conter externamente os 
dados 	de 	identificação, 	procedéncia,informaçào 
nutridonS por porção, 	número de lote, 	data de 
validade, pesodo produto, temperatura de estocagem. 
armazenamento e conservação.Número do registro no 
Ministério 	da 	AgricuItura/SIF/OIPOA 	e 	carimbo 
deinspeção do SIF Prazo para consumo mínimo de 10 
(DEZ) meses na datada entrega.  
Carne bovina moída congelada, obtida a partir da 
moagem de massasmusculares de carcaças de 
bovinos sadios, abaUdos sob inspeção veterinária 
e manipulados em condições higiénicas satisfatórias, 
seguido de imediatocongelarnento. Isento de tecidos 
inferiores 	como 	ossos, 	cartilagens,gordura 	parcial,  
aponevroses, 	tendões, 	coágulos 	e 	nodos 
Iinfáticos.Aditivos 	e 	coadjuvantes 	de 
Wcnologia)elaboração 	não 	serão R$ 11,20 R$ 33.5400 
permibdos.Embalagem 	primária 	de 	pobebleno (dezessete (trinta e très mil, 

2 , transparente, resistente e atóxico, limpo,2. não violado, DUBOI KG 1.95(11 reais e vinte quinhentos e 
fechamento a vácuo, que garanta a integridade do centavos) quarenta reais) 
produto até o momento do consumo, contendo 1 kg. 
acondicionados em 	caixas depapelão lacradas e  
intactas 	com 	10 	kg. 	A 	embalagem 	deverá  

conterextemamente 	os 	dados 	de 	identificação, 
procedência, informaçãonutricional por porção, número 
de lote, data de validade, peso do produto,temperatura 
de 	estocagem, 	armazenamento 	e 	conservação, 
número 	doregïstro 	no 	Ministério 	da 
Agflcuitura/SIF)PIPOA e carimbo de inspeção  

VALOR TOTALLOTE 8: R$ 52,440,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e quarenta reais) 

LOTE 9—AMPLA CONCORRÉNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 1 MARCA 1 MARCA UND QTO 
VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Carne bovina salgada, airada e seca (charque) sem 
adição de nitrito e nitrato, capa de gordura inferior a 
30%. Aspecto do produto: seco; cor:marrom claro, 1 

R$ 163.717,50 
característico 	de carnes 	salgadas 	e 	secas, 	sem R$ 26,30 

(cento e sessenta e presença decoloração rósea característica de produtos 1 (vinte e seis 
três mil, setecentos 

curados (nitrito e nitrato); odor -.próprio. Embalado à DUBOI KG 6.225 reais e trinta 
e dezessete reais e 

vácuo em pacote plástico de SOOg ou 1kg, centavos) 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e cinquenta centavos) 

intactas com 10kg, comidentificação do produto e do 1 
fabricante, informação nuicional por porçáo,número 

______ do 	lote. 	data 	de 	fabricação. 	condões 	de  





ii 
armazenamento e prazopara consumo mlnimo de 90 P 	tinjA 	:;' 
dias 	na 	data 	da 	entrega, 	número 	do 	registro  
noMinistério da Agricultura !SIFID1POA e carimbo de 1 •-',: / 

inspeçãodoSlF. 
VALOR TOTAL LOTE 9: R$ 163.717,50 (cinto e sessenta e três mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos) 

LOTE 10— AMPLA CONCORRËNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO! MARCA 
MARCA UNO QTD 

VALOR 
UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

Carne bovina salgada, aIrada e seca (charque) sem 
adição de nitrlto e nitrato, capa de gordura inferior a 1 

30%. Aspecto do produto: seco; cormarrorn dato, 
caracterlstico 	de 	carnes 	salgadas e 	secas, 	sem 
presença decoloração rósea caracteristica de produtos R$ 54.572.50 
curados (nitrito e nitrato); odor:próprio. Embalado à R$ 26,30 

(cinquenta o quatro 
vácuo em pacote plástico de 500g ou 1kg, (vinte e seis 

mil, quinhentos e 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e DUBOI 1(0 2.075 reais e trinta 

setenta e dois reais  
intactas com 10kg, comidentificação do produto e do centavos) 

e cinquenta 
fabricante, informação nutricionai por porção.número centavos) 
do 	lote, 	data 	de 	fabricação, 	condições 	de 
armazenamento e prazopara consumo rninimo de 90 
dias 	na 	data 	da 	entrega, 	número 	do 	registro 
noMinistétio da Agricultura /SlF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIE.  

VALOR TOTALLOTE 10: R$ 54.572,50 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 870.290.00 (oitocentos e setenta mil, duzentos e noventa reais) 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias após a sua apresentação. 

Prazo de entrega: atélo (dez) dlasa contar da data do recebimento de Compra/Fornecimento, no local definido pelo 
órgão solicitante. 

Declaração de que nos preços ofertados estão inciuldas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários. fiscais e cornei -ciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem 
de lucro. 

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

Declaramos â garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricação ou de embalagem, sob pena de 
constatado alguma imperfeição, ler os produtos devolvidos e a empresa submetida às penalidades da lei, além do 
registro da falha no cadastro de Fornecedores Municipais. 

Declaramos para os devidos fins que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte - EPP e que a 

empresa não tem nenhum impedimento previsto no art. 3 0. § 4 da lei Complementar N° 123106. 

20 de Dezembro de 2018 	lè 
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- VR. TOTAL 

11W ocscpiçAo MARCA UNIO QUANI. 
VALOR VR. UNST. POR 

VALOR TOTAL POR 
UNIT. (MI (XT(N5O 

LX?! NSO 

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade, In natura. CF,ASA XC 90 11,511 cinqüenta 945,00 e quarenta 
tamanho 	mé4io, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco 
uniformes e sem defeitos, polpa Arme, livres reais 
de sujidades, parasitas, larvas. 

cento e 

onze mil. 
cinco reais e 

novecentos 

2 
Banana praia tamanho médio (100g). de 

CEASA XC 18750 5.97 
noventa e 

111.937.50 e trinta e 
primeira qualidade. In natura, em pencas sete 

sete reais e 
Integras, tamanho e coloração uniforme, com centavos 

polpa 	Arme 	e 	intacta, 	devendo ser bem 
cinqüenta 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
centavos 

oriundos do manuseio e transporte.  

Laranja pera tamanho médio, de primeira três 	ais e 
Sessenta e 
um mil, 

qualidade, 	frutos 	com 	grau 	máximo 	de 
CEASA KG 16500 375 

setenta i 
61.873,00 oitocentos 

evolução no tamanho, aroma e sabor da cinco 

espëcie, 	uniformes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos 
e setenta e 

defetios. 	Armes 	e 	com 	brilho, 	sem 
cinco reais  

machucados. 

dois mil,' 
trezentos  

dei reais e cinqüenta 

4 CEASA KG 225 10.47 
quarenta e 

2.355,75 
e cinco 

Maçã 	nacional, 	de 	primeira 	qualidade, 	In sete realse 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem centavos setenta e 

machucados, sem larvas, parasitas e outras cinco 

impurezas. 	acondicionada 	em 	cabias 	de centavos 

- papelão. 

vinte e 

Mam ão formosa de primeira qualidade, com dois reas e 
oito mil.li, 

80% 	de 	maturação, 	frutos 	de 	tamanho cinqüenta e 
seiscentos 

untiorme, no grau máximo de evolução no 
CEASA XC 11250 2,55 

cinco 
28.6117,50 e oitenta e 

tamanho, aroma e sabor da espécie, sem centavos 
sete reais e 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
cinqüenta 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
centavos 

machucados. 

' 	í'Apit,êA 	7 

PROPOSTA DE PREÇO 

A(0) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.12.06.1-SRP 

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

destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de Horizonte/CE 

LOTEI - AMPLA CONCORRÊNCIA 





a 

a 

~ 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem 

tempero. SEM PORÇÃO DORSAL, embalados 
individualmente ou em bandejas de 	2k& 

acondicionados em caixas de papelão lacradas 
e intactas com 18 kg com Identificação do 
produto, procedência. informação nutriciunal 

por 	porção, 	lote, 	data 	de 	fabricação. 

temperatura de estocagem, armazenamento e cento e 
conservação, prazo de validade e número do quatorze setenta e 
registro 	no 	Ministério 	da reais e seis mil 

2 Agrlcuitura/SIEfOIPOA 	e 	carimbo 	de Bonasa KG 12240 14.40 
quarcn:a  

176256.00  
duzentos  

inspeção do SIF. Percentual de água lnlèrior cent.ivis cinquenta 
ou 	igual 	a 	10% 	após 	descongelamento. e seis reais 
Especificações 	Impressas 	na 	própria 
embalagem. Características gerais: o produto 
deverá apresentar cor e odor característicos, 

sem sinais de fermentação pútrida ou panes 

esverdeadas. 	NÃO 	DEVERÁ 	CONTER 

NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÀ0 SEJA 
EXCLUSIVAMENTE 	COXA 	E SOBRECOXA. 

COMO PARTE DA COflELA, ETC. Prazo para 
consumo mínimo de 10 (dez) meses na data 

da entrega. 
VALOR TOTAL DO LOTE R$: 14  936,00  

quatrocentos e quatorze mil, novecentos e trinta e seis reais 

i.OUi- COTA EXUS1VA MC OU EPP 

rFEM ogscatçAo MARCA UNJO QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VR. UNIT. POR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 

POR 

EXTENSO 

Peito de Frango EM Flt.t congelado, com 
adição de água de no máximo 6%, aspecto 
próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e 
sabor próprios, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem de polietileno 
transparente, 	atóxico, 	limpo, 	não 	violado, 

dezenove quarenta e 

resistente, 	que 	garanta 	a 	integridade 	do l3onasa KG 2160 19.50 
reais 

 " .120,00  12000 
dois mil, 

produto 	até 	o 	momento 	do 	consumo, cinqüenta cento e 

contendo peso líquido de 1kg, acondicionados centavo, vinte real' 

em caixas lacradas comlOkg. Deverá constar 
na 	embalagem 	dados 	de 	Identificação, 
procedência, informações nutricionais, data 
de validade, quantidade do produto. n 9  do 
registro no SIP, 5W ou SIM, com prazo de 
validade mínimo de 180 dias a partir da data 

- de entrega. 





a 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem 
tempero. SEM PORÇÃO DORSAL embalados 
individualmente 	ou 	em 	bandejas de 	1k& 
acondicionados em caixas di, papelão lacradas 

e Intactas com 18 kg com Identiflcaçio do 
produto, procedência. informação nutricional 

por 	porção, 	lote, 	data 	de 	(abricaçio, 

temperatura de estocagem, armazenamento e 
conservação, prazo de validade e número do quatorze 

trinta e 

registro 	no 	Ministério 	da reais e 
um mil. 

2 Agrlcultura/SIF/DIPOA 	e 	carimbo 	de Bonasa KG 2160 14.40 
quarenta 

31104.00 cento  

inspeção do SIF. Percentual de água inferior centavos 
quatro 

ou 	igual 	a 	10% 	após 	descongelamento. reais 

Especificações 	Impressas 	na 	própria 
/ 

embalagem. Características gerais: o produto 
deverá apresentar cor e odor característicos, 

sem sinais de fermentação pútrida ou panes 
esverdeadas. 	NÃO 	DEVERÁ 	CONTER 
NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO SEJA 
EXCLUSIVAMENTE 	COXA 	E 	SOBRECOXA. 
COMO PARTE DA COSTELA. ETC. Prazo para 
consumo minimo de ID (dez) meses na data 
da entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 73.224,00 

setenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais 

E 





PÁGINA 

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias 

DECLARAÇÃO 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

s/ornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta 

está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a 

tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. 

Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em 

conformidade com as exigência do Instrumento convocatório (edita». 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão Inclusos todos os tributas encargos trabalhistas 

previdenclários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal, custos e demais despesas que possam 
incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro; 

Declaro que a empresa proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está cru 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

fl26DE DEZEMBRO DEZOIB 	
\)kJ 

N11A1 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELE'TRONICON'2011 12.06.1.SRP 

A prigofla de Pti(*I*n MunICJÇO de HQIZOnIeCE 

Ob$to RaIsvø de .sço p.. i.Mçéo do milho' pi000Es visando Li1u'a o oieqituois aquiliç.o, oe géni.o, almeiiIce destnM$oi aos aLrlc.s a,s'stdoi peio Pn4pa.a 
de AW'sttaçIo E soca do rn.ncJpo de NO,2olt5'CE 

LOTE 1-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP  
TEM DESCRIÇÃO MANCA UNIO QTDE V.UNIT UNrT EXTENSO V.TOTM. TOTAL EXTENSO 

P1410 de Frango EM PUS co'gao. corri .dçãc 
de égua ae no máximo 6%. *~ piopt. não 
rolicldo 	• 	nem 	pigajoso, 	co! 	prõpai 	lam 
s,o,a iivirdiafl. ct.o . iabcr prtp'ci, 

iuMca 	di 	s,, cade 	praia 	a 	avie 
Entsigs'n de pOiltiro flniwel..Sóxto. NOVE REAIS E 

VINTE E UM MIL 

IrixpO 	fio 	Votado, 	resIlMlIi. 	ui 	9fl5 5 R*" Kg 2.100 RI 	9.90 NOVENTA RI 	21.384.00 
TREZENTOSE 

~~~10040     .,..n 'tu 40 Cabra. CENTAVOS 
OITENTA E 

~~ pio 	u.do de 1 kQ. 	l4da 
/7' / QUATRO REAIS 

caaai Isoadas wCtg 	Deyn co'~ a 
imblagwi dados da danO! ,C4Ç40, precidõndi, 
htauwçtu 	nuticonsis 	4*1 	de 	vMdidi, 
wx*daOi do 	it*. n  dó riQ*VO no 5W. SE w 
SIM, co,, pmo de vlldidi rrinrm de 110 na 
palfrda dos de entrega .  

Coxa • sobracoxi de frango congil.do um 
amparo. SEM PORÇÃO DORSAL. entilidoi 

dWdua1mer.1i 	cii 	-n 	bwd&a 	ai 	1kg. 
ao~onadõe e,,  C,Sa di pi*ø incradea / riso.. wn 18 kg corn dviVc.çio do proS 
procedência kdrnsçio nuttcn0 por P~ hola. 
dili di fibt.çio. Irpirhuui de ailocsge'n, 

de v . ca'aevio. 	 did SETE REAIS E 
ni

rws',rs'to 
do 	 no 	M

prazO 
nu~ 	do 	 ridh 	da i% A 1(9 2 160 RI 	7,50 CINQUENTA RI 	1620003 

DEZESEIS Mil E 

AgncuturrSIFlDIPOA a canto de np.çio do ' CENTAVOS 
DUZENTOS REAIS 

SIF Pec.ntual de égua kWvoq cii Igual 	10% após 
deiw,gi*n.t 	Esoialcaçõii rçrsaaa na 
proprw - , ~I C.so..isicis g~ o pro&lo 
div ira ipruasilta cor e Gici W~ soco.. lan, 
sinais di lemint.çio pitada ou paI øivirdieøii. 
NÃO DEVERA CONTER NENHUMA OUTRA 
PARTE QUE NÃO SEJA EXCLUSIVA&IEI'.IE 
COXA E SOBRECOXA. COMO PARTE DA 
COSTELA ETC. Prazo pn consumo r4nm de lO 

2 

7*INTA E SETE 

\> 
ili. QUINHENTOS 

E OITENTA E 

VALOR TOTAL DO LOTES RI 	$7.614,0 0  
QUATRO REAIS 

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS. A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO -CONFORME OS TERMOS 
DO EDITAL 
VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) NAS 

- . ia Ji foi priçd. &Utadoi Ia a0 lidada Ide a .r flcldinwa isa o fal,iciTsMo ,0_. .4.. a atAca eica .o a direi na SIM.. * 
exicosio do 0*10 diii. Ictiçio. 

Dec*ni . Iodos os ri,; di drilto gui ci-,- .. p*wveii a riqiàifl de tae.L.  i qa raia cria preçoil. está 1111 ccii! omêdadi can a idgunc*e do 
ediS 

28 de Oizrt'o di 2018 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÂO ELETRÔNICO N 20161200 I-SRP 

DATA E HORA DA LICITAÇÃO 261212011 ÀS 10.00 14S 

DADOS BANCÁRIOS - WCO DO BRASA AGENCIA 1702-711 CC 1225314 

OBJETO. S#eçao de milho, ~ pua 19aO de ~ ~ Mns e tvrtuais aqtnâçAei de gfreos ak,r.nI'c.,. desrado, sol elMos 911,040. pelo 
g,o.2ra'na de aIIm.nIeçáo [scoly do rnunclpo de FIOnZQOIECØ. 

lOTE E. COTA EXCLUSIVA ME OU EM' 

"INS OTO 	UNO 	MARCA í 	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 	 V. UNI T. 
V UMT 

- 	. 	— v 	JVTOTAL' 

	

EXTENSO 1 	V. IOJAI. 	
EXTENSO 

9' 

	

Á 	 j PSOIP$flØ,(MFIÉW'QSi.dØ m.dod.Ig.aoso 
ris jfl prõpro rio niecas e rr. 04QJIO4O Ca 

/ 	1 	/vór.a 	IWIChaS ..sdndst cheio o lata iwop'ioa rala 
.a&c.a de 14,den. ptl..las Ivvse Lit.I.Qwr 05 

	

/ 	 p.f4q ?noeSlte ilOv,CO. 1~ nau .clidO 
2160 	1(9 	R.un. 1 11 9~ $OIewtd*d• do QIOGJIO 3I4 O fluToflio CIO tnuno. R$ 	2000 vinte reais RI 

cate'dO 410 aj.oc 0, kç tca-aMs wt l* tal suada 
com Ckg Devei OQuilIu ri e.mn9r oado. 0e .øflvc.ÇSo 

1 p-oceoénc.. rYemsçõea nuuc,ra., uleIs do -.aIIdade. 
G,tøflt a P0d.to 	'eQivo 'e, 5W Sit o. 5CM core 

	

1 	 p'szo.Mvsd*derl.flFYode ItuOc$fl1.iWda.Inø.1fl91 

1' 

quarenta e 

43 2X 00 
três mil e 
duzentos 
reais 

/ 	 Case ie 	Õ Wrço Corçe1,o ia., Inocco SEM  
/ 1 	/• 	 PORÇÃO DORSAL, ..,os movc.àil.vetre 0 e brde. 	

j 1 	 de 119 accnoecnados .-r Cazu CIO pwe'30 suadas. . , aaa. 
co Sg 	art#.c.çic do pvoJo reosiánue. .'ç.ri.çio 

/ 	n_rccna cor pcuçt «a os. CO 'Src.çâo. borooiyj. 05 
nwciçene. .Iwcen.rgnlo e cons.eviçAo prezo de diI~e 	 trinta e dois 

n.nsoxr.çnoronn.*1odaao,.nJnuI$\SIrS3IPOA. 	 Imite 
2 	2160 	Kg 	çsso cwrtosro.çiousos pe *ea.earvao.çu.a R$ 	15.00 quinze reais Ri 	32100.00 

0'h IO. W~~~E.paa6caçõqs irroroflas na rPia t 	 1 	
quatrocentos 

v,0S$#e Cna.nilcas 9Cl 'r(03tO Oeeeii eOtaw'tji 	 1 	 reais 
Cci a Odor Cai .Ct 11.005 Sim sli*S de 1.nruiflo  p.tr.a 	1 

oro. ena.dndn NÃO DEVERÁ CONTER NENHUMA OUTRA 	
1 

' 	 PARTE OVE MAO SEJA EXCLUSIVAMENTE COME 

Oolsiflo nrno 0910 Id.zI meias na dala da ring.. 

VALOR DO LOTE 6 RI 75.600.00 (SETENTA E CINCO MIL, E SEISCENTOS REAIS) 

PRAZO DE ENT'RFOA DE ACORDO COM EDITAL. 

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas 
incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais Õnus atinentes á execução 
do objeto desta licitação 

Declaramos, para todos os fins de direito, que Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que 
nossa carta proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
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PROPOSTA 

Número do Pregão: 	 2018.12.06.1 •SRP  

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 

I.1 	 AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE AUMENTAÇÃO ESCOLAR DO 
Ou,JCtO.. 

MUNIC(PIO DE HORIZONTE/CE. (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS 
EXCLUSIVAS Á ME E EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 

DE REFERÊNCIA. 

Lote: 	 LOTE 6 'COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

Especificação do Objeto: 

Peito de Frango EM FILÉ congelado, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não 
amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem 

manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem de poiletileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 

integridade do produto até o momento do consumo, contendo peso liquido de 1kg, 
acondicionados em caixas lacradas com 10kg. Deverá constar na embalagem dados de 

identificação, procedência. Informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, no 
do registro no 5W, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da data de 

entrega. 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem tempero, SEM PORÇÃO DORSAL, embalados 
individualmente ou em bandejas de 1kg. acondicionados em caixas de papelão lacradas e 

Intactas com 18 kg com 
Identificação do produto, procedència, informação nutricional por porção, lote, data de 

fabricação, temperatura de estocagem, armazenamento e 
conservação, prazo de validade e número do registro no Ministério da Agricuitura/SIF/DIPOA e 

2 carimbo de Inspeção do SIF. Percentual de água inferior ou igual a 10% após descongelamento. 
Especificações impressas na própria embalagem. Características gerais: o produto deverá 
apresentar cor e odor característicos. sem sinais de fermentação pútrida ou partes 

esverdeadas. NÃO DEVERÁ CONTER NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO SEJA EXCLUSIVAMENTE 
COXA E SOBRECOXA. COMO PARTE DA COSTELA, ETC. Prazo para consumo mínimo de 10 (dez) na 

data da entrega meses na data da entrega. 

Marca:  

1 	1ÚONASA 

2 	JBONASA 

Quantidade: 

1 	 2160 
_ 	 etí-t= 

Valor unitário de cada lote (em R$) 

7,1! 

/ A 
\alor Total do I.ote(em R$) 	32.270.40 

trinta e dois mil, duzentos e setenta reais 
e quarenta centavos 

1 





n 

r I t,rNA 

Prazo de Entrega: 	 Conforme Edital 

Prazo de Validade da Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 	 60 (sessenta) dias 

Declaramos que, nos preços ofertados estão inciuldas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenclários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, 

Inclusive a margem do lucro 

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

Crateiis, 27 de Dezembro de 2018 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  

PREGÃO ELETRONICO N°2018.12.06.1 - SRP 

DATA: 2811212018 Ás 11:00H 

OBJETO: Seieçâo de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinados aos 

alunos Objeto: assistidos pelo Programa de Allmentaçio Escolar do município de Horizonte/CE, (com ampla participaçáo e cotas exclusivas à 

ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços oferiados estão Incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 

referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes á execução do objeto desta licitaçâo. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE I-AMPLA cOtØcO*flNCIA  - 

ITEM DISCRIÇÃO UN10. QUANT. MARCA V. UNrT. V. TOTAL 

Abacate de primeira qualidade, iii natura, tamanho médio. tamanho e 
' 

coloraçlo uniforme e sem defeitos, polpa Arme, Urres de sujidades kg 90 cena P15 	9.00 P15 	810,00 

parasitas, larvas. 

Banana prata tamanho médio (lOOg) de primeira qualidade, in natura. 

em pencas integras, tamanho e coloraçio uniforme, com polpa firme 
2 18750 ceasa RS 	3,75 P13 	70312,50 

e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

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

máximo de evoluç3o no tamanho, aroma e sabor da espécie, 
kg i ceasa P15 	3,75 P15 	61.875,00 

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, Armes e com brilho, sem 

machucados. 

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

4 uniforme, sem machucados, sem larvas, parasitas e outras impurezas. kg 225 ceasa P15 	9.00 P15 	2025,00 

acondicionada em caixas de papel3o. 

Mamão lormosa de primeira qualidade, com 80% de maturação, 

frutos de tamanho uniforme, no grau máximo de evoluçio no 

5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, lis 11250 ceasa P15 2.70 P15 	30.375,00 

lumes e com 	brilho livre de sujidades, 	parasitas e larvas, 	sem 4 machucados. 

Melancia 	graúda, de primeira 	qualidade, 	casca 	integra, 	livre de 

sujidades, 	parasitas 	e 	larvas, 	tamanho 	e 	coloraçâo 	uniformes, 
ceasa R$ 	2,25 P15 	40.500,00 

devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, 

sem machucados. 

Melio 	japonês, 	de 	primeira 	qualidade, 	tamanho 	médio, 	sem 
7 machucados, 	coloraçao 	e 	tamanho 	uniformes, 	com 	grau 	de kg 150 cena P15 	3,75 P15 	562,50 

maturaçâo adequado, Isento de substâncias terrosas, sujidades. 

duzentos e seIs mil, quatroantose sessenta reais P15 	206.440,00 

LOTE 2-COTA EXaUSIVA MIOU IPP - 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA V. UNII. V. TOTAL 

Abacate de primeira qualidade, in natura, tamanho médio, tamanho e 
1 coloraçio uniforme e sem defeitos, polpa Arme, livres de sujidades kg 30 coisa P15 	9.00 P15 

\,4 	
270.00 

- parasitas, larvas.  

Banana prata tamanho médio (lOOg) de primeira qualidade, in natura. 

em pencas integras, tamanho e coloraçio ur,ifonne, com polpa firme 
2 kg 6250 (casa P15 	3,75 P15 	23.437.50 

e Intacta, devendo ser bem desenvolvida, Sem danos físicos e 

mecãnicos onundos do manuseio e transporte. 
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LOTE 5-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP - 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

Peito de frango em filé congelado, com adição de água de no máximo 

6%. Aspecto próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem 

manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de polietileno transparente, 

atóxico, limpo, rio violado, resistente, que garanta a integridade do 

produto até o momento do consumo, contendo peso liquido de 3kg, kg 2160 rvglna 8$ 	15.00 8$ 	32,400,00 

acondicionados em caixas lacradas com 101cg. Deverá constar na 

embalagem 	dados 	de 	Identificação, 	procedência, 	Informações 

nutriclonais, data de validade, quantidade do produto, n9 do registro 

no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de 180 dias a partir 

da data de entrega. 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem tempero, SEM PORÇÃO 

DORSAL 	embalados 	individualmente 	ou 	em 	bandejas de 1kg, 

acondicionados em caixas de papelão lacradas e Intactas com 18 kg 
com identificação do produto, procedência. inforniaço nutricional 

por porção. lote, data de fabrlcaç3o, temperatura de estocagern, 7 
armazenamento e conservação, prazo de validade e número do 

registro no Ministério da 2 Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de / 
2 inspeção do SIF. Percentual de água inferior ou igual a 10% após k31 2160 resina R$ 	7,50 85 	16.200,03 

descongelamento. Especificações Impressas na própria embalagem. 

Caracteristicas gerais: o produto deverá apresentar cor e odor 

característicos. 	sem 	sinais 	de 	Iermentaçlo 	pútrida 	ou 	panes 

esverdeadas. NÃO DEVERA CONTER NENHUMA OUTRA PARTE QUE 

NÃO SUA EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA, COMO PARTE DA 

COSTELA, ETC. Prazo para consumo mínimo de 10 (dez) meses na data 

da entrega. 

quarenta coito mil e seiscentos reais R$ 	48.60000 

LOTE 7 -AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIO. QUANT. MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

Corte congelado de bovino em cubos de primeira (patinho. coxo 

mole), 	proveniente 	de 	machos 	sadios, 	abatidos 	sob 	Inspeção 

veterinária e manipulados em condições higiênicas satisfatórias, sem 

pele e sem gordura aparente; aspecto: próprio da espécie. rio 
amolecida nem pegajosa; cor: vermelho brilhante c uniforme, sem 

manchas esverdeadas ou pardacentas; odor: próprio. Embalado em 

filme de polietileno resistente, transparente e atóxico. Umpo, rio 
violado, que garanta a Integridade do produto até o momento do kg 4250 

sabor b 	d° 
 8$ 	21,00 8$ 	114.750,00 

sertão 
consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá 

conter 	externamente 	os 	dados 	de 	identiflcaçlo, 	procedência, 

informaçáo nutricional por porção, número de lote, data de validade, 
peso do produto, temperatura de estocagem. Armazenamento e 
conservação. 	Número 	do 	registro 	no 	ministério 	da 

agriculturajsif/dipoa e carimbo de inspeção do sif prazo para consumo 
mínimo de 10 (dez) meses na data da entrega. 





Margarina vegetal com sal 55 a YS% de IlpIdIos, á base de óleos 

vegetais 	liQuidos 	e 	interesterfficados 	e 	sem 	gorduras 	trans, 

embalagem primária pote plástico de SOQg contendo identiflcaço do 

produto e fabricante, informação nutricional por porção, data de 
und 3480 R$ 	4.32 R$ 	033.60 :s 2 

embalagem e/ou prazo de validade e s.i.f. Acondicionados em caixa de 
primor 

papelo lacradas e intactas. Prazo mlnimo de validade de 4 meses da 

data da entrega. Especificaç5es impressas na própria embalagem. 

Entrega: mensal. 

trinta e sete mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos R$ 	37.513,60 

Prazo de entrega: conforme solicitado no edital e anexo 

Prazo de validade conforme solicitado no edital e anexo 

Preços propostos: conforme solicitado no edital e anexo. 	 5 
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Dais e Horário da Dàp.i.: 21 de Dutebro de 2011. Li 1 1:00r. (Doeis de Brasilia) 

Apre.cnton.r. r,o.sl çOa de p~ re(aa.le a Iscitaçio ia modS.d.dc PREGÃO ELETRONICO N' 201L12S6.14R1°, que ma sctee o sacçÃo DE 

.MIUIOK PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISAtrDO FIJPJRÃS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMI&TICIOS DESTINADOS 

NOS AI! 'NOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE HOR1ZOWTECP. (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E 

COTAS EXSIVAS À ME E E7P). CONFORME ESPECIJ1CAÇÕES COKTIDAS NO TERMO DE RSFflkhClA 

Intoonamos icei,. subnusslo às cláusulas e condições nLs*enla no F4utaIc 5cm anflo' corno tsmbem los dstames da, Leis e Doasa que regem este procedimento 

I,cutatÕ:io 

PROPIX%I.t DE PREÇO FIEI Rõ'sIC k. 

LOTE I.AMPI4S9NCORRtNCIA  

Vai- 1 Iates. LIaM Las.-.,. TeS Ilial::. ' 	 3 Ean.IflrnedD IerkI. 
 

Vil., Tolü  

tece d. O rsro EM Fiz  cenjeseda com •d'çto d •ge de si,, sf0,50'., S%. alpKur' 
55 Ôpr o aio .rr,oiec,do, icia pesoto coe ptõpno sem. m..nch., .aeodt.dat. cheiro 

l oa'.. com .us4ocso de ,'.psdadeo. peload.s e seco, Fsr'SIop.a de pou,itiu.no 
1 ran.p.rer. itótero. lruirpc nu 'polido, ria. cresce *.o arioca e ,aw1nd.d. do rund,ao 
leite o rnolrr.rrro do co-onero csrcado çcsc Ipc do de 1 .coad,c,em.dce rei, ,,or.ou Kg Dpsduco 52:40 Ri 17.00 Ri .103 0b0.00 deZeseece 1.01, de,eeieit isa 

1 	ox.iOhj Dever. cera' l s.MIeeon dados de rdu,fo..ç&o. p'oc.ádaçe.. 

1 --e.°a 	c.o.i te. de ntØede. sao.d.i. do prodsea. '(do r.g,,rlo s. Sul'. 

[sil co SIM. 	po.adend.d.sS.k 5iC - .çe.tetta de emata. 

cone sorieoaa de O 	-. as ta Sf1 poaçÃo DORSAL, ceteSle. 
•do.'.Me 	- - toada de 1kg. 	- 	' — SaN dep.eSe boato, 
I,ntocio. icei' IjtOe 	 de peO 	, 	 S e.n'.e pe 
Fportee. ole. te de hkwwle , 	der - 	e ceeeeençle 
leoas. de nlitde e 	.4. oe 5 	e.. de Aeies4utaO e sebe 	' 

*ao.. 
o 
 enspeflo ao 5SF Fe. 	de — ssww em—. 10% .Øe4. ,.~ 	 —. . 

Deotce 11840 Ri 11.0 IS 	141 144.96 	— 
i. floaç ie' 'apsíal a pt$ne sàe C__at__ aroue pedoe. 'na 	 — - 

—e 
Ierraenr.o cc. a odor saa.n.bcoe. 	ie de bçãe píe'4e e.  pe.e. 
ie.s'ateda. xÀo DVSXA CONTER NVØIJMA OUTRA PARI! QUE PÀO SeJA 
1EXCLU5IVAMENTF COXA £ SOBRECOXA, COMO PARTE DA COSTELA. ETC 
Pr.'ópenceuontomin'mode loras) assim ia does de emue 

Vai-TOTAL 	.o=_= 	 ti 550 

5w. 1 	- IØaecnØ. 	 .JY?' " 1 	1 	Vdefl1 'c,.IÍeJe Iate... v.Ti&j 

n 

de I'rcrr)i LM fILE corraeled.. eia edIo de ágai de ao S,sm.o 654, típico 
ro;ne. rio .5,, eaa, e rac peJae. a, põçeie les w.at, .nsdeas. cloeseo e 
.absr erorsos. cor,,. s..skrca de nurdede. p.raoea e armo Lsisbelegee de pairei'Ieao 

erosKr?. lrnpr. ode v,o5e4c la,.wet je( pesa ei sae.p.dede do peodelo 
etc o ircc,w,o de coerso-os. coacdo peo bqeSo de tk. .ed.c,e.edoe e. ca..a IÇ) Dedico 

oc:k5 Dnen coe. - --°'s—' ÓMd. edeessflceca.. peoeeddosi. ( 
ohw're.eee c.coscsa dees de nMde. t'de padiøe. '(de nave - 5SF 

c-. SIM cs ,tsscorflbtd.de IlOôeoepe.ttsedeeee.p 

1700 1 R 	36 720.80 1 uinet.ela isco 1 deOrSIre. teors 

tia tCtftCOtt de 	c'e,pSdo 05e. 5i PORÇÃO 1)013 .L qr5t.h400 

soidese'n,cirle o. orei balderai de lia. 	- 	— sarno de pipeiL) acrides 

Ices ccc. IS k4 coa raocrScacIa de predeat -_°- 	ata-solo ,u t,o .o-al pcc 

çao. Ices. dota de rabra, WnIçeeotorI de 	- 	a...wnto e oon,en.çtc. 

tode 'abdoje e somero do regsoo a.' M.00eeleie de AieabwwIP UIfl)A c canmbe 
in.p.do do SIF Peecrneoal de se.. alicio. e. pai a iOa iço., deec.nseeiaa.easo 	

Dite. 
pecifecações rinp.eoae na plóplue eenbeteg.m Cerecwee,r,ao greles O s.'cdoio dewes 
e5eoS' cor e odor cuarleeeeloco. sem sina. de leememcaido N..& li p...  

PIÃO DEVERA CONTEM Nkhult.IMA OUTRA PARIS QUE NÃO SEJA 
CLUSIVAMP_'ITE coxA a SOSREC'l)SCA. COMO FARTE DA COSTSL.A. ITt 
lo we oonousrsø "salmo de lO Ide.) asese ai doto do .rrc.ee 

tiuia 1 R 	204IC cera Pai) 
San asse 

ictigreta 
oawmee cenabo 

LI 

çv 
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lt P4GtWA 	j 

- v.nasrw esc  aIcoelacidnvelatild%.emb.Isss.nwsivna amaste  Plisl.caconlcs.doscoml i 	1 - 
coes id.nisflo,çaa da modulo • do fabeani..  esganei no 61,11.co.r.ntealt. daia de 1  J ' cnttvabaern e posto de 's.ituite. acõndiciccados em caixa & psp.14o letrada e museus' 0ff 	Mersto liDO RI 	2. 3 RS 	14&CO 	

dois reais e der 	 - 

ccvi,, do 	1 un:-3,dn sivre de -purnas 	'mc de vat,àde 3, 	moes 	dii. 

tocintCdA - 

cesusveo 

Valse TOTAL 	 - 	 Ri 	24.UUU 
vista. qaatnaLliwctat.. salquata e oltnsaia 

LOTE 3!-EXCLUSIVA ME ()ÜIPP  - 

tti.s[ EsneillcaIa.D.aaka. U&4I Marca Qual 
Valor - 

V V.1.~ iL'sld 
-- 

tsjn..v.Tseà? 
Vaiei,. 

Oiro de soje iefndo tipo 1. e,n fltru(t pci ci.,, crus. go dc 'OLC ml city 	dciii fcaçic' dc 
ptodcio 	a 	Islteucento. 	unfeinedo 	nut,ciotu 	pci 	pouSo. 	r, 	do 	,oictu, 	t» 

ompeuenit. deleo do, ~Mos.e posso de validade. .eondicuoewdcn em esses da ..piao 
Ge Ç So, 4020 RI 	6,60 RI 	26403.30 

seu ,et o e 
uesara 

55510u1* 'sessenta 
lacradas e intacta contrulo 	0 unidades. 'sanca de odeias «ranhos. subsr4ce,a, soeis,, 
e qsaassq,se outro ipa d. rnpnuaoa Visto de validade minumo do 6 mete, da dela da 

Centavos 
cenI.svcs 

anurep  

1 1,1 	g.'uss. vegetal com sal - 	75% de hpidios, à bata de Oitm isasuo liquidas e 
unwnn..ircadoa e sem 4ecdunu usas. o..b.lagem poumina 1.1 	lâst.co de ICois - Cinco testei reais cine 
contendo ud.e,iur.caçao do poeduns e úbnmne. unarermaçlo nsciossl por ~,data do 

Unid Primo, 	3410 	RI 	5,4' 	RI 	9 CiD4O Quateflta gaita quma.» tosto 
«nbaia1em rcc lei.de vulidade cli F. eeond,aoaado, a.. caiado "M. hacuados e 
intactas 	Piara minimo de validado de 4 massi 	data da inveja 	Pezraadia.Ões 

ccnlavos «novos 

mipomne cri. ri Ova anttues.tem. Entrega mamal 

vsijtetAL 	 Ri 	45.470.40  
quare.ta .dat. mil , qaatroconaoeq 

 

VALORGLOSAL IDA PU8WIt sacrrAçÃo 	 lei  
quatro muSica. qiatrocenlose quarla Sint, mil., qisinheol., o diu3 soai, e qunseal aflitivo. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) ruias. 
' Prazo de Entrega: de acordo com o Edital e seu, lurmenlere anesos. 

Ileclaransos ainda qtac temos o pleno conhecimento e atendimento As esigncias de habilitação previstas oeste Edital (auligo 21. %2, lo lhv,'reto iit  

S.454b2005l. 

Declaramos que lemos plena atestação, por parir da propoaieotr. elas condiçôes ettabclecidaa oeste Edital e teus Anero, e que atendemos todas ao esitoneias 

contidas neste Edital. 

Declarado espraia de que moi preços cotados estSo incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidente, sobre o abjeto tinir 

pregão. nada mais vendes lícito pleiteara es,e titulo. 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime dor tribulação de Microanpras e F.nspresa de Pequeno Porte. confonue eseabekec o amigo 3 da Lei 

Complementar 123.de 14 de desetnbro de 2006e lei Federal n°11.488 de IS deiunho dc 200'. 

O licitante declare que, nos valores apresentados acima, estio incluso, todos os tributo,, encargos trabalhista,, prevideoclârios, lis-cais e comerciais, taxas. 

fretes. seguro., deslocamentos de pessoaL custos, demais despesas que poisam incidir sobre o fornecimento licitado. inclusive a margem de lucro. 

O licitante declara que, responde por todos o, prcjuiios. pendes e danos que venham a ocorrer referentes ao tansporte e fornecimento dos produtos, caio 

venha a ser eonlratsdo. 

Declaramos ainda que assomimos inteira responsabilidade pela aqualtiçio dos produtos, e que serão executados conforme exigmcia editalleis e contratual. 

que serio iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que no, preços apresentados acima, estio Inclusos todos os tributos, 

encargos trabaihi,las, prevideneidri^ rascas e comerciais, taxas, fretes, seguro,, deslocamentos de pesvoalo custos, demais despesas que possam incidir sabre 

o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo Para 

, 	participação deste certame e que nos submetemos is todas is, cluusulas e condiçôco previstas neste edital. 

