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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 Dutra, n°250 - CentroS 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@hotmaiI.com  

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

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

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

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

1 Açúcar granulado ia  qualidade - embalagem primaria em pacotes Itajubã Kg 10.000 R$ 	3,51 RS 	35.10000 

de 1k9, 	livre de impurezas, 	insetos ou microorganismos que 

possam 	toma-lo 	improprio 	para 	o 	consumo 	humano 	ou 

comprometer o armazenamento. Validade minima de 120 dias da 

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

pacotes de 1kg inviolados. Produto caracteristico da tipificação sem 

a presença de insetos ou 	impurezas que comprometam o 

armazenamento ou o consumo humano. Registro no niinisterio da 
agricultura, validade minima de 120 dias da data de entrega do 

produto.  
3 Café à vacuo torrado e moido - empacotado 	a vacuo, puro, Principal Kg 5.000 R$ 	10 :  14 R$ 	50.700,00 

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

Apresentar selo de pureza da ABIC. Validade minima de 120 dias 

- da data de entrega do produto.  
4 Sal refinado iodado 	embalagem primaria, pacote de 1kg sem Nota 10 Kg 700 R$ 	068 R$ 	476.00 

impurezas. Registro no rninisterio da saude e conslituido com 

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

entrega do produto.  
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 	 • R$ 114.706,00 

•-' 1V - 
Valor por extenso: Cento e dezesseis mil e setecentos e seis reais. 

LOTE 02 

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

1 Feijão carioca de ? qualidade- embalagem primaria em pacotes de Itajubã Kg 12.000 RS 	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 P qualidade- embalagem primaria em pacotes de Tio Márcio Kg 4.000 R$ 	3,25 R$ 	13.00000 

1kg, invioladosa e livres de impurezas. Validade rninima de 120 . 
dias da data de entrega do produto.  

3 Feijão branco de? qualidade- embalagem primaria em pacotes de Kicaldo Kg 3.000 R$ 	351 RS 	10.530,00 

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

dias da data de entrega do produto. 

R. Prefeito Almir Dutra n°250-Centro - Maracanaú!CE . CEP:61900-160 - FonelFax:(065) 3371 2236 

E-mail:rdcomercio@hotmaiI.com  - CNPJ:02.21 5.25810001.30- CGF:06.263.958-7 





a. 	 L,c'r,wTe 2 

À, 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de HortzontalCe. 
PREGÃO ELETRÔNICO W 2010.12.06.1 

Objeto: Seleço da melhor proposta para registo de pregos visando fumes e eventuais aqu tçtes de re'o ai ertoos dest'a&s 
aos alunos assados pelo Programa de Mrneinlação Escola' do município de Honzonte/CE 

MARCA 	1 tiNtO 1 QUANTI 	VRIJN[T 1 VR. TOTAL 

Sardinha em óleo comastivel, sem calservan 
quirniCos, pronta para o consumo, embalagem laia 1 
abre-Mal, com peso liquido de 1259 e peso liqu 
drenado de 84g. A embalagem deveri cor 
externamente os dados de deiitiflcação e procedtn 
rrt)nefo de lote, data de fatncaç*o data de valida 
quantidade do produto, informação nutrioonal por porç 
número do registro no Miintério da Agricultura SIE/DIR 
e atender as especicaçóes técnicas O produto 0ev 
apresentar validade mínima de 6 meses e partir da data 

LOTE 12- 

ROBINSON 	
TA 

CRIJSIJE 	
LA 'e000 Ins 	4,881 R$ 	8784000 

oitenta. iate mil, oitocentos e ,quarenta reais 

OU EPP 

ITEM -- 	DESCRIÇÃO MARCA LINID QUANT VUNIT R, VR.TOTAL 

Sardinhas 	em 	óleo 	comestivel. 	sem 	Co.nservantos 
quirnicos. 	pronta para o consumo embalagem lata 	po 
abre-leal, com peso líquido de 1259 e pese lodc 
drenado 	de 	Bdg. 	A 	embalagem 	deys'á 	conter 
externamente os dados de ideflticação e procedência, 

ROBINSON 
número de lote, date de fabricação. data de validade, 

CRUSUE 
LATA 6000 R$ 	488 RS 	292111, 1 

quantidade do produto, informação nutriclonal por porção. 
número do registo no Mirsténo da Agricultura S1FJDIPOA 
e atender as espeoficações técnicas O produto devei 
apresentar validade mínima de 6 meses a pertr da data de 
entrega 

VALOR TOTAL DOTÓTE 12 i R$ 	29.280,00 

vinte e nova mil, duzentos. oitenta nata 

LOTE 13-AMPLA CONCORRÊNCIA  - 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNJO 
QUANTI VR.UNIT 1 	VR. TOTAL 

Arroz branco longo fino tipo l ' ernbaiagem pnmána de 
polietileno 	transparente. 	resistente, 	atóxica, 
heimeticamente fechado por termo-soldagem, com peso 
liquido de 1 kg:contendo identificação do produto, nome e 

/ 
endereço do empacotador, número de registro do produto 

 
no 	Orgão 	competente 	a 	procadéflaa, 	wfonnaç4o 

ITAGU  KG' RS 	4.46 RO 	13.104,00 
nu7.cional por porção 	data de ernbalagr e prazo de 
validade, em lerdos lacrados de 30kg '(especificações 
impressas na própria embalagem). isento de mofo, odores 
estranhos. pwesitas, substâncias nocivas e quaisquer 
outro bpo de impureza. Prazo minmo de validade de 6 
meses da data da entegt 	.' 





t Partoilizado longo fino tipo 1. embalagem 	 1 	
\( Ina de potietieno aanspnnte 

etcame*e tecfl.00 w termo-sddagern. corn pisão 

teço do wnpacotado. número de registro do produto 
lo de 1 kgÁontendo idenbficaç&o do produto, nome e 

 / 

/7 

&gão competente e procedência. informação PREDILE 24750 RS 	4.54) R$ 111365.00 
,onal por porção, data de embaíagyfl e prazo de 
ide em fardos lacrados de 3Ckg (espeoscações 
&ssas na pttpna ertaiagbm) isento de mofo, odores 
inhos, parasitas, subst*noas nocivas e Quaisquer 
1 vpo de impureza PraAb validade minimo de 6 
se da data da entrega 

cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e 

4. 

-. '- 	LOTE I4- COTA EXCLUSIVA MEOLIEPP  - 
ITEM DESCRJÇÂO MARCA UNtO QUANT VRÁJNIT VR. TOTAL 

Arroz branco longo fino tipo 1, embalagem primária de 
pohetileno 	fransparente, 	resistente, 	atóxico, 
hermeticamente fechado por termo-soldagem. cor peso 
líquido de 1 kg. contendo dentkaçêo do produto nome e 
endereço do empacotador. número de registro do p'odulo 

no 	
órflo 	competente 	e 	procedência, 	informação 

ITAGIJARY 1(0 975 RI 	4.48 RI 	4 368,1)0 
nutricionai por porção, 	data de embalagem e prazo de 
validade, em fardo, lacrados de 30kg (espeoceçóes 
impressas na própria embalagem) lseno de mofo, odores 
estranhos 	parasitas 	subetártcsas nocivss e Quasgue 
outro tpo de impureza Prazo rnirwno de validade de 6 
meses da data da entrega. 

Arroz 	Parboillzado longo 	fino tipo 	1, 	embalagem 
pnmãna de poiseteeno transparente, resistente. atóoo 
hermeticamente fedado por terrno.soidagei'n, com peso 
liquido de 1 kg, contendo identificação do produto, nome e 
endereço do empacotador. número de registro do produto 

2 
no 	órgão 	competente 	e 	 infiorm~ 

PREDILETO KG 820 	RI 	454 RI 	37455 D) nt.tioonal por porção, ata de embalagem e prazo de 
vaidade, em fardos lacrados de 30k 	(espedficsções 
in'ressas na própria embalagem). Isento de mofo, odores 
estranhos, 	parasitas. substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de wnpureza. Prazo de validade mínimo de 6 
meses da data da entrega 

- VALOR TOTAL DO LOTE 14 	R$ 	41.S23,i 

quarenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais 

15- EXCLUSVA ME 01) EPP  

MARCA IJNID QUANT VItUNIT VR.7iL 1 
)lietdeno 
feø'ado 
produto 
catador 
patente 
agem e FIBRA KG 6900 RS 	5 38 RI 	1 ' '.2.30 
ficaçóes 
adcs de 

odo'es 
.jaIsuer 
no de 6 





a 

INI 

Margarina vegetal caiu sal —55 a 75% de lipidios, é base 
de óleos vegetais liquido, e interesterilicados e sem 
gorduras trans, embalagem pnmâna pote pléstco de 	 - 
SOOg contendo ideritrflcaçâo do produto e fabncarde 

2 tmaçio ntnioonal por porção, data de embalagem 	ADORITA 	UND 3480 AS 	5 12 AS 17.817,60 
Sou prazo de validade e S.I.F.. acondicionados em caixa 
de papelão lacradas e intactas. Prazo mínino de validade 
de 4 meses da data da entrega Esoecificações Impressas 
na peópna embalagem Entrega rneq,sal 	

VALOR TOTAL DOLØTE3I R$ 44.21760 
quarenta. quatro mii, duzentos. dezessete 

reais e sessenta centavos 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 	 1 R$ 	 1313.791.201 

dois mllhÔes. trezentos e doze mil, setecentos e noventa e um reais e vinte centavos 

Prazo de entrega: MSximo ID dias apontar do recaimento da ordem de compra. 
Validade: 60 (sessenta) dias. 

Dedaranos para todos os fins de d'feio. Que nos preços ofertados estio induldas as despesas incidentes soore o fornecimento 
referente a tnbulos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos para todos os fins de dreno que compnrr.os plenamente os requIsJtos de habdrtação e que nossa Carta Proposta esta em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatôno (edital) 

Fortaleza. 28 de dezembro de 2018 

ri 

jv 





- —. 	

Lac 

PREGÃO ELETRÔNICO Nt 1018.1204.1 - SRP 

1L55. 

VAUINA 

LLEÇÂO OE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO F1JT'JRAS E EVENTUAIS AQUISIÇOL 
ALIMENTICIOS, DESTiNADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE AUMENTAÇÃO ESCOLAR DO 

O DE HORI2ONTE/CLCOM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS EXCLZJSIVASAME E EPP). CONFORME 

DESCRIÇÃO DOS LOTES 

LOTE 13-AMPLA CONCORRÉNCIA_________  

ITEM ESPECIFICAÇÔES UNIO QUANT MARCA VR VNIT VR TOTAL 

ARROZ flANCO LONGO FINO TIPO 1- EMBALAGEM 
PRIMARIA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, 
RESISTENTE, ATÓXICO, NERMEI1CAMENTE FECHADO 

POR TERMO-SOLDAGEM, COM PESO LIQUIDO DE 1KG." 

CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 0 ORGÃO 
 

COMPETENTE E P*OCIOÉNCIA, INFORMAÇÃO"< 

NUTRICIONAL  POR  PORCÃO.OATADEEMSAIAG€M"L\  KG" 2-925v MESTRECUCA RS 3.99 R5 11610,15 

PRAZO DE VALIDADE. EM FARDOS LAaADOS 0€ 30KG  

(ESnOIICAÇO€S IMRESSASNA PROPRIA EMSAI,AGLM), 

ISENTO 04 MOÇO. ODORES UTUNHO PAAASITAS 

SUBSTANCIAS NOCIVAS E QUAISQUER 0(1110 TIPO DE 

IMPUREZA. PUlO DE VAUAOE MINIMO DE 6 MESES 
DA DATA DA ENTREGA. / 

- 

 

ARROZ PAflOIUZADO LONGO FINO TIPO 1- 

EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIETILENO 
TRANSPARENTE, RESISTENTE, ATÓXICO, 

. 
T_'v 

HERMETICAMENTE FECHADO POR TERMO-SOLDAGEM,  

1 
. COM PESO LIQUIDO DE 1KG. CONTENDO: 

IDENTIFICAÇÃODOPROOUTOjOÓRGÃOCOMPETENTE  

. 

2 
E PROCIOÉNCIA, INFORMAÇÃOflZiONAL 

KG 24750 ARA R$ 460 R 	113.flO .00 
PORÇÃO, DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE, . 

EM FARDOS LACRADOS DE 30KG (ESPECIFICAÇO€S 

~ESSAS NA PIOPRIA EMBALAGEMI, ISENTO DE 

MOÇO. ODORES E5TtANHO1 PARASITAS, SUBSTÂNCIAS 

NOCIVAS £ QUAISQUER OUTRO TIPO DE WPURCZA 

PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES DA DATA DA 

TOTAl 

Valor total do 101113: R$ 125.520,75. CINTO E VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E CINCO 

CENTAVOS. 

Preço CIF 

Prazo de validado da proposta: 90 Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Declaramos, que nos preços ofertados estio Incluídas; todos as despesas acidentes sobre fornecimento referentes a 

tnbotos, encargos sociais e demais ónus atinentes a execuçio do objeto desta lictaçio 

Declaramos. para todos os fins de direito, Que Cumprimos plenamente os requisitas de habHitaçio e que nossa Carta 

proposta está em conformidade com as eugknclas do Instrumento convocatória ledltal). 

-'-'3 
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11W DCSCRIÇAO MARCA UNIO QUANT. 
VR. UNIT. POR 

VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 

POR 
UNIT. (RS) EXTENSO 

- EXTENSO 

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade. In natura. CEASA XC 90 10.50 cinqüenta 945,00 equarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco  
uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres 
de sujidades, parasitas, larvas, 

reais  
— 

cento e 
onze mil, 

Cincil reais e 

Banana 	prata 	tamanho médio 	(100g). 	de noventa e 
novecentos 

CKASA XC 18750 5.97 LI 1.937.50 e ifinu e 
primeira 	qualidade, 	in natura, em pencas sete 

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

polpa 	linue 	e 	Intacta, 	devendo 	ser 	bem 
cinqüenta 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
— 

centavos 

oriundos do manuseio e transporte.  

Laranja peta tamanho médio, de primeira Irês reais e 
sessenta e 
um mii, 

qualidade, 	
frutos 	com 	grau 	máximo 	de CEASA 1(6 16500 375 

setenta e 
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 XC 225 10.47 
quarenta 

 2,355,73 
ecinco 

Maçã 	nacional, de 	primeira qualidade. In sete 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.  

vinte C\ 

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

80% 	de 	inatur'açio, 	frutos 	de 	tamanho clnqtlentae 
seiscentos 

uniforme, no grau máximo de evolução no 
CEASA XC t1250 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. 

/Ç'tQ •N 

/. 't'• 	•",\ 

1- 

PÁG INA 

PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÁO ELETRÕNICO N° 2018.12.06.1SRP 

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

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

iflfl i. aMpi a rnrdrnnotrarlk 
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LOTE 13-AMPLA CONCORRÉNCIA 

VALOR VR. UNIT. POR 
 

VR. TOTAL 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT. 
UN1T. (*5) 

VALOR TOTAL POR 

Arroz branco longo fino tipo 1, embalagem 

primária 	de 	polietileno 	transparente, 
resistente, atóxico, hermeticamente fechado 
por termo-soldagem, com peso liquido de 1 onze mil, 
kg. contendo: Identificação do produto, nome duzentos e 
e endereço do empacotador, número de três reais e 

sessenta e 
registro do produto no órgão competente e ELMA KG 2925 3_e5 

oitenta e 
11.26125 um reais e 

procedència, 	informação 	nutricionai 	por cinco 
vinte e 

porção, 	data de embalagem e prazo de centavos 
cinco 

validade, 	em 	fardos 	lacrados 	de 	30kg centavos 
4 (especificações 	Impressas 	na 	própria 

embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 

estranhos, parasitas. 	substãrtcias nocivas e 

quaisquer outro tipo de impu4a.  Prazo 
mínimo de validade de 6 meseí da data da 

entrega.  

Arroz 	Parboilizado 	longo 	fino 	tipo 	1, 

embalagem 	primária 	de 	polietileno 

transparente, 	resistente, 	atóxico, 

hermeticamente 	fechado 	por 	termo- 

soldagem. 	com 	peso 	líquido 	de 	1 	kg, noventa e 
contendo: identificação do produto, nome e seis mil, 
endereço 	do 	empacotador, 	numero 	de /  três leais e 

duzentos e 
2 registro do produto rio órgão competente e DISAFR/ KG 

/ 
24750 3,89 

oitenta e 
96.277.50 setenta e 

procedência, 	informação 	nutrlclonal 	por nove 
sete reais e 

porção, data de embalagem e prazo de centavos 
cinqüenta 

validade, 	em 	fardos 	lacrados 	de 	30kg centavos 
(especificações 	Impressas 	na 	própria 
embalagem). 	Isento 	de 	moto, 	odores 
estranhos, parasitas. substâncias nocivas e 

quaisquer outro tipo de impureza. Prazo de 

- 

validade mínim) de 6 meses da data da 

entrega. ______ 
VALOR TOTAL DO LOTE R$: 107433,75' 

cento e sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos 

Nt 

MeR ,  -14  

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

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

Declaração de que nos preços ofertados estio 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). 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos encargos trabalhistas 
previdenclários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal, custos e demais despesas que possam 
incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro; 

Declaro que a empresa proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

fl26 DE DEZEMBRO DE 2018 
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PAÇAW 1 

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 Muras e eventuais aquisições de géneros alimentícios 

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

LOTE  -AMPLA CONCORRÊNCIA 

VR. TOTAL 

I'TIM UNID DESCRIÇÃO MARCA OUANT 
VALOR Vil. UNil, POR 

VALOR TOTAL POR 
IJNIT. (R$) EXTENSO 

- EXTENSO 

dez reais e 

KG Abacate 	de 	primeira 	qualidade, 	In 	natura, produtor 90 10.20 vinte 91800 
novecentos 

tamanho médio, tamanho e coloração uniformes e dezoito 

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

reais 

parasitas, larvas. 

cento e 

dezessete 

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

qualidade, 	In 	natura, 	em 	pencas 	integras, produtor 18750 625 vinte e cinco 117.187,50 oitenta e 

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.  

três reais e 
sessenta e 

 
laranja 	pera 	tamanho 	médio, 	de 	primeira noventa e 

cinco mil, 
3 KG 

qualidade, frutos com grau miximo de evolução 
produtor 16500 3. 99 

nove 
65.835,00 oitocentos 

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

uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e cinco reais 

com brilho, sem machucados. 

dois mil, 

dez reais e 
trezentos e 

 
4 KG Maçã nacional, de 	 In natura, primeira qualidade, produtor 225 10,25 vinte e Cinco 

seis reais e 
nte e 

tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem centavos 
cinco 

larvas, 	parasitas 	e 	outras 	impurezas, centavos 
acondicionada em caixas de papelão.  

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 36.562.50 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, som machucados. 





4<3 

LOTE 11 -AMPLA CONCORRÉNCIA 

VR. TOTAL 
ITEM UNID DESCRIÇÃO MARCA QUANT. 

VALOR VR. IJNIT. POR 
VALOR TOTAL POR 

UNIT. (RS) EXTENSO 
 EXTENSO 

Sardinhas em óleo comestível, sem conservantes 

químicos, pronta para o consumo, embalagem 

lata tipo abre-fácil, com peso líquido de 125g e três reais e 
sessenta e 

seis mil e 
LATA peso liquido drenado de 84g. A embalagem 88 18000 3.70 setenta 66.600.00 

seiscentos 
deverá 	conter 	externamente 	os 	dados 	de centavos 

reais 
identificação e procedência, número de lote, data 

de fabricação, data de validade, quantidade do 

produto, 	informação 	nutricional 	por 	porção, 

número do registro no Ministério da Agricultura 

S?F/OIPOA e atender as especificações técnicas. O 

produto deverá apresentar validade mínima de 6 

meses a partir da data de_entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: H 66.600,00 

sessenta e seis mil e seiscentos reais 

LOTE 13-AMPLA CONCORRÊNCIA 

TEM UNID DESCRIÇÃO MARCA QuANT. 
uNIT.msl 

VR.LJNIT.POR 
EXTENSO 

VALOR TOTAL POR 
EXTENSO 

Arroz branco longo 	fino tipo 	1, 	embalagem 

primária de polietileno transparente, resistente, 

atóxico, 	hermeticamente fechado por termo- onze mil e 

/ soldagem, com peso liquido de 1 kt4ontendo: / três reais e oitenta e 

KG' 
identificação do produto, nome e endereço do 

disafrí 2925v 
setenta e cinco reais 

empacotador, numero de registro do produto no nove 
11.085,75 

e setenta e 
órgão competente e procedéncia, informação centavos cinco 
nutricional por porção, 	data de embalagem e centavos / 

/ prazo de validade, em fardos lacrados de 301ig 

(especificações 	Impressas 	na 	própria 

embalagem). Isento de mofo, odores estranhos, 

parasitas, substâncias nocivas e quaisquer outro 

tipo de impureza. Prazo minlm9e validade de 6 

meses da datada entrega. 





- 

Arroz Parboilizado longo fino tipo 1. embalagem 

primaria de polietilerio transparente, resistente, 
noventa e 

tÓxico, 	hermeticamente fechado por termo 

liquido de 1 kg '/contendo: soldagem. com 	peso ,/"  três reais e 
CIflCO mil 

duzentos e 

2 KG 
 do produto, nome e endereço do 

disafra / 247501 3,85 
oitenta e 

95 287.50 oitenta e 
empacotador, número de registro do produto no Cinco 

órgão competente e procedência, Informação centavos 
sete reais e 

nutriclonal por porção, data de embalagem e 
cinqUenta 

prazo de validade, em fardos lacrados de 30kg 
centavos 

(especificações 	impressas 	na 	própria 

embalagem). Isento de mofo, odores estranhos, 

parasitas, substâncias nocivas e quaisquer outro 

tipo de impureza. Prazo de 	Øade mínimo de 6 

meses da data da entrega.  - 	
VALOR TOTAL DO LOTE R$:  106.373,25 

cento e seis mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos 
0 

LOTE 19' AMPLA CONCORRtNCIA 

ITEM UNIO DESCRIÇÃO MARCA QUANT. 
VALOR 

UN1T. (115) 

VR. uNIT. POR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 

POR 

EXTENSO 

Biscoito 	doce 	tipo 	coquinho 	de 	primeira 

qualidade, 	à 	base 	de 	farinha 	de 	trigo 

enriquecida com ferro e ácido (óilco, livre de 

gorduras trans e sem recheio, serão rejeitados 

biscoitos 	mal 	cozidos, 	queimados 	e 	de 

caracteres 	organolépticDs 	anormais, 	não 

podendo apresentar excesso de dureza e nem quatro reais 
quarenta e 

um mil, 
se 	apresentar 	quebradiço. 	Embalagem e trinta e 

PCT . 	. 
primaria 	em 	pacotes 	de 	polienleno 

coelho 9600 4.35 
cinco 

41.760,00 setecentos 

transparente, 	resistente e atóxico, lacrados, centavos 
e sessenta 

com identificação do produto e do fabricante, 

informação nutriclonal por porção, data de 

reais 

embalagem e prazo de validade e peso liquido 

mínimo de 300g (especificações impressas na 

própria embalagem), acondicionados em 

fardos lacrados e intactos com 15 pacotes. 

isento de moio, odores estranhos, substâncias 

nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza. 

Prazo mínimo de validade de 6 meses da data 

da entrega.  ____________  

ji, 





PAç, IN 

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 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) 

27 DE DEZEMBRO DE 2018 
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CARTA PROPOSTA 
PREGÃO ELETRONICO N2016 12.06.1-SRP 

A pregoeira da Prefetura Municipal de HcdzonlefCE 

Objeto Re9eb'ode preço pera seleção de maft,a proposta virdotiturese eventuais aquisiçÕes de géneros sin-cohcos dastrados ~unos assistidos pediIItS de 
Alnsenlaçáo Escolar do municipio de Honzcnte?CE. 

LOTE 13. AMPLA CONCORRENCIA  

ITEM DESCRIÇÃO MARCA 	UNIO 1 	OTOE V.UNIT UNIT EXTENSO V.TOTAL TOTAL EXTENSO 

Arroz branco longo tino tipo 1, enibáag&n 
primária 	de 	pclielilaio 	transparente. 	resistente. 
atóxico, 	nermeilcarnente 	rachado 	pcç, termo 
soldagem, com peso liqiCO de 1 kg contendo 

entfícaçSo do produlo. nome e endereço do / TRES REAIS E NOVE MIL 
effcacctedor 	número de registo do produto no Pae•oço Kg 2.925v R$ 	3.20 VINTE R$ 	9.360,00 TREZENTOS E 
órgão 	Corrçelente 	e 	pçocedôncia. 	OfO'TUuIÇáO CENTAVOS SESSENTA REAIS 
nutrloonel por porção, data de embalagem e prezo 
de 	validade, 	em 	fardos 	lacrados 	de 	3Ct9 
eepecmcaç6e8, Irrqiressas na prórla embalagem) 
Isento 	de 	nuo, 	odns 	estanho,, 	parasitas, 
subsiánces iiâivas e quasJer astro tipo de 
~reza Prazo flnimo de vabdade de 6 mesas da 
data os entrega.  

Arroz Parbofltzado longo fino tipo 1, entaiagem 
primária 	de 	polielilsio 	transparente, 	(esistente, 
atóxico, 	hermellcan'ente 	fecha 	pos 
termosoldagem, com peso liquido de 1 kg, contendo. 
Centricaçio do p'odulo, nome e endereço do OITENTA E SEIS 
empacotador, número de registo do produto no TRES REAIS E 

MIL SEISCENTOS 
2 ôrgâo competente e procedência, Of~ Pa,ao Kg 24 750 R$ 	3.50 CINQUENTA R$ 	86.625,00 

E VINTE E CINCO 
nutlloonel por porção, data dEe entatagem e 	zo ENTAVOS 

REAIS 
de 	validade, 	em 	fardos 	lacrados 	de 	3Ctig 
LespeclOcações mwassas lia próosla embalagem). 
Isento 	de 	rtdo, 	odores 	estanhos, 	parasitas, 
substársoas nocivas e qaS4uer astro tipo de 
ncureza. Prazo de v,$idade minirno de 6 nessa da  
dará da entrega.  

NOVENTA E 
tIN CO ML 

\J '96VECENTOSE 
OITENTA E CINCO 

VALOR TOTAL DO LOTE 13 R$ US45,00 REAIS 

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

Declaremos que nos preços ofedados já estão inctjidas lodas as despesas Incidentes sobre o fcmeclmento referentes a vibulos, encargos sociaIs e demeis onus atinentes a 
execusio do objeto desta licitação 

Declaramos para todos os fins de ti mito que cutnprna plenamente os ragu sinos de habItação e que nossa cana proposta está em contQ'mbade com as exlgenclas do editei. 

26 de Dezembro de 2016 

MUNE 
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Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 
entrega: conforme ordem de compras 
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão uncluldas todas as despesas incdentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos. encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do ob eto 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 convocatóno (edital) 

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 

offis 
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COM4SSÃO DE LICIT*ÇAO PREFEIDflIJflC*AL 0€ HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO tf 2018 1206 i-SRP 

DATA E HORA DA LICITAÇÃO 2511212011 AS 1000 HS 

0*005 BM$C*RlOS BANCO CO ORASt. AGEPCa 1702.7 .7 CC '225314 

OBJETO Saçio da ,.o, proposta pra i.g.to de 	va,do Minas taRo.. aQoiNçÕss di Qôn.ncn 8~cbs dev,na,Ion aos ahnos as.,stdos pnh 

prorsra de Swtaçio Ess cm ~ 011 I*Vat4Ca 

'ENS OTD 1 UNO 	IMRCA J 	ESPECIFICAÇÃO 	
- 

	
IT - 

V TOTAL 	
V TO

TOTAL
EXTENSO 

Airoz o,mco lorgo  nnD lípo 1. .bsagen pomàrIa dê poIs,I,Iano 
lswlwwrt. ra.'rt., aãvjco. hrnhi.rw'I leCMd PC, 

/ 	wco..oâgr 	p..o bUido w 7ka ca'sfl .dflrc.çio 
ptod,AC 	1 !fS9 do rrp.cuo' flUlIO OS 

2 925 	w / p,jE / do p,t&4o no 0,9110 co.nen. . r0.$.c,a. into.r.Øo 
ct*ioamI P0' pøtçho. dMa 	 . pinos valid*Øi, 

-. sido. 'saido, d.30 N IT~~s Ir'(rn.a "5 ptøçna 
— 1iJflI N.'to di WØO 	.. barra. e4ss 

SubslfrOas flNS 1  1ifl OUITO tPO de ,lTnun. Prato 
'nni'T di ysh000i daS r's 	da dsa . .nI,õa 

R$ 	5 , 001 #NOMR? 1 RI 	1463$00 1 #NOME? 

Anor pa,tol,z.mn org Ano upo' 'i'baIagei crmwa ci 
polâ.Ii*no Irr.pa'orc. i..'.1.'i Eõaco hsirilita.ni.'Ii 

/ 	I5000 per'.r., .c ,os9.'.'. co. piso a,Idc, de '¼; 'cOrdD 

/ 	Wrt'c.çS .s c'o3So rc,'i . i(Cêiçc do .rc.cclado' 
/ 	 7 	/ 	rtiretO ê roç t" do P'O(MO i•c oeSo ccrlc.in.e 

2/ 24  ?1C 	'a 	P.nssçof 	psocid&'c'. nforflÇSorulnCiOMlpo.pc,çao,øMnd, 4 R$ 	5.00 	INOMFi? 	RI 	123750,00 	ØNOME? 
..t.IaQri . p'azç ii rSdaO.. se, 'sidos Iaç,no. di Ek 
iiw.c'CS~is '-p-en$S e'. ,róçr .1 tSQinb Ileso O. 

moo DO'OS nR5(TO4 ten Mt4W ecnn. 
qmIIqat 

:RNTOVALOR DO LOTE 13 AS:138.375, 	E TRINTA E OITO MIL. TREZENTOS E ETENTA E CINCO REAIS) 

PRAZO PC ENTREGA 0€ ACORDO COM (DUAL. 

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS 

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

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 

-Jv 
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PROPOSTA 

Numero 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 

Objeto: ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE AUMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE 
HORIZONTE/CE. (COM AMPLA PART1CJPAÇÀO E COTAS EXCLUSIVAS Á ME E EPP). 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Lote: 	 LOTE 13 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

Especificação do Objeto: 

Arroz branco longo fino tipo 1, embalagem primaria de poiletileno transparente, resistente, atóxico. 
hermeticamente fechado por termo soldagem, com peso liquido de 1 kgrntendo: identificação 

do produto, nome e endereço do empacotador, número de registro do 	63uto no órgão competente 

1 
e procedência, informação nutricional por porção, data de embalagem e prazo de validade, em 

fardos lacrados de 30kg (especificações impressas na própria embalagem). Isento de moro, odores 
estranhos, 

parasitas, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza. 	azo mínimo de validade de 6 
meses da data da entrega. .7 

Arroz Parbolizado longo fino tipo 1, embalagem primária de polietileno transparente, resistente, 
atóxico, hermeticamente fechado por termo- 

soldagem, com peso liquido dej.kgrcontendo: identificação do produto, nome e endereço do 

2 
empacotador, número de registro do produto no órgão competente e procedência, informação 

nutricional por porção, data de embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados de 30kg -'' 
(especificações impressas tia própria embalagem). isento de mofo, odores estranhos, parasitas. 

substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza Prazofie validade nituirno de 6 mescs da 
data da entrega. 	..- 

Marca:  

1 	IMariarto 

2 	1 Mariano 

Quantidade: 

2924 

2 	 24750J 

Valor unitário de cada lote (em R$) 

1 	 2,92 

2 	 2,97 

tal do Lote(ern R$) 82 048,50 	Y4 oitenta e dois mil e quarenta e oito reais 
e cinquenta centavos 

-J 





Ls9't ; 
r 	1r 

Prazo de Entrega: 	 Conforme Edital 

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

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdênciárlos, 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). 

Crateús, 27 de l)ezcuihro de 2018 

0 
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PAGINA ¶ • APregoeirada 	 O,. / 

Prefeitura Municipal de Ho,tont./CE 
Secretario Municipal de Educa çdo 
Pregão Elei rã ri ico no 2018.12.06.1 - SRI' 
Abertura das Cartas Propostas: dia 28 de Dezembro de 20,8 às johoomin (Horário de Brasília) 
&ssllo de Disputo de Lances: dia 28 de Dezembro de 2028 às nhoomin (Horário de Brasília) 

Ifl 

Objeto: Seleção * melhor proposta para registro de preços ~da futuras e evennzais aquisições de géneros alimentícios destinados aos 
alunos assistidos pelo Programo de Alimentação Escolar do município de Horizonte/CE. 

Proposta de Preço 

LOTE is - Ã%U'LA ((EVCORRÊNCIA 

!rr'rerrnr 
.'. 	 rrt_rwrnTur 	

rnrn'r. 
.T1J'" 	

•• ,, • 

Sardinhas em 6Ieo coniestloel, sem 
ronsenontts químicos, pronta para o 
consumo, embalagem lala tipo abre-
fácil. com  peso líquido de zag e peso 
liquido drenado de 849. A embalagem 
deverá conter e.xtrrnanwnte os dados 
de iden4tfcaç4o • prOcJdtMCia. nimero 0* nota, 

	

I de lote, data de jübricoç'âo, dato d. 	88 	'8000 	Lato 	RS 	.j45 daqwntaecinco R$ 	6:3 
gw.w 5fltC tit md 

	

validade. quantidade do pn.duto. 	 centavos 	 ,"0"1° T025 

infonnoçsio ri iitr*ionol por porçôo. 
número do registro no Ministério do 
Agricultura S1P/DIPOA e atender as 
&'pecaflcaçôa técnica, O produzo 
deverá apresento' validade mínima de 
6 "tese, a partir da data de entrega. 

- 	 Valor Global ao Lotou: 	 1 R$ 	63400,00 

sessenta e zrÉs mil e novecentos reais 

Ái \A' 

' MUM  
Página ideia 





n 

A~ 	bronco longa fino tipo 1, 

embalagem primário de polurrílem 
transparente, 	resistente. 	atóxico, 
herine:ícamcnte fechado por termo- 
soldagem, com peso liquido * . kg, 
contendo: 	idencaç4o do produto. / 
nome r endereço do empacotador, 
número de reginro do ~ufa no / dez mil. ,iooercntus 

gdo 	competente 	• 	roclio. Xi Gostoso ór
:vhnolse 

2925 Kg RI 	3,fl swn e tu RI 	:0.968,25 
e sessenta e oito 

,uutricionol por porção, reais e setenta e 

data 	de 	embalageme praia de cincocvntouos 

validade, em fardos lacrados de sako / 
(npecificaç)es impressos na própria 
embalagem). Junto de moJb, odores 
estranhos, 	parasitas. 	svbseánc.as 
nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo mínimo de uolidode 
de 	meses da data do entrega. 

4nw Parboilázado longo fim. tipo 1, 

esnbakgem primário * pdwtileno 
transparente, 	resistente, 	atõxico, 
hermeticas'nente fechado por termo 
soldagem, com peso liquido de 1 kg. 
contendo: identiflcaçdo  do produto, 
nome e endereço do empacotador, 
número de registra do produto 'ia / frlsreais e 

noventa e dois mil, 

2 
órgdo 	competente 	e 	promóténcia.  KiGostow 24 '9' Kg / RI 	3.75 Senta e cMao 5$ 	Ç2812,5.0 

oitocentos e doa 
lqlormaçelo nutrtcional por porção. centavos 

reais e cinaI'i 
doto de embalagem e prazo de centgisus 
validade, em fardos locrado, * 3akg / 
(especificaçdes impressos no própria 
embalagem). Isento de mofo, odores 
estranhos, 	paramos, 	substâncias 
flOciL'aS 	e quaisquer outro 	tipo de 
impureza. Prazo de validade mínima 
de 6 meses da dota do entrego. 

Va 	Globaldo lote s: as 	:op.ns 
cento. itt ini4 setecentos e oitenta e uni noite uS, e anta centavos 

; 

n 
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Leite em pó in:qirczl de ,' qualidade, 
com no ,ninizini 6.79 de proteína por 
porção de 269 e rendimento m(nímu de 
38 porções por pacote. Embalagem 
primária mezalita,ta e peso liquido de 
no mínimo j kg, acondicionados em 
fardas lacrados e 'orados com zokg. A 
embalagem 	deverá 	conter 
externamente 	os 	dados 	ek vint, e ser. reais e afinco eu,,, mil, 

Detônia 3000 Kg ê&fl*O~O 

	
PromIência , 

R$ 	27,23 vinte e rrfs 14 	8i.óço,00 seiscentos e 
informações nutneionats. número de «,,tau. ~tareais 
lote, 	peso 	do 	produto, 	dota 	de 
fabflcaçõo 	e 	praga 	de 	validade, 
número do registro no )4inisUno da 
AgricutIwWSlP/DZPØA e corúnbo de 
inspeção do 5W. Isento de mofo, 
odores estranhos. substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de inpw'no. 
Especificações impressos na própria 
embalagem. 

- 	 Valor Global 7oLoteap: 2$ 	8,690,00 

oitenta e uni mli, seiscentos e noventa reais 

Valor GJobalda Proposta: 	 2$ 1 364.839,00  1 
um ,n~ trezentos e sessenta e qw2tTo nu), oitocen cose trinta e nove reais 

Nesta oportunidade, temos o declarar, sob as penas da lei, que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão 
executados confonne exigência ediralicia e contratual, e que entregará os produtos lkitados/con cruzados no prazo máximo de lo (dez) dias. 
contados do recebimento da ordem de compro, nos tom is determinados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as especificações 
contidas no contrato, no termo de refer#ncia, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços. 

Nesta oportunidade. 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 Qvio Proposta está em 
conformidade com as ceigênclas do instrumento convocará rio (editai). 

Validade da Proposto: Carta Proposto não inferior  a 6o (natenta) iSCas consecutit'vs da sazão de abertura ,tesea licitação. confonne 
artigo & da Lei ri". .o.20/aooa. 

37 de dezembro de anis. 

' li.  

NA' 

ON 
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Jcu.5 
À PREFEITURA MUNICIPAL 1)1; HORIZONTE 

PrIo F.kIrA..Iro N° 201t12.06.I-SRP 	 - 

IMIa e Ilorírio da lilipula: 25 dc Dezembro de 2OIS,h. 11:0%,, (formo de Bn,iIia) 

Aptaat~ ~~ta de paços ecrcicate à hcitaçio na modalidade PREGÃO ELETRONICO N' 20ItlZ.06,I-SRP. quc vem sobre oSELI:ÇÀO DE 

MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PKFÁOS VISANDO FUTURAS E ~-MAIS AQUISIÇÕES DE otNeROs AIIMFiNTICIOS DESTINADOS 

AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IIORIZONTECE, (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E 

COTAS EXCLUSIVAS À ME E EP?). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 

Informamos n'e,,. subininLo Li cIausuI.; e co~ esistontei no Edii& e ias anexos conto também aos dilwnes das Leis e Decretos que rc$em este pzoccd.mcolo 

hcitattio 

IROP()ST t DE rRiç() 11.11 kÕ\I( A. 

- 
..wntflfls WAWL,4 

UM4 Masca IQ.aaII 	v. 

CONCORRtNCIA  

1 	V*ktTSS Esi..,.v. fiei EM. tP4 

a»r ad EIS a.Ø4SM a itçLø de dpi di - 	*i 6%. eçeat 
,_'t si 	• 	. — p-. — 	pw — 	 • -- _i_t_. —. 1 
maba rtrs a i-* di 	a. p 	. S'e 	-j-- a peSaS. 
naipi,ase .iat o api 5. n-flda. is. pi 	, 	 ,. 	di piidø. 

04, pou Ipid.de ,  lia acudo~- ana K 
ateia, 

 

~cu 
D.à_ lisas 	13 	1700 53 	205010.00 aeee las d*a.ea*teii, 

.adovesÕa ia.eaa dia tnbSà. '—"-- a ,.. eaa. 	W 
Ia a. 554 apia. di SadSe 	. á. '0 Mi. ps à à_a 

Ci,.. ,.W.ca a 	. 	 -'- — — a.. 5W P0.ÇAO D3AS_ 	'• 

.,.., ias II t 	- - '-,a-apsa.. 
paeçlo. lii. td  Sai.pI. 	- 	de 	- 
pias a usiatá. . Sai. di espia, - I1..d... à Ap4WtOA e aeWi 
da 	q. di se PSSIdi 	t - 	• 16% 'E5 

Kj 	D.*co 	rZaO IS 	11 	RI 	141 %4.W 	a .60 
Ew,c.lia.6s 	,a - p1dps Saapa C 	 p.S • podia, à... asMas cv 
apts.ø.ai  to. • odes *a.cwn,t.cc. iaa ias. di k41. platá a fl 
suds.Mi NÃO DCVUA (iPi TSR NlMiUi4A OUTRA PARTI Q4J1 nÃO SEJA 
F'Ol IISTVAMIYI! COXA E SOTIRPÁOX& COMO PARTI DA CO~ ETC 
Pva.ar. 	miaumo 4i 	ii.., mias n dat.adisemn.. 

vaaornJrAl, 	 -=- 	 ______ - - 	 53 	•4fl 
- ------ 	 •i-aal. a, ,n.ata .4-o, mii 

LOTE 6-COTA EUtVSW4ME OU EPP.  

P.lio de T , ,a.an I.'4 II 	E 	.,,Iad. 	<o. a4.1n 5* i4aa de no  
a,'pnil, Me amt4c'dQ. 5 1511 NVaiio til plÓÇf li ilSíl nanc?s_s eveisdan. CEMWQC 

i.ihil (lfilllÔt. tal, au 	4. naj'dad.,. 	,MIIa. . anus InbsIu4e,n de potictlei 
MAtiti, 	,aiço aio violado. ení,tqnw, iv. flnat. a nt.ç.Só. do piodasi 

•it a mmcm. da toa4umo contendo pc.o Ilqudo do Ik, aceodmcioeadc* lo. canil Kg 	D'adiei 	2160 	1117.00 	1.3 	36.720.00 d.a.i.a0 deaaaaa raia 
laceM,, cemIOkg Do-ico custa, ri ..mh,l,zco 1  dados de ídmat.Vlc.qio. rocedincial 
inY.,, . ,ma.Óa. n,lt'ai.o um,. data de tsl.6,óe. quantidad, do 	eudmo. e do eqmuro li., 5(5 
SEI! ia, SIM tini visa,  do val,d,de mio-mo de 180 dano refiz di aia de *.K.p. 

Cota - itt,,a .a nla Aa.ig,i t-iii,gel'da 'em lempelo. SDi( PORCÀO DORSAL. embalado, 
~se 1..   ir,,  tende,., de 14. .condacaorndo, em canas de papeilo I*cnd., , 

macia, tom :1 1, o>.'. ,deni,flca',Lo do raoduo 1eoc~ n(otmsi, nUKiOtuI pet 
poeflo. Ice. dais dc Fab-nnçdo. Iia,w.a.tla.. de isToas5itn. v,,.zeeanua,o e t*nictnçiC. 
pias.tm Se ,.L,dade e lamela do raptava no Mami,wno da Ajncall,m$t?-DIP(}A e carimbo 
da 	.nu&o dv 'dE Pe,eai-sl de qia m'Çator os tp.jal aIIM iDe. de.eo'gsl.me.'Ic 

IÇg Dadlcc 	2100 	RUIM 	lei 	i v6Utt 
..  

salienta 
1 ,pec, rtca.cÕ.. moçossas e. vadia.. neritaqen. C.e.ctsrl,taa, gira.. o peodroto deva,, 
.ptfucaqs' co, e ido. oa,.eien,,tico. 	tia.' nas de festasaçio $v.ds eis jana 

sinlaro, 

stmda.4.. sÃ', »l.atRÃ cti.4nR stEotttMA OITLA PARIt QUE NÁO SEJA 
I.XCLUSIVAM}Nfl COXA E SOBRECOXA. COMO PARIL DA COSTELA. ETC 
Possa pan .mit., ,lnl.,c 45 (lii,:) mas na dat. di .aufl 

ai 	iIJIOPV 
".1V 	 - - 
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Ip.dficioDncriçlo 	 tt&4 Mcs: N 	1 UIØ 1 	Valor Tossi 	IataelJaIt: ano

Carne bovina nlada, curada a neisi 4,,,,.: Ia .sI- alc!tIlE ,  -c i!v.IE.. 'apa dc 

gorôam inforisi a 1(1% M~ d. ocd-jo, nmo. cor matr.nnçla,ç'. sai nssI-» dc 

Viro, nalgadas e nec,.. som pliscoçi do c&oc,çio Sia c ncwir.ica da p,odutos 

curados (niiin o nsnlo) odm. piopins Embalado É niesso cm pacote plisilco do S000 ou !"amo CIRCO 

lk, acondicionados cm caixas da  pondo lacrada a intactas com IOk$. c~dont,Aoeçto Kg Psniso 1075 5 5tÇ' RÇ 	'I V003nuto 
 mamila sarna "oco nss 

do prodizo edo tabncaaa. mtonnaçio ry,airiçioaal pos poiiõ. uwmaO do las dais de 	 raninon 	
afila CCrIIS'ÓI 

6briooçic. cond,ç&ou de .rmazeotanoalo e praxe papa oresunio minem* de % dias no data 

da o,Incfl 'irada da ccgjt'o no M,r,iacãrio da Ajncutruii$SIF.D?OA a canmbo de 

-,sves.n'rP SIv 

acuei. etri, adlacaaa..alealanah 

LOTE II -AMPLA CONCORRÊNCIA  

11cm 1 Valer 
ValouToini F,ai.na.C.lO E 	fim,,, v.Tocal 

S.raad-carccconwi:aadl, som CóMrfltfltG ç -,utiÍcoi, pisinti pM10C5010J910. 

c.ruagcin lati lsa ahre-Ôc,I, com pelo iquaco de II55 e polo liquido drenado de 84s A 

~~donui com. ,ntitii,amenlo cm dado, do dailsAcaflo o proceddocia, nimbo1 

ICCO RS 	4.06 RS 	73,CdO.00 1 	qualw —ii qactro nela alda 
do lote, 	daI, de fabeicaçlo. dali de aladide. 	quaab&uds dó poedsais. aotormsçloj Lii. 	I'a. sItias 

n,ivscaoaal por potçlo. admiro do ropsire no abonaria, da Avicultura SIKDEPOA • sois centavos cenU 

alouder as npocilic.çbes aacnicas, 0 produto doiori aprmcrnw validade miasma dc 6 

mosca a pan,t da daI, de cCllo,. 

valor sujas, 	 m 	ei.uela,w1 

moeste o cri. mil  o odte.is raid, 

LOTE 12- COTA EXCLUSIVA MLOL EFE  

lotos FapedfloaCittVfllØe JlJndd Marca Qisol Q~1 - 
Valor  

1. 
v~ 

ValouTodal Eilcsso tais Esterno 'Tocai 
- 

Sssd,ai sa cm olco ;oosnilavl 	som oontcriootes qisamicos. pronta para o consumo, 

crn, dagem los, lipo abr.-fac, 1. tom peso liquido da 1358 e peso liquido Jantado do 84&A 

csnooaacus devcaa cccccc cxsrroamenle os dados de iduanlificaçIo e proccdinois. .sümao 

1 de luar, diii de W.,~0. data do validade, quisdidide do produto. as,fonnacio Lala 	Palmeira ÓOCC 555 	1 	11 RI 	24 W.00 	
55a150 'essa c .iSro NaS cicia 

siaotcioxisl por porçdo. rumero do rflinlso ao MI infuso da Avicultura SIPDIPOA e 	1 
seis centavos centa'oe 

ilesa, ai capocal'iosÇ&s técnicos, O çcc-to dcvocd apirsrts' validade miasma de C. 

,imass pana, da data de enilegi 

vasc'LUlAb--- 	----.------ 	- --'---- cz.: 	 mi  

vIsto e qeala'a mlk fraturas o sasuada reak  

LOTE 13-AMPLA CONCORINCLA  

nem, - — 'z flcsçSsUr.crislo 	 tiniu 	Marca Quito 
Valor 

Wor Tsdei Estios.isa L Rabino n-. luta! -- 	- - 

Mios ti alies ooc Ano 40 5. ti*od,fcm rnsca de pc.,rstcno mais presto - rcnmtcrtte. 

caótico. hcomflsçcn,cmi. 	veludo ruo lciuio- .oÕ.jscn. coas peso 	liquido dc 	5 

cecasendo identificado do produto. rconee .adnço do .npucad.n nimeto de IqsIsc . / 7' 
do prodato no Oflo competem. epnacedèncaa. infnnnaçio nuonon.l pc porçio. data 

qoalso 'e,.,, quitas lalas 

.nbslagem e pena d. validado, cm Cardos 	crs4on & S5k5 toopocificaçoos impressas 
1Cd lftgsaary 2923 ES 	4.51 Ri 	1333&OC ciaçuoctestia 

ccossaso 

ctnqisoasa o acta 

própria cmbus~ halo do mOIO. cdoreu mdiinlbou. pnItOlaS, uubelj$ai.0 nociva, e 

quaisquer oito tipo de smpurea Prazo Irnumo de validade de 6 'is., da da di 

cinnep./ '  

4eaez Parboilixado a.$o Ano opo 5. extolspom printiria de poliv.ileno nnsparonra. 

renislelilo, clónico lvormeljcamontc toshede por ermo- aolducm, cem pcso liquido de 5 

k& comendo 	sdenlaficaçlo do pondulo. aonic v .tdeesço do cmfe.colador. risainenu. cc 	. - 
regIas do produto no õrglo com,.oeos. e rocednnc. .nruorraçk twsricioe.l 

qaiao 'e.iit quisto tolice 

2 
poroso. 	data de ocb.lsem e praxe de validados em 	fardos 	hcrsdo, de 3015 	

Ilicusi, 2?5' R$ 	'5 	 ' 55 	11.1  .$6O.CO cincuoot,a coas 
ocnta'.os 

csnqueal. e sess 

(ospociticações impressas na p7ópria ombalM.ns). lacaio de mofo, odores estranhos. 
CCOtIWO 

ranina subailgosa nocIvas O qssa,aqueçodba opa do inelarexa Prazo do val.caCc 

mins,no de 6 n,a do dou 4, atleta ,," / 1 

k) 





PAtNft 

c. àk,K,t. ..deg .c1.s,,l 4% cmt.I.j,n pt,.rÁt,. 	,nata plifliti coataido 10  mi 
(cm •dnuAcsçio di. l'Ii,duto.,l., (,t.ni.,ii 	ictísuo no ãtflo vomp.I.nW, diu de .das 
•r'ihskt' .,c , .t., de ,.,J.Jc. ,rônd,c,c.,,ac., a, 	ii.,. is p.p.lIo W~. suaçu (11` NU 2400 	RI 	210 RI 

- 
1. urdidos 	I.ssucdc'sutiincza. 	K 	4 	si-iLudi desÇuiwi.s  da diu 

TOTAL 	 - 	 - 	 RI 	24.858,00 

	

.InN, qiiatrs Si ol4õn..i.i.qa.ata e sdte içaS 	 - 

WH 31 - LXëLkilYÂ ME OU EPP  
Valse 

r:ud 	

tiaS MAbas. Qu,seLtrWIãe.. .1 	Valor Total 	cm.. Iludi 	Easo v. Total 

'  

Lisa' )si 'iilstio ii' 	 s.oôsrii. 	
Rui 

,- rcc, r1. data o. .mtnnuintiai.il'.idsd. suend,s,,,nsdss .ecana.  de ~Mo s. 	40)3 R$ 660 RS 	2640000 	
eusoffisscsi (0611 e icOaiU 

icsó.- 21 asdeda. unto di ,,dc.-i, nt..Mot. tubstinnss nociva, 

	

di 4 naiii da dii, da 	 Ciii iti 

teres, 
u"% O. lt,i.ot a tio.). ôI.oi 'fltta,s t,qs.sdc.,- - 

1(t<0 itasat 	nico iwia 

	

da Unsd Poace 3410 III 	3.46 R$ 	I917040 qutsnta e oçis 	qustata cosia 
e os 	ti ó ,iI»ia, .318 . 	ar (alia de pspt tendi, e 

..IaaaI Pio. s.» di nisdid. de 4 ria., ás dita di qarfla Eawcsfuc.ç Ar' 
-'waaa a p 

 
mussala~ tlaeuet u..l 

%fleTL  
qata . tMa -. q.nncniii e inteu riaS, e ç.ar.et, raia... 	- - 

VALOR GLOIAI DA rNfSt%Tt UCITAÇÃO 	 RI 1.4.. 

qnIain..tr.eai.. e arin. çNiri. q..Litita cdiii riaS e isireul. cSav  

% siudade da Proposta: 60 (icu,euta) duas. 
Prazo de laurega: de acordo com o Edital e irei prnnlea •ueioi. 

Decianeo, suada que temo, o pino eonbecieeauo e atendimento á. eiigli.ciaa de habituado presStas ante Edital (artigo II. sr. do Decreto a 

l)eclaramo. que temo' pie.a aecii.çio. por pane da pnopo.eute, das eo.dicbes estabelecidas neste Edital e scsi Ane,oa e que atendemos .4., as eu&.eiaa 
touituulai unte Fd,ta1 

l)eciaraçâo npre.ss de que noi preço, cotados nua uncl.tdss todas a, despe..', tributos e encargos de quaiqcet aaruren ,neideatea a-obre o objeto deste 
prrgS's, naua maus atado lícito pleitear a nw titulo. 

l)eciaran,o,. ainda, que ntamoi enquadrado. ia Regime de tributação de %Iicroeivpresa e Empresa de Pequeno Porte, co.fonne estabelece o artigo)' da lei 
(u,tn1ileunent.r lii, de lide dezembro de 2006 e Lei Federal ii' I1.4*1 de 15 de Junho de 2001. 

(1 l,cut,suile uleclara que, nua-a a-alor,, apresatsdot acima. estio incluso, tod',, o, tflbuto,, encargos trabalhista,, preaideaetárioi, finta e eomeresas, taxas 
freira. ieuru,a, dnloctsmenlo .le pessoal, custo., deus despesa, que penam incidir sobre o fenecimento licitado. inclusive  margem de lacro. 

O licitante declava que, responde por todo, o, prejuizos, perdas e damos que venham a ocorrer referentes ao Irsasporte e fornecimento doa prodato,, caio 
senha a ser contentado. 

llrclu,raois., amua que assuunlmot Inteira re.poniahilidade pela aquisição dos produto,. e que serio executados conforme ezigèaeis edilallcss e coatrat.ai. e 
que icei,, inicIado., a partir da data .Ie recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preço, alimentados acima, estio incluso, todo, si tributes. 
encargos trabalhistas. pre-vldenclárioi. fiscais e comerciais, taxa,, f~ seguros. deslocamentos de pessoal, cintm demai, dnp..a que pia-fiam incidir sobre 

r,.semunnto licitado. inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, sob a, penuda iei. que tomamos pleno conhecimento do, produtos objeto data llcitaØo: que aio postuimos nenhum tato impeditivo para 
participuçin deite certame e que tio, submetem*,* todas is cláusulas e condiçes presista, ~redime. 

iteclaramo, que cumpre plenamente o% rcqulsltoa de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do inslnsmeato consocalório. 
(artigo 21.3 2'. do Decreto Municipal ii' 03811016). 

Para fazer valer o direito de Prioridade de desempate, a licitante declara, sob as penaa da lei, para todos ou fIns de direito q que se poi.a pre.t.r. 
especialmente para fazer prova no proeeaao llcitatóno que tem condição do regime de: 
( a ) tIfrJEPP, luar. efeilo di, diaposuliao .. M.C. 12311006. 
4 ) ('COPIRA UIVA, para efeito do dlspo,itivo Ia Lei Federal n°11.488 de iS de junho de 2007. 
tleu-l.r.rmusa de que assomemos hnlelri responsabilidade pcie entrega dos produtos, e que serio executado, conforme exigência edilalicla e contratual, e que 
ner*o iniciado, a partir da uSaia de recebimento da Ordem de compra. 

FortakzaXe- 211 ia-e ile,embnu de 2018. 

ES 

La 





- 

VR. TOTAL I VR. 
AI_tMV 

- - - - - 

duzentos e 
nove mil. 
cento e 

209.161,60 oitenta e um 
reais e 

sessenta 
centavos 

dezessete 

17,09 	
realse 1 

I noveRS 
 

centavos 1 

PA6IIA 

Ao Pregoeiro(a) da 	 'SY" 
Prefeitura Municipal de HORIZONTE/CE 

Secretaria Municipal de Educação 

Pregão Eletrônico N° 2018.12.06.1 -SRP 

Data de Abertura: 2811212018 
Horário: lOh: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, 

DESCRiÇÃO 
	

UNID 010 1 MARCA 

1' 
1PErTO DE FRANGO EM FILE CONGELADO. COM  ADIÇÃO 
DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 8% ASPECTO PRÊPRIO, NÃO 
AMOLEcIDO, E NEM PEGAJOSO. COR PRÓPRIA SEM 
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. 

4 

	

	COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, 
EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE. 

- 	ATÕXICO. LIMPO, NÂO VIOLADO. RESISTENTE. QUE 
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O 
MOMENTO DO CONSUMO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1(0 12.240  

1 1W. ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS COM 
101(0. DEVERA CONTAR NA EMBALAGEM DADOS DE 
INDENTIFICAÇÂO. PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES 

INUTRIcIONAIS, DATA DE VALAIDADE, QUANTIDADE 00 
PRODUTO, N' DO REGISTRO NO SIF OU SIM, COM 

'PRAZO DE VALIDADE, MINIMO DE 180 DIAS A PARTIR DA 
IDATA DE ENTREGA. 

w-M 
IM 

ia 





'.4 

PAGINA 

SARDINHAS EM ÓLEO COMESTIVEL. SEM 
CONSERVANTES QUIMICOS, PRONTA PARA O 
CONSUMO. EMBALAGEM LATA TIPO ABRE-FACIL, COM 
PESO LIQUIDO DE 1253 E PESO LIQUIDO DRENADO DE 
640. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE 
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, três 	s 

cinquenta e 

NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE LATA 18,000 	PALMEIRA RS 	3.15 quinze RS 	56.700.00 
seis mil  

VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, INFORMAÇÃO centavos setecentos 

NUTRICIONAL POR PORÇÃO. NÚMERO DO REGISTRO F  
reais 

NO MINISTERIO DA AGRICULTURA SIF/DIPOA E ATENDE 
AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. O PRODUTO DEVERA 
APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA. 

- 	 Valor do Lota 	 1 R$ 66.700,00 
cInquenta a seis mil e setecentos reais 

I1M DESCRIÇÃO UNID OTO 	MARCA VR. UNIT. 
V111 LINIT. 

VR. TOTAL 
VP- TOTAL 

EXTENSO 

ARROZ BRACO LONGO FINO TIPO 1, EMBALAGEM 
PRIMÁRIA DE POLIETILENO TRANSPARENTE. 
RESISTENTE. ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO - 
POR TERMO-SOLDAGEM. COM  PESO LIQUIDO DE 1 KG,' 
CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NOME E dez mil, 
ENDEREÇO DO EMPACOTADOR. NÚMERO DE REGISTRO / / três reais e trezentos e 
DO PRODUTO NO ORGÃO COMPETENTE E KGt 2 925 	REALEZAi 

353 
 

cinquenta e 
RS 	ID 325 25 

vinte e cinco 
PROCEDÉNCIA}.IUTRICIONAL POR PORÇÃO, DATA DE ' três reais e vinte 
EMBALAGFM PRAZO E VALIDADE. EM FARDOS centavos e cinco 
LACRADOS DE 30 KG'(ESPECIFICAÇOES IMPRESAS NA centavos 
PRÓPRIA EMBALAGEM). ISENTO DE MOFO, ODORES 
ESTRANHOS, PARASEI'AS, SUBSTANCIAS NOCIVAS E 
QUAISQUER OUTRO MPO DE IMPUREZA, PRAZO MpIM'O 
DE VALIDADE DE 61i.IESES DA DATA DA ENTREGA. 

ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO TIPO 1, EMBLAGEM 
PRIMARIA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, 
RESISTENTE, ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO 
POR TERMO-SOLDAGEM, COM PESO LIQUIDO DEI KG.' 
CONTENDO: INDENTIFICAÇÂO DO PRODUTO NOME E / 	 oitenta e 
ENDEREÇO DO EMPACOTADOR. NÚMERO DE REGISTRO  sete mil. 
DO PRODUTONO ÓRGÃO COMPETENTE E / 	três reais e 	

trezentos e 
2 

) 
PROCEDÈNCIA. INFORMAÇÃO NUTRIÇIONAL POR 
PORÇÃO. DATA DE EMBALAGEM ESAZO  DE VALIDADE, 

KG/ 24.750 REALEZA $ 	cinquenta e 	
R$ 	87 .367,t 	sessenta e três 	

sete reais e 
EM FARDOS LACRADOS DE 30 KG(ESPECIFICAÇÕES centavos 	

cinquenta 
IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBALAGEM). ISENTO DE centavos 
MOFO. ODORES ESTRANHOS, PARASITAS, 
SUBSTÂNCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE 
IMPUREZA. PRAZO DE VALID4ZÉ MINIMO DE 6 MESES 
DA DATADA ENTREGA. 	7 

- Valor do Lote  
noventa e sete mil, setecentos o noventa e dOIS reais e setenta e cinco centavos 

lo____________ ___ 

ITEM: 	 DESCRIÇÃO UNID ft D MARCA VR. UNI1'. 
VR. UNfl'. 1  
EXTENSO 1 	VIR. TOTAL 

' VR. TOTAL 

1 EXTENSO 

0" 

EUS 

9 





a 

Valor Global da Proposta: 	- 	 - 
um milhão. seiscentos. sns.nU . cinco mli, trezentos e 

Validade da Proposta: 60 s.ss,ntaI dias. 
Procedência dos Produtos: Nacional. 
Prazo de Entrega: ID (dezi dias, a partir do recebimento da Ordem de Compra. 

27 DE DEZEMBRO DE 2018 
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ÁGINA 
CARTA PROPOSTA 

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

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

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

LOTE 1- AMPLA CONCORRÊNCIA  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUE MARCA VALOR TOTAL UNITÁ
VALOR 

RIO 

Abacate de primeira qualidade, in natura, 
tamanho médio, 	tamanho e coloração k 90 CEASA RS 
uniformes e sem defeitos, polpa firme, 750 	 67500 
livres de sujidades, parasitas, larvas. 

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

R$ 2 com polpa firme e intacta, devendo ser kg 18.750 CEASA 
2.89 54.181,50 bem desenvolvida, sem danos fisicos e 

mecánicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transporte. 

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

k g 16.500 CEASA R$ 
espécie, 	uniformes, sem ferimentos ou 4.20 69.300,00 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados. 

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

R$ 4 machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e kg 225 CEASA 
outras 	impurezas, 	acondicionada 	em 1.797.75 
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 
ferimentos; ou defeitos, firmes e com brilho 3,10 34.875.00 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
machucados. 

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

6 	e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
9 18.000 CEASA RS 

devendo ser bem desenvolvida e madura. 2.60 V 	46.800,00 
com 	polpa 	firme 	e 	Intacta, 	sem 
machucados, 





ÃQ46 

Sardinhas em 	óleo 	comestível, 	sem 

PALMA 

conservantes quimicos. 	pronta para o 
consumo, embalagem lata tipo abre-fácil, 
com peso liquido de 1259 e peso liquido 
drenado de 649. A embalagem devera 
conter 	externamente 	os 	dados 	de 
identificação e procedência, número de 

R$ 
'lote, data de fabricação, data de validade. 	II 	18.000 	PALMEIRA 

370 6660000 
quantidade 	do 	produto, 	informação 
nutricional por porção, número do registro 
no Ministério da Agricultura SIFÍDIPOA e 
atender 	as 	especificações 	técnicas. 	O 
produto 	deverá 	apresentar 	validade 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

-- - 	

VALOR TOTAL DO LOTE 
6e.600

i00 

aq.! 	LOTE 12-COTA EXCLUSIVA ME OU  

- ' UNtO ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 QTOE 	MARCA uo VALOR TOTAL 

Sardinhas em óleo comestível, 	sem 
conservantes quÍmicos, 	pronta para o 
consumo, embalagem lata tipo abre-fácil, 
com peso liquido de 1259 e peso liquido 
drenado de 849. A embalagem deverá 
conter 	externamente 	os 	dados 	de 
Identificação e procedência, número de 

R RS 
lote, data de fabricação, data de validade, 	lt 	6.000 	PALMEIRA 

3 70 22 20000 quantidade 	do 	produto, 	informação 
nutricional por porção. número doregistro 
no Ministêno da Agricultura SIF/DIPOÃ e 
atender 	as 	especificações 	técnicas. 	O 
produto 	deverá 	apresentar 	validade 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega 

R$ 
22.20000 

ISiÀMItACONCORRÉNtLt4 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNIO QTDE MARCA ut&o 1 	VALOR TOTAL 





ai 

o ..  
Arroz 	branco 	longo 	fino 	tipo 	1. " 
embalagem 	primária 	de 	polietileno 
transparente, 	resistente, 	atôxico, 
hermeticamente 	fechado 	por 	termo- 
soldagem, com peso liquido de 	1 	kg. / contendo: identificação do produto, nome e 
endereço do empacotador, número de 

/ /"  registro do produto no órgão competente e R$ 
procedência, 	informação 	nutricional 	por kg 2.925 ACHEI 3,89 11.378,25 
porção, 	data de embalagem e prazo de• / 
validade, 	em 	fardos lacrados de 30kg 
(especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, parasitas, substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

Arroz Parboilizado longo fino tipo 1. 
embalagem 	primária 	de 	polietileno 
transparente, 	resistente, 	atóxico, 
hermeticamente 	fechado 	por 	termo- 
soldagem, com 	peso liquido de 	1 	kg, 
contendo: identificação do produto, nome e 
endereço do empacotador, número de 
registro do produto no órgão competente e 

ACHE/ R$ RI 
2 procedência, 	informação 	nuthdonal 	por 	kg 24.750 101 .475,00 

 
4,10 

porção, data de embalagem e prazo de 
validade, em 	fardos lacrados de 	30k9! 
(especificações 	impressas 	na 	própria 1 
embalagem)! 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos. parasitas, substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
de validade mínimo de 6 meses da data da 1 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 

LOTE 14- COTA EXCLUSIVA ME 

ITEM 1 	DESCRIÇÃO 	 UNIO 1 QTDE 1 MARCA VALOR  UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 

Arroz branco longo fino tipo 1, 
embalagem 	primária 	de polietileno 
transparente, 	resistente, 	atóxico, 
hermeticamente fechado por termo-
soldagem, com peso liquido de 1 kg, 
contendo: identificação do produto, nome e 
endereço do empacotador, número de 
registro do produto no órgão competente e 
procedência, Informação nutriclonal por kg 
porção, data de embalagem e prazo de 
validade, em fardos lacrados de 30k9 
(especificações impressas na própria 
embalagem). Isento de mofo, odores 
estranhos, parasitas, substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

975 1 	ACHEI 

Li 

3,89 	3.792,75 





A 

r
j  

1 1 Vinagre 	de 	álcool, 	acidez 	volátil 	4%, 
embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 
contendo 500 ml com identificação do 
produto e do fabricante, registro no Órgão 1 
competente, data de embalagem e prazo 	gr 2.400 MARATA R$ 
de validade, acondicionados em caixa de 1.98 4.752,00 
papelão lacrada e intacta contendo 	12 
unidades. 	Livre 	de 	impurezas. 	Prazo 

1 mínimo de validade de 6 meses da data da 1 

VALOR TOTAL DO LOTE R$  
23.985.00 

LOTE 3I- EXCLUSIVO MKOUEPP  

TEM DESCRIÇÃO UNJO QTDE MARCA 
VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

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

e 	prazo 	de 	validade, 1 	gr 4.000 SOVA 
1 acondicionados em caixas 	de 	papelão 1 20.800.00  5,20 
lacradas e intactas contendo 20 unidades. 1 
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 lipidios, â base de óleos vegetais 
líquidos 	e 	intoresterificados 	e 	sem 
gorduras traria, embalagem primada pote 
plástico de 5009 contendo identificação do 1 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

2 nutncjonal por porção, data de embalagem un 3.480 PURO SABOR 
3.50 12.180,00 

e/ou 	prazo 	de 	validade 	e 	SI!., 
acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão 
lacradas 	e 	intactas. 	Prazo 	mínimo de 
validade de 4 meses da data da entrega. 

1 Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. Entrega: mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1 32.980,00 

Declaro 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 ónus atinentes à 

execução do objeto desta licitação. 

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

Pacajus - Ce, 27 de Dezembro de 2018 
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LOTE 1- COTA EZCLLkSJVAMI OIJEPP  ivn 'tW 'CI DE 1 	MARCA ocsc.çAo V LINif V. ~M V TOTAL VTOTA4 (Xt 

duxrtoa a oata.tta 
Atacata da primava qualidade, ii nat,jra, t.n,aMo madio, nova rasa a 

Kg 30 CEASA tamanho a ooioraç&o uniorn.aa a a~ dslaltoa, polpi *19,59 limo, a nova 111211,63 
a um rasa a 

Fva,a av.a daav4dadaa pa'it,a larvaa. os,tavoa 
aaaaanoa a trIa 

ciatavoa 

Sancas 	prata 	tamanho 	madso 	(iOOg), 	da 	pnanair. Vta a a'. md, 

qualidada, ia nalura, a,ti pano.. mnt.graa, tamanho a oltacantos a Manta 

2 K9 9260 CIMA coloraflo unifonina. co... polpa fl..a intacta. devendo *56,10 
cinco raaIa a dai 

*131.617,79 a seta 	M. a 
Ser 5am deaaavohéda asa, danos laico. a m,cãrtiCOa 

centavos 
,atanla a Sala 

cnmndoa do ms,.aa'0 a tranaorta cantavta 

Laranja para tamaidto médio, da p.IlnaHa qua.dada, quarantan's, 

3 K, 5500 CIMA 
frutos ao.,. grau misimo di avoluçio 	 at no tamanho, 	ou 	a 

R$7 36 
aaia 	sala . Ir ri ta 

', ' qua trooantoa a Ode 
__ 

sabor doaapao.a. M.v4on..s, as- Çaranantoa 	d~ •c.rvc,,ç avtavoa rasla a dasnasia 
øn.'al a com 5rm.o iam- v'aac",itaøoa oar'tavos 

Saçi naoionai, da primalra qualidada, lei sabia, tamanho iró. 
4 lij 't 1 5 ASA a cor u',ifon,.aa, asa. ..h..~. .4. larvas, parasita. *51204 

cto,araaia a 
*1903,01 IRIN. a nas 

a sovas Inipura.aa aoondicloaada a", coisa. da paeilo 
quatro cantavoa 

Oam.tavO. 

Manila fon,.oaa da pi-salra quaildaia, com 80% da 
nialuraçio frutos da tasai,ho ..N~, no ursas Inisimo 

dosa mli, du&antoa 

¶ à "5z LI ASA da avodirçio no tamanho. aro.'a a aabor da espada. san. *93.27 
Iria rasus a valia 

R112i44.90 
a quarenta a quatro 

arlasaaloa ou aaiadas, &',aaa a cci. br.o vira se 
a esta cantavOa 'aaia a novanta 

Suuldadas pataataa a leva., aams i.aoasasaad.. 
c antavoa 

Maianoi. gr.uda, da prlmaiia qsjalldada, Oaaca lntia, 
quatoria mil, 

CIMA 
livra 	da 	avj.Oaaas 	paraaitaa 	a 	larvas, 	tamanho 	a 

*17,45 
dOiaiasaa 

quarantaaclnoO *sid.iu9i4J 
aaíaoanloaa 

novardaavia,aals 
ccdoraçho ineo,v,iaa devrsr,do sai liam daawvolv.da a 
madura, com polpa %nns a Intacta san, machucado. 

caatavoa a Oitenta a cito 

Japonês. da primeira qualidade, tamanho médio, Canto a atlanta a 
asa ,rsotn,oadaa, o.uoeaqao a tamanho uaifarvnss. 0a15 traaraaia a 

ria rasa a u e.: EASA 

1... 
aras - .aamrafle 	"t'. Santo da aubatànc.aa 

aasaantaa asa *5153,07 
aaaaanta a seta 

laito..a, _ os-lassa 

VALOR TOTAL 00 LOTE 02 15100i0,Oi 
cai. aS, aalacaatoa a tia 'sala a saia oant.voa 

o 

ti 

flÁ 	 4 	1 	£ Ç 
y»,tVW4 o%q 

DelITO: Saiaço da ,na4.Of piopofla pan ragl.lto da pr•çot visando IuIura.aavantuala squiSIçaaa 6. $n.roa alirnaalJcioa dastanadoa ~RIU~ asalatdoa p.40 Pftgrwtta ",/ 

do A.',aa~ lacaia' do .i'u.io.ro da IforMeat&CE 	 - 

CARTA PROPOSTA 

LOTE 1 . AMPLA GOS4CORREP4C1A  

ITEM LI~ 1 MARÇA ç*SGRIÇAO V UNIT V. UIIIT EX!, V TOTAL V.TOTAL !XT, 

StocaMaaa 
Aa.caI. da pnmall'a 	.aI'd.da. vi nats.ra. tan..nDao médio raaa. 

'•"" 	' 
Kg 90 CIMA tamaaao . color.çao uniformes a sai'. daifaitoa polpa flI.39 rasa nova RIId-4.IO 

'a•la a Advanta 
fim,a, livras da aujidada., parasitas, larvas oantavoa 

owlavo 

Sanara 	praia 	tan.ar*o 	n.dso 	ilOOg) 	di 	•ninici noventa. cinco 

pancaa .Magrac qu.d ada 	ri nafi.ra 	-, 	 . tamanho a «vi .  assoaMos a 

2 R, 1$ 710 
",U 

coloraçlo unifo,m.. coo, polpa tesa. ritacta, datando *9510 cflco rasa a das 
Rida da) 21 aaaanta. ria 

as, baa,, d...rrvolvida. .am danos fiscos a m.cbnlcoa 
c.ntayo. 

raa 	a viola a sata 

oriundo. do mwu.s 	a transpovi. oant.vos 

canto a tinta. um 
L.r.asa pra tan,aat,o maiao 	da prt,eits quasdada. ,-l. ditaMo. a 

Kg Cf ASA 
frutos coa, grau mésimoda avoiuçao notamanflo, aroma. 

RI? 35 
ia'. as.. liMos 

R$U1 224,49 tanta a quatro 'Caia 
sabor da aspecia, ui,iforn,.a. san. faiinvantoa ou dalaitos. a cinco c.nlavoa 

a quarenta a nova 
ira..a a ooa. 	• 	.,aohUoados 

centavos 

00'a 	I .  
Maça r,aoaoa.S, "v. , . qv..11dado. lo fatura. 1-ninho 

d.. 1.. •a(acantcaa "0v. 
4 Kg 225 CIMA ator uaifo.maa. a..,, machucadoa san, ansa p.r.altaa R$12.04 s12 	UÇ,t5 

'sai, a daioito • ouves Impuras.., acoeidlolonada ao, calsas da papalio 
Suatro cantavas 

oant.voi 

Maa.ao 	temos. di prv,s.d'a qyai.d adi, cciii 90% 65 

mfldrsçao, lrutoa da tamanho unda.n.s, no grau n.asimO 
ti-vi.. Sfl md 

Kg 11250 CEASA 
da avoloiflo no tan.anho. aro.... a sabor da a.flcs. ..n. 

53,2 
tria rase a ata 

734.65 
 

MIM 
.au0vi0i 	Inala 

a quatro rase a 
fs, fim.., a coa. biiiho 	a da fafln.a,toa 	cii deeito l. aaat.cinvo, 

aaa,anl. e nova 
aujidadas parasita, a larvas. •a. machucados 

centavos 

Maianola gr.uda. da prin.aira qvaildada. caaca altagra quaranta e wavo 

livra 	da 	sujidades, 	paraaitaa 	a 	iarvaa, 	antanho 	ó mli a oItaviia a um 
a kg 'p000 CEARA R$3,45 quaranlaa cinco R$-44.001,6S 

rase a aaaaanta a coloraçbo unlforv,.aa. datando a., bam daaaavoavlds a 

meDra com polça Ri-ma a s,tacta san, n,acS.uoadoa 
carta voa 

crI. cantavas 

Salso japonês, da primada quadidada, tarI'aaho 'MOIO 
biS '5545 

Qinhaatoa a 

JK.  150 CIMA 
u San. 	 o machucados, coioraçâo a lamninho 	nitorn'aa. cm 

RUI7 aaeaanta a aala RiSSl.02 
csnquanta a um 

grau da maturaçbo adaquado, manto da aubatinola. 'aai, a dois 
centavos 

cantavas 

VALOR TOTAL 

ttazantoaa um 

 

mil, oitocaMaa a nova rasa a dnoltoiaa,4.voa 

DO LOTE 91: R$3O1 109,11 

/ 





LOTE tg. COTA flfl.U$IVAM( 04JEPP  
rT€M tJO QTQS MARCA DISCRIÇÃO V tJNIT V U%'T IX' V TOTAL V TOTd, 

Seidinhae 	•ln 	óleo 	ccn,e,livei, 	sem 	con.erv sMe* 
qulmlcoe. pronta pare O oon•unlO, .n,beia~ ata tIpo 
.t..fScil 	c, peso 	ipiado de 125g e peso liquido 
d'riade 	de 	I01, 	A 	e'r.kieg.., 	oe..'á 	coMa 
eet.r,eff,ente Os dedos O. 4eIbuACeÇâO e pr,ced4nc. c.aco saie 

t'intn quatro nu'. 

LM. 6000 
00ES DA 

nun..re do lo., data de Ieo..ceçeo. 4~ do reildede, R$5.67 sessenta 	e R1114)44J 52 
'• 

COSTA 
qnnddade 	do 	produto. 	.nio.m.ç&o 	nutílcionel 	pos cnta,o. 

orienta e oo. 

porflo, numero do registro no Minleterlo da Agilotieture 
cenla'voe 

sIr/DIPOS 	e 	eI..Wer 	e. 	espeoffiteçoe. 	leoracei. 	O 
produto dever e .raeeAar • sedade 	.n.a - i '.esee e 
paflht de data de entrega 

VALOR TOTAL DO LOTE 12. R134.040.52 

ubita. guetromil e gueisnta 'essa e oitenta e dois centaros 

ITEM UNIO 1 Olor 1 	MARCA DISCRIÇÃO V. UNIT V. UNI? CX?. V TOTAL 1 TOTAL I 

A,rç 	breaco longo flno tipo 1 	.Ii*.leg.V 	pniflafla de 

po*ao 	V..eoa.ata 	rs5ieteflta - 	elos 'co 
pern,eAcs,.eate recitado — telrsoeosdee.n. co." peso 
liquIdo de 1 NU, contendo •d.nt$c.çIO do produto, nome 

• endereço do en'pecotedor. nõmero ds registro do 
quatro sei.. 

treze mu, cento. 

Kg 2121 ITAOUART 
produto no Õtglo competente e p.ocesênoie, 

'f""&' RIA IS qusventa.n III ov. REEI 
	

13265 . trinta e descesse 
nutn,s — porção. sete de e—balegen' e prezo de 
vsedade. om • etdae lactemoe se 30g [e..ec#c.ça.n 

te r' lar os 
orlaras 

la.p.seeee na peogra snbale9ei.. saeale de 	oc. odores 
ettrsniioe. percutas. si*eilnc.ea nociv.e e quaqu.' 
outro tipo de n'poreis. Preso n,inimo de veildede da 6 

meses de deta de entrega. 

Arroz Paibolllrado longo rw.o tipo 1, e.'rbelege.n pn.nafle 

de 	poleetileno 	tísnaperente. 	re .1.1cm.. 	etosuco. 
heilneticanlenie reatado por te'inoecldegem. Com peso 
bauldo de 1 i., contando étient,licia,ko do p.oduto, nome 

• endereço do en,oecotaOo' 	'umero de registro do cento e OolZe mli, 

iÇ, •, 4'.: rAGUAfl 
produto 'o ctgao COfl.etarie e procedMc.e n4orme4k 

I44C 
quev ores's e 

qurte e nove R$11 1  12245 
oe.'lo 	sinta 	dole 

nut'ClOnS por porção data de enubscegem e prazo de 
veedede. •n, lerdos ieoradoe de 3Oitg ietp.c'lloações 

e estalos 
'se.. QuS'.ntae 

cinco OentkvOe 

Impresese ne própria ernbes.geml 1.entoditmolo,ociofos 
par.~. substâncias r'ocivee e quaisquer 

outro tipa de .,,peza Prezo de vshdede 'vunlmo se 6 

mates de dei, da W~ 

VALORTOTALOOLOTET3; R$134 286.10 

cento e vinte e guet'o mli, dvientoe e Cinquen e e 0*100 reate e dez Centavos 

LOTE 14. COTA OtI.LIStvAtdt ÓJEPP 

11115 •Ui6 "TEi MARCA DESCRIÇÃO V. USIT V ",TE" 1 TOTAL V.TOTAL IX?. 

Atroz brenco longo flno tipo 1. embalagem primária O. 
pot.etllero 	bsnspev.nte. 	resIstente. 	Móxuco. 
erniebcea.t 	fea'adc — ta-n,oecidegrl. 0005 peso 

equldo deI hg. cortando ~c.eçâo do produto. non.e 
endereço do empacotador. nvmero de rsglettO do 

produto no *,à* oon'pet.nle e procedenci,. lntormagk 
qustr oveeI.s &ete.ltoe e eetams 

K eis rTAOUAR-Y . ,.. *14 377.56 e sete reais e 
ntsciones por porção dei, de embstegen. e prazo da 

centavos cinquenta e 015100 
velidsde em os.soe iecradoe de SOtg lespeciflCeçóee 
egi.esee a. prtØne e...bsegen) sente Os u'seSo, odores 

oentavoe 

estranho., paraaa. ~~ANnociva. e  qUaisquer 
oito tipo de Impufeze Prezo nnsno de veedade de e 
nfleaa de dele de entreg. 

Apre. Parbodszedo longo 	"o boa'. el-besegenI pfll,lSie 
de 	pobsulero 	u'.aepetuata. 	'senteis 	.tOeico. 
isermetios,enta fechado — termOtoldagen., 00.', peso 
liquido dei *g,  oontando -  dentifloeção do produto, n~ 
e ende,eço do e'tpacol.dor 	nõrnaro de registro do 

quatro esse e 
trinta e sele mes 

2 KI $ 21141 T1A4~ 
produto no 0 ,91lo, compete-la e p'oce$no,e, ,fo'meçSo 

*$4 45 quarenta e nove 5$17 04052 
quarenta seis e 

r.utr iria.' & pri' pOtÇ$o, d~ de ensb&ege" e prezo de Oitenta e doce 
vede, em tardo. lec.edo. de lObg leeoeciflc.ÇÕei 

cntarroe 
centavos 

Impressas As proprie enubsiegem) isento de rv,oio. odores 
eetrsnhoe. perseitae, eubetãncise nocivee e qusequar 
outro Upo de cipu, eia Pino de vM.d.de mà,ln,o de 5 
meses de data doe eatege 

VALOR TOTAL OOLOT( IS *$4141$,37 

quarenta e uminS, guatrooeatoa e detolto reais e tinia e sete eenseavoe 

LOTE 4I.tCtU$IVOENTE OIJcoa 

'TEMI UMO 1 OTOE  1 MARÇA IDtSC*CAO 	 1 	V UNIT 	1 V vee'T (XI. 1 	t/ TOTAL 	1 V TQTAL (XI. 





Bel 	reflr.sdo 	.odado. 	e".baJ.g.m 	primaria 	poil.IiI.no  
irenapeisni.. 	rasatenta, 	540*140, 	hs.meuosn.ents 

achado 	.of 	Iannø.soid.q.in . 	cri 	ldelIiiflc.çao 	do 
mil. 

p#oduloa do ,.brlcant.. raglstro rio o'gko cr.petenl. 's' 'e . 
3 'o 200 ALMA 

O.ta de .rç.baaeq.., a Orar, Os validade e peso Iq*.i,do de 
Ali?? 

dois t.i'taloe 
RI? 511 43 sst.M...s,irse,s 

1 hg, acendoconêce e- falda. lacrados com 30 kg 
W5lnt5 e três 

lsa.to 	de 	iir.jralaa. 	tspec,lSceçõea 	lI..pr. 	a 
cantaras 

prapria t.nnb.1a0.iw 

Tempero crdln,entado covnøeW celeiro iqu ,do 5(5 

PIMENTA, 	con.,.taats, 	r*.iapem 	pfw.iana 	patvafi 

øAabca crssndo 500 IS CCIII idantAcaçêo do produto. quinta ind. 
do Isasle n  dc ragtsiro no OrgIa compsisrtta data seis reais. e..eoentoe. 

3400 AtoniA de ambUapa, a prazo da v&ld.de, acondicionado. .ns R$§ 53 cinquenta. lias MIS 573.47 setenta e tias reste 
oalia de pap.eIo letradas intacta øontersdo $2 unidades. centavos e quarenta. 5•te 
Isento de odor.. 	estranho.. 	•ubtIAmoI*e 	nociva. 	a centavos 
qualquer o.4ioe h~ de .mpu.ezae Prezo... da 

• ~. dai I,0.e da data de .ausg. 

Vinagre da altool acidez volátil E'.. estalagem primar.. 

garrafa piMilo. contendo 600 ml com Idenuficaglo do 

produto e do fab'icanta. registro no OrgIa oomntant. 
doze mil d,izil'tOa 

0.4 2400 LORO data d4 encalag.m e prazo de vaadade, acondicionado. RISIO 
cinco,... 	das 

M1224410 
• 	t•rila 5 Piei/O 

em c 	de papsio Iacrda e 	torta coMendo 12 
d'haveI 

wnidee tivrs da Sepasa. Prazo AiadIio de v.aada 
tentar o. 

de 5 mnI..... da enlaga 

- - 

 

VALOR TOTAL DO LOTE 3O: A$44.671.43 
q,a..ntaa quatro mil, gu.&.•aSae satenise uns vam, • quarenta e 54e ce..tevoe 

LOTE Ii. flCtusiVO ii OU ÉPP  

MARCA D€SCRCÀO V. WIT V. UNfl EM V. TOTAL V.TOTA& (X't. 

Ói.o de eo)e rannado tipol. em gaiata pci com constado 

de 100 ml com .d.nliflcaçao do produto • tab.loant, 

..Iwn'açao nutrscional por porçao n do regiotIo ao Oi'gáo vinte sa 	55 

4000 SOVA 
compotenta data de ~~P'o 

R"53 

esta ne e 

cinqusata e tree R$2$ 127,48 
Cantos sinta a ócio 

aa.oa~ s- Imado de papsilo lacrada. intacta raSa e quarenta e 

orts.dO 70 unidadeu 	Isento da odores estranho. 
te—lavo. 

cinco oantaro. 

aubtIar,cIee nocivas e qunouer outro tipo de imp,irne 

Prazo de validada n.lnufetO dei meado da data d. antiege 

lIarialte ve,el es. - - lIa 71% de apia.. 1 base 

de Soe segis luqriÃdoa e e'ean.aarsc.00e e la, 
porpursa t'w. s.st~ prwi.aila pose plaallco de Wae OiflCO mli, 

IOOg contendo .d.ntioeçio do produto e fabricante, qu1&,eto. a 

2 Uni 3480 PRIMOR lilformaçlo nut'lcêonS por moção. date da ambaiagan' Allis 
seta reais a Imita 

R125 51715 aaaeeniaaseus 

atou pi aio da validade e 5.1F,, acondicionados ao, cais. 
a 	c.nu,oa 

real. a trInta a 

de pepeilo lacradas a Intacta.. Pisso .,renso de  validade arco centavos 

diA meaei da data da entrega Eapeci*caçdee .rç.nese 

na roces e*alage 	Entrega menos, 

- - - 
	 VALOR TOTAL 00101€ II: R$S1.689.80 

oinquente . um mli, selsc.ntoi e oitenta e nove nele e oitenta centovoe 

	

VALOR ototAl. 00$ LCTflI 	 AU $42 I44 

arde  s,ôee. Moosore e 001e. o*dCriøs d np,w,ts r ,- real e ,rattà . g.dsrtD ceifar., 

	

PRAZO 0€ tPft'lOA 	 104011) DIAS 

	

PRAZO 0€ VAUOAC€ DA CARTA POPOITA: 	6015 	DIAS 

Qeca.e. pe'e todoe cc 4,s  os *m40 qua noe preços ciertadoe estio .ncla.dae odes aa despesas incidente. accra oton,eo.,,santo re(erantta a tributos. encargo. cada,. a 

desne,eõnuae%wIanteaatsectiça00000JtlO desta Iicstaço 

Declaramos Dera Iodos 05 Soa de diralto. que curnprinc. pienamenta Da requisItft de hi.billtaç&o e que nossa Carta Proposta sala .ns oontornsdede crias etiçêndlas do 

instrurneni000nvocalô.Io (sditall 

pi, 

FORTALCZA(CE). 21 de DUEMBRO de 2010 





a 

tícft4MT5 i 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-ICE 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2018.12.06.1 - SRP 

Abacate de primeira qualidade, In natura, tamanho oitocentos e 
médio, tamanho e coloraