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PROPOSTA DE PREÇOS 

PAGINA k 

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 gêneros alimentícios destinados aos 
alunos assistidos pelo Programa de AJimentação Escolar do município de Horizonte/CE, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e 
EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

- AMPLA CONCORRÉNCIA 

ITEM 
MARCA 

VMLUR 

UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 

PEITO DE FRANGO FILE 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, 
resistente, que garanta a integridade do produto ate o 
momento do consumo, contendo peso líquido de 1kg, 
acondicionados em caixas lacradas com 101kg. 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 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, informação nutricional por porção, lote, 
data de fabricação, temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação, prazo de validade e 
número do registro no Ministério da Agricultura 
/SIF/DIPOA e carimbo 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 PARTEQUE NÃO SEJA 
EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA, COMO 
PARTE DA COSTELA, ETC. Prazo para consumo 

DUDICO 

DUDICO 

KG 

KG 

12,240 

12.240 

R$ 12,80 
(doze reais e 

oitenta 
centavos) 

RS 8,20 
(oito reais e 

vinte 
centavos) 

R$ 156.672,00 
(cento e cinquenta e 
seis mil, seiscentos 

e setenta e dois 
reais) 

R$ 100.368,00 
(cem mil trezentos e 

sessenta e oito 
reais) 

1  quarenta reais) 

LOTE 6-COTA EXCLUSIVA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 1 MARCA MARCA 
 UNO CITO 

VALOR 
UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

PEITO DE FRANGO FILE 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, 
poliebleno transparente, atóxico, limpo, não violado, DUDICO KG 2.160 oitenta sei scentos 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 5W,  





de 	estocagem, 	armazenamento 	e 	conservação,  
número 	doregistro 	no 	Ministério 	da PAGINA 
Agricultura/S1F)OIPOA e carimbo de inspeçkodo SIF.  
Características gerais: o produto deverá apresentar cor 
vermelhobrilhante e odor característico, sem sinais de  
fermentação pútrida ou partes esverdeadas 	Prazo 
para consumo minimo de lO (dez) meses na data 

Ldaentrega.  
VALOR TOTALLOTE 1: R$ 291.160,00 (duzentos e novena ente mil cento e sessenta reais)  

LOTE 8—COTA EXCLUSIVA 

MARCA 1 	QT O 
	VALOR 	

VALOR TOTAL 

Corte congelado de bovino em cubos de primeira 
(patinho, coxão mole),proveniente de machos sadios. 
abatidos sob inspeção veterinária emanipulados em 
condições higiènicas satisfatórias, sem pele e sem 
gorduraaparente; aspecto: próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa: cor:vermelho brilhante e 
uniforme, sem manchas esverdeadas ou 
pardacentas:odor: próprio. Embalado em Ifinie de 
polietileno resistente, transparente eatóxico, limpo, não 
violado, que garanta a integridade do produto até 
omomento do consumo, acondicionado em caixas 
lacradas. A embalagemdeverá conter externamente os 
dados de identificação, procedõnda,inton'nação 
nutricionai por porção, número de lote, data de 
validade, pesodo produto, temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação.Número do registro no 
Ministério da Aricultura/SlF/DlPOA e carimbo 
deinspeção do SlF Prazo para consumo mínimo de 10 

Carne bovina moída congelada, obtida a partir da 
moagem de massasmusculares de carcaças de 
bovinos sadios, abatidos sob inspeção veterinária 
e manipulados em condições higiênicas satisfatórias, 
seguido de imediatocongelamento. Isento de tecidos 
inferiores como ossos, cartilagens,gordura parcial, 
aponevroses, 	tendões, 	coágulos 	e 	nodos 
linfâticos.Aditivos 	e 	coadjuvantes 	de 
tecnologia/elaboração 	não 	serão 
permihdos.Enibalagem primária de polietileno 
transparente, resistente e atóxico, limpo,2. não violado. 
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 
conterextemaniente os dados de identificação. 
procedbicia, informaçãonutridonS por porção, número 
de lote, data de validade, peso do produto,temperatura 
de estocagem, armazenamento e conservação, 
número doiegistro no Ministério da 

R$ 25,20 
(vinte e cinco 
	

RS 18.900,00 
DUBOI 
	

KG 
	

750 
	

reais e vinte 
	

(dezoito mil e 
centavos) 
	

novecentos reais) 

OUBOI 1(0 1.950 

ffiz 

R$ 17,20 
(dezessete 

reais e vinte 
centavos) 

R$ 33.540,00 
(trinta e três mil, 

quinhentos e 
quarenta reais) 

LOTES— AMPLA CONCORRÊNCIA 

TEM ESPECIFICAÇÃO! MARCA MARCA 	
UNO 	QTD 

VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Carne bovina salgada, airada e seca (charque) sem 
adição de nitrito e nitrato, capa de gordura inferior a R$ 26.30 

R$ 163.717,50 

30%. Aspecto do produto: seco; cormarrom claroj e seis ,wnte 
(cento e sessenta e 

1 caracteristico 	de 	carnes 	salgadas 	e 	secas, 	sem KG'26  6,225 reais e trinta 
três mil, setecentos 

presença decoloração rósea característica de produtos centavos) e dezessete reais e 

curados (nitrito e nitrato); odorprópiio. Embalado â cinquenta centavos) 

______ vácuo em pacote plástico de SOOg ou 1kg, \St) 	/ 	1 





acondicionados em caixas de papelão lacradas e 
a 	4-Jçj 

PAGINA 
intactas com 10kg, cornidentificação do produto e do 
fabricante, informação nutricional por porção,número 

I~41  fo  do 	lote, 	data 	de 	fabricação, 	condições 	de  
armazenamento e prazopara consumo mlnimo de 90 
dias 	na 	data 	da 	entrega, 	número 	do 	registro 
noMinistérioda Agn 	/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. 	

7ltura 

VALOR TOTAL LOTE 9: R$ 163.111,50 (conto o sessenta e três mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos) 

LOTE 10— AMPLA CONCORRÊNCIA 

MARCA YMLUr% 

IJNrÁRIO -L VALOR TOTAL 

Carne bovina salgada, airada e seca charque) sem 
adição do nitrfto e nitrato, capa de gordura inferior a 
30% Aspecto do produto seco: cor marrom claro. 
caracterlsbco de carnes salgadas e secas, sem 
presença decosoração rósea caracteristica de prod u tos: 

airados (nibito e nitrato): odorpróprio. Embalado á 
vácuo eni pacote plástico de500gou 1kg, 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e 	DUBOI 
intactas com 10k9, comidentíficação do produto e do 
fabricante, informação nutrtonai por porção.número 
do lote, data de fabricação, condições de 
armazenamento e prazopara consumo mínimo de 90 
dias na data da entrega, número do registro 
noMinistério da Agricultura /SIF/DIPOA e carimbo de 
insoecão do SIF 

VALOR TOTALLOTE lO: 

KG 2.075 

R$ 26,30 
(vinte e seis 
reais e trinta 

centavos) 

R$ 54.572,50 
(cinquenta equatro 
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: atél O (dez) dieta contar da data do recebimento de Compra/Fornecimento, no local definido pelo órgão solicitante. 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenctarios, fiscais e comerciais, 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 habilitação e que nossa Proposta esta em conformidade 
com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Declaramos á garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricação ou de embalagem, sob pena de constatado alguma imperfeição, ter 
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 , § 40  da lei Complementar N°123/06. 

20 de Dezembro de 2018, 

\4f 

191 512 





PROPOSTA DE PREÇOS 

A 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/CE. 
Ref.: PREGÃO ELETRÕNICO N°2018.12.06.1 - SRP 

.<Çti 

1$' 
(5_ais 

PAGINA Ç' 

OBJETO:Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições degêneros 
alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar domunicípio de Horizonte/CE. 

LOTE 05—AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM 	UND 	 ESPECIFICAÇÃO MARCA QTDE 
1 	VALOR VALORVALOR 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 próprios, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. Embalagem R$ 161.568,00 
de 	polietileno 	transparente, 	atôxico, R$ 13,20 (cento e sessenta limpo,não violado, resistente, que garanta a 

(treze reais e um mil KG 	integridade do produto até o momento do DUDICO 12.240 	e vinte quinhentos e consumo, contendo peso liquido de 1kg, centavos) sessenta e oito acondicionados em caixas lacradas com reais) 
 10kg. Deverá constar na embalagem dados 

de identificação, procedência, informações 
nutricionais, data de validade, quantidade 
doproduto, n° do registro no SIF, SIE ou 
SIM, com prazo de validade mlnimo 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 	1kg, 	acondicionados 	em 
caixas de papelão lacradas e intactas com 
18 	kg 	com 	identificação 	do 	produto, 
procedência, 	informação 	nutricional 	por 
porção, 	lote, 	data 	de 	fabricação, 
temperatura 	de 	estocagem, 
armazenamento e conservação, prazo de 
validade e número do registro no Ministério 

R$ 8,50 daAgricultura / SIF / D1POA e carimbo de 
(oito reais 	R$ 104.040,00 

inspeção 	do 	SIF. 	Percentual 	de 	água 
2 	KG DUDICO 12.240 	 (cento e quatro 

inferior 	ou 	igual 	a 	10% 	após 
cInquenta 	mil e quarenta 

descongelamento. 	Especificações reais) 
impressas 	na 	própria 	embalagem. 
Características gerais: 	o produto deverá 
apresentar cor e odor característicos 	sem 
sinais de fermentação pútrida ou partes 
esverdeadas. 	NÂO DEVERA CONTER 
NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO 
SEJA 	EXCLUSIVAMENTE 	COXA 	E 
SOBRECOXA. 	COMO 	PARTE 	DA 
COSTELA. 	ETC. 	Prazo 	para consumo 
mínimo de 10 (dez) meses na data da 
entrega.  

VALOR TOTAL DO LOTE OS: R$ 265.608,00 (duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e oito reais) 





PAGINA a 
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ITEM 	UND 	 ESPECIFICAÇÃO 

Carne bovina salgada, curada e seca 
(charque) sem adição de nitrito e nitrato, 
capa de gordura inferior a 30%. Aspecto 
do produto: seco; cor: marrom claro, 
característico de carnes salgadas e 
secas, sem presença de coloração rósea 
característica de produtos curados 
,(nitrfto e nitrato): odor:1 próprio. 

/ Embalado á vácuo em pacote plástico de 
KG 

	

	500gou lkg,'acondicionados em caixas de 
papelão lacradas e intactas com 10kg. 

n comidentificação do produto e do 
fabricante, informação nutricional por 
porção,número do lote, data de fabricação, 
condições de armazenamento e prazopara 
consumo mínimo de 90 dias na data da 
entrega, número do registro noMinisterio da 
AgriculturalSlF/DIPOA e carimbo de 

MARCA 1 QTDE 1 	 1 VALOR TOTAL 

SABOR 	 R$ 28,00 	R$ 174.300,00
(cento e setenta e 

DO 	6.225 	(vinte e 	quatro mil e SERTÃO 	 oito reais) 	trezentos reais) 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 747.183,00 (setecentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e três reais) 

Prazo de Entrega: 10 (dez)dias, a contar da expedição da data do recebimento da ORDEM DE 
COMPRA/FORNECIMENTO. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) diasa contar da data da sua apresentação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os 
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal. 
custos e demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro e 
que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimento com todas as obrigações contidas no Termo de Referência 
deste edital. 

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). 

20 de dezembro de 2018. 

23 
	ri' 





jjC)TATE 	 ÍZI 

Lvll 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 	 PA 

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 2018.12.06.1 - SRP 

OBJETO Seleção de melhor voposta para registro de preços visando futuras e eventuats aquisições de g6neros alirrqtIø 
destinados aos aunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de HohzontefCE. (com ampla partrcipaçMe 

cotas exdusrvas à ME e EPP) conforme espeoficações contidas no Termo de Referência. 

%j)7 9. AMPLA CONCORRÊNCIA  

TEM Especificação do Objeto UNO Quant. Marca 
VIT 

VTOTAI. 

Carne bovina salgada, curada e seca (charque) sem adição de - 

nitrito e nitrato, capa de gordura interior a 30%. Aspecto do 

produto: 	seco; cor: 	marrom claro, 	característico de 	carnes 

salgadas 	e 	secas, 	sem 	presença 	de 	coloração 	rósea 

característica de produtos curados (nitrito e nitrato); odor: próprio. 
Embalado á vácuo em pacote plástico de SOOg ou 	1kg, 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas com  

1 
10k9, com identificação do produto e do fabricante, informação 

KG ' 6.225 Fnda R$ 24,75 R$ 154.068.75 
nutncional por porção, numero do lote, data de fabricação, 
condições de arrnazenarnento e prazo para consumo mínimo de 
90 dias «a data da en, rega, número do registro no Ministério da 
Agricultura/Sí/DIPOA e carimbo de inspeção do SI F. 

VALOR TOTAL DO LOTE 9 	- R$ 	154.068.75 

Valor do lote 9 R$: 154.068,75 (Cento e cinguenta e quatro mil e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) 

Prazo de Entrega dos produtos: Conforme os termos do Edital. 

Validade da Carta Proposta: 60 (SESSENTA) dias, a contar da data da abertura das propostas de preços 	conforme Edital 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação. 
que não possuimos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e 
condições previstas neste edital. 

Declaramos que, nos preços oferecidos, estão inclusos todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente 
a frete, tributos e demais ônus atinentes á Fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que 
possam incidir sobre fornecimento licitado. inclusive a margem de lucro. 

Declaramos que, temos pleno conhecimento, aceitação e cumpiremos todas as obrigações contidas no Anexo 1 - Termo de 

Referência deste Edital. 

Declaramos, que cumpirnos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em contomidade com as 

exigências do instrumento convocatono(editalL 

28 de Dezembro de 2018 

OIN 
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RD COMÉRCIO LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ 
PREGÃO PRESENCIAL N°14.010/2011 

Razão Social: RD COMÉRCIO LTDA 
Endereço: Rua: Prefeito Almir Difira, n°250- Centro - Maracanaú/CE 
CNPJ: 02.215.25810001-30 	CGF: 06.263.958-7 
CEP: 61900-160 
Fone/Fax: (085) 3371 2236 
Banco: Brasil 	Agência N°0481-2 	Conta Corrente N° 19.428-X 
E-MAIL: rdcomercio@hotmail.com  

' 	PACI1tA 	-r 

OBJETO: Seleção de empresa para o Registro de preços visando aquisição de gêneros alimenticios e não pereciveis, 

destinado ao Núcleo de Nutrição e Dietética, de interesse do Hospital Municipal Or. João Elisio de Holanda, do Municipio de 

Maracanai-CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital. 
-a'  

LOTE 01 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUANT. V UNIT (R$) V TOTAL 

1 Açúcar granulado 1' qualidade - embalagem primaria em pacotes Itajubá Kg 10.000 R$ 	3,51 R$ 	35.100,00 

de 1kg, 	livre de impurezas, 	insetos ou 	microorganismos que 

possam 	toma-lo 	improprio 	para 	o 	consumo 	humano 	ou 

comprometer o armazenamento. Validade nlinima de 120 dias da 

data de entrega do produto.  
2 Arroz branco polido, longo, fino tipo 1 - embalagem primaria em ltaguary Kg 17.000 R$ 	1,79 R$ 	30.430,00 

pacotes de 1 k inviolados. Produto característico da tipificação sem 

a presença de insetos ou impurezas que comprometam o 

armazenamento ou o consumo humano. Registro no ministerio da 

agricultura, validade minima de 120 dias da data de entrega do 

produto.  
3 café a vacuo torrado e moido - empacotado 	a vacuo. puro, Principal Kg 5.000 R$ 	10,14 RS 	50.700.00 

embalagem com 2509. Rendimento igual ou superior a 7 litros. 

Apresentar selo de pureza da ABIC. Validade minirna de 120 dias 
S  da data de entrega do produto.  

4 Sal refinado iodado - embalagem primaria, pacote de 11k9 sem Nota 10 Kg 700 RS 	0.68 R$ 	476,00 

impurezas. Registro no ministerio da saude e constituido com 

decreto 75.697175-M5. Validade minima de 120 dias da data de 

entrega do produto.  
VALOR GLOBAL DO LOTE RS R$ 	116.708,00 

Valor por extenso: Cento e dezesseis mil e setecentos e seis reais. 

LOTE 02 
	

N)O 
TEM 	 ESPECIFICAÇÃO 	 MARCA 	UND 	QUANT. 	V UNIY'{RS( 	VTOTAL 

1 	Feijão carioca dei' qualidade- embalagem primaria em pacotes de 	Itajubã 	Kg 	12.000 	R$ 	3,64 	R$ 	43.680,00 

1k9, invioladosa e livres de impurezas. Validade minima de 120 

dias da data de entrega do produto.      
2 	Feijão preto de 1' qualidade- embalagem primaria em pacotes de 	Tio Mârcio 	Kg 	4.000 	R$ 	3,25 	RS 	13.000,00 

1kg, invioladosa e livres de impurezas. Validade minima de 120 

dias da data de entregado produto.  
3 	Feijão branco dela qualidade- embalagem primaria em pacotes de 	Kicaldo 	Kg 	3.000 	R$ 	3,51 	RS 	10.530,00 

1kg, invioladosa e livres de impurezas. Validade minima de 120 

dias da data de entrega do produto. 	_________  

R. Prefeito Almir Outra n°250 - Centro - Maracanaú!CE - CEP:61900-160 - FonelFax:(085) 3371 2236 

E-mail:rdcomercio@hotmall.com  - CNPJ:02.21 5.25810001.30 . CGF:06.263.958'7 
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PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÃO ELrRÕN1CO 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 

— 
LOTE 1 - AMPLA CONCORRENCIA________  

ITEM DESCRIÇÃO MARCA (JNIØ QUANT. 
VALOR VIL,UNIT. POR  

VALOR TOTAL 

VIL TOTAL 

POR 
UNIT.(R$) EXTENSO 

EXTENSO 

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade, in natura, CEASA MC 90 10,50 cinqüenta 945,00 e quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco 
uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres reais 

- de sujidades, parasitas, larvas. 

cento e 
onze mil, 

 cinco reais e 
Banana prata tamanho médio (IOOg), de noventa e 

novecentos 
2 CEASA KG 18750 597 111.937,50 e trinta e 

primeira qualidade. Innatura, em pencas sete 
sete reais e 

íntegras, tamanho e coloração uniforme, com centavos 
polpa 	firme 	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 reais e 
sessenta e 
um mil. 

qualidade, 	frutos 	com 	grau 	máximo 	de CEASA KG 16500 61.875,00 oitocentos 
evolução no tamanho, aroma e sabor da cinco 
espécie, 	uniformes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos 

e setenta e 

defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
cinco reais 

- machucados. 

dois mil, 
trezentos e 

dez reais e cinqüenta 

4 CEASA MC 225 10,47 
quarenta e 

2.355,75 
e cinco 

Maçã 	nacional, de primeira 	qualidade, In te reais e 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem centavos setenta e 

machucados, sem larvas, parasitas e outras cinco 

impurezas, 	acondicionada 	em 	caixas 	de centavos 

- papelão. 

• 	vintee 

Mamão formosa de primeira  qualidade, com dois reais e 
mil, 

80% 	de 	maturação, 	frutos 	de 	tamanho cinqüenta e 
seiscentos 

uniforme, no grau máximo de evolução no 
CEASA KG 11250 2,55 

cinco 
28.687,50 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. 
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LOTE 9 - AMPLA CONCORRËNCIA 

- 
VALOR Vt UNIT. POR 

VIR TOTAL 

TEM DESCRIÇÃO MARCA UNia QUANT. VALOR TOTAL POR 
UNIT. 

EXTINSO 

Carne bovina salgada, curada e seca (charque) 

sem adição de nitrilo e nitrato, capa de 
gordura inferior a 30%. Aspecto do produto: 

Seco; cor: 	marrom Flaro,  característico de 
carnes salgadas e secas, sem presença de 

cento e 

coloração rósea característica de produtos 
/ noventa e 

/ trinta e um três mil, 
curados 	(nitrilo 	e 	nitrato): 	odor: 	próprio. / 1 
Embalado à vácuo em pacote plástico de SOOg / DUOOI KG 6225 31.15 

reais e 
193.908.75 

novecentos 
quinze e oito reais 

011 1kg, acondicionados em caixas de papelão 

lacradas 	e 	intactas 	com 	10kg 
/ 

com 
centavos e setenta e 

- cinco 
identificação 	do 	produto 	e 	do fabricante, 
informação nutriclonal por porção, numero 

centavos 

do lote, data de fabricação, condições de 
arinazenamento 	e 	prazo 	para 	consumo 
mínimo de 90 diar na data da entrega, 
número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agrlcultura/SIF/DIPOA 	e 	carimbo 	de 

- inspeção do SI)'. 	/ 
VALOR TOTAL DO LOTE R$:  

- 	 cento e noventa e três mil, novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos 

LOTE 10' COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

[TEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT. 
VALOR VILUNIT. POR 

VALOR TOTAL 

VR. TOTAL  

POR 
UNTE. (R$) EXTENSO 

EXTENSO 

Carne bovina salgada, curada e seca (charque) 
sem adição de nitrilo e nitrato, capa de 

gordura Inferior a 30%. Aspecto do produto: 

seco; cor 	marrom claro, característico de 
carnes salgadas e secas, sem presença de 

sessenta e 

coloração rósea característica de produtos 
quatro mil, 

curados 	(nitrilo e nitrato); 	odor 	próprio, 
trinta e um seiscentos 

Embalado à vácuo em pacote plástico de 500$ DUF3OI KG 2075 31.15 
reais e 

64.636,25 
e trinta  

ou 1kg, acondicionados em caixas de papelão 
quinze seis reais e 

lacradas 	e 	intactas 	com 	10k& 	com 
centavos vinte e 

identificação 	do 	produto 	e 	do 	fabricante, 
cinco 

informação nutrlclonat por porção, numero centavos 

do lote, data de fabricação, condições de 
armazenamento 	e 	prazo 	para 	consumo 
mínimo de 90 dias na data da entrega, 

número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura/SIF/DIPOA 	e 	carimbo 	de 

- inspeção do SI)'. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 64.636,25 
sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta o seis reais e vinte e cinco centavos 
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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 

1orneclmento 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 cio 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 (edital). 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos encargos trabalhistas 
previdenciários, 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 em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

fl26 DE DEZEMBRO DE 2018 
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PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2018.12.06.1-SRP 

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

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 

CITE 5 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

VR. TOTAL  

ITEM UNIO DESCRIÇÃO MARCA QUAMT, 
VALOR VILuNIT. POR 

VALOR TOTAL POR 
uNrT. (RS) EXTENSO 

EXTENSO 

dez reais e 

t KG 
Abacate 	de 	primeira 	qualidade, 	in 	natura, produtor 90 10,20 vinte 918,00 

novecentos 

tamanho médio, tamanho e coloração uniformes centavos 
e dezoito 

e sem defeitos, polpa firme, livres de sujidades, reais 

parasitas, larvas.  

cento e 

dezessete 

seis reais e mil, cento e 
Banana prata tamanho médio (lOOg), de primeira 

2 KG produtor 18750 6,25 vinte e cinco 117.187.50 oitenta e 
qualidade, 	in 	natura, 	em 	pencas 	integras, 

tamanho e coloração uniforme, com polpa firme 
centavos sete reais e 

e Intacta, devendo ser bem desenvolvida. sem 
Cinqüenta 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 
centavos 

e transporte.  

sessenta e 
três reais e 

cinco mil, 

3 KG 
Laranja 	pera 	tamanho 	médio, 	de 	primeira 

produtor 16500 3,99 
noventa e 

65 835.00 oitocentos 
qualidade, frutos com grau máximo de evolução nove 

e trinta e  
no 	tamanho, 	aroma 	e 	sabor 	da 	espécie, centavos 

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 
cinco reais  

com brilho, sem machucados.  

dois mil, 

trezentos e 
 dez reais e 

4 KG Maçã nacional, de primeira qualidade, in natura, produtor 225 10,25 vinte e cinco 2.306.25 
's reais e 

vinte e 

tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem 
centavos - 

cinco 

larvas, 	parasitas 	e 	outras 	impurezas, centavos 

acondicionada em caixas de papelão.  

c 
trinta e seis 

mil, 

Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% 
três reais e quinhentos 

5 KG de maturação, frutos de tamanho uniforme, no produtor 11250 3,25 vinte e cinco 36.567.50 e sessenta 

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e 
centavos e dois reais 

sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, 
e cinqüenta 

firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e 
centavos 

larvas, sem machucados.  
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Carne bovina molda congelada, obtida a partir da 

moagem de massas musculares de carcaças de 

bovinos sadios, abatidos sob inspeção veterinária 

e 	manipulados 	em 	condições 	higiênicas 

satisfatóhas, seguido de imediato congelamento. 

Isento 	de 	tecidos 	inferiores 	como 	ossos, 

cartilagens, 	gordura 	parcial, 	aponevroses, 

tendões, coágulos e nodos linfáticos. Aditivos e 

coadjuvantes de tecnologia/elaboração não serão duzentos e 

permitidos. Embalagem primária de polietileno vinte e seis noventa e 

2 KG transparente, 	resistente e atóxico, 	limpo, 	não duboi 110W 26,50 
reais e 

292.825.00 
dois mil, 

violado, fechamento à vácuo, que garanta a cinquenta oitocentos 

integridade do 	produto até o 	momento do centavos e vinte e 

consumo, contendo 1 kg, acondicionados em cinco reais 

caixas de papelão lacradas e Intactas com 10 kg. A 

embalagem 	deverá 	conter 	externamente 	os 

cados de identificação, procedência, informação 

nutricional por porção, número de lote, data de 

validade, 	peso 	do 	produto, 	temperatura 	de 

estocageni, 	armazenamento 	e 	conservação, 

número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de Inspeção do 

SIF. 	Características 	gerais: 	o 	produto 	deverá 

apresentar 	cor 	vermelho 	brilhante 	e 	odor 

característico, sem sinais de fermentação pútrida 

ou 	panes esverdeadas. Prazo para consumo 

mínimo de 10 (dez) meses na data da entrega. ___ 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 428.400,00 

quatrocentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais 

LOTE 9-AMPLA CONCORRÊNCIA 

vR. TOTAL 

ITEM UNID DESCRIÇÃO MARCA QUANT. 
VALOR VR. UNIT. POR 

VALOR TOTAL POR 1I UN1T. (R$) EXTENSO 
EXTENSO 

Carne bovina salgada, curada e seca (charque) 

sem adição de ri rito e nitrato, capa de gordura 

inferior a 30%. Aspecto do produto: seco; cor: 

marrom claro, característico de carnes salgadas e cento e 

secas, 	sem 	presença 	de 	coloração 	rósea ,/' noventa e 
característica 	de 	produtos 	curados 	(nitrito 	e tnnta e um dois mil, 

KG nitrato); odor: próprio. Embalada à vácuo em duboi 5225" 31.00 
reais 

192.975,00  
novecentos 

pacote plástico de SOOg'&i 1kg, acondicionados e setenta e 
em caixas de papelão lacradas e intactas com cinco reais 
10kg. 	com 	identificação 	do 	produto 	e 	do 

fabricante, informação nutricional por porção, 

numero do lote, data de fabricação, condições cc 
armazenamento e prazo para consumo mínimo 

de 90 dia/na data da entrega, número do registro 

no Ministério daAgricultura/SIF/DIPOA e carimbo 

de inspeção do SIF. 
/'  

- VALOR TOTAL Do LOTE R$: - 192.975,00 

cento e noventa e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais 

s 
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Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão 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 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 (edital). 

Declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos encargos trabalhistas previdenciárlos, 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 em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

27 DE DEZEMBRO DE 2018 

wJ 





'-o 
o 
c 

(o 
'-o 
o (o 

o 
(o 
c 

'o 
o 

-u 
c 
o) 
E 
(o 	Is) 
,L) 

co 
'O) 	N ao 
O) 	o 
t 1 
'o 	O) 

LI-O c 
::a 2 

o. 
o 

D 1- 
- -E 

Do 
q — 

° E 

°. 

< C  4 
çJt tt 

e 
< 45 

•a 

E 

z 
O) 	OO 

te 

-* 	13 

1 
2 
'o 	(o 
o 
a 
o 
o. 
o 

c 
O) 

o 'co 
LI. 
O) 

o 
O) 
n 
o 

E- 

4'  

'4 

if _ Lfl 	\ 
PÁGINA • 1 

'o 	LI 
- 
0) 	(o 

—2 
rr  cc 

(v2 
8 C2 

flJ 1 
II O) y  C4, 

47 fl2 gg 

- — ta z ci 

8 8 8 
o ai o ai 

ai N. m 
h 'O 

1- Ci ai m 

O) 

'o 

CR 0) 
ac >ct uv5c 

IJO co) 
O' 

0) 
L) 

o o o g - 

D 

5 tè0 '-1 VI 
c c 

L) U O Lá Lá 

.4, o ai ia 

O (444 ,( ri ri 
— 

30 bO 

2 co, E. cr 

C 	.(oCá QO. --o o 
dE E 

• 000 co) 'e 
0.#Ç.o 

3coE 
9 1E 

2 - '°Ø 9u 

- " 
gg 

0 c2 
SCE 	t  

o 
ac' tiEco. c' (O 

°a g2 E E a 
-- 

nfl -- tlo • 
V E"oE E2gE E 	E LI.0) 

02E o aVE j 
E 	-"• 

2 
Eoe 

O 
VO•) 

-c 	•O 
t5 

•0 	c o 
LI C,-t E2° 

2 - 
4 

t 





j 2X ta 
PAGINA 7 

a, 

o 

o 9 ãc  O 
VI 

2 
lã) 

2 
lã) 

o 
La, 

o 
ir 

o 

ei 

O '0 O ei 
ço 3 

00 00 

> 

a a a 
1 
a 

O 
VI 0J Q) C 	O VI 

2 lo 2 
o) c 

x 
ISA w 

o 
01 6 

R 
ei C D 

z 

8 > 
- 
z > 

a 

VI 
o > 

2 2 

LI a w ac Li Li 

< « 
5 

< < 2 
O) 

D D — - 

Uz 
ei 

'o 
N 
o 

-Co 

La) jj O lx LÁ) 
0b ei UJ4A) O 

a- 

2 2 22 L.J Z 

LA) • o) 
> O) cjLt. 	 15v 0. 

ISA 
VI o- 

2w 
go 

o o2E9ot" Lan- 9 10.@)t 

a 
usa -, V 	cVogo  

015\ b0 o t  
—J 

nó VI 
O) 

_J4 

wot 
"o o, 	 - 

o 
ct 41- 

O -a w 
z E20 >Z 
O) o 

.4 ot 
w 3. O - a 

2 . e - w 2 
O) 

Fc 
Li 

Li m;g,2g2 O w 
'-worng5; VI '1 

° 00v 
lo 	c 0  

p-. 
2 .ot 	0, > 

O 
LA) 
Li 

oc,O- 
t o°v 

t Q-2°o•t Ii ,-. 	. 0 - O 0 	- v 

2 

ci.. 
o 	 (00) 

ow Eoa 0c  
c loca — — 

5 5 5 





4) 
c 
o •'1 
O 
r 

1 

— LA 

c LA 
ti 5 

o 
> •5 2 

-E 
1- 

/ 

( 

'A 

t14 

o 
ii 

o  

 

>g 

8 
1 

m 

e" 

U LA C 

>% 

Id, 

o 

O. 

o 

m 

e 
2 

-LA a»  

aqv c0 
. 	, 

a 4j 

3 E 

c 0d20 4 - 
E.g 

E .2oo, 

-o, 
@' 0 

a-u  2 
ti 

S 	 .2 Li4, C " 

• 	- 	'' 	
2 

'o 
ti a' 	

2 a g 	
k 	Ç 

> 0? 

1 	E 

"4 

-- ti 
'5 
LA 

•o 
IS o 

4, D 
E E 

— c e - o 
4, 

q5 
LA'  

O 
ti 

1- 
O 

15 

: • a. 

LA 
LAtito 

t 15 LA 	Øj 

o - C 
0) 

22 àtr 
• LA4 a'2 U D 

E % - ••2 

o3 
LA0 — a -o a. 

O 
0)•! 

LA 

Li 
15' 

X 
LA 

._ 4, 

C LAa' 
a) 'Uao 

LA 

2 
O 15V 

fl' 5 c 

EE 
SE 

O " LA LA LA Li 4, 

flhl fi AQ 

0)2 ° LA 
o LA LA 

a.a) 
00 

LA4J 
LA 	O a, 
to cr 

EE 
CLA DO LA4, 

'o O'3 a 
ti dc - SE .0_tio 
'5 (54, t - 

3LA 
ES 

-= o .4 
c 
,_ 

LA 
LA 

IS LA o  — 
(5 

LA 

LA 
o LA 

'E á co) 

'5 

a 
LAE 

e O 

2 
— 

-4 
o 





ITEM L ESPECIFICAÇÕES MARCA UHD 1 	QNT UNT TOTAL _ 
Abacate de piflfl quaflade. in nata, tamanho médio. tamanho e 
coloração usormes e sem defeitos. pokia firme. ivres de supdades. CEASA 1(3 90 14,00 1 260.00 

1 p. - 
quatorze reais  

ml duzentose sessenta tesa - 

na prata tamanho médio (lOQg). de p.bneia qualidade, à, natura, e." T s Integras, tamanho e coloraçãouniorme. compolpa 	meertacta. CEASA 1(3 IS750 4.99 93562.50 
do ser bem desenvolvida. sem danos ftsicos e mecânicos orjindos do 
seioetransporte - 

quatro reais e noventa e nove centavos 
noventa e três mil. quinhentos e sessenta e dois reais  ecinQuenta centavos  

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade. frutos com grau 
mâiomo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie. uniformes. CEASA KG 16.500 4,99 82 335.00 
sem ferimentos ou defeitos. times e com brilho. sem machucados 

quatro reais e noventa e nove centavos  

Mente e dois  mil. trezentose  trinta e  cinco  reais - 

Maça nacional, de primeira qualidade, In natura, tamanho e cor uniformes. 
sem machucados. sem larvas. parasitas e outras Impurezas. acondicionada CEASA 1K 3 225 11 99 2697 75 

4 emcaixasdepapelão  
onze reais e noventa e nova centavos  

dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta  ecini:C cinco centavos  

Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% de maturação, frutos de 

5 

 

tamanho uniforme, no grau mèximo de evolução no tamanho, aroma e sabor CEASA 1(3 11.250 2.99 33637,50 
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de 
sujidades. parasitas e lemos,  sem  machucados .  

doisreais e  noventa  e novo centavos  - 

trinta  e  trás  mil. seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos  

6 Melancia graúda, de primeira qualidade, casca integra, livre de sujidades. CEASA 1(3 18.000 8,99 181.820,00 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida emadura, compolpa ftn'ie e Intacta. sem  machucados - 

oitoreais e noventaenove centavos - 

conto e  sessenta  eum mil, oitocentos e vintereais - 
Melão japonês, de primeira qualidade. tamanho médio. sem machucados, 
coloração e tamanho uniformes, com grau de maturação adequado, isento CEASA 1(3 150 2.99 448.50 
de substâncias tertosas, sujidades. 

does reais e noventa e nove centavos 	- 
quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 IAS 	375.711,25 

a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE /CE 
PREGÃO ELETRÔNICO N'2018.12.08.I - SRP 

Seleção de miI%or proposta paia registro de preços visado Muras e eventuais 
aquisaçâes de flneos alanenuclos destinados aos alunos assistidos pelo Programa de 
ftanaatação Escolar do munici pio de IloiftontaICE. (com ampla partclvaçboe  cotas 
sxduslvasã ME e EPP). oonlomw esçmci*cações  conidas no Termo de Referência 

ABERTURA CARTA PROPOSTA 25112,2018 ÁS 10:00 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA 2511212018 AS 11:00 lIS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos 	
- 





Carne bovina moda congelada obtida a parir da moagem do massas - 
musculares de carcaças de bovinos sadios abatidos sob inspeção 
vetennár'a e manipulados em condições higiénicas satssfatõnas seguido de 
mediato congelamtitO Isento de tecudos infencwes como ossos 
cartilagens, gordura parcial, aporevroses tendões cOaQuiOs e nodos 
linfáticos Adotivos e coadjuvantes de teCflologiaelaboraçàO não serão 
permitidos Embalagem primária de pobebleno bansparene resistente e 
atóxico, limpo. não violado. fectiamento a vacuo que garanta a integridade 
do produto até o momento do consumo, contendo 1 kg acondicionados em 

2 
caixas de papelão lacradas e intactas com 10 kg A embalagem deverá 

1(0 1.950 840 1638000 
conter externamente os dados de Kienticação procedência informação 
nutricionai por porção. número de lote, data de validade, peso do produto 
temperatura de estocagem, armazenamento e conservação, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIFIDIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. Caracteristicas gerais: o produto deverá apresentar cor vermelho 
brilhante e odor caracteristico. sem sinais de femientação putrida ou panes 
esverdeadas. Prazo para consumo mlnwno de 10 (dez) meses na data da 
entrega 

oito reais e quarenta centavos 

dezesseis mali trezentos e oitenta reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	 39.375,00 
trinta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais 

LOTE 9 AMPLA CONCORRÊNCIA 

TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO QNT UNT TOTAL 
Carne bovina salgada curada e seca (cparquel sem adição de nitrilo e 
nitrato, capa de gordura inferior a 30% Aspecto do produto seco. cor 
marrom claro. característico de carnes salgadas e secas sem presença de 
coloração røsea caracteristica de produtos curados (nitrilo e nitrato), odor 
próprio. Embalado á vácuo em pacote plasticode 500g ou 1kg, 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas com lQkØ com 

FRIBO( 1(0 6225 32.20 200 445.00 
identitcaçâo do produto e do fabricante informação nutncional por porção. 
numero de lote. data de tabricaçào,.condições de armazenamento e prazo 
para consumo minimo de 90 dias áa data da entrega, numero do registro no 
Ministério da Agrlcultura/SIFDIPOA e carimbo de inspeção do SIF 

trinta e dois reais e vinte centavos 	- 
duzentos mil, quatrocentos e quarenta ecinco reais 

- 	VALOR GLOBAL DO LOTE 	 200445OU 

duzentos mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais 

1 
ou 

LOTE 10. COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 	 kI  
TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA 'UIiE QNT 	' UNT TOTAL 

Carne boÃia salgada. Curada e seca (Charque) sem adição de nitrito e 
ninto capa de gorduna infenvir a 3^ Aspecto do produto seco; cor, 
marrom claro caracteristico de carnes Migadas e secas. sem presença de 
coloração rósea caractensbca de produtos curados (n*o e nitrato): odor, 
próprio. Embalado á vácuo em pacote plástico de 500g ou 1ki 
acondbonados em caixas de papelão lacradas e Witactas cora 10kg. corri KG 2075. 3220 66.815,00 
identificação do produto e do fabrtcani wifomiação nutricional por porção. 
numero do lote, data de fabricação, condições de armazenamento e prazo 
para consumo minimo de 90 dias na data da entrega, número do registro no 
Ministério da Agrici.slturaJSIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 

_ __________________________________________________________ FRIBOI  

trinta e dois reais e vinte centavos 

sessenta e seis mil, oitocentos e quinze reais =VALOR GLOBAL DO LOTE 	 J 	66,815,00 
sessenta e seis mil, oitocentos e quinze reais 

LOTE II -AMPLA CONCORRÊNCIA 

TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO QNT UHT TOTAL 
Sardinhas em óleo cornesllvel, sem conservantes qulmicos, pronta para o 
consumo embalageni lata tipo abre-isca, cern peso liquido de 1259 e peso 
liquido drenado de 849 A embalagem devei conter extemamenle os 
dados de idenbcaçJo e procedência, numero de lote, data de fabricação 
data de validade, quantidade do produto. informação nuticional por porção 1'-100, 17 18000 3,02 54.360.00 

numero do regsuo no Ministerio da Agncuilura SIFIOIPOA e atender as 
especificações técnicas. O produto deverá apresentar vaidade minrna de 6 
meses a peru da data de entrega 

EM 
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trezentos e cinauenta e dois reais 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 
entrega: conforme ordem de compras 
Declaramos para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referentes atributos, 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 exg6ncias do instrumento convocatório (Sijal). 

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 AOS 
ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 

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

DE REFERÊNCIA. 

Lote: 	 LOTE 9- AMPLA CONCORRÊNCIA 

Especificação do Objeto: 

Carne bovina salgada, airada e seca (charque) sem adição de nitrilo e nitrato, capa de gordura 
Inferior a 30%. Aspecto do produto: seco; cor: marrom claro, característico de carnes salgadas e 

secas, sem presença de coloração rósea característica de produtos cyrados (nitrilo e nitrato): odor - 
próprio. Embalado à vácuo em pacoe plástico de 500g ou lkg,ácondiclonados em caixas de 

1 papelão lacradas e intactas com 10kg. com  Identificação do produto e do fabricante. Informação 
nutriclonal por porção, 

numero do lote, data de fabricação, condições de armazenamento e prazo para consumo mínimo 
de 90 dias na data da entrega, número do registro no 

Ministério da Agricultura /5W /DIPOA e carimbo de inspeção do 511. 

Marca: 

1 	jRealeza / 

Quantidade: 

62251 

Valor unitário de cada lote (em R$) 
1 	J 	21.01 7 

"alor Total do Lote(em R$) J 	134.46o.ou\jtt"J 	cento e trinta e quatro mil, quatrocentos 
___________________________________ 	 e sessenta reais 
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Declaramos que, nos preços ofertados estão incluldas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdênciários, 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). 

Crateus, 27 de Dezembro de 2018 
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PROPOSTA DE PEÇO8 
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MEUiOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E. EVENTUAIS AQUISIÇÕES  1* OÊNOS ALIMFN'IlClOS DESTINADOS 

AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA 0€ AUMENTAÇÃO FSCO4..AR DO MUNICIPIO DE HORIZONTECE, (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E 

COTAS ExCLusivAs À ME E E??), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 0€ RffERÊNCLA 

Infomumas inteira ,ubmissao ás cláusulas e condiçãa existentes no Edital e seus .sexoi conto também aos ditamoa das Lm e Decretos que regem este peoccd.maito 

liç,totôiío, 

PROPOSTA 0V rRI(() ELETRÔNICA. 

LOTES-AMPLA 

Po'w de Fi.ajo liso PILC ,or.4q.do , 	om •J,ç&o do •a .... mulmo Ô%, o.,I' 

raposo. M. .molot,dü. o sem poayso. cai piopi's um n.ochu avodoadu, 

sabe, p.ópiio.. tom ausincrn de sciidades, para.,.. o lan.. Fn*.shgom do pOl.shl.h ,  

tr.aspntt, alOura, limpo. ole violado. rosalonh.. aos gatas'. o incootidodo do ponditia 

aio a 00Maio do cossomo, cDntcado pua Iiqo.do do III. acond,c,oaadoa 000 e-tU K; Oudiço 12240 Ri 	12.00 RI 	208,030.00 dor.,,.'. ia.,. dasnsat.a,, 

lacadas comIO& 	De,.o• cena'.' e. ombslagoo.' dado, do ,d.atsl'saçiA. procodioci., 

mSoeaaø.a sn.m. 6v. á. 'alaSa& guardada do peoditao. ,t do reaua no 

os SUL coa pise do nhd.do mir.ao 6t tIOS.., pano da da'. de a'Uot. 

Coxa a 'atice,, da iflago cet,o.Iido som 'aspeto, SEI.' P)RçÃo DORSAL. omioUcoo 

nd.v,dsah?n.nI. os em 	b.ndcas do 	kt .casd,c,oradca ti,, e-.*s, da papelio ao.MIo 

selas com Is k8coes ,áooriikaçls de p...doia. pooc.dlric'.. ,nroes,uç&o nolclonsI pos 

porçia. loas. 4.a do r.bnai ttmçerir.r. de cace-gim. annnsmoaIs o consoinç4o. 

prazod. nlid.do  • númo,, do ,eg.so no 	 w,o di AgncoI!ursjSIF,DIPOA o coj,mho 

Is 	q.çio do tIa Percen,inl do as.. ,nIa,o, Do goal a 10% .p& descongolai,,onio 

P.çc.áeaØa ateu,., no piar.. ,a,balas.os 	.c 	gato 
 Kg 	Dodeo 12240 RI 	11 .00 Ri 	14' 984 CO 4•IIOUW 

fOâII O 

CisI.oinea 	. o ptodio , 	dual. . 
csimlayoa 

ousam. conisita 

çr.a.e es. e odes aact.rSseõi, — ,.stu do fono.eçIo pov.áa 	pana 

x.wádss 4o DEVERA CONTU 4EHILMA OUTRA PARTE QVE cÂo SOJA 
£XCLUSIVAMPWTE COXA E SOBRECOXA COMO PARTE DA COSIRA. rTr 

Pisa pari citam,., 5,50 me do lO(dn) lisa. — da 	orço  

trIaaaSip.si.ïn..oalaoqosflOtaaS 	 4 
.

. LOTE 6 -COTA ExcLv&xaouEn. 
.. - 	 jia' --  QastI JZJ VIIISL41a1.oa.Usi[ nroao.TW 

Pomo da P'aao LM FLE coe8t.j4 ca, od.çio da ógss so s3 aao it% a.peCoI 
o.. avuS.du. ,~no. M. .rit,les4o o nem pep;,mo cai proçnt moto 

sabe. P,""" i.— ,o'd,c'a do so:.d.do.. ç.eaats o tirais Pntsqoøi do 

.p.' 	

pe.on 	1 
tont. it auco. hmp 	 $ina'. • ,n v. AIO a-xlado. Nosatenlo. $4 	 togt,4.do da produto 

src 	 osso 

ato Omomoslo tia consumo. .~.J. pesa liquido 4e li8, acondgsoaadst em saiu I( 	0.ê..2560 Ri 1700 RI 	36 -20.0 d.na'ov e 	doasse. rfls 

aviada. raml0¼ DoitoM os esui na ,onloh,gcm d,do, de ,dea 	i 	oddmmr.a. ültc.. esc ~m 

 daIe dc itilidado c, 	UM do produto. z? do 	0u0 no 5W. 

SUS o. SIM, o,m plasa do vaidado mi', isa de 180 Ou o pana da dail do stli. 

Cosa.  .oda.ona do inngc ccceà4o ia teço'e. Sf4 PORÇÃO DORSAL. .emkeladc. 

.,S-s'sdusImo,m,. 'o em btr4o,as á. 1k .sct.Jrt.ca.des simm a-'as .50 pape.Ac lacadas o 

aos'... com I@kg com 'doacit.caçto do pstodsoa prx.ddmmes.. D(amaçso iuuc,.,ot Do.  

	

ptitIo Imo, ar. de kle~ rompatna.. do 'ca4a onnoznmo"o o oesoniçic. 	 cfE_- 
pais de s.l,d.deo nitaiiao do oag,,Oo se I.I.n,sWe,o da AnCultut-Si7OEPOA o ratosbo 

N cnJo la..' o do ,nap.~o da 5W p ,mmw.I do ógc. micro. os. gail. 1^ após do.cogalsmo,lo 1t4 
Dvd,çe 1160 R3 11.40  Ri 	25.056,00 	aiso'. n 

- I:sp.c'Ac.çao. impie-sas na prõpi,.omnbo'agem Cncterl,üta, goosma: • ploduto d'voei sessemI. c.AWoOl 
.preaoatai 	. mam oafloI.05lhoa. •ssmm ama. 4e rannasoa$o piondi ou pulou 

ao rwvur.À CO,4leR MÇKDICIM.k OUTRA PARTE QUE MAO SEJA 
ti IMI,Wn COXA k so'.RICOXA. rotiO PARI! DA COSIImIA. EM 

- . -  , n mtnisnc. 6. )là.i umas. datada cotiça 

t/ 	__1# 





PRec
4> 

t 
'si oaJt*4* 

•_, ..1.,.3a - 

II 
Coei. o>qel.de de bormo em cabos dc n'ei..'. (punho. coMo .,.Mj. 	ninsene. de 

p,.ao, sato.. sb.odc. sob cancha v.o,Mns e 	.aeado. a coadiedes bag'do'ca.I 

oau,(Monus .an jiele etc.' jaõim iNlenia. MpcMo çcõçno da .epdni. cio w.ole.aosI 	1 
pegajois. ao. 	sn'mulho Iw,tMnte e ,eIa(om 	se.'. ,..achii avwdcadas o.' 

raedKe. Sc' relevo FaSiade a Mac de polinleno ea,tI.aW sse.spale.il . e 

4250 RI 	0ft0 *5 	42304000 a unS 

ii.  Isdei 4. ,de..t,6c.cl. r.oc.dio,ne 'oronteçio nso,c,Õen pol p..;Øo u.r.,00 de õ 	1 

de'a .3e ..l,d*d.. ps,o do p.od'o. lempeeie.a. da eixaa'. 	o 	-a'rd.neoa .j 

co.a.r..çào. r._e.c do 'clo*o s 	(.at*no à A.culliâe.lit)lP(5A e citimbo dc 

.npcçkdo 5W Pt.,o p.I. coasumo mirnmode II 10174 rt,e,cl na data da cifllfls 

Carne n,o,i .r.o,ds ececedada. øêe4z • psic 4. 	tasam dc manas maocoIal 	dc 	1 
a'ast dc .n.soa ,,dso. abatidos ,o' findo v.oce,Mc,i e mse,puSdco au oond,ÇM 

h,g,lrmcas ,,indalõra.. sew...Jo de •,sod.aco ecvaciamatta 	I,, dc iccidei ,ahneee. 

00000 	loba. 	aft.iqec., 	gó.dws 	pus,..!. .pcnvlD.11. 	iend'e,, 	oc.hgioIo 	e 	nodoa 	1 
Lnt,cos 	Adit•,.oa e soodavwiei de ielnoka(,4cIs batido Mc 	SITIO pee,mc4.. 

I:mbeqem çe'nta dc p.ce.Ieo. tu.,p.ra.te, cie.MeS'e e .Sot,tG. bmpo cio ioIs4o. 

techaeeso à itovo. que eawu • nleu,e.dade do ç.oto Inc o momento do eotdwea 

contando t ki. .eoad,e,onados alt mina de pupelho .cndas e Mimei « 	o 14  A 	IDebaide
Kg  11050 RI 	'00.40 *5 	1 105000.00 cem tais cem eis. 

.mb.Iqeao 	de,seet 	 lrejrale•.s 	dados 	de 	,de..uif,caçIo. 	paocedêncí.. 

.níolmaç&s enuscionai po' poeçia, nomeio de ste. dali dc n,Móe. pem do proioe 

recnne..n.en de 	tacagau. ennasenan.edo e miando. 	toITteIo da. Ngc*iIo no 

Mcasstt' 	da Agnc...ltwa.SII'DIPOA e cacimbo dc •oiueç&o do 515 	(inda' aticei 

lia.. o pioduco davoca .prncoeiz co. 	er.ndt,o bniltgate e .doc aa.'.Øls.o. ' 
sinais dc f.en.ução pa.m.de eu rena eneideadai Pnao rui. c000um 	m,n,ee.o di ID 

Mal 'neste ia deu di entupa 

rUrAL  

- 	 LOTE s. COTA EX?EaVAMEOVEPP 	 - - 

i4- H•I t. 
Cw ootq.Sdo de te are .-.-sa,,le so ,,,,esa vil .tt is Cot lo "ole). plosinuq.'le de 
mao. ,ad,e., et.r,de sob inste -a.-coc,rv. e mir..a4ç. au coaLcCc, iij*acai 
wnfascc.s. ice pede e ia ad.ea ojemete. napecla p.órno dl .pôcn. na; amotscitp 
nem pejs.a. co. avrme2,o be,Iha,,w • soulceme. som manchil aveodeadie ou 
çat4etcaeaL odor peogno !..uouii& ou. íesc dc peucecleos •tOalfr. flaapueate o 
nAnico. Iteipo. oh; nâoI.4o. gil gwanla..e4n dia do çeoddo tua momento di Dedsc do 

contInua acandte,co,do au ce'.a. acenda, 	e.LMCn ene* cases e aent. 	
Kp  J , 	730 RI 100.00 RI 	75.cC0.00 	ees 

dato ii ido cicio prx.di.,coL .efloota{4o 	,.c.00aI po. poeçio. númoco do 04 
dma de validade, ruo  do rodoto. lemtcflton dc a:o.e1ciit. atmnenameuus 
co.aqrnçio, naniro do 'lpinto no Mm-.ro 4. Arcc)v1s1L5-D?clA e csnmbo de 
.içho4oSiF Pnzupncocaomr.oz.,.ode I000CZ)mmei ris data da oshoeja 

rW 

booia. eo,da o0pelaS. oõtd. a 1*1W di 	c' de masoal saoaIarn 'e 
ai - bosvei saô,oi itelidos sob Wapidio vetanoSfue Sfun.çiiJl&doe leu. coot$1ç6e 
lemo isitlfanoe,a. seguido de ,e,ed,,uo Coo'cSeAte..to 1,eeeo de r.e,coq .m(.roeeo 
mio.. car.!aens eceda.. taI ar.'Oln eo.dõc. asienlo. e nç4-» 
o. Aditei-o, e .ae*av.ruon à. tece-ali;,, eIib.,eaeho Mc 'crio pesm.tudo. 

000 0  pt,.teiia dc pn.l.etleao usaiporeni. (nodal. ealon.co  L.r;o rJ* .cIs4o. 
05cM • tcoo. qae $iiiSOa a edeindide do poodoso ata is 'oconeoto dc co' -monno. 
do 1 bg. aooind'c,o...00, mi calcas dc pepeto Ucenda e cMicw Asa. t  14 A 
"es de.... coas nwrnase, o. 4.dos de .smsi,ilcaav. piocedóneo.. 
acto nuiu,cuoasl ice rólçio. nônwe; de ole, dai. de ,'aI,d.do, peso de reedoto. 
neste de sqcuo. snrasataereaeo e conaai.çao. alma. dc r.s.L-, 'o 

4. Ago.c.ilaue..SlPtflNsA e carimbo de aspecto do Sul' Coewauahca,j 
o modulo doera ap.e,cMac 'o, nens.eo brlhastle e odoe cs'wmtlroo ientj 

de lueoen.açte p'ou4. o. p..t ...sde.da. Posse rara corsanen m.oijno de 50 
iam na d.ta da tal. 

odor TOTAí- . 

Kz 
IDUS J 

1 1101 RI 100 

1% 

lOiCOOçOGI aiaS 1 	teme..,. 

dsulus e silente ali real. 

taid! 

sc.'dc.'c. rojo, o 3lc. 'Ai.pec'o 4- p.jolo ,eo csll nadeI,, 1'-'-' c.',,..le 	de 
e,mS salpada. e lemo. sem mc.eoçe de n.loraçio eia cano Oei,i, dc geodg 
ficado. (0.0,40 e es66), odce mA,r.ç P4rdi!ado. titio eco jeout pinnco de 
hp. acoodicsoaed(. ou. castas dc poqIS,, haeo.dalc,nucea, con Ok;, Dom sdenndicaçio K3 Potassa 4225 *1 

1° ç.adne, . .5, Sb.'c.aee alos-u.ao nol.o 'cai' pci tordo ae,e do loca ftu. de 
fobricaçio. eo.dsçaea de eomasetteeonto e pe.,o  o'o oon,s.ro mie loa de  s  dia(o, dota 
Ia o,Teoe fli.mro to7a0,srs o,. Monet.., di :,c.?t.,. 551 fllPitte;ee, 

SI' 

Vi jdatÂC 	 ------------- 	 - - 

datei.. • elite e — atS. eesce.eoe e de r 

V. 

ViI,la.ciaco 
Z2I.õTQOO lemes. 	 Viela e naco riais 

o.atan'os 	aeema ossesei,. 

à] 





E 

W PAGINA 

	

ãhce_ sc,dt, .o.nut 1% •mbelage" p4an, a,r.f. p.e,t.a cøaa',du ¶00 mi 	 1 	1 	I 	I 

1 do.. waa dc 1  doía 
de sa 

	

íAcsçIo do rlídA0 e do (ah,,wa e a•ro  no cIg&l conpelefll. deu 

. 	

1  
pra,» 	uid.dí, acnaóunonadoo 	de ça mtt iara 	pelao bciada e alia. (itt Matula 	1400 Kt 	2,11) RI 	i.040.00 1 

	

IS ítd. I.aee de simulta, Pata 	4. ,altde de ósa de daa 
 

. .manas, 

IJaI4 )Iaeca1,Lyjrs_L__V&erTMU 
ZtIik tee. .. TetaS 

14e Mease. Sçla _._l par perçao. e' do reguero no 
4d n'ia 

leis tSiSI l4la amp.taW daz de embalagen a  pn,a de nbtt. acond.cua.doa em ais, 4epe
t 

(1ff 	So'a 	40(0 j RI 6.60 j RI 	16 .0O 	,..s.aa 
«adan 	co e'qdau ntado 20 taudade, l 

	

. ..n*o da odeia eeoan ho.. ,ijbtlanc,ea nocia. 1 	 canasta 
tapo de Impuita Ptazo de '.1,4.4. mintn* de 6 calvas de dai 1 1 

oeolavni 

ínterrsia,4eedos e is,. 8vedaau usai. embalseen primaras pole mima,. de SOOU 
 

IM.gas.n. ..,~1 com ul - e T% de lípíd'oe. a ha. de ~. ~.a uquído, . 

	

• oonwí.Su 'd.ettaflea4o do peod.r.o • t.bt,aane. míaireçio nuu.c anal Por perca,, daí,". 	
Pran,.í 	311') RI 	5.45 RI 907040 qearnia tolo 	quafeas Coele e,, 	e,. e» lesa, 1. ai,dee SIF - sca.4.'.o.adoi 'er a,ss de etr.ao lacrada, 	

1 -rufias Pes,oe',n,.r. • 'Se .11,4.4. de 4 nwiei Si deu ia erreta Pq.i.,  
,tete1ia e,. prc.pe,ieeí,íeaI,gez, L'.lrege rrmls. 	 1 	 - 

'Mar TOTAL 

	

	 RI 	4M70,* 	" - 
emea.Se.t qaszucnte. .ee.sia real, e quite.,. rtavea 

VALOR GIÁ)II4i.DAPPFStÇfgLICIIAÇÂO 	 R$ 4447.41240 	

Amem~' 
1.01. Mea,q..5rea.t.. e quanai.s .41 ml, qslaiaaie,s e dota reais e quite.'. raMivan 

%.Ieaiadc Ia I'raeponl. 601 ,e,senie 'lis,. 

Pra,, de Entrega: de acordo como Edital rires presentes aneto.. 

Declaramoo aluda que 'anos o pleno cunàecímeaio 	atendimento ái exigências de habilitado persistas Desce Edital (artigo li. S2. do Decreto n' 
S,450.100$I. 

Declaramos que temo, pina aceitado, por parte da proponenle, dai eondlçses estabelecida. oe,ie FAltaI e teias Alicio, e que atendemos todas sa etigenelas 
coet4a, ante IdataL 

l)eclaraçio cipreste de que no, preços colado, calio Incluída todas as despesa., tributos e encargo, de qualquer aatureza incidentes .obre o objeto date 
pregio. nada mal, sendo licito pleitear a ate titulo. 

Declaramos, ainda, que et.eamo. enquadrado. no Regime de tnbut.açio de Mlcrocapraae Empresa de Pequeno Pane, conforme nrabeiee, o artigo 3' da Lei 
Complementar 123, de 14 de dnen.bro de 2006 e Lei Federal n° 11.4S de IS de Junho de 2001. 

O licitante declara que. no. ,alora apresentado adma, alio latiu», lodo, os tflbutoa, catarro' trabalhistas. praideaelárlo,. fiscais e comerciais, tua.. 
freta, seguro,, desiocameutoa de pessoal, cofiou. demais despesas que posaam Incidir sobre o fornecimento licitado, lucimiaive. margem de lucro. 

O) )ideaste declara que, responde por todui os prejuízos, perdas e dano, que venham a ocorrer referente, ao transporte e fornecimento doa produtos. caso 
senha a ser contratado. 

l)e'elaramo, miada que assumimos inteira reapeinsabtiídade pela aquisição dos produtos. e que nerio eleculatlos conforme exigência edltallcla e contratual, e 
que serão iniciados a partir da data de reccbime.to da Ordem de compra. e ainda, que nos prevoa apresentados acima, alIo incluso, lodos os tributos, 
encargos trabalhistas, pres-idruetáno,, raeat$ e comerciais, tais.. (reta segure.. deslocamentot de pessoal. cuto,, drusan despesas que punam incutir pobre 
o fornecimento licitado. inclusive a margem etc lucro. 

l)eclaramo,. sob as pena, da Lei. que comamos pieao cunbcci,.e.to dos produtos objeto desta Iscitaçio; que os-lo ponuiioson nenhum fali. impediu.., para 
participação deste certame e que no, submetemos a taHIti au Cláusulas e condições praistas neste MetaL  

Declaramos que cumpre pieaame.te os requisitos de habilitação e que aua proposta está es conformidade com a, e,jkclaa do instrumento convocatório. 

(artigo 2I,Ø 2-, do Decreto Municipal a' O3&'20i6). 

Para fazer valer o direito de prioridade de desempate, a liçilante declara, sob as penas da lei, para todos on fina de direito q que 'e poisa prestar, 
espe'ciaI.e.te para fazer prova no procemo llcltatôrio que tem condição do regime de: 

ML/EPP. para efeito dodtapositno a. LC 023/2006, 

COOPERATIVA, para efeito do dispositivo na Lei Federal n°1 0.410* de IS de junho de 2001. 

Deelararoso, de que aaaiamimo. Soldra responsabilidade pela entrega do, produto., e que serão executado, conforme exigência editalkia e contralual, e que 
serão iniciado, a panar da data de recebimalo da Ordem de cumpra. 

Fortaleza/(e.28 De lkz.embro de 2019. 





Ao Pregoeiro(a) da 	
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Prefeitura Municipal de HORIZONTE/CE 
Secretaria Municipal de Educação 

Pregão Eletrônico N° 2018.12.06.1-SRP 
Data de Abertura 2811212018 

Horário: lQh:OOmin. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N° 
8.666193, bem como às cláusulas e condições do presente Edital. 

Declaramos que nossos preços já estão inclusas todos os tributos, impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos. demais 
despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro, e demais ônus 
diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. 

Declaramos que o cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

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, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no 
Termo de Referência. 

lote 	jiML2 
ITEM 	 DESCRIÇÃO 	

IUNID 

PEITO DE FRANGO EM FILÉ CONGELADO. COM  ADIÇÃO 
DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6% ASPECTO PRÊPRIO. 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. RESISTENTE. QUE 
GARANTA A INTEGRIDADE 00 PRODUTO ATÉ O 
MOMENTO DO CONSUMO. CONTENDO PESO LIQUIDO DE K 
1 KG. ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS COM 
tOKG. DEVERA CONTAR NA EMBALAGEM DADOS DE 

É0DUTO.

DENTIFICAÇÃO. PROCEOÊNCIA. INFORMAÇÕES 
TRICIONAIS, DATA DE VALAIDADE, QUANTIDADE DO 

 W DO REGISTRO NO SIF 01.) SIM, COM 
PRAZO DE VALIDADE. MINIMO DE 180 DIAS A PARTIR DA 

1 DATA DE ENTREGA. 

CONCORENCIL . 	 ____ _______ 

OTO 1 MARCA VR. UNIt vR. UNIt J VR TO 	
VR. TOTAL 

EXTENSO 	TAL EXTENSO 

duzentos e 

dezessete 	 1 
nove mil. 1 

reais e 	
cento e 

nove 
12.240 FRIATO RI 17.09 	 RI 209.181.60 oriente eis'n 

centavos reais e 
sessenta 
Centavos 1 





-- 

DA MOAGEM DE MASSAS MUSCU LATES DE CARCAÇAS 
DE BOVINOS SADIOS, ABATIDOS SOB INPEÇÃO 
VETERINÁRIA E MANIPULADOS EM CONDIÇÕES 
HIGIÉNICAS SATISFATORIAS, SEGUIDO DE IMEDIATO 
CONGELAMENTO. ISENTO DE TECIDOS INFERIORES 
COMO 0550$. CARTILAGENS. GORDURA PARCIAL. 
APONEVROSES. TENDÕES, COANGULOS E MODOS 
LINFÁTICOS. ADITIVOS E COADJUVANTES DE 
TECNOLOGINELABORAÇÃO NÃO SER.AO PERMITIDOS. 
EMBALAGEM PRIMARIA DE POLIETILENO 
TRANSPARENTE, RESISTENTE E ATÓXICO, LIMPO. N.4O 
VIOLADO, FECHAMENTO A VÁCUO. QUE GARANTIA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTOATE O MOMENTO DO 
CONSUMO. CONTENDO 1 1(3. ACONDICIONADOS EM 
CAIXAS DE PAPELÃO LACRADAS E INTACTAS COM ID 
1(0. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE 
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDENCIA, 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO. NUMERO DE 
LOTE. DATA DE VALIDADE. PESO DO PRODUTO. 
TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E 
CONSERVACÃO. NUMERO DO REGISTRO NO 

KG 1 11.050 L!i'fl'l R$ *04 

dezesseis 1 

reais 	1 
quatro 	

R$ 177.242,00 

centavos 

cento e 
setenta e 
sete mil, 

duzentos e 
quarenta e 
dois reais 

1 	 1 

1 	 EXTENSO ITEMI 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTD MARCA 1 VR. UNIT. 	 VIL TOTAL 
	TOTAL 

TOTAL 1 snviso J 

CARNE BOVINA SALGADA, CURADA E SECA (CHARQUE) 
SEM ADIÇÃO DE NITRITO E N}TRATO. CAPA DE 
GORDURA INFERIOR A ~ASPECTO DO PRODUTO: 
'SECO COR: MARROM CLARO. CARACTERISTICO DE 
CARNES SALGADAS E SECAS. SEM PRESENÇA DE 
COLORAÇÃO RÓSEA CARACTERISTICA DE PRODUTOS 
CURADOS (NITRITO E NITRATO); ODOR PRÕPRIO 
EMBALADO A VÁCUO EM PACOTE PLASTICO DE 5003 — 
01) 1KG[ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO 
LACRADAS E INTACTAS COM 10KG, COM 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO. NUMERO DO 
LOTE. DATA DE FABRICAÇÃO. CONDIÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO E PRAZO PARA CONSUMO MINIMO 
DE 90 DIAS NA DATA DA ENTREGA, NÚMERO DO 
REGISTRO NO MINISTERIO DAAGRIÇ&TURA !SIF/DIPOA 
E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF./ 

0.225/  JAÕ 

vime e oito 

R$ 28.11 	
reais e 1 RS 174.984.75 
ome 

centavos 

cento e 
setenta e 

quatro ind. 
novecentos 
e oitenta e 

quatro reata 
e setenta e 

Cinco 
centavos 

'si, 

ITEM' 	 DESCRIÇÃO uwio] OTO MARCA 	VR. UNIT. 
VR.UNI1tI 1 
)TENSO  

VR.TOTAL 
VR. TOTAL 	

EXTENSO 





r; 
PA 

Valor Global da Proposta: 	- 	 i.$$i»íf 0.-èj 

UM milhão, setecentos, sessenta. cinco mli, trezentos e dezessete reais, quarenta e cinco centavo* 
 

Validado da Proposta: 80 (sessenta) dias. 
Procedência dos Produtos: Nacional. 
Prazo do Entrega: 10 (dez) dias, a partir do recebimento da Ordem do Compra. 

27 DE DEZEMBRO DE 2018 
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CARTA PROPOSTA 
	 PAGINA ,z 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 2018.12.06.1 - SRP 
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

1. OBJETO:Seleçlo 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. 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

LOTE 1-AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM 	 DESCRIÇÃO UNID i QTDE MARCA 	
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

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

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

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

R$ 
2 1 com polpa firme e intacta, devendo ser kg 18.150 CEASA 

2,89 54 187.50 
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 1 

kg 16.500 CEASA R$ 
espécie, 	uniformes, 	sem ferimentos ou 4,20 69.300,00 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem i 
machucados. 

Maçã nacional, de primeira qualidade, in 
natura, tamanho e cor uniformes, sem 

R$ 
4 machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e kg 225 CEASA 

7,99 1.797,75 
outras 	impurezas, 	acondicionada 	em . 
caixas de papelão. 

Mamão formosa de primeira qualidade. 
com 80% de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

R$ 
5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem kg 11.250 	CEASA 

310 , 34.87500 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho ,_______ 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
machucados. 1 
Melancia graúda, de primeira qualidade, 
casca Integra, livre de sujidades, parasitas 

6 
e larvas, tamanho e coloração uniformes, 

k W 18.000 CE.ASA R$ 
devendo ser bem desenvolvida e madura. 2,60 46800.00 

1 com 	polpa 	firma 	e 	Intacta, 	sem 
machucados. 

LI 
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Carne bovina molda congelada, obtida a 
partir da moagem de massas musculares 
de carcaças de bovinos sadios, abatidos 
sob inspeção veterinária e manipulados 
em condições higiênicas satisfatóflas, 
seguido de imediato congelamento. Isento 
de tecidos inferiores como ossos, 
cartilagens, gordura parcial, 
apor*vroses, tendões, coágulos e 
nodos linfáticos. Aditivos e coadjuvantes 
de tecnologia/elaboração não serão •  
permitidos. Embalagem primária de 
potielileno transparente, resistente e 
atóxico, limpo, não violado, fechamento á 
vácuo, que garanta a integridade do 
produto ate o momento do consumo, 
contendo 1 kg, acondicionados em caixas 
de papelão lacradas e intactas com 10 kg. 
A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência. 
informação nutricional por porção, número 
de lote, data de validado, peso do produto, 
temperatura de estocagem. 
armazenamento e conservação, número 
do registro no Ministério da 
AgricuituraISlFIDiPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Caracterlsticas gerais: o 
produto deverá apresentar cor vermelho 
brilhante e odor caracterlstico, sem sinais 
de fermentação pútrida oupartes 
esverdeadas. Prazo para consumo mínimo 
de lO (dez) meses na data da entrega. 

kg 11.950  1 GOSTOSINI-IA 1 
23,30 45.435,00 

n 
ITEM 1 	DESCRIÇÃO 

.LOTE9- 

UNID 1 QTDE 

SUB TOTAL 

RÊNCIA- 	-- 

MARCA 	VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

ti 
1 

1

41 





n 

Carne bovina salgada, curada e seca 
(charque) sem adição de nitrito e / 
nitrato, capa de gordura inferior a 30%. 
Aspecto do produto: seco; cor: marrom 
claro, característico de carnes salgadas 
• secas, som presença de coloração 
rõsea caracteristica de produtos 
curados (nitrilo e nitrato){ odor: próprio. 
Embalado a vácuo em pacote plástico de 
SOOg ou 11k9, acondicionados em caixas de ki 
papelão lacradas e intactas com 10k9, 
com identificação do produto e do 
fabricante, informação nutric4onal por 
porção, numero do lote, data de 
fabricação, condições de armazenamento - 
e prazo para consumo mínimo de 90 dias 
na data da entrega, número do registro no 
Ministério da AgricutturalSlF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF,V 

DA FAZENDA 
R$ 

30.60 190.485,00 

VALOR TOTAL DO LOTEI 	190.485,00 

LOTE lO - COTA EXCLUSIVA ME OU EH' 
1 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 1 
VALOR  

UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL 

Carne bovina salgada, curada e seca 
(charque) sem adição de nitrlto e 
nitrato, capa de gordura inferior a 30%. 
Aspecto do produto: seco; cor: marrom 
claro, característico de carnes salgadas 
e secas, sem presença de coloração 
rósea característica de produtos 
curados (nitrito e nitrato); odor: próprio. 
Embalado á vácuo em pacote plástico de 
5009 ou 1kg, acondicionados em caixas de kg 

1 papelão lacradas e Intactas com 10kg. 
com identificação do produto e do 
fabricante, informação nutricional por 
porção, numero do lote, data de 
fabricação, condições de armazenamento 
e prazo para consumo mínimo de 90 dias 
na data da entrega, número do registro no 
Ministério da AgncuituralSlF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF 

2.075 1 DA FAZENDA 
30,60 63495.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 

L 	 VALOR 

LOTE 11- AMPLA CONCORRENCIA 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 	UNITÁRIO! VALOR TOTAL 
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Vinagre de álcool, acidez volátil 4 01o. 
embalagem primária garrafa plástica 
contendo 500 ml com identificação do 
produto e do fabricante, registro no órgão 
competente, data de embalagem e prazo 	

r 
de validade, acondicionados em caixa de 
papelão lacrada e intacta contendo 12 
unidades Livre de impurezas. 	Prazo 
minirno de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

MARATÁ 
R$ 

1.98 	 4.152.00 

VALOR TOTAL 0O LOTE 1,, 6  

LOTE 31- EXCLUSIVO ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO - UNID QTDE MARCA - 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

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

embalagem 	e 	prazo 	de 	validade, 	
r 4000 SOVA 

R$ 
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 
liquidos 	e 	interesterificados 	e 	sem 
gorduras traria, embalagem primária pote 
plástico de SOOg contendo identificação do 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

R R 
2 	nutricional por porção, data de embalagem 	un 3.480 PURO SABOR 

350 1218000 
e/ou 	prazo 	de 	validade 	e 	S.l.F., 
acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão 
lacradas 	e 	intactas. 	Prazo 	mínimo 	de 
validade de 4 meses da data da entrega. 
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. Entrega mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE ?u000 

Total Geral: 

Declaro 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 ônus atinentes á 

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 i'nç$erito 

convocatório. 

Pacajus - Ce, 27 de Dezembro de 2018 
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A PREfEITURA MUNICIPAL DE $ORIZDWTEiCE 

ae..'P.EGÃOtLztRONconZOlst2OIl.SA. 

~TO: Ssieçao de isedior piopo.I. para registro de pfsqoe voando futjras • .ventuale .qu.aiçõee ti. pêmeros .iin.,nsioloa destinados aos alunos asslandoe pelo Programa 

de AlWmp'.taÇhO (scSi' do a.,a;c:po de MorlIont.ICE. 

CANTA PROPOSTA 

LOTEI &SPLACOSCORREWCIA  

v l$IIT V. 5$01 	t. '1 TOTA4. VTOTAI. fl'T 

nho 	édio, Atacas. os .~11..~11. quslidada, In natura. t.ms 	m nove risS e 
oitocentoee 

 ¶ 1(9 90 CESSA ta,nno 	 aela defeitos, polpa Ri9.39 niaensve Ru$41j0 
qusrentae quatro 

stw.e, Svte - su5sdadse. peraaae. larva. ossSane 
reaIs e novsate 

cevoe 

Banana 	pista 	tamanho 	mamo 	11009), 	de 	pilmelia novente e cinco 

Qualdada in nata. em pencaa 	ta9ras. tamanho e 'si, s.l.centoee 

2 Mg la 750 CIMA coloraçao wnifvse. oca, poina tente e e,upta. deve,4c A$510 
oI,soo 

fli4,543,27 sucata afl. 

ser bem deeenvoivlde. san, danos fteiooe • macínecce 
centena, 

'tais e 	~se. 
oilundoe ido n,anljseioe ttanspoite. .antavoe 

oemW a vinte e um 
Laranja pera tarnerdIo medio 	de Eev'.eas qMeSdsde. 

3 5(9 11600 01*3* 
tuba Oomgfsu titevosuçiono tam.nlio. 5V0571•S 

Rf 7.36 
sete reais e lAna 

8t11121-2241410 

mli. &szeatae 

'anta e quatro reais 
sabor da ..Pé..unitom.n, sem terirnanlos ou d.f sito., e cinco centavo, 

e quarenta e nove 
t,mes 5 tom br*hO sem machucado. 

centavos 

dois n'si, 
Maça nacional, de pilm.us quifld.da. In natura, tamanho 

dose 'sala e •eteoemtos e nova 
.C; 225 CESSA e ocr vnitonnae. sem .nacisucadoe. sem uives. parasitas A112,04 R32 7w 1 18 

• ,fl 	~lud,acondOoneda em cales de PaPeiêo 
quatro centavos rases dezoito 

Msiêo formosa de prima.', qualidade, com DOYS de 

natutsç5o. frvtoe de tamanho unlfonv,e 	'o prau mazunc 
trinta e lan mli, 

..tace'doa e b'Inta 

1(9 '1 250 CIASA 
de efliuçêo no tal-ardIo, aroma a Saba da especle. saem 

013,27 
rés reais  a tinta 

RI16 7346* e qualro re 	e 
ferimentos ou d.teisoe, Remes e coei. brilho liv,. da • seta cent.avoe 

teeaenta a nove 
,.lidada.. ps'tflaa .tarvae, sem maoissjosdos. 

oentavos 

Melancia grajda, 05 ptiinsasrt qualidade. casca tt,tegf a. 
dome reta e 

iwMaata e *SWO 

IR OCO CEASA 
livra 	da 	sujidade,, 	psrealtae 	e 	larva. 	tamanho . 	ta 	e 

qusrentae cinco P14405' 83 
mil e OItenta e um 

coioraçho uniforme. devando -r bem deaenvouvsda a 

madura tom. polpa Arme a 	tacia, laia machucsdoe 
cantaras 

reais e sessanta e  
USe centavos 

Malho japcs'.*a, de psitneira queisdade, tamanho n*dlo, 
,.a., 

quehsntoa e 

'C CESSA 
semi machucados c,oioraçso a tamanho uniforme.. comi 

R33.67 sessensaeaata R$551 02 
oinqu.ntaeum 

pra, de mattaçao adequado. Isento de aubatanciao rale edola 

termais, sujidades centavoe 

VALOR TOTAL DO LOTE 05 RS301.I09,18 

tresaite e umai. o.Iooentoe e nove rIais e dezoIto centavoe 

LOTE 2- COTA EXCLUSIVA SE OU EPP 
afia •tE' 1 OTDE 1 	MARCA OESCklÇJsQ V UhrT li UNIT EU V TOTAL V.TOTAJ, €XT. 

doaealoe e olianta 
Atacas de pnmeirs quesdade. ln neta., tamanho medo, nove rea 	e 

K, 30 CESSA tamanho a ~lado.uniforme. e sem defeito,, polpa 419.3%) trintas  nove *32*5.63 
a uni rasa a 

Arme. livras de sujidades. parasita larvas osntavoa 
aeesenta e na 

centavos 

Banana 	prata 	tamanho medo llXg;.. 	de pflmefl Sinta e um me, 

qualidade. In natura, em penca. mtagise, tamanho e oitocentos e oitenta 
2 1(9 3250 CESSA coiofsçlo uniforme, com polpa tese a intacta daveado R$S.lO 

cinco realce dez 
P13113776 e .5*. real a 

w baia deaersvotrida. seis, danos f,scee a meck.lcoa 
oeetavoe 

setenta ansa 
o.iundoe do manuae.o a o'ensporta, ctavoe 

Laranj. pera tan,anho médio, de pibm.lm quaildad., quarenta mii, 

frutoe cor' V. maa,...o de evok.çho no tamanho, a'w..a e 
i(g 

 
seta rase e trinta auatfocentoe coisa 

5,600 OUSA 
sabor de aapIcie, unifcn,.ea. sem femln,ento. ou defeito., - e 0~centavos 

*340403.15 
pese e dezeaaese 

Arme, e com, brIlho, sem machucados centayoe 

Maça nacional, de peuneir. q,aadsde, la nabiça, ts,.effH noveceatoe e ole 
4 1(9 IS SS CEARA aia, p.raeitaa c, sem 	re e cor unifrnes. sem machuados R$12.05 

dozee 

ce
reais 

M308 RIM. 'seus 	sele 

outras 	 iao e 	Impurezas, acondicionada em ~ao de pape 
quatro 	ntavos 

centavos 

M~ Iorn.osa de prvneiie qualidade com lota de 

.~,.,&o. frutos de tamanho uniforme, no grei, matimo 
dose M.I. duientae 

K1 3 '53 CCASA de ercuçao no tamard,., aroma a  sabor da eepêcla. sela RIS,?? 
bise 'caie e  vinte 

Ris? 24490 
e quarenta  e quatro 

faitn.entoe ou ~de,Ar me. e coa, b.'ahO livra d 
e sela centavos mole e noventa 

auldades par esitn e larvas, sem machucados. 
o- 

qualoria n'li, 
Melancia v'tud. de primeire qu.ad.da casta Integra, 

dos, reais e se.eoentce a 
4 l', e OCO CESSA 

Ivra de su1udadas 	pe'aadaa 	e 	ervas. 	taiwho e 
*32.45 q,aarrta e circo Alie 4,13,11,110 notarei. e três ree.I 

coior.çho uniformes, devendo ser bem, desenvolvida 

madura, Dom poipe firme e Intacta, sem meosucados. 
centavos e Oitenta e Oito 

centavOe 

Malho alonse. de '. d....ts'.erv.o i.êe 9 tente e oeienta a 

co 	 m sem machucados. 	sonçho e Uni~ unifc.mee co , V55 peses ,,4 tias reais a 
u 50 CLASA *33,4? sessenta e seta ASllS,S? 

sassemtae seta grau de vsetunaçao adequado, isento de substancial 

serrasse, sujidades 
cravos 

centavos 

vALO. TOTAL 00 LOTE 02 P3100 103,03 

tem raul, seiscentos e três reais e sele centavos 

o 





1 46 

- 7 
-ç 

Carv,e to-.-e "ode crgelede 	Otto. a peJfl' - 
moagem' de meeses musculersa de ...o. de bovw,os 

sediol, sbslidos sob lnspsç&o velerInófla • manipulado. 
ar. 	COnd.ÇõeS 	1.94mb.. 	satielatónce. 	afluido 	de 

imediato congelamento Isento de atido. ,Medoree Cairo 

osece 	cartlagen., 	gordura 	perolai. 	aponevro..., 

tendâs. 	tosquio. 	e 	rodas 	llnlbticoe 	Ad~ 

coedjtnsatee 	de 	t.a..êog.eJ.d.00t açho 	aio 	.e'So 

permItIdos. 	tnbs.genn 	af~ 	de 	polletieno 
tr.nspersI.t.. tsalfl.nte a MoSco, limpo, neo violado,  nove m. 
I.ohan.eeto à recuo, que geraM. • M.ytd~ do 

t. setecento, a 

ItÇj 1 .950 I}U504 
produto ate O momento 00 construo, coatando 1 19, asi 	15,92 novsnt.ec.nco 
aoondlc,onedo. ei, c&xe. de papelio lectada. e Inlaotaa cem titio. real, e noventas 
ca, 10 kg A s.&agen, devera conter sat.rflmeate oe 

dados 	de 	de..tRtatio, 	ptOc~ 	vitora.eçaC 

nutrlcloa.l por poi~ numero de lote, dela de veedede, 

p..o 	do 	produto, 	temperei.... 	de 	astoosgen., 
er-n.arento a ton.erflÇio, numero do rsgn tio no 

Minlstê.lo 	da 	Agiloultora,IW/OIPOA 	e 	cermn,bo 	ôs 
Inupeflo do 5W. Ca,a,cta,Iflicea geral.: o produto deveiS 

eprs.sat.' 00, rati,ShO bSh.ute 5 odor cerecterla000, 

.em 	11a.m. 	O. 	te..r,a'tçio 	puv'dS 	aupene. 
e.vefdeade.. Pino par. Consumia n.ininio de lo (dez) 

— — 

 mates na dela de entrega 

VALOR TOTALOO LOTE OS: R$ei.74592 

aea.er'te . ~Ma.  .s,,&.- e qwer.aS e cimos 'sela e noteM, e aol. centavo.  

ITEM •t •67r 1 	MARCA O€SCØÇÂO . UlIl V UNIT UT, V TOTAL ti TOTAL 5%! 

Certa borne asgede 	ou,ede e seca toPwau.) seta 
adsç*O de nitrito e rWato, caça de gordas, S,lenov a 30% 

Aspecto 	do 	produto: 	.eOO. 	Cor: 	mirram 	CIMo 
cafect..laUcO de cansa salgada. e sacas, sem presença 
de ooior.çM rolem cwacie'tetC. se produtos 	r.doe 

duiantoe e sete mil 
(nitRo e nivelo), odor. propno Embalado à vácuo eia 

tnnta cl'.. tecla qusuiento. e 

REALEZA 
peoca. pItauco O. 6009 ou 1kg 	•condlcsonedoa • 

R$T3.26 et,InI.eclnco R$20?.584,6G oltente.quet'o 
caies, de ~lhoac'adse a intactas com 10119. Dor" 
idantRceçso do produto e do tab.io.nt.. .nlotmeçio 

centavos I.M. e eea.aat.e 

nut,lo,omal 	por 	porçlo. 	numero 	do 	iate, 	date 	de 
tsbrtosqlo. Cordcb.a 6e sflnal.nsan*nto e preiO W. 
ctesiiato .i4,ns de soda na data de aaVfl, numerC 
do regIstro no Minlítelio da AgfloulturaiSlF)01POA e 
cerimbode nepeçio do 01V. 

— — — 
	 VALOR TOTAL 00 LOTE 09 R$t07,514,Se 

dtiZ.Moe e sete —, quinhento, e oitenta. queira real, e sessenta e inova oea.tavoe 

— — 	 LOTE IO. COTA EXCLUSIVA MC 0tJCP  

rTfl uwc o••  MARCA DESCRiÇÃO Y uNrT V. tJNfl UT. V. TOTAL V TOTAl 1 11 

Cama bovina salgada, curada e seca loharq...l sam 
sdiØo de nflro  e  reato capa de gordast Inferbo, 

Aapecto 	do 	produto 	seco 	ca 	mirrar.,, 	clero 

o.reclerletico de cana. aalgedaa e caces, semi presença 
de coloraçio rosca cwactastca de produtos curados 

(rifo e neta(a). od 	próprio Ennbsedo à tôCtiO 	1' 
sessenta a nove 

pacota pisetiQo de ma ou 1k •  acond,c.onedo. em 
Ir Mà e Ires reare n'a. cento. 

1. Kg 2105 NCAaZA R»335 ettlfltaeclflco R$69.194,90 noventasqusto 
cause de papelio teoredaa e Intactas com 10k9. comi 
idelitif,ceÇio do produto e do tooricante. leito. "eçht 

centavos reais a noventa 

ntSlCiC5'i 	por 	pOrçAO, 	numero 	do 	loa, 	data 	de 
cent.voe 

febrlo.çso, condições de srmnenaaaento 5 Piflo pera 
ca'.un.o .nü'il'no de 90 0. na dela de sintefla. núlflert 
do reat'o ao Mialatano da Agna.aara'SW/OIPOA e 
cellmbode Inspeçio do 5W. 

— — — 
	 VALOR TOTAL 90 tontO. MISIMSSO 

sessenta e nove mel, cento. noventa e que 'o cc.. noventa  

LOTE II. AAIPtA co  1 	'' 

ETEI 1,15410 1 QTOE 1 	MARCA DESCRIÇÃO V. UNIT "à V. UNIT EXT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Sardinha. 	em 	Óleo 	cosileativel. 	sem 	Conaar'renta. 
quin.looe, prontU, pera o consumia, sntb.i.g.ni  lata tIpo 
a.'.4ec., cola peso llqvioo de 4219 e pato liquido 
drenado 	de 	S.tg 	A 	embaiageci 	d.vers 	conta. 
ewlevnan.enla os dados de id.nut%ceçao e procedencie, cinco rasa e 

cento e Gole ind 

Lala 15000 
GOMES OA 

número de lote dei, de tcbfloagêO. dela de vaàdede, RS5.57 secantes acta R$lol.122.4a 
Cento e vinte e doca 

COO! A 
•tdede 	do 	produsa, 	uieo.n.eçea 	.trio,onel 	po. caanlavoe 

- 'ceias quarenta e 

p~ nejm..o do r.g.l'o no Selaletarlo da Agncultue a 
OtrCO ceatavce 

Slf,DIPOA a stad•r 	se •ap.cltncaçõe. têcnios. O 
produto deveis .prelent.r ~co. mln.lana da 5 usas. 
P. de dela de enu~ 

VALOR TOTAL 00 LOTE 11:1 R5102.122,46 

censo e desa 	osanloe t 0 e e dose saca. 	'en.b e mies ,...t_- 
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t'a' PAGINA 

$ 	S..do iodada. 	 p.unfl poidatilaM 

Ps.p.Ma. 	vtatanta. 	MÕaioo. 	Pvarmetcaa.arvla - 	- 	- 

M~ pai Waoaao.d.gaa. 	c' 	d.ntd.caç lo 00 
dois mil 

praadatcs'ta. r.Uo 0 devi. coar.al.M. 
quw.haatoa. 

3. R§ 7100 ALTEZA 
data da aintdalaqwsa prato da validada a p.ao liquido da 

RIl 22 
do.. carlavos 

R$2 511,13 s.aant. a w.,ra 

1 19 	aconsclonadoa a., fardo. I.ciadOa co.l, 30 hg 
a daataMa a ta. 

isanlo 	da 	Imputavas 	Csp.olfrcaçÕaa 	Imprataaa 	na 
0--o, 

pró,... ambaJaga.t 

la.'pa.o oa,dinvanladø ConI.lo tasairo liquido SEM 

PIMENTA 	oonêtaAta 	a.nêaiag.. 	pn.wsa gansa 

PlasliCa orlando 500 w Coa. d.a4.çko do ptOduloa QiiUa mil. 

do Iadrlcant.. & do raglalto "o 6.gao crtgatant., data a... ias... aa.t.ntoa. 

4.  CrI 2 400 RECIMA da an,balag..v a piazo da validada, acond,conadoa an, R$4,53 ca,quaata 	i. Rui 173.47 satanla. (ia. 1.. 
calva da p.vaI&o lacrada a intacta contando 12 unidadaa. cantavo. a quaiaMaa sala 
lanho 	da 	odoraa 	•atraM.oa 	aubatâncaaa 	nocivas 	a cai'tavoa 
qisaltquar 0~ bpos da invpu'ataa. Prazo minlnvo da 
validada de 	maia, da data da .ntiaga 

Y.nag.a da Mcood ac.daz taa. 4%. a..eaiag.a' pni..ana 

Øarrada planta coMando 500 -d cana dvfscaçao dc 

p'od..to a do fabflcavtta. r.aVo no orgão covnØ.t.nt., 
dota ...4 d.aa'40a 

6. Oa'f 2.400 LORO da- da ambsag..' a prazo da validada aoondlclonadoa R$5.I0 
a caco 'asa 	dai 

RitZ 244.90 
a quarrlaa tM,o 

an, valva da papaiao lacrada a intacta contando 12 
cantavot 

uivdadaa. Livra da lmpurazaa Prazo mini~ da validada 
ca rIta a o. 

da e maaaa - data da amlra,a 

VALOR TOTAL 00 LOTE 30 R$44.671.43 

a .afl —_ql,Jta.._.. a aataMa a — ra 	a q.saMa a M4a oaatavaa 

LOTE 31 EXCLUSIVO Me OU E?? 

i!?  t3'  OTDE MARCA DESCRIÇÃO V. UNIT V. LftIIT W. V. TOTAL V.TOTAL cn. 

04.. da a$a enviado t.po 1, ara ga.rafa pat com contaúdo 

da '00 	iI 00.1v sdaraticaçao do produto a tabricaMa, 

n+oemaçâo nut.nc.ons por perçao n do raglaivo no &flo vn$a a ata risi. 

0 1 000 SOVA 
c.rp.tavi. dMa da ~~a prazo da validada. 

Rui) 
api ruia a 

cânavavita a via R13a 12245 
o.'.t. a vinha a dou 

aco*d.c.Onadoa a.' cala. da 0~lacrada, a atattaa rata a qa.araa 	a 
contando 20 .nidadaa 	santo da odoraa a.ua&'oa 

taataaoa 
circo os'atavoa 

aaatãnciaa nocivas a quaiaquar o,arO tipo da l.npaaata. 

P.aaoda validada rninimo da Sn,aaaa da datada antraga. 

Margarina vagatai coni sal - $e a 75% da Ilpidica, a baaa 

da ó5.oa vagataia iiqu'doa a .nlaeastanRoados a Iam 

go'duaa tiaa, av.ibsaga..v pn'iataa p04e piaat.co da vll.ta atinou mil, 

6009 crta'dO idanvscaç.ao do peodulo a fab. cavta qu.haatoa a 

2 tJin.d 3450 PRIMOR nforn,aaçlo nifl.c.onS pa' potØo, data da aa.balagavr R57 IS 
trata raaa a t'nta 

552$ 557.35 aaaaasta a asa. 

a'ou prazo da raiidada a $ If 	aconovc.cr,adoa ara 0511 
a t..to cantavas 

.aasa a un1a a 

da papalio laoradaa a a,tactaa Pr.zo minino da valIdada c.aco caataaa 

da 4 m~ da data da antraga. t.pacifloaç~ impr..aaa 
na prøçna artabalagam. Entiaga: manal, 

— 	
— 	 VALORTOTALOOLOTE$I: RII1.119.S0 

caq*a a um mil, Sai.c.ntoa a oilav,ta a nova ra 	a o4sata canino, 

1 	 VALOR OLOSAL DOS LOTU:j 	 P42112 h 84 

1 	 ounoanS. a doz•nw, o.f000nfos •novan t lmP ruas s ..f*v'ra e quatro cantav,va 

	

PRAZO 0! !WTREOA. 	 1010(2) OIAS 

	

PRAZO 0€ VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 
	

SOISESSENTA)DlAB 	

.,t 

Oac.araaao. pa  todoa o' Rns da d,mano, qua nos praço, oda'tadoa ntSo .ciidas toda. - daa,n nc.aalaa aob'a o Çorn.ca.vaato 'a'a'aniaa a trtutos ancs 	aociaa a 

dama.. bau. alinantas a aiacIrçao do o0,ato daal.a icitaçao 

Daola'an,oa, para todos os fina da dlralto, qua otrvprlmoa planarnanta oa raqulalloe da habilitação a que noaaa Caia Propoata aata -" oonionh,ldade cora aa a.iganc*aa dc 
nat,um.nlo convøcatõno (addat) 

IOflA4LZAI). 2144 caNORO da Ma. 





À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE 	 : P C*IA 
PREGÃO ELETRÔNICO N.0 2016.22.06.1 - SRP 	 - - 	 - -. 	-- 

OBJETO: seieqnenor proposta para registro de preços visando futuros e eventuais aquisições de gêneros alimentícias ~nados,., r  
Programa da A1imenEaço Escalar do municiplo  de Horizonte/CE. 	 - -- 	- 

IflT! 1 . AMPLA CONCORRÊNCIA 
e 
TEM DESCRIÇÃO 

e 
QTOE — MARCA V. UNLT V. 11H11 EXT. V.TOTAL VIT. 

 
V. TOTAL 

via

Abacate de primeira qualidade. In natura, tamanho oitocentos e 
médio, tamanho e coloraçio uniformes e sem defeitos. 90 produtor *5950 

110V 	reais e 
*5*55,00 cinquenta e cinco 

polpa ri~. livres de sujidades, paraflas, larvas, 

[Kg 

Cinquenta centavos 
reais 

Banana prata tamanho nédio UOO9), de pnmeira 
Qualidade, in natura, em penca; integres, tamanho e cento e três mil, 

2 coloraçio uniforme, com polpa Arme eintacta. 18.750 produtor R$5,50 
cinco reais e 

11$103.125.005,O0 cento. vinte e 

devendo ser, bem desenvolvida, sem danos ftsicos e 
Cinquenta centavos Cinco reais 

mecânicos onundos ao manuseio e transporte. 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, 

- - 

frutos com grau máximo de evoluçio no tamanho. sete reais e 
cflto e vinte e 

1(9 16.500 produtor R$7,40 R$I22.L00.00 dois mil e cem 
ar orna e sabor da espécie. uniformes, sem ferimentos Quarenta centavos 

Ou defeitos. firmes 	 m,  cora bra'o, sem machucados. 
reais 

Maci nacional, de primeira qualidade, in natura, dois mil, 
tamanho e cair unWormes. sem mactwcados, sem 

(9 22$ procutor 111312,20 
coze reais a vinte 

R$2.745,00 
Setecentos e 

larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada Centavos quarenta e cinco 
em caixas de papelão reais 

uamao Iortnosa de primeira qualidade. COr,, 80% de 
maturaçáo, rwtos de tamanho uniforme, no grau 

, .'árirno de e-voluçbo no tamanho, aroma e sabor da três reais t tanta 
trinta e sete ir 

espécie, sem fennenlos ou defeitos, firmes 	 coo'  coo' Kg 11.250 produtor *53.30 *537.125,00 cento e vinte e 
brilho livre de suJidades, parasitas e larvas, sem 

centavos 
cinco reais 

machucados. 

"niançia graúda, de primeira Qualidade, casca integra, 
iivre de sujidades, parasitas e larva,, tamanho e 

1(9 10.000 produtor *52,50 
dois reais e 

R$45 . 	0O 000, 
quarenta a cinco 

(0101a09 uniformes, devendo ser bem desenvolvida e cinquenta centavos Mil reais 
madura, com polpa firme e intacta, sem machucados 

Meibo Japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, quinhentos e 
sem machucados, coloração e tamanho uniformes, 

produtor 
três reais e setenta *5555,00 cinquenta e cinco 

Com grau de maturaçio adequado, isento de centavos 
reais 

substancias torrosas, sujidades. 

_____ 	VALO* TC 

- 	 -ç 	 - -- 	-, 	b!oamiÍ, — — 	qpllihentore cinco reais 

LOTE 2 - COTA EXCWSrVA ME ou EP 

ITEM DESCRIÇÃO axa UNID 	OTDE MARCA V. iJNIT V. UNTT EXT. V. TOTAL V.TOTAL IXT. 

Abacate de primeira qualidade, in natura, tamanho 
nove reais e duzentos e oitenta 

médio, tamanho e coloração uniformes e sem defeitos. 1(9 	30 produtor *19150 R$ZsS,00 
ç'oipa hrme, livres de sujidades, parasita, Iar'ras. 

— — 

Cinquenta centavos e orco real 

-ra prata tamanho médio (IOOg), de pnmea.s 
in natura, em penca; Inteoras,  tamanho e 

trinta e quatro mi, 

coloração uniforme, com polpa filme e intacta, 1(9 	6.250 produtor 11115,50 
cinco reais a 

01$34.375,004.375,Q0 
trezentos e 

lovendo ser bem desenvolvida, sem danos flisicos e 
cinquenta centavos setenta e c "co 

meçênicos orlund os do manuseio e transporte. 
reais 

 

4'an3a pera tamanho médio, de primeira qualidade, 
frutos com grei máximo de evoluçio no tamanho, 

produtor R$7,40 
sete reais a 

*44070000 
quarenta mil e 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos p Quarenta centavos setecento, reais 
eu defeitos. Armes e coo, bqlho, sem machucados. 

Mâ nacional, de primeira qualidade, In nra, 
tamanho e cor uniformes. sem machucados. se " 7$ produtor *512,20 

doze reais e vinte 
*59 15,

entavos 
00 

novecentos e 
larvas, parasitas e outras Impurezas, acondicionada c quinze reais 

— 
em caixas de papelio 

— — 
Mamão formosa de pnmeirs qualidade, com 80% de 

maturaçêo, frutos de tamanflo untrornw, no grau \.,,'fr seu mil, trezentos 
máxima de evoluçio no tamanho. amOrna e sabor da (9 3.750 produtor *1330 

três reais e trinta 
*512.375,00 e setenta e cinco 

espécie, sem ferimento, ou defeitos, Armes e com centavos reais 
brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

— 
n'educados. 

— — 

Melancia graúda, de primeira Qualidade, casca integra. 
livre de sujidades. parasitas e larvas, tamanho e (9 6.000 produtor *52,50 

dois reais' 
*515.000,00 quinze mil reais 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e Cinquenta centavos 
madura, cora polpa flrme e intacta, sem machucados. 





a 

tA 
Carne bovina moida congelada, obtida a partir da 
moagem de massas musculares de carcaças de 

DovinOs sadios, abatidos sob ,nspeçlo veterinária e 
manipulados em condições higiênicas satistatôrias, 

seguido de imediato congelamento. Isento da tecidos 
nrarloqas como ossos, cartilagens, gordura parcial, 
aponevroses. tendões. Coágulos t nodora linfáticos. 

Aditivos e coadjuvantes de tecnologia/elaboração tio 
s.ráo permitidos. Embalagem primaria de poiieti&ero 
'onsparente, resistente a atóxico, Impo, rijo violado, 
fechamento á vácuo, que  garanta a Integridade do 

produto até o momento do consumo, contendo 1 kg. 
. 	 - acondicionados em caixas de papdlo lacradas e - 

intactas com 10 kg. A embalagem deverá conte, 
externamente os dados da identlncaçâo, procedência, 

informado nutricionai por porçjo, número de lote. 
data de validade, peso do produto. temperatura de 

rocagem. armazenamento e consertaçio, número 
registro no Ministério da Agricuitura/SlFIotPOA e 

- 

carimbo de nspfláo  do SIF. Características gerais: 
roduto deverá apresentar cor vermelho brilhante e 

odor caracteristico. sem sinais de terlTientaçao Pútrida 
ou partes esverdeadas. Prazo para consumo minirno Ir' 

TØTAI. DO 
LOTE 	

•,' 	
R172.900,00  

--, 

	

setenta ' do is mil e novecentos reais  

LOTE 9 - AMPLA CONCORRtNCIA 

rrEM DESCRIÇÃO UNIO QT111 MARCA . 	 - 	 '.: V. UNIT W. V. TOTAl. V.TOTAJ. EXT. 

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

caracteristico de carnes salgadas e secas, sem 
presença de coioraçjo rõsea caracteristica de produtos 
curados (riitrttoe nitrato); odor: próprio. Embalado á duzentos e 

vácuo em pacote plástico de SOOg ou 1t9. dezessete mil, 
acondicionados em caixas de papeilo lacradas e 1(9 6.225 duboi RS35,00 trinca e cinco reais R$217.875,00 oitocentos e 

Intactas com 10k9. com  identiflcaçáo do produto e do setenta e cinco 
fabricante, informação nutricional por porçi-o. numero reais 

do lote, data de fabncaçáo, condições dl 
ar,nazenemenlo e prazo para consumo mínimo de go 

dias na data da entrega, número do registro Ao 

Ministério da Aqrscuitura/SIFIDIPOA e carimbo de 
inspeçio do SIF. 

— 	 - 	
-- 	 :VALORT0ttt0LÕTE 

- 	 duzentos e dezessete mil, oRÕceatts 	setenta e cinco reais -- 	-. 	- 	 - 

515217.975,00 

LOTE 10 'COTA C(OJJSTVA ME OU EPP 

DESCRIÇÃO t)NID V. 1P41 1 V. UNIT IXT. V. TOTAL V.TOTAL EXY. 

Carne bovinasalgada, airada e seca (charque) sem 
adiçio de nitnto e nitrato, capa de gordura inferior a 
30%. Aspecto do produto: seco; cor: marrom claro, 

característico de carnes salgadas. secas, sem 
presença de coloraçáo rõsea caracterlstica de produtos 
curados (nitrito e nitrato); odor: próprio. Embaiado á 

vácuo em pacote plástico de SOOg ou 1kg, setenta e dois mil, 
acondicionados em caixas de P~ lacradas e 1(9 2.OJt 	dubo' -s35,00 trinta e cinco reais R$72.62500 seiscentos e vinte 

intactas  COM 10k9. com  identificaçio do produto e do e cinco reais 
fabricante, informação nutricional por porção, numero 

do lote, data de fabricaçáo, condições de 
armazenamento e prazo para consumo rnlnirno de 90 

dias na data da entrega, número do registro no 
Ministério da ¼ncuitura/SlF/OIPOA a carimbo de 

inspeçjodoSlr. 

- - 	 -- . 	
- 	 :VALORTOTZZtOLOTE -- - 	 " 	 R$72425,0O 

- 	 setenta e dais mil, seiscentos a vinte e Cinco reais 

LOTE 11 AI'PU& CONCORRÊhQA 

L.!" 	 i - [sr4lço 	 luNlol QTDE 1 MARCA  1 v. UNIT 1 v. UNIr EXT. J 	V. TOTAL 	1 V.TOTAL exr. 1 

La 





- ' . 4. 

OTE 31 - EXCLUSIVO ME OU EP? 
- 
ITEM DESCRIÇÃO "NO OTDE MARCA  V. UNIT   V. UNIT EX?. V. TOT4 t  ".TOTALa 

'Nt 
Óleo de soja refinado tipo 2,  em garrafa pel  Com 

conteúdo de 900 mi cor' ldentlflcaçbo do produto. 
?abl,Caate, in$onnaçáo rutncbonaA por porçio, n° Ø 
registro no órgão competente, data de embalagem e 

vinte, oito mii 
prazo de validade, acondicionados em clivas de Gil 4.000 abc 011$7.00 R$28.000.00 

papeto lacradas e intactas contendo 20 unidadi 
tento de odores estranhos, sobstincias nocivas e 

:ivaisouer outro tipo de Impureza. Prazo de validade 
rninimo de 6 meses da data da entrega. 

Margaflna vegetal cern sal - 55 a 75% de kpidios, à 
base de óleos vegetais liauidos e interesterlflcados e 

sem gorduras trens, embalagem primána pote plástico 
de SOOg contendo Identificação do produto e 

vinte e sete mil. 
2 

rabricante. nfonn.çlo nutncional por poqç$o. data de 
1/n'ti 1 	SiI «ei 	a 4 5 Ii ,i'uI. )/00 4.840. Oitocentos C embalagem e/ou prazo de validade e 5fF.. 

acondicionados em caixa de piolho lacradas e 
Quarenta reais 

Intactas. Prazo n,ín.mo de validade 004 mesas da data 
tia enlrroa. rspr,cificações impressas na própria 

e "baa;rrn, Entrega: mensal, 

7' VALOR 1OT0 LOTE  

cinquenta e cinco m4, oitocentos e Quarenta reais 

VALORGLOBAL s4.017.073,88 

	

miou, mhhh6as e dw—,twIIMI e fltmnta. trb real, a oitenta a oito centavos 	 - 

PRAZO DE ENTREGA: 20 (DEZ) DIAS 
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

D.Çtaramo,, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados e,táo lncIuidas todas as despesas incidentes sobro o tornøcjmanto referentes a tributos, encargos 
- 	sociais e demais Anus atinentes à flecuçlo do objeto desta hicitàçio. 

Declaramos, para todo; os flni de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habihitaçio e que nossa Carta Proposta Isti aos conformidade comas 
ezig&ncios dO instnjmento convocatóno (edital). 	 - 

SORTALtZA(Cc , 26 de Oezemb.o cc 2C 18. 

e 
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j../c,IAAJTE 20 
	

• 

ti PRJ:PHfllltl Alt?IK1PÁL PEHORJZO.WKCE 
PREOÃ0EUTRÕtl(ON20I$ 11061 .SRP 

FORTALEZA/C£, 27 DE DEZEMBRO DE 203$ 

OBJETO; Scleçêo de rocK,, rnç.on. pai refino de PriÇOI nw.da (uniu e evmilian, aquiâiÇ&s & géneros ,luneiiticio, douinados aos .lunos .,mndos pelo Pvowam.  de 
AJ.memisçãs, E.colar do munaclpto de FlunmatIeCE 

- lOTEI  - AMPLA CONCORRtNCIA  

InM ucsouç.to VNID QTDE MARCA VALOR urrr VALOR UNI 

EXT. 

VALOR 

TOTAL 

VALOR TOTAL 

T. 

Ab.cate de piunein qiaisdade. 'O rala tnt riSse. 

01 trwtoe cokaçào w.sfsxtrcse .wdefr,iom. polpa Sitie. 4 90 lo Natura RStO 
DQVe (5415 e tinia 

RS$3?.00 
t,Ít0ccolut e tunis e 

l,w'n de sujidades. ~1.1 lana. 
ctitavQt sei. regas 

Banana reata  tamanho modio (lODgJ. de ptmleisa qualidade. 

02 
nalta «TI polca. inie$Iat. ^M e 101~ IMO 

750 , R$1. ~0 
coco lemas ouvia., sete naS e 

poÇa 6am, e n.t& deitado te bm de.ernolaóa. sem 4o centavos quuiheoio. reaja 
6,ucos e znechmeos oriundo, do n,ani..m.o e naspoae. 

Iarw. pai talteilio n'côo, de p'mTa quabdadc. frita com 
w.umM.modeesoluçiono tanianho.comae nbwd.e.p&ie. ~ "~C~     

.MO I ,Inte mil, 
03 4 1600 1. Ralita R37.30 RS520450,c'O quoccntose 

u.u*sntws, UM uniam. om d~fri 	e cem bnbo. sem centavos 
cinquenla 'e.., 

- Maça nac~ de pn'n,ea qualidade. m sana, ta 	e ca - do,. mal, 
04 taufonries. icon machucado., 'em lan.,. patina.. ouvis 4 225 Ia Selula R513 ,00 reto lemo R$2 02.00 noveceelo, e tine 

u,,ureza5 acondsoion.da ao c.i.a de  

huio, de tamanho irukitme. ar, gnu atino de evok.$o no 

tamanho, noese e cabe. da ~i,. tcni'tnnieiisømoudtít,tsii. vis rema e V. 
Va e ice, 	, 

6nne, e cai bnt.o Inn de w~prasil.,, l~sem 
4 1 	250 la Rumes R13.30 

CePIaSOS 
R13 7  125.00 s,rnee 

,uaeh.scalom 
cinco leasi 

- Melancia ~ de p~ qualidade, coca trukn. b'n de  

dade.. .ui. 	~m e lares.. taumrdio e cob rado .6n.,, dota te.. e aclama quartel. e nove nu 
On .' $a.a R$2. '5 RI.lO 50000 

devendo sabem desolnda e ~& com pois'. &nle e e oleico tentato. e qsísnha.io, reais 

—  alielt ser,, umiçtc6dtm - 

leSo pponés. de pem'ciraq-a4.de. uaS meão, sem IJOs ,e..I e quinbetstiu 

O' ~.Idos.çolrtio u ta,na.ds, s,ni(osmes. cosi. grau de 4 50 In Natio. R53.45 qusarelua • cinco RS5 l,5u) dctsete a..,, 

u:,.ssuaçãs' adequado. 'aceito de tubainciu t.nc.a,. .uj4a&s :e'h.,o, ctr,urfl celulasos 

VALOR DO iZYV  R$,loS $4.50  

vfl.Mof e olio MIL oeosT?eflJ • ~0 nos, e coo ce'wave 

LOTE r!o EXCLUSIVA ME OU up  

ITEM D1$CRIÇÂO UNIU Q1iu MARCA VALOR ENIT 
VALOR tN1T 

LXI'. 

VALOR 

- TOTAL 
VALOR TOTAL 

flT. 
Atauscate de pnntcüs qualidade. .~Ma, 1~o useiS,.,. 

O X , 	e :olaaçmo nIomes e sem de(e,loi. polpa 6rnr. )s 30 lua Natos. 959.30 
1,1 1  rras, tsant, 

115270.00 
duzento, e ~Mãe 

- byte, de sujidades. niasilas. lan'es. - 
ceulavOS note ria,, 

Bas.n resta  ttiwsbo mtdp 0~ de P. qoalida&. m 

02 
nafln. «TI reat Me~Ia~ lonaflo ~. com ine 	tu 	e eo 

4 6 250 lo Na.,,. RS5J0 
emito leai' e Sint, 

R$)2 500.0) 
trina e dc,, nele 

polpa 6~ e miada devendo sabem deu.~ 'cm demo. cesauns quv.heiuos reais 
úecos • ntckwca cqn,ts do mao e owaione. 

La.tuja pela tanlanlio m&J.o. de ptineira qualidade. Suou com - 

pausmaawdeeso4uçioncta.s'onuesabccdaespccie. 
Kg 5.500 1 0 h~. R57,)0 

IMO ria,., t,im. 
R540 50.00 

quanta mal. cento 

unibtemes, sem fennienlos ou. dcfelo.. IbTTW. O Coei bnlho. tens 

e.chixats - 

ccotsvom e ciain reais 

M.çI teor'..!. de ruoca qualidade. a nata, tal*,o cc,. 

04 u.,f~,.'em machucaie., sem 1l~parasita e cure.. 4 '5 In 'M~ RS 3.00 V ete nau 
auseceme.  e 

cpseras. ..sxid,cscn.d. em cazu de paç,,IS 
sete,,., e cinco remas 

- Mando (orrnna de punim qualidade, com *0% de niaeuraçio. - 

fritos de tamanho iaisn. no V. niãaa,u de eo1uçk no dc.ze n'sI. trezentos 

05 trato. sane e sabor da açiecie. icra feniTreIllO. ou defeitos. 4 3,750 lo Nas,,. 1153.30 
trés te.,, 	tonta 

9$12 175.00 e setenta e cinco 

e ..haiti., livre de uisda,kt, patssiiai e lana.. sem 
centavos 

Melancia g'aud& de pnmws qualidade. case. imuegra, h~ do 

06 w~adei. arasitas l~ tas,wM 	oloo5À, ,nanes, p 	e I 
Kg 6000 l 	Isgita 1152.75 

doma cern e setenta 
11516.500.00 

d..., .1i e 

0 deseado se, bem desenvolvida e naSais, com poips mw e e cinco cenuavos qu.mhcneo. reais 

flarta. 'cm rnad,.doi 

Melão japonês. de pruneira qualidade. maineSuo medo,. sem ou reais e cento c metana 

07 n,acliucados. coloeu.j,, c asisanlio anaíee,r.o. com grau de 4 50 l.~ . 1157.45 quiaa e cinco 1153 '2.50 doissem,e 

na,tsa5 4c a.*e.pss.' ,.ert'cc sabnin.,as i,noas. iujidadcs c 

VALO& 00 !Zt r fl102.951$0 
eeoe dos aS. nowce,Wos e ~~ oau reais e cr.qu.enw censovo, 

ITEM 1 	 DISCRIÇAO 	 1 t'Nrnj QTDR 1 MARCA 1 VALOR VNIT 	 1 	1 - 	 1 

Ew 1, 





Cano bauts moada ccei8ehdt oboda • psiu da ~ de ' 
ornato nw,4n, do 'arç.s do bosnc ..d. sb.sdos sob - 	1- 

mopeçio cle~ e ina,upul.dos co. c-ondv4ca h,10èo,c,s 

saj,tatnnss. seguido de tnicdí.ii, toogcda,nailo IKtoa do 

i.c.dc. tknoon e 	cato,. ntIça.s. goc&as paL 

sponevrun,. lendón. ecaEulo, e nc4ta I,niébco,. Adíntos e 

co,.djvoaivios 

 

de tec.,kg,wc Ia h i vq ..lo  M. atolo pcnrnlidos 

Ea*.lagait pewvan. de pLeI,lcft tansç&t000. rtaaMIfls e 

MØvxo. hmp 	ole 	'Lado fe.. PtamcivlOa tML). quo S*IIMSS 
d.szaiio. o quarenta 

2 
ínlegndade do produlti aio o  nvt,n,onçodo consumo. contendo 1 

11030 DabOi R.S22 00 nte e dois reais R1241 100.M e ut nu1 e cem 
Itg, acondicionado, co. caixas de papelâo Ia,adas enlaças 

coa 	lC k 	& esitata,ocm de-ato "na etunlnrsa.ie oa 

de •dtni.Ik- açSo, 1MJeedõoÍa, ui,tonnflãn instnc.oral por 

pvwçlo .v,àvuero do hoe. dai. de validade, povo do pro&Io. 

tençotatu,. .Ie c.tncsem. .n,zenr,e,uo e coon açio. 

dc ,cos,t. ra, M..Menv tu A,çobun'SlF/t)IN)A o 

eanmL,u dc .nspcçáo elo SIF. Cu.,aeienslaças gerais o puvdtuo 

tinaS apicu001ar ccq 'vonne4ho bt,l,hane 'Moo carac'et,aoco, 

taça ana, do kn,tn,k prda a,j parte. e,ande.da, Pçazt 

para :c.u..sn. tiunin,' de 1 1:- 1k, 1 iliCtOt na dais da enlrcga 

- VALOR  R DOI OT  R540$l50,0O 

g..avtccnioa e oiro .ini, 01 rorcnrnt e rowuralo  nade 

Jc 

VALOR LiME 

F,XT, 

VALOR 

TOTAL  

VALOR TOTAL 

wr.ls e i,oc te.,, R529 230,00 dwawos 

cinqisli. 'nas 

t. . 4= R542 WO.00 
u.raL. edou nui 

O flOVC1OI ItASS 

R$72 130,00 

VAI.OR UMT 

£XT. 

VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL 
1 	nt. 

y 





/ 
: 	•3L11- 

à.

I  

Carne bo'n ulpda. nnds.aca (cS) gw adaçio de  

iiTtnlo e nitrilo, capado gordun intimo, a 30%. Aspecto do 

p.odi*o sovo. cor m.noai chio. cnct.riMsco de cantes 

a~e secas. sem paaa de c~ rosca caaciiabc.s 

de pwdiso, visados (rutnlo e mas(o). odur próprio l,itolado digasto, e 

á vácuo cm pacote plârsoode SOOy ou 1k1. scoMsc.rnado, cai 
225 

S~ do 
R53500 . v..cecor. R521'S?S. OO 

taeiaiie nat 

cias, de papeilo h~e at~ruía coxia 10k4. '. SenSo oaloccnlo, e tcicnla 

ident.Sics$io do produto o do lulumarte. inIont.ção nuoncional 

por porçâo. n'neo do lote, dar. do Sflicsçlo. coaióções de 

rniztflflt*0e peno pci reatamento, araernown, de 90 tu i. 
data da colega, nSna,o do roglito no Minisiso da 

kw,cuJftisi/StFDPOÀ e carimbo de .iaçcçlo do 5W 

- 	 VALOR DO E3to  R$2 17.875,ã0 

ámos. 	 e aeseoio e cinco nos, 

wniTtó?flxcu:s,VA ME ou cn  
11KM DISCRIÇÃO UNID QTDE MARCA VALOR UNIT 

VALOR VNI r VALOR VALOR TOTAL 

IX?. TOTAL EXT. 

(anho bo.isia itigaja. descia e ncca (chaiqiie) ates, adição de 

lihItilO e flhlr5t, 1 e hC%a de iecdura  n6cnct a 10%. Aspecto do 

plc4aSo •c& 	d.hr tnWsOeTi claro. ccsicnflsco de cts 

salgadas e seca,. acm picaoiaça de colonçt' 'Gota ca,aclaislsc.a 

de piodasos vindos (nhb,loe 	tido. odor rooçtio FmdaLado 
wa C 	1 	L 

à s.ca. ,  em pacote plasbco de 5" ou lkp. aconda~ em 
KS 20-5 

do 
R53500 . mac. e cinco 'caio 1t572 62500 .scencos tei 	e vinho 

cal'as da papeláo lucrada.s e nsacs « 	0kg. com  Seitio 

dc si&açãa do produto e do (sbrs,amo 	inviaçio ms.cka,sJ 
c.o Tesa 

pca pceão, rrasvao dokiqc. diz. dc fa,csçM, comtçka de 

atssintnÃn,eiaIo e pais P. cotiaaiÍslO ITilIlaIliO de 90 dias na 

laia da entel. az so do rcwaao 	, Míniltémo da 

sn:uScz.StF DIrOAc csr.nto de inspeção do ME 

VALOR D( t? tr    R172 623.00 

Leitas a.aa. 	 e 

= 	 -- 
- 	 IÁYTEI1.  AMPLA CONCÇ)ULNCIA 

rrg.sg DRSCRIÇ?.O UMD QTDI MARCA VALOR na? VALOR Lifi? -- - VALOR VALOR TOTAL 

flt TOTAL FIT, 

Sarcla,t.aa eisa nlca a,,seslivcL sem cOnsenwiei quinucós. 

pronas rara 	. cisctiiz çn't&.14a,s laia oço aSe-fitil. as, 

peso liquido ate 125 @  o peso liquido deenado de 84g A 

embaaiagena detiorá comer ettcnuin.ta o1 dedo. do 

.dac6c.ç&o e proccdéac.a. rttscrn dc leio. dat. de 
OD 

R~ 
W ' 00 ri pele R$126.000.00 

Cento e "15110 O 

dais de vatsdade. quamidsde do podiso. a~oasnc.onal Crusco trai reais 

por porção. núhnsro do reg'ao no Ministério da Agncukun 

SW.DIPOA e aacader as eap.ciSaçdes tcacsr O FoMe 

doe,. apecienlas vaisdsdc munia dc 6 mesca a panas da data 

alt entres. 

vAwa DOL1flt  RS12&0%.Qy 

mil rrej/i 

WTtII -COTA CLCSIVA ML OU £1?  

ITEM DISCRIÇÃO UNID QTIa MARCA VALOR UNIT 
VALOR UNI? VALOR VALOR TOTAL 

EXT. - TOTAL 

Svdsr&, n 	nico 	t'w.tnc. ser,' cooscnsnttl quuncos. 

picota pala o consumo. coulsalagousi lassa tipo alsee.ftcui. com  

peaoliquhded. 15erpciohsquaniudnral.,de$4 g A 

embalagem desci, cnTIcr ntrr,wncrzz n dados de 

udcnu6cação • p,nocdósucua, naan,cutu,Ic loto, datado fab,icscào. 
Laia 6000 

Robsoju 
R$7.00 sesoriais RSI2000.00 

qtsarrtiva e dois nul 

data de saudado. qasaa.od.de  do prJota, rnknnsk ntfl,acoiaj ('naoe es., 

pa porção. maTflSo do repamnt n Muust,nn da .kncilrsn 

SIFDlPOA • atender a, napcciücaçAcs locausas O psostuso 

devera apresentas vabdade n.ams de 6 moita a pctr aia dato 

& cfteep 

- VALOR DO LOTE 1r-  R$42 000 ' W 

qaensa e dos, a.d rea, 

IfltMI 	 DCSCRIÇÂO 	 jixiDi qrDe 1 MARCA I VALOR UNrI 
•AWSVii 	

1 

N1Í1  

—7' 





/ •'q ..i 

— 

c'nlcmku cm pi. ~opor Itta arq»ndo cai, ferro.  
acido fõlco o .UWCOMO oleosa de Izirtr SEM SAI. 0 

pio&ao nio de'., conter paoi0idSc .ipiác.iws de psiMtna.  
oedutai Io4ait, r& 	.arads& torduas U.t. 6bn 

alimenise 	sódio cri, picota $Uocas de 1001 com 

.deui¼.çào do prorssioc 	tncne, n'do reIpRio 00 Órjâo 
Pci 9 000 Kinno RSI.35 

vee 
	

' 
5(512.150,00 

doze Ti*I CC0101 

CL'iTCaCDrn. deu de .us*ilsgane peste de nd.d.. circo 001510; cq'a 	real 

aond,cionados co, 6sdot Iscados de II 	Prezo de vilidade 

6.06 meses, punir da dno da enffea do produto 

EapeciIfca&s açetua oa pe.a  asislacin Isolo 4e 

moki. odores amanho.. ,ubànc~ nociva e qsai.quct acto 

tpodeatçwes. — 

Sal refinado iodado, .a*slqem p~ pobetila.o 

uwuiuenr rrsntoll, 	o. l,,.ocuc,e fechado pos 

tcnnos,o4daem. com  dentullc.çlo do prodito, do Sbxaen. 

rrgistmnoorgiocompcmenle. Kg 2100 l.s,SoI RS1.24 
um mal e vinte: 

Ri. 604,00 
doa mis, sencotol 

date 4e «rtalsgan e çsazo de vsbdsde e peso h~ de 1 kj. 
qiMifo cenhssos e quarto reais 

scondicionsdos cio didos bcsados eco 30 it 	Imenso de 

UTisflW. F..pecific.çëea itT.ss.s m, wõpei• embalagem 

Tenipao coadirncnlado conitemo esguio liquido SEM 
PIlV.1A. canmnain. entwgnn pnmana gastaia pléscíci 

corando 500 mi coo' idemificsçlo do çeQóao e do SMcae. - 
n do seiUo noÕtflo coqlipetøil.. dar. de enib.I.sin e prazo ToiiÇ.eio dl 

seu ciii e quase ,mi. 

de ,abd.dc. .cc*m.do. em cana de p.peiio ].,rede e 
(b( 2.400 

Coa 
RUi7 cinquenta e sue R$13 761.00 ..uc,.to,e 

lotas. contendo 12 usiidsucs hino de isa., emito.. 
1~1 ou sca,enr.e oito real, 

 

.ub~ nocivas e quamaquer 000»i lapou de mnipsnzaa Ptazo 

flisa de Ssdade d. 6 meses 4. da,. da eitea 

\'mat.gre de álcool. suidez volatil 4% embalagem ponham. 

wnti plánaca tirando 500 nd com idat&~ do çeoditoe 
do (abnesoMe. rigisteo no os*o tonçemerde. daca de esrbal.gem 

e prazo de vabd.de. aooridscmonsdos em a.... dc p.pei4o 
Caí 2,400 Manta 5(53,00 cinco til, R512 000,00 doze nai rei 

lacraia e uit.ets contendo 2 z,rdade, L.nte de irçswa, 

Pinto nalín.., de vaidade ik 6 uuw.ses da dela da cna'cp 

VALOR DO rô 1-1,  Z  R43.$09.0O  
qwteirIo e t3eoceolo, chove 'volt 

LÕTEJI -VXtLVSIVO ME 0V - LPr  

ITEM DISCRIÇÃO UNID QTDIe MARCA VALORUNTT 
YAWRUYIT 

fll. 
VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL 

LX'L 

Oito de soja rcfúíado tipo I. esis garraia pci com coate.4o de 
900 is coo .deimtc.çlu do produto e febnease, mfonmçao 

noincionil por pocçie. & do repito mo degle cvnS dita 

de embalagem e peito de validade. acondicionados mi c.aa.s de 
5(5620 

WIS iTSii e Viole 
R$24 $00,00 

vi ore e quem mui 
p.944o tarada, e nacia, torseade 20 idudade, Isento de itaoi mlilhoe reais 

odores eia.nhoa. .ubizintu aocins e qual 	~ tape de 

orçueza Prazo de validade niànüno de 6 nw..s da dais da 

ceuta 

- lu~'egeol remai-35 .'5%6clmÕo..ab..edc  

óleos vegeta,, liquido, e rnreseaceiiSc.ts e san goedina tn. 

cntsalagevi pnnwia pose plástico de 5005 oordeodo 

ídenstEcaçio do prorSaso e febocana., aknieçao ~~ pos . 1e e Sano sai. 

2 porçio. data de emb.lagemn e'ou prazo de s.hdadee 5 tE.. Usid 3 110 Dci... R$7. IS 
— te., e Weate 

5(524212.00 oiioceoto. e Seara 

acondicionados em c.i, de papelio lacradas e mmcl... Prazo 
centavo, 

e do.a reais 

nmsois,..n de valioiJo dc imetesda deu da emga 

l:çpeç.Ocaçt,eo lmç.rsti. na  própria anb.lagem Estep' 

VM.OR DO tff ,C tlS49.68200  
qaeaee move SL sessesnsos e aena e Sou raia, 

Valor Global Iam lote.: 5(54001 199,0C uarr0 ralbões o.!. Aao.e 1te4 00%t Teafl) 
P. de Validade da Propoalar 60 tIcisehilsI dias. 

Praia 4. £.tre5.: 	dez idia, 

Oeetarnn pan icdc. os Se de talo. que 001 preços odos .itlo melísdas todas o derpe.aas íii&nse, sobre o fon».ImeMo rekrenmes. msib000s. ericaqoa n'cail e deste,, 

Mus,i aÜneliccl a execuçio do objato deixa licitado 

DecLaramos. pit, todos os Sede tato. que asr.uu.n 	 os leqiaslios de habíbiaçio e que nossa Casta rioposta esri teu coritóníndade colHa, e'ugJncisa do vutuiosno 

coobocalório lediSi 
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