l)evlaramaos que cumpre plenamente os requisitos de habilitaçio. que sua proposta cstí em conformidade com as exlg8ncias do Instrumento convocatório. 

(amigo li, § V.do Decreto Municipal n" 03L20116). 

Para fazer valer o direito de prioridade de desempate, a licitante declara, sob es peno da lei, par» leitos on fins de direito q que se poisa prestar. 

especialmente para fazer prova no processo licitatõrlo que tens condição do regime de: 

MEIEPP. para efeito do dispositivo na LX.' 123/2006. 
COOPERATIVA, para efeito do dispositivo na Lei Federal 011.488 de IS de junho de 200?. 

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega doa produtos, e que serão executados conforme exigência editalieta e contratual, e que 

serio iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra. 

Fortaleza/Ce. 23 De Dezembro de 2011. 
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CARTA PROPOSTA  

PREGÃO ELETRÔNICO W. 2018.12.06.1 - SRP 	 \ 
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

1. OBJETO:Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros 

alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do Município de Horizonte/CE. 

oq 

ooq 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

LOTE 1- AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNJO QTDE MARCA 
VALOR 

VALOR TOTAL 
UNITÁRIO 

Abacate de primeira qualidade, in natura, 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração 

k90 	CEASA uniformes 	e sem defeitos, polpa firme, 7,50 675,00 
livres de sujidades, parasitas, larvas. 

1— 
Banana prata tamanho médio (lOOg). de 
primeira qualidade, in natura, em pencas 
Integras, tamanho e co1oraçâo uniforme. 

R$ 
2 com polpa firme e intacta, devendo ser 	kg 	18.750 CEASA 2.89 54 18750 

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

Laranja pera tamanho médio, de primeira 
qualidade. frutos com grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor da 

kg 16500 . CEASA 
R$ 

espécie, 	uniformes, 	sem ferimentos ou 4,20 69.300,00 
detidos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados. 

Maçã nacIonal, de primeira qualidade. In 
natura, tamanho e cor uniformes, sem 

4 	machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e kg 225 CEASA 799 1.797,75 
outras 	impurezas, 	acondicionada 	em 
caixas de papelão. 

Mamão formosa de primeira qualidade. 
com 8016 de maturação. frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

R$ R$ 
5 	tamanho, aroma e sabor da espécie, sem 	kg 11.250 CEASA 3,10 34.875.00_ 

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

Melancia graúda, de primeira qualidade, 
casca integra, livre de sujidades, parasitas 
e larvas, tamanho e coloração uniformes. 

kg 18.000 CEASA R$ 
devendo ser bem desenvolvida e madura, 2,60 46.800,00 
com 	polpa 	firme 	e 	Intacta, 	sem 
machucados. 

Melão japonõs, de primeira qualidade, 
tamanho 	médio, 	sem 	machucados. 

7 coloração e tamanho uniformes, com grau kg 150 CEASA 7.89 1.183,50 
de 	maturação 	adequado, 	isento 	de 
substâncias terrosas, sujidades 

VALOR TOTAL 00 LOTE 
208.818,75 

LOTE 2- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

J 





a. 

361.080,00 

DESCRIÇÃO 

utflÁ MEOU EFP 	 - 

UNID QTDE 	MARCA 	u Ã< o 	VALOR TOTAL ITEM 

Peito de Frango EM FILÉ congelado. com  
adição de água de no máximo 6%, aspecto 
próprio, não amolecido, e nem pegajoso, 1 • ,_j 
cor própria sem manchas esverdeadas. 't 
cheiro e sabor próprios, com ausência de — 
sujidades. parasitas e larvas. Embalagem 
de polietileno transparente, atóxico, limpo, - 
não violado, 	resistente, 	que garanta 	a 
Integridade do produto até o momento do k 2 160 REGINA 

R$ 
consumo, contendo peso liquido de 1kg, / 17,20 	37.152,00 
acondicionados 	em 	caixas 	lacradas 
com 10kg. Deverá constar na embalagem 7 
dados 	de 	identificação, 	procedência, 
Informações nutricionais, data de validade, 
quantidade do produto, no do registro no 
SIF. SIE ou SIM, com prazo de validade 
minimo de 180 dias a partir da data de 
entrega. 

Coxa e sobrecoxa de franqo congelado 
sem tempero, SEM PORÇAO DORSAL, 
embalados 	individualmente 	ou 	em 
bandejas 	de 	1k9, 	acondicionados 	em 
caixas de papelão lacradas e intactas com 
18 	kg 	com 	identificação 	do 	produto, 
procedência, 	informação nutncional 	por 
porção, 	lote, 	data 	de 	fabricação, 
temperatura 	de 	estocagem, 
armazenamento e conservação, prazo de 
validade e número do registro no Ministério 
da Agricultural'SIF/DIPOA e carimbo de 

2 
inspeção do SIF. 	Percentual de água 

k 	2 160 REGIPJÃ R$ 
inferior 	ou 	igual 	a 	10% 	após f 7 12,30 26.568,00 
descongelamento. 	Especificações / 
impressas 	na 	própria 	embalagem 
Características gerais: o produto deverá 
apresentar cor e odor característicos, sem 
sinais de fermentação pútrida ou partes 

A COER esverdeadas. NÃO DEVER 	NT 
NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO 
SEJA 	EXCLUSIVAMENTE 	COXA 	E 
SOBRECOXA, 	COMO 	PARTE 	DA 
COSTELA, ETC. Prazo para consumo 
minimo de 10 (dez) meses na data da: 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE 7' AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA UNITÁRIO VALOR TOTAL 

a 

a 





Vinagre 	de 	álcool, 	acidez volátil 	4%, 
1 embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 
contendo 500 ml com identificação do 
produto e do fabricante, registro no órgão 

• competente, data de embalagem e prazo gr 2.400 MARATÁ R$ R$ 
de validade, acondicionados em caixa de 1.98 4.752,00 
papelão lacrada e intacta contendo 12 t - 

S4 

unidades, 	Livre 	de 	impurezas. 	Prazo 
minimo de validade de 6 meses da data da  
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
23.985,00 

LOTE 31 - EXCLUSIVO ME OU £PP 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA 	
VALOR 

UNITÁRIO 
- VALOR TOTAL 

Óleo de soja refinado tipo 1, em garrafa 
pet 	com 	conteúdo 	de 	900 	ml 	com 
identificação 	do 	produto 	e 	fabricante. 
informação nutflcional por porção, n° do 
registro no órgão competente, data de 
embalagem 	e 	prazo 	de 	validade. 

gr 4.000 SOVA 
acondicionados em caixas de papelão 5,20 	20 800,00 
lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substâncias 
nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 
impureza. Prazo de validade mínimo de 6 
meses da data da entrega. 

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% 
de 	lipídios, à base de óleos vegetais 
líquidos 	e 	lnteresterificados 	e 	sem 
gorduras traria, embalagem primária pote 
plástico de SOOg contendo identificação do 

1 produto 	e 	fabricante, 	informação 
RS 

2 	1 nutricional por porção, data de embalagem 	un 3.480 PURO SABOR 
3,50 	12.180.00 

e/ou 	prazo 	de 	validade 	e 	S.I.F., 
acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão 
lacradas 	e 	intactas. 	Prazo 	mlnimo de 
validade de 4 meses da data da entrega 
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. Entrega: mensal. 	 E 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
32.980,00 

il 

0 

S34- 
GINA 

Total Geral: 	 1 R$ 3.266.698,00 1 
Declaro para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estio incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos para todos fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta 

Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

Pacajus - Ce. 27 de Dezembro de 2018 
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A P*(VIITU*A WLPOCIPA 0€ MORIZONT(.Ct 	 \ 
) 

w.:pnoÂo ILITRÓNCON 20101? 04 l.55P 	 \!r. 
daTO: 5.l.çao da malhor oØoasa para registro dapr•çce oleando .tur.saavsn.aia5.r5.ÇOe5 do gl...'o. atCoe 00t, .60. ao. aA0. assadO. pelo o? 

do Aivnntaçao laccier do municifio do HOIflIOMadCE 

CARTA PROPOSTA 

LOTEI .AMPtACOSCO*RENCIA  

fIM LINIO1 QTDE 1 	MARCA Q(SÇRlÇAO V. UNrT V. UNIT ar. v. TOTAL V TOTAL EXT 

oIt04eMoi O 
Abacalo do p'in.Iso qualldsde II natura, tamanho médio. nove cosMo 

qus'•ataaqustro 
ltg 90 CEMA tarasaho o 0000raçlo us.Wo,i,00 . com dataRas. polpa R$9,39 t,inlaonove R1144,rIO 

onov.nta 
firme, hyros cio; sujidades. parnilaa larYse. 0ntaVoa 

Banana 	prata te.So n'adIo (loCa). 	do 	prima.. 'sovaM. o cinco 

qasdsd. 	a natura se p.nc.. s,t.gr.e. tamanho a 
cinco rosa e d02 

'ml, s.Isoontoeo 

2 99 11750 CUBA ooao,açâo wnlon.M. cQ4 	poupa 9w,,.o o intacta, devendo *1510 
centavos 

RIOS 613.27 .sotanta. tias 

se, be.. daaanvoov,da sais da,os fiscos e macmb,. soa.a . vinte a seta 

ces ,ao. dc nt%aa.05 vsnpoete centavo. 

cesta o vv.ta 'um 
Lo.en1a paro tra'J' 	vosso. do pev.ta q.ualdade. anil .  duzentos o 

K, 16.500 CASA 
se grau ms.lano de evo*uçêo no tamanho. roo..• 

5004' dom 
RI? 35 

soto rios, ~to 
01121 22110 nlata O QusvO 'aaJs 

 ..plci. unitorme• sem lo,lo.,.Mo. ou dof.doa a cusco oonl.voe 
5 Qua'a"ia a 'SOvO 

Atennas . cal. brilho, SOIS machucados 
Cantavoe 

dois , 
MaçO nacional, da prin.rs qveiidads, ia nalur a, tamanho 

4 Kij 22 CURA soor undo.m.. os.,. machucados sem Larva.. parasitas RI' 204 
dois salso 

RI? 'Otto 
setacento. • 005 

• oultss 1 ......... acondicionada em cdiii do papeiêo 
quatro centavo. aos 5 d.'orto 

cos,tavoa 

MaiMo (oimoaa 0 	prlms..a qusidad.. com 60% 6 

il.absroçêo. Iniba de tamanho Loliloime, no grou máximo 
t,inta 	aaoa mil. 

setacantoe . trinta 

Kg 11.260 CAIA 
no tamanho soa. sabor da aapóoi.. '°'" 

RIS.?? 
fl,reais avinte 

R$33.?34,I9 • qustro roda e 
Torlesenlos 	ou d.4.utoo, fio,.. • cWll bsliho livro da a soto centavos 

ossontas 
sujidades parasitas o arras. som machucados. 

centavos 

M.tanc.a yauda, da pilotada qudad.. casca Magra, 
doUraSse 

qus'aata • quate 

Kg lIXO CIMA 
»n da ss4id~ p-astao a larvai. tamanho • 

*32,41 qss.o*a. ciente *144.011.61 
msO• Oitenta 5W71 

co.., sçao~Ncomes, deitado ser bem desanvoks,da a reata. soes. vias 

n'adv,r a. ceIa os.  twa a swac(a. se.lt voadvucados Va. centavos 

ico' 	de p.lma qufldado taISa,,,O ,,aSO 
vIs rosas 

qus,A.ntoa. 

K1 150 CEA5A 

1.~ 
m soa. m~~coicraçio a tan.anrto uadonna., 	, 

*33.41 s0050nta...t. *1141.01 
grou do nasu,rsçSo  adaçuado 	l..ato de aubal.ancaa rasa adia 
t.rio.a., sujidades canta.ta 

VALOR TOTAL 00 LOTE CI: *3101.00.15 

mantos a un mil, oitocaMoo o nova 'saia. dnoito oeavoa 

LOTE2.COTAE)lCLLJSiVAiff OUEPP  

7E MARCA PCICRCAO V. UNrT V. tJNlT (XT V. TOTAL V.TOTAI. M. 

duzantos a oitenta 
Abacato do pol..qualidade, si natura, antanho madio, nove coas. 

Kg 30 GEMA ta~. coo&sçao unlfors,sas esen' dataRas, polo. RI9,39 tnnta.nov. H128l63 • um rosa a 

Orme sv,.e - sujidades. panaitas, larvas ccntavoa 
sassanta. VOs 

Centavos 

Saunas 	vota 	tarr,anino 	anodia 	(lOQol. 	da 	prlmoca ttlnlaa time.. 
qu.i.dad., - nassa, ao, paricaa dvtegraa. tamanho e do,~o oItenta 

2 Ig 62% CIASA oderaçM ur.toiwa, com polpa PaIRe e intacta. devendo R$5,10 
o.aoc rais, a.: 

907 1 6 essa rasia. 
ser bens doss'voo.,da, sem danos fiante. a m.c.Ini000 

centavos 
setenta o sola 

orvsndoa - ntslnso a b'slap.rta centavo. 

Laranja pera ta.'a'*nc oném., da panalre quaidada. quarenta —. 

3 9,g 100 CIASA 
c rnJtOec~grau min .odo avoh,çao no tamanho. aroma. 

*17.35 
acta rasa a trinta 

*140 104.10 
•Ufl'QOS'5 	O 040 

coRar da s.çidcia. unitorassa, som (oqimonso. ou dsfsltoe, a cinco centavoo reos a dn.aaos. 
Ilrasas OCOøi brilho. seR machucado. aaavOa 

Maçi naoioaal. do p.'ineira qualidade. 11 	amanho novacantoa o Voe 
4 K, .' " '1 AMA a cor unllwmoa. •am machucado.. sem larvas, paasitas Ali? 	4 

dOlo reais 
M1003.01 tese aaela 

a oulrai lm.iurajaa, acoadic.onada em csosa da papalio 
quatro c.ntt.o. 

centavoe 

Manco formosa da primeira qivaiidaoo. coa, $05, do 

nsstjraçac frutos da taa,a,vP.o unitoisno, no grau ma.lrno 
doza mii. duzantoe 

5 kg 3 750 c~ da .~no te~ aro.,.a.  soe.. da aspéci., sem 1113.27 
til.rasa. svita 

*11224400 
• quarantao quatro 

sss»sentoo ou dar.*ae, flomo. a cora brilho livra de 
a sala cantavas raaisa noventa 

ssdadaa pwrtaaa larva.. sem machucado. 
cenlavoa 

quatoaa mli. 
M.ie,cie q'suda. do P,ie'a gua500ds casca sitagri. 

dela rosa. seiscanto. a 

4 ltg é 000 CAIA 
Wflt 	do 	cordada 	o.raa.ta. 	o 	saI r ia 	taisanho 	1 

*1245 qusanta aos... *314 593.00 novanta ana 'Sai. 
couoriçI. un4ou'ras. 0..a.,dO s 	b..ss d.asmwotv.da a 
madura, coo, pobre Arma • .ntacta. som atachucado. 

ctavo . onlarita a 050 

contavas 

MalaO jonêa, da primeira quaadad., tamanho médIo. cento. eRarita 

L CEASA 
som n.achucadoa, coborsçko a tamanhi undoimos. com  

111367 

Ires rasa. 

550aM.. sota *111337 
til. rases 

grou da matijraçio ad.Qwado. *e.,to do .iS.tanolao 
cantas.. 

500ae_a O 0015 
larrosas. sopdadae. centavos 

VALOR TOTAL DO LOTO 02 R1100.103.OI 

cern mli, aaiacantoa • IrA srsaisas.isc sativo. 

vi' 





LOTEI- COTA EXCLUSIVA SE OU EW 

,TEM ••  QTDE 1 	MARCA DESCRIÇÃO 1' 	iSdrT V. ImrraT V TOTAL V.TOTAL $rr 

Podo da Frango EM FILE co.'gaiado co., ad.çlo  
da no mA...,o 0%. aspecto prOprIo aio amOfacido, a trai, 
p.gajoao. cor prØç.'ia aam manchaa aava,dndaa, choso 
a sabor próprios, com ausência da aupdad.s, parasitas e 
larva. 	Embaiagam da poliatilano toanaparanta. atóxico, t,int. .141, 
inapo ajo vloi.do, raa.atanta, qua garanta a int,gridsda quitaria laia a novacantoa a 

IÇg PISO AURORA do proa.'o ata o .i,omaeto do consumo, conta.,do peso 15154,33 trinta auta R$30.946,31 quan.,taaolaco 
hq#dO da 	ltg 	aco.sdclon.do. am 	t,ai.sa 	lacrada, canta-voa rasa a trinta a um 
co-IOtg 	DesatA conatAr 	na ar.talsga..r 	dadoa 	Sa c.ntavoa 
daatAcaçao. pr-ac.dInc.a .Mori.'.çóaa 	uU.onais data 
da nadada qwt4.da do ptødrao. a ao 'agabo 'o 5% 
SIE eu SIM cor, prazo da nadada a—o da '50 o... a 
partir da dat, da aavaga 

Coxa* aob,acosa da Frango COngalado san, tamparo. SEM 
ooçAo OORSAL. ambal~ individuaumanta ou ara 

bandajaa da ikg, acond,clonadoa ara cattaa da papaito 
lacrada. a Intactas 004' 1$ Ig COnI idanUttcaglo do 
p'Oduto ptocadanC.A. ,nionataçso nidrsrlons por porflo, 
lota. data da •sb~. ta..paraturs da .atocagam, 
arr,azanair.a-'no a ccn.arvaçio 	V. da saldada a 
nraro 	do 	rag.VQ 	tIo 	 untano 	os sInta a ca.co mil, 

2 1kg 2160 AURORA 
AgsicvItura'S%.VOA 	cnweo da a'spaçao do 55% 
P.=1.0 de agua rrdanor ora 	qual a 10% ap 

•,l1 aat ,co aspi 	011 
car'waa.ta..t. 

rasa a aaaaanta a 
daacongaiama.rto. Espacacaçõaa a1,praaasa na própria 

0nta da 
' um cantasua 

amealagam. Catactariabcaa gerara 	o produto desata 
.praaanta 	ao.' a odor caract.,Iauooa, safa alnaia da 
iarmantagso 	pútslda 	ou 	partas 	asva.daadaa. 	NACO 
O(V(RA CONTER NENHUMA OUTRA PARTE QUE siLo 
SEJA LXCLUSIVAMENTE COXA E SOSRECOkA. COMO 
PARTE OA COSTELA ETC Prazo para consumo m.nsrrw 
da 10 Ida.) "rasas na Gata da a.'t.aga 

VALOR TOTAL 00 LOTE OS. RSSS.i1S.al  
calgiusuta a aa.a md, calMa a quina. rs 	a novanta ala. canavoa 

S' 

fj_g3:j 

Parto da Fr.go LII FILÉ congelado. 000,' ad.çIo da Agua 

da '.0 masno 1%. capado próprio asa .,nolaoldo. a neM 
pag*jO.O. cor prõpt.a a. ,, nlarcI,aa 	. d'ad.. ch•Iro 
a sabor p'ÕØ'I*e. o—,  aus*ac 	da supd.d., parasitas a 

rna Embaiagam da patd*'O vasaparant. .tÕ.aco, eaMoaaSa 
o. aIO noSdo ..antaa4., qa gwata • ,..t.grid.de  quao'.a taalsa Woa,I 

Kg 12 240 AURORA do p'odvlo ata o mom.nto do cona.mo conlasdo pnc 1$14 13 t"MaaVts 11175 154.73 aa*taaas 

kgiado da 1 hg. 	.cond.csoa.doa a.' 0S. 	.adaa Caavoa m 	a aa 

cornlOtg 	Dante corr.tat na .mbaOag..a dado, 	de  
daitJflcaçAo. procadência, n1on,,ç4aa nuUic.cesla. data 
da validada, quantidade do produto. n do 'ag'auo no 9SF, 
SIE ou SIM, com Vazo da validada mlnimo da 110 dias a 
partir da data da ant'aga 

Cena aolracaa da fra.'.p* congaiado a.a' lamparo SEM 
roRçSO OORSAL 	ambadOa 	frddafr'"la ou a" 
ba"dajaa da 1 a 	aco'dc'adoa ar, coisa da o.palao 
lacrada, a .ntactaa cora ia .g CO.' 	aalAcaçko do 
produto procadinc.., adOrMaÇ$O nubICiOnSI p0 pd.'flo, 
lot, 	data da labnoaçto. tmparatuf. da aatooagar, 
•rmaiaaamanlo a cOnSnaç&o. prazo da valIdada a canto a quarantaa 
numero 	do 	raglatro 	no 	M.msté,Io 	da 

2 K '4O AURORA .aaaantaacinoo R$142633.47 
.~ ilJ5 	após 

cantsvot a quarenta. 'aia 
daacongalamasto £apac$caQba. Iawraaaaa na pibpIia 

caritarol 
ambal.ga.. 	Cncta..tcaa ga.'aàa 	o produto devera 
aptaaaataw o— a Q40' c.ract.nabcoa. Se.' Itnala da 
farniantação 	arbida 	ou 	parte. 	•ava.daad.a 	MAC 
DEVERA CONTER NENHUMA OUTRA PARTE QUE MAC 
SEJA EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA. COMC 
PARTE DA COSTELA. ETC. Praso para coasu.,oa4nirac 
da lO(da.)maaaa na datada a.ttraga 

VALOR TOTAL 00 LOTE OS: 1$31 7.910,20 

iazaMoa a AN, aaaata trW, novacaoa a novanta raaa vsta oantavoa 

a 





, 4Hc PRic>
\  

Is -finadoiodado 	~*De- "1.&,*polieti1eno 

t,eneDarant.. 	,..#tanta 	etôsico, 	h.ei,.ctcs.nent. 
e 

f.cI.ado 	por 	terit,cssoid.gen.. 	com 	Id.nflhlc.çIo 	do 

3 K9 2 100 AI filA 
produto edo ftbilcaaI.. r.g.tro no Õtgl000mpet*nta. moi 22 

um raaj e vinte a 
571,43 setenta *Urre r.. 

data de embalagem e prezo de validade e peso liquido da do's centavos ta 
taevl 

1 Ip, .condiclonadoe em feidos letrados co,. 30 stg 

Inato 	de 	impureas 	t•peoltcaçbeI 	impressas 	na 

prõerie embalege... 

Trweto condet.tado compieto ceIe' 	l.o.iido SEM 

PIMENTA, 	oa.s..tent. 	...b.tag..n 	«afla 	gansa 

plástica coetanoo 140 nu  .1  dentScaçSo 00 produto e Qi*'Za as, 

do fabricante. n do ,.gleVo no Ógho co-patente. data eec r. 	• ae.o.atoa e 

4 0$ 2 400 REGINA de embalagem e piei. da validade. •candic.onadoa en. 5$e.63 cqueats 5 via 5$15 $7247 aclaMa e via na 

ceite de p.p.ibo l.ci.d. . Intacta contando 12 unldad.. canta'toa e quflntaa Seta 

cento 	de 	odor.. 	e.ttanho. 	substancial 	nociva. 	e centavo. 

qual.quar outro. Iipoe de impu...as 	Prezo n.lnlmo da 

validade 0.6 maces dc data da .nI'.g. 

Vw.agre de Nco. acidez valeta 4%, embalagem primarIa 
getrse piaet,c.a cOMa..dO 11O0 ml coa' idesufeceçso do 

produto e e. tabncrt.. '.g'.t'o .0 Orflo ooawet.ata, 
doze vvS, dtz.nto. 

0$ 2 	C tORO data da .nsalagaae  or.. de validada. .cond'cionados 556,10 
cinco raassedaa 

5$12 244.90 
e Quarenta. QveUO 

-« cala da ,...lao lacrada e .'tacta co't.do 12 
ceeiavoe rale. e noventa 

~.n 1.1. de ~ate. Creio m.Ar.o de r.. 
entavo. 

 
c 

dei nueoa. da Gata de anta.9. 

VALOS TOTAL 00 LOTE 30 *544571,43 

quer. na e quatro n'li. quinleatoa e setenta e um real. e quant.ta cvi. centavo. 

iptt st EXCLUSIVO uL ou EPP 

ITEM tinjO OTDE MARCA DESCRIÇÃO V UNIT y.UNrTEIT. Y.TOTAJ. V,tOTAEkT. 

Õt.o de aca 'ataca. opo . e" gevete p.c co., conteudo 

de 900 necoa. 'de'Dtc.ç$o do produto e (abeiceM. 
.-vre.a.çM Ai.iV.c.on.S Co' po'ç&c. n'dO '.giet.o «o digao 

5455 tese e 
vinte ele. mli, 

Cri 4000 SOVA 
competaMe. data de -e~ 	p'exo de nadada 

$I c..o,.etaa tesa 512$ 122.45 
tente e .enta 5 dele 

aco'dsc.o,..do. em cal... de papsio Lacradas e s.tac. te... Q.rereataa 
contendo 20 unidade. 	l..nto de odores •aflntnoc 

cantante 
co centavo. 

eubatinotas nocvvee e quaisquer o utro ligo de n.pureza 

Prazo de valid.do miro...a dei fimeas da data de enteege 

Mergsrsia vegetal oo.i cal- ISa 75% de lipídloe, à base 

da bia vegetais ilquidoe e lnt.r..t.nSo.doe e a.., 

gorduras trans. ea'bSegen. primeel. pote pliatice de vinteecinoomil, 
SOOg contendo 'deneSceçIe do produto e fabricante, quintsentoa. 

' - 1 3 cio •*IWQR aticnneç&o nutnc-ons — porçao, da 	de einiiegen. *57.35 
eMa 'acta e b'$nta 

5125.517.35 entala a el. 
Sou prazo dc iS-dada e itt P. acondcmon~ aun csai 

e oW.00 oentevoa 
tesa e til..tae 

da pa4ào Laca adee e ~Glo Prazo mromo de validade cinco oe,itavoa 
de 4 maeee da data de eat'.ge Eape.Scaçba. Llv'pre eta 
na propna ...eeiageri. bitege. metes. 

VALOR TOTAL 00 LOTE 3' 5151 .4*9,50 

cinquenta e uni mii, sa..cenboe e oitenta. nove eta e es'ita eslavo. 

VALOR OLOUALcacto LOTfl:I 	 *52.812 SQl $4 

fr nm'dea, o,qocenbe • do.. MQ  Wtoc.ntov anuLe,, tai.ii,ii,oa,a o orto'itn gu..fru centavo. 

P5420 DE ENTMLOA 

P5420 DE VALIQADE DA CARTA P*OPOflA 

10(DEZ)DIAS 

50 (SESSENTA) 04A3 	
- - 

Oecia'e.noe. pene todoa o. ?ae de d'ledo, Que Pos preg of.fl.doa esta. .'c u-dae todas cc Oa.p.sa. .-,c'd.atae cobre. Sraeas..eletswitae a Ulbjte, .nc.'goe social, e 
dental. øn,.s ementa. e esecuflo do abjeto desta iic't.çc 

Decis,smo. para todos os fina de ditado, que oun.pnn'os pi..enrto oe iaquisfl.os de taiz'Id.çao e ave noese Carta Propoeta cata em. nusornudade coas - e.qino..a do 
intttumanto oonvoost&,o (edital). 

FORIALEZAICE 1 21 deus li M5M0 o. 2015. 
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do futuras a eventuais aquisições de gêneros aihnendcio. destinados' 
- - T!&nentacao Escoar do municipio de HOilOntSJCE.  

wn a - nrs cCaRINQA 
ITEM DESCRIÇÃO UNID CIDE MARCA V. UNIT V. UNrT EXT. V. TOTAL V. TOTAL EKT. 

Abacate de primeira ouai,dade, vi natura, tamanho oitocentos e 
médio, tamanho e coloração uniformes e sem defeitos, i(g 90 produtor R$9.50 

nove rea4 te 
R$855.00 cinqu 	e cinco enta 

polpa arme, livres de sujidades, parasitas, larvas, 
— 

O nquerita cen avos 
reais 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de palmeira 

- 

qualidade, in natura, em penca; integras, tamanrioe cento e tris mii, 
2 coloração uniforme, com polpa firme e intacta, kg 18.750 produtor r455,5Q cinco ri.,, e R$103.125,00 cento e vinte e 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicose 
Cinquenta centavos 

Cinco reais 
mecônicos oriundos do manuseio e transporte. 

— 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, 

- 

Frutos com grau máximo de evolução no tamanho, r sete cais e 
cento e vinte e 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos 
Kg 16.500 produlo' R$7,40 

quarenta  centavos 
Rs122.LQ0,u: dois mil icem 

ou defeitos, firmes e com brilho. sem machucados. 
reais 

Maçã nacional, de primeira qualidade, in natura, dois mil, 
tamanho e cor uniformes, sem machucados, se.,, 

Kg 225 produtor '4:2,20 
doze reais e vinte R$2 setecentos e 

lana;, parasitas e outras Impurezas, acondicionada centavos quarenta e cinco 
emcaixas de papelão reais 

- 

Mamão formosa de ~4 qualidade, coa' 80% de 
- - 

maturação, frutos de tamanho unWoan., no grau 
miximno de evolução no tamanho, aroma e Sabor da trinta e sete mil, 
esoéc'e, sem rem~ ou defeRes, flrmes e com 1(9 51.250 produtor R$3.30 

três reais e trinta 
kS3),125,00 cento e vinte e 

til~Svte de sujidades, ganhas e larvas , sem 
centavos 

cinco reais 
machucados- 

Melancia graúda, de primeira qualidade, casca integra. 

6 
livra de sujidades, parasitas e larvas. tamanho e 

Kg 18. 000 produtor R$2.50 
dos reais e 

R545.000.00 
quarenta e cinco 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e cinquenta cent.v,s n'l rea 
madura, com polpa Arme e intacta, sem machucados 

Melão japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, 
trés reais e setenta 

quinhentos e 

com grau de maturação adequado, isento de 
KV 150 

sem machucados, coloração e tamanho unifomies. 

 
produtor R53,70 centavos 

R5555,oO cI'quenta e cinco 

substáncias ten'osas, sujidades. 
reais 

VALO'TC Zjt3YF" 	 - 	 R5311.505,00\  
trezento,e mil, quinhentos e cinco reais  

LOTE 2 - COTA €XCWSIVA ME OU 1W 	
- 

DSCRICO UNID TDE ARCA V. UNIT V. UNIT EXT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Abacate de pnrneira qualidade, In natura, tamanho 
médio, tamanho e coloração unwormes e sem defeitos. kg 30 produtor R59.5O 

nove reais e 
R$2115,00 

 
R$265,00 

duzentos e oitenta 

1 
polpa firme, livres de sujidades, parasitas, larvas. 

— — 

cincuenta centavos cinco reais 

Banana prata tamanho médio 1009), de p.nnieira 
qualidade, in natura, em pencas integras, tamanho e trinta e quatro mii, 

color ação uniforme, com 	lpa Arme e Intacta. po Kg 6.250 gtOtor R.fl cinco reais e R$34.37 5,00 trezentos e 

devendo se bem desenvoivlda, san, danos lsKos e 
anquenta centavos setenta e cinco 

mecánicos oriundos 	manuseio anuse 	e transporte. 
mais 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, 

- - 

frutos com grau máximo de evolução no tamanho. sete rias e Quarenta mil e 
aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos Kg 5.500 produtor 11$7.40 s7.40 

quarenta centavos 
R$40.7Q0,O0 

setecentos reais 
ou defeitos, firmes e com bnlho, sem machucados. 

 

Maçã nacional, de primeira qualidade, In natura. 
tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem 

Kg 75 produtor R$12,20 
iate reais e vinte 

R$915,00 
novecentos e 

Larvas, parasitas e outras impurelas, acondicionada ,:entavos quinze reais 
em caixas de papelão 

- 

Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% de 
- - 

maturação, frutos de tamanho uniforme, no grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da irinti, 

soze mil, trezentos 

espécie, sem ferimentos ou dei firmes e com 
Kg 3.750 produtor 4 3,30 

(i'i,'ic;Ç 
ll$12.375,00 e setenta e cinco 

b'liho livre de sujidades, parasitas a larvas. sem reais 

cc 	meira qualdade, casca mt flra, 
,r 	de $.jcade5, parasitas e larvas, um~ e 

Kg 6.000 produtor 1t52.50 dois reais e 
RSl5.000.00 Quinze mil reais 

coloração uniformes, devendo ser, bem desenvolvida e cinquenta Centavos 
madura, com polpa Arme e intacta, iam machucados, 





Aixal 

ITEME oscaIÇÀO LNIDU Q - 11É M 	MARCA 	- V. LINIT V. UNIT EXT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

acato de frango er,, Alt congelado, co." .d'çIo de água 
de no máximo 6%, aspecto próprio. não amolecido, e 
nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeada,, 

Cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem de poliebieno 

transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, cento e noventa e 

Que garanta a integridade do Produto alio W~0 K9 12.240 dudeo '5t6.00 dezesseis reais 0111195.540.00 
Cinco "I. 

do co,,surrio. contendo peso liquido de lkg, 
acondicionados em caixas lacradas cornlOkg. Deverá quarenta reais 

constar na embalagem dados de Identificação, 
Procedência, informações nutrlcioriais, data de 

validade. quantidade do produto, n0 do registro no 5ff. 
SIE Ou SIM, co." prazo de validade mirim de 180 das 

a partir da data de entrega. 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem tempero. 
SEM PORÇÃO DORSAL. e'nbaiados individualmente Ou 

em bandeja, de 2kg, acondicionados em caixas de 
papelão lacradas' ntactas com te kg co." 

Identificação do produto, procedência, informação 
nutrlclonai por porção, lote, data de fabricação, 
temperatura de estocagem, armazenamento e 

conservação. prazo de validade e nsirr.ero do registro 
no M,n,stêno da Agncukura/slF/DIPOA e carimbo te 

e noventa e 

2 inspeção do 5W. Percentuai de água inferior ou igual • kg 12.240 dudco R11105,00 dezesseis reais R$195.340,00 
cinco mii, coco 

ni 10% após descongelamento. EspecifIcações impressas oitocentos e  

na própria embalagem. Caracteristicas gerais: o 
Quarenta reais 

Produto deverá apresentar cor e odor características, 
sem sinaIs de fennentação pútrida Ou partes 

esverdeadas. r05o OfVflA CONTER NENHUMA OUTRA 

PARTE QUE NÂO SEM EXCLUSIVAMENTE COXA E 
SOBRECOXA. COMO PARTE DA COSTELA, ETC. Prazo 
para consumo mínimo de 10 (dez) meses na data di, 

entrega. 

WTE.r 

Oitenta te 	- 

LOTE 6 ' COTA EXQJJSLVA MI OU WP 

DFSCRÇÃO MARCA V. UNIT V. uma EX1' V. TOTAL 
exei 

V.TOTAI. W. 

Peito de Frango em filé congelado, com adição de água 
de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e 
nem pegajoso, cor própra sem manchas esverdeadas. 
cheiro e sabor próprio,, com ausência de sujidade.. 

parasitas e larvas. Embalagem de polietileno 
transparente, atóxico, limpa, não violado, resistente, 
que garanta a Integridade do produto até o momento 

do consumo, contendo peso  liquido de 1kg. 
Kç 2 160 milico R$16,00 dezesseis reais 11111134.560,00  quinhentos 

acondicionados em caixas lacrada, ccailOkg. Deverá sessenta reais 

constar na embalagem dados de identiAcação, 
Procedência, informações nut,icionals, data de 

validade, quantidade do produto, n° do registro no 5W, 
5ff ou SIM, com prazo de validade mínimo de 180 dias 

a partir da data de entrega. 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem tempero, 
SEM PORÇÃO DORSAL, embalados Individualmente ou 

em bandejas de 1kg. acondicionado. em caixas de 
papelão lacradas e Intactas com ia kg com 

identificação do produto, procedência, Infonnaçao 
niutncionai por porção, lote, data de fabricação, 
temperatura de estocagem, armazenamento e 

comlserração, prazo de validade e número do registro 
no MInlst*qio da AgrIculturWSIF/DIPOA e carimbo de trnta e quatro mil, 

2 inspeção do SIF. Percentual de água Interior ou igual a Kg 7.16C dualco R$16,00 ce:., rt5 R$34.560,G,D Quinhentos e 
10% após  descongelamento. Especificações impressas sessenta reais 

na própria embalagem. Caracleristicas gerais: o 
produto deverá apresentar cor e odor canacteristico,. 

Mim snals de fermentação piRrida ou partes 
esverdeadas. NÃO UIVEM CONTER NENHUMA OUTRA 

PARTI QUE NÃO SEJA EXCLUSIVAMENTE COXA E 
SOBRECOXA, COMO PARTE DA COSTELA, ETC. Prazo 
para consumo minimo de 10 (dez) meses na data da 

entrega. 

--VMO*T( u 9à LOTE --. 	 ' 
ft$89fl0,OO- 

sessenta e novo mil, cunto e vinte reais 	 e~ 'i 





(C 

LOTE 31 EXCLUSIVO ME OU EPP 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 2NID 	 DE. 	 MARCA 	 V. UNTE 	 V. UNLI EXT. 	 V. TOTAC..  

Óleo de soja rernado liDo 1 em garrafa pet com 	 -- - 
conteiido de 93C mi  cor' identil'icaçhO do produto e 
9.bncanit, nformaç30 nutnc.04iai gor gOrÇ&O. no W 

'tgStrO no &gio competente. data de eabalagem e 	 vinte e oito mil 
D'azo de 	alidade, acondoOnados em caixas de 	G"4000 	abc 	R57.3O 	sete reais 	01$28.000.00 

paptilo lacradas e intactas contendo 20 unidades. 	
reais 

Isento de odores estranhos, sibstãncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo de validade 

minlrro de 6 meses da date da entrega. 

Margarina vegetal com sal - 553 15% de lipidios, 
hasq de óleos vegetais ilquidos e interesterlficados e 

•.nifl gorduras trans, embalagem primirla pote pikstcu 
de SOOg contendo identificação do produto e 	

vinte e sete mii, fabricante, inrormaçao nutricional por porçiO, date de 	II 	1 411: 	'inl-i, 	RS9DII 	 R$27.840.00 	oitocentos e embalagem e/ou prazo de validade e S.I.F., 	 quarenta reais acondicionados em caixa de papel6o lacradas e 
lactas. Prazo minImo de validade de 4 meses da dain 

da entrega. Especificações impressas na própria 
embalagem. Entrega: mensal. 

'*TOTItOLOTE 
4ienta e cinco mil, Oitocentos e Quarenta reais 

- VALOR GLOBAL R114.011.013 1811  
• mUssetanaeU$erseljeoltentas ORO ansyaa 	.2ZC,  ........ 

PRAZO DE ENTREGA; 10 (DEZ) DIAS 
PRAZO DE VAUDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

Declaramos, pare todos os Aos de direito, que nos preços ctertados estilo oça43s todas as despesas incsdentet $otxe o fo.necky,tnto referentes a tributos. 
500.15 e demais Õny, atinentes k execuçEo do objeto desta bc$taço. 

Declaramos, pare todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilltaço e que nossa Certa Proposta está em confofinidade comias 
tiliglnclas do instojmento convocatório (edita[).__ 	- 

I URIAJ.ILA(CL), 26 de Dezembro de 2C:8. 
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A PREFEFITIM M13R.'lPAL DE HORIZOWTttE 
PREGÃO anõ'aco N.'20I$ 12061. SRP 

2) 

PORTALEJÁJCt. 27 DE DEZEMBRO DE 201$ 

01111:10: ScIeço dc ntlhu poço.t. P051 rflhi,T0 de pecço, vuaido liriss e fltNlIl aqws.ç3c, de 1ãiwea. .Sien$ao. 	 ao. .. 	peLo Ptogrrs. 

Ãlímernçdo Es,olardo enuaucipio de ~nos tlt 

- LOTEI - AMPLA CONCORRENCIA  

ITEM DESCRIÇÃO IJMD QTDR MARCA VALOR UNIT 
VALOR  IJNIT 

EXT. 

VALOR 

TOTAL 

VALOR TOTAL 

EXT. 

Abacate de peMneu. qualidade. .n Mtfl. ,n&ao .tôo. 

Si in,h e color,ç&o unsfoones e lan dcfruos, polp. Sn,e. (4 90 In N,n.rs (SUO 
DOfl ieaa e *a 

RS*3'.00 
odoceatos e 01055 e 

livres de giid.dc,. pwssiLss. lana, 
ICQ reais 

Isanan. pala ~K ntëwiío (IOOg). de pimlessa qiiand.ad, m 

02 
naltxs. elo penca. s,tep.t. iama,toe colosaçlo ImÍIOTITI,. com 

Kg III "0 Ir \stur. 1t$'.20 
cinco real, e vinte 

R197.5110.00 
sovou, e setemil e 

pe.lpa finTIe e íatsla desnido ser ban de~,~san daisos centabos qsíinhotitos 

5j.co. e mecàa.o, rangidos do nae.o e naçale 

1 .t.ij. pera unwt, medo. de pÇUTIe1T. 1 	lidado. Mao, cc'" 

vau otuolo de onoluçio la. I.rn.SsO. attna 	ÍabsIe da e~ 
K1 65(10 In Nassa. R$7.30 

Ia lflsfl mata 
R510 450 (A 

cale 	note n1. 

quatvceaeose 
uniformes. sem Innienlos ou deleites. lbmes e com trilho, tom centavo, 

nmc biscados 
çmqulnla Cai' 

Maça racional de pumeiro qualidade, ri nauta, tasnarJso e cor - dou mil. 

04 w.iformes san machuc.dos von lana.. parasitas. outras Kg 225 In Natusia 1(517.00 lrwarn,s RS2925.00 novecentos e vinte 

annzas .zcad,inn.da em caias de pc.elk  e cinco reais 

- Ma,nic &'nnosa de prnwa qualidade, coni M. de nwsnçào. 

jusos de ssnwt' unfumIe, no 	.ss msw,a. de e',.uçSs no 

lsmg*lo. aroena e sol. da e,pec,e. San cninensoo 015 dtfettOL í, tesa. n'ti 
mi e ia n& 

os K4 11 210 In Nassa a R$3.30 R537 123.00 «seu eviae 
fimies e cosi. Ndho tine de sujidades. puniu.. e lana,. san o.iuso. 

cinco reais 
m.cbisc.dos 

- Mela,wsa gr,úd. de peimen qualidade, casca tampa. hwe de  

.mdada. p 	5a5 e lana.. tranbo e coioean 1lo 	S., dota rcahn e sacola quarenta e nove nu (4 16 000 lo Nazis. 75 R$2. 9 RSI 	ftXl.(IO 
doando - boa d.w.voivida e 	co. poa. &me e inc e co centssos e qumbeatos reais 

MeI1ojapona, de primei, qualidade. tanada. nwd,o. lan mia n., e quahOi 
07 machucado, coloi.çdo e Ianw,bo wu(oÍiuel, com jnansde K6 1$0 É. Matiza R53.45 quarenta e C.m RS 	,50 dezessete retive 

unaluaçao adeq'suido isenlo de subsiàwrns Inibas. sujidades cc,,ls'au cinqtsenhs cenlaso, 

VALOR DO ETii DV    R$30*.X14,'0  
Wn.nào, toiro t. o'weqnso. 	ente eqwafro Cedi e rnsçisrMe amara, 

- LOTEir?ontrcLt sib's ME ou rr 

TEM DISCRIÇÃO UNI» OTDE  MARCA VALOR UNIT 
ALoRtMzr - 	vAIaR VÂLOtTOTAI, 

txr. 1oyAl. 
___________
____ 

- Abacate 1-e ponie,,. quslniailc. o _________ 
(II tamanho e tsnlsiiaç a. uju(om.es e seis, defeito,. polpa ünne. K, 30 Ia Narera 1(59,30 

fIOSC tCIIv e Tinta 
K5279.00 

duiet,tos e setenta e 

Iis,rs de ,,uud,d 	ps. 	,s - 
cenlavo, nove reais 

Banana paz. lamanlar nédio 10001, de p'men qualidade. e, 

0*021. on pes,aa nestas trinto e cokvaçlo aa~ can 
K 6 50 la Nata. RS'.20 

caco te.', e note 
R532 50000 

armae dois todo 

polpa 1=e 	It de'.trõj sa bati deojoda 	os , qvs.entos ,n. 
úswos e TTXCSI.cÍT, utiursiol do misaueuoe fr.s.pvttc- 

- Lasanja pesa tamanho mõd,, de pswietn qualidade, tuos  

wau mÁximo de evi4uiçâlo no wnanho. Morna e vahu, da espécie. 
K  3.300 la Natais RS7.30 

mo ~I, isola 
RSIO 11-0,01) 

quarenta mml cento 
uml'oines. teto,Çenmcnlos ou defeitos, ft,nes e com tI,IUIO. Seu, celitavos e cinquenta real, 

- n.chueaôoe  

Maçã naiscinai Se ,ru05nta qualidade. .eses. tato e 

04 teres san, nsa,hwc.dos. San lana p~a oeas Kj 75 Ia )L&a R113.00 ese reais KS'5'S,DO 
novecentos e 

usç'assa 	 em e, acc'nd.c,onada 	c~ da p.pello  
~C. ,;    

- %Iamk (canoa. de pnr,n qinlidada, com lOS de m~ -  -  __ 
Sigo. de amanho uml'oeTne. D3 	au riainio de evuluçio 'vi dose cal. mesenso. 

IS tamanho ate.a e sabor da espécie, meti fennwmo, ou defeito,. Kg 3 730 la Nau, R53,30 
50 mia  e torna

R$] 2 375.00 O setenta e CInco 
finsies e colo brilho lute de sujidades, parssua, e lana.. san 

cCttavOl 
reais 

$elnsc,s ysuda de jnnen qualidade cai muç. livre de 

sujidade. parasita. 	Lan's. wr.rias e coknchs sass%oTnes . dou tais e 'eleita dezesseis mil e 5, 000 laNew. RS2.'S RSl650000 
de'erdv ser bctn detenvolvida e maisit com pc4. 6nne e e cinco cctvva ,q 

intacta. sem machucado, 'S\,, 

"dão aponi.. 'te IWllflCit 	qualidade, lnuaaijio obeso. atol til. lisa e cento e satonti 
tna:l,,., ad., 	ali'. ação e tAInWÍIIO talIltuIliSa. Colo grau de 1C15 50 lo Waiiira 1(13.45 quarenls e cinco R"12.50 does reai, e 

risatiriçã'., &des,eaad,, 	leigo dc vuh,laiu,:iai 'n'usas. siçiidadev s'ellluavt's çmqiieola 	çlllii".'s 

- 	 VALOR De, LOTE, o'iT R5102951.50 
, dos -( ~~ e cfI. sas Cwees e co.q'aoua etnIas,,, çtj 

1.0113-AMPLA CONCORRINCLI 

ITEM DBSCRIÇÂO 	 1 tTNIL) QTDE L'NIT 
VAIaR IIT VALOR VALOR T(nAI.] 

EXT. forAl, ESI 

fl 

MN 

1  llklã;Á 

/ 





n~,~ 

 

,1- 

— (tu c sobreco'. de frango congelado ~ta,.," SEM çp 	- 

PORÇÃO DORSAL ertt.do, flSfl&uabTWT.Le Saint  

b.os$cio de 1 ks. ..xal.ç,a.ajki em canas de paçetio I.cradas 

'miaclai ccen IS kgco... 	nIuScacio do preSto. peocedõncsa. 

,nknrnaçio nuincional por poiçio. lote. dam de fabricação. 

le.T.pe.an.m 

 

de ealocageln, snTwenameilo e cozua'e.çio. piara 

de validade e nijrneiu do ,einroun Molailuo da 

AgncsâlsPs'SIFDhI'( )A e canSo de .n.pcçls. do ME cento e qtiareote e 

Po;, ml de apia mlenor ou igual a 10a apos Kg 12 2415 Reiora 111I2 011 doze cais R$ 146 KSO.O(J seu anil. oiiocciiIoS 

kac*eIcsdo Esçeçiøc.çôea OTÇtCSSa$ tIa *OPa t mmniiê i.cs 

e.i&aJeni. Csa-went 	gns o prodiso dnna açertaw 

,.,w e oder :antCflWcOS. com IutW&, de kernanaçlo p.a.d. a. 

pane. enctdeadaa. NÃO DEVERA CO(TER NENHUMA 

0k1  RÃ PARTE QUE NÃO SEJA EXCLUSIVAMENTE 
COXA E SODRP.COXA. COMO PARTE DA COSTELA. 

11K 	Praia pai. consimio n.Inano de ID ide, puitrari ia data da 

—fl  

— 	 VAlOR 000r  RS32k  02,00 

wrzeouo. e, .u1 e orlo atri e ,scio e La n'ara 

LOTE T  Cará. 1itIÀJSWA ME OU LPP  

11 EM piscaiçÃo UNIR QII)P1 MARCA VALOR LTN1T 
VALOR LNTT VALOR %'AIOR TOTAL 

Peito de Ftaro EM 11111 	w.gciadu. 	mI sdi4o dc ásia de no 

naimc' 6%, sJpcclo pnw,o. aio annlec,d&-. e nem pqaose'. 

• c 	pooçafla sem ina,xiaa. eis-escadas. 	heco e 	K', pttçnos, 

cvi ausência de susd.des, pawaa.s e latias Eatalaçem de 

policislctio ransparerte. goixo, Iciço. aio »,4.Jn resigne. 

qtt gazama a integridade do produto ate o nairnenbo do 
Kg 21(A Regina R114 .80 

q.sont tesa e 
R$3 1 965 00 :tcei,eae 

consumo, contendo peJ. liquida, de 1kg. acond,cui'nado, em Oitava caitavO. 

canas lacradas cra,lDkg Dei-nó conotei na eintsaiagcois 
"Monta e edo naus 

de .dcisdScaçao, procedanc.a. .rd.n,iaà.a nutn. titula, data de 

saudade. qualidade do produto, rtdo itgin'o no 5W. SIE ou 

SIM. o 	prazo de sabdade mamo de 1 10 d'as • pafla da dau 

de astela 

Coem. sokou de frango congelado alui tavçero. SEM 

PORÇÃO DORSAL. embalados vWnid~ ou ais 

bandejas de 1kg. acarajtç,wiadoe cm autas de papelão lacradas 

e intactas coei IS kg emus idenhmticàçio do pioduto ptoc.dtsc... 
afrmnruaçin flhaOicaL'naI por porção, lote, data de fatocaçia, 

ie.Tçeaftn de esene~ amiaxenamnuo e con.en'açio. prazo 

de salodade e niaTro do rciaLo no MnpIew da 

Amcukw.Sft l)IPOAe attbo de np.çio do SIT viole e caco tal. 

Perca-mal de apia m$enor te. .gualaio'. apa. 1 lóO Rcpna RSU.00 doaraS RI2 	920 .no noveccaios e onie 

desconplasiuentu Especificações usçiessaa is proçns 

a*aiagcm Ca,acieolmwa, praia: o piosiuio dcsen apresenr 

cor e calos wacieilaticoa, pan sinais de knne,taçat, pulnda eu 

pautes esterdeadas NÃO DEVERA CONTER NENHUMA 
OUTRA PAlItE QUE NÃO SEJA EXCLVSIVM.IENTE 
COXA E SOISRECOXA. COMO PARTE DA COSTELA, — 

ETC. Prazo piaa cnia 	 de lO (da.) w.aaa  na deca da 

— 	 VALOR is*  m7. RSfl SISMO 
c:aq..nso.aç.v ,.a14 oleocenrar e cÜksla e oito Pan, 	 - 	- 	- 

LOTEI-AMPLA CONCORKRNCIA  

]ITEM DESCRIÇÃO toNto QTDZ MARCA VALOR vnu 
VALOR UNIT VALOR VALOR TOTAL 

TOTAL  EXT. 

Cone nneIa.Si  de lo-sito coa cubos - prima pansc. 
cosão male 	pio' enaee de macisa sadios. abandos sob 

inspeção sctcnnana e .nvupuladoa cm condições h.põnxas 

:atisf'stõna,. seis pele 	anal goedu. apatete,. a.pcszo p10900 

da especun. til,. ......  Incida nem pegajoaa. co.s eniieø.o brilhante 

e un,to,aT.c, seria manchas esserdoado ou paidaoewa.. odor 

prciçsnc. I-.n,baIadn, eisa filme de polietileno rea.poenln, lento. sci.aeana e 
t,nsç'atrac 	 q 	• cinco mal, 

trEesodsde do 	ize o rneirso dc' car. 
ilj 4 250 Manfripai 

accod,,ona3., 

 

cm~ lacradas .A astaiagra. de-ias coate 

RS3Ç.00 vaga enos e rei.: RS 165 '50.00 
sttOccntÓs e 

:r.ueola Tesas 

easemanmence o. dado. de 4ent(açlo. prucedaca - 

.nfom,açh,s nuincional por porção, ntaio de lote, data de 

,,atidade. PniO do produto, Iesnpeiaoua de eatoøageni, 

aanaaxcsiamcnloe ron.enaçio. nüuiietø do regulo  ne M.nislêrio 

da Agrwuhsa.SIFI)IPOA e carimbe de aupeçio do 511'. Prazo 

par. consta» 'ratais» de ID (DE?) risse, na data da euaeg.a 





1 

p0. werçoalo por Shá av%qttcl&l «nu frnoc \ 
acido £tco e axapaisâo olcosa de ,tixn SltM SAL O 

•'S/4c 

pnndxao mo dc't coar quantidade sv6cab.a de proue..as 

tord,nas tocais, goiJw.a saturadas. gorduras trans. aba 

alimentar c <odm. ciii pacotes p)aitscos de lOOa  com 

dcnu,flcaçl,, do pixidido e fabnconce. o' do registro ias OÍSO 9.000 lt R$I.33 
una ~I 

R$12.lSO.00 !b0t0_bdt 
compelecilc. <Jato de ontolagem e ptno de validade. cinoo centavos • _te 

acoridicioreados cm laidos lavrados dc 1 k Naco de saudade 

rianinas dc 06 estaca a pan., da data da entrega do ptoduao 

F.pta6c$6ca inwc.aas na çwtspna eir.balagecn 	iene dc 

nasÇo. odofu csnw*ica ,iân&ánc ias taxis as e qxaaoqsn' cato 

tipo de sTÇWTn - 

Sal refinado odairi. cinbslagcm pnnsana polictitain 

l, ,nsl,arcnte. rtsi.lcule. atóxico. Itcnnctjta,iicntt (cch,do por 

ctsisnsnldagciis. «si, daii.Acaçio do produto cdi' St.n^ 
uns real e note e doi, mil. aciscastoa 

ergiolro no ocgio coiiiPcieiulc. E4 l°i Marc Sol RSI.24 R12404.00 

doa. de ar&agc.n e p1 aio de validade c peso 1~ de 1 kg, 
quatro ceolavos e quatro ceias 

.cond,coons&'a esis Ça,dos lacrados cor" 1, 0 Lg licito de 

IrTwinzas Espoci&.c$c. nrçtaaas na ptoçna astWcin - 

Tempero conduncolaclo compicto caseiro hq.ado SEM 

PIMENTA. consiaicaulo. estiagem primána gsn.ú p)Waca 

cortinado 500 calcou, ,denftíucaçàa do peo&doe do labricacite. 
mii. quinze 

ri' do registo no ougio conspetenle. data de cuisbalaicenie p. 
Olf 2400 

Tempero da 
cinquenta o sele I5 76110 setecentos 

de saMsác. .o.soJa.io,iadot ao cana de papelasu limada e Casa 

mtwa ocoicrido 	unidades acuo de odores 11~ 
caitavos acaseota e oito reaja 

,ubsxinaas r,xflsl e xa'oq'nr oitos opos de .nçsscns Prazo 

nafliTra) de salads,5. 

 

de # cresci da data da c'tcga 

Vinagre de alcool acidez solácul 4%. embalageni p~ 

garafa plástica contendo 500 ml coe,, dcotaficncdo do peodulo e 

do fibticarute. regiam' .,."U compel~ dais de cuulralagan 
('ri 2 400 Mana R$5.00 cinco reais RSI 2 000.1k) siozetiul rc-ais 

e prazo de validade. ocousdicsonadcs, em caixa de papelio 

(acr.da e mtacta contendo 12 wssdaón Liste dc morsorezas 

Prazo cossutoo de validade de 6 ~ da dma da crerga 

- 	 VALOR DO LOTE V 
e — P**s  

Lotflt EXCLUSIVO ME OU EPP  

IT*M DISCRIÇÃO LJNID QTDF. MARCA VALOR UNIT 
VALOR INIT VALOR 	VALOR TOTAl. 

EXT. 

Oito de ic)a reíuak tipo 1. cm prr.h pra atei . vntcjdo dc 

90') ,i ccc 	(icaclo do Iwtótc e iitnaautc. aifrqrrsçSo 

nuoick)oai por porçio. o' do ecpstv tao Oreso co.waacuz. das 

de embalagem 	e prezo de validade, acondicionado, em canas de 
CItE 4000 So&. R56,10 

c  
R$4 *0000 

	a a 

papelio lacrada. e intactas eouue&u 20 uitadades isento de centavo, oaoccnos ceia 
odores arranho,. subaliaicias nocivas e quacsapacr t,00 tipo de 

murers Prazo de validade mini., de a miasses da data da 

aitega 

- Stcgannascjaaicanaal-5S.'S%delipões.abaaedc  

oitos venta a luqasdos e rwta~ e nenu 'adans trata. 

ecrkmalagstma pnswi. pe pUso de M¥ versando 

deenficaçào do peodijo e ftbncamire. aaíonnaçlo nt,ciccmal por vone e ç.aaro md 

2 porio, data de ciisbala1tc.n coupnzo  de validade e 5 	F. total 34$') 0.l., RS7.I 5 
I(Ct (cais e qw"zt 

R524 ocamnos e ostenta 

acond3cuonadoa ciii caixa de papelio lacradas e intactas Prszia e dou meias 
mínimo de validade de 4 titIa da data da entega. 

E,pecil5caçdea onq,aesaas ria ptôpna ciobalagcm Enorga n,,) 
V 	D ALOR Ó Eg,r RS49 482.00  

a 	v ad. .eiacaw 	e acaso. às 'voas 

Valor Global dos lote,: $554001299.')') (quatro urolha)co cru!. duzcr.toa e vieste e nove reajl 
Prato de Validade da Proposta: 60 (sessenta) díaa 

Prato de Entreja: 10 (der) dias 

:oeclaramo,. para toda., eis firo de direito, que mi peeços okrtados estio incluirias udas ai desposa incidente, sobre o (onlecinnisto r'rtétr.iies a trib~ au'cargoa raciais e deinaia 

tns, .nneflc, a exeçiiçlas do obrto desta bcitaio 

[sectananos. p.'a todo, o. 1,,, de duemio. que onuçen-a $crwnerrc oi rcquiaatu. de bafr.ijtac4,o e que nossa (ela Ptuposts está  conkc,mudadc ccc as cogèncasa do ristianerno 

«insocarõno (edital) 
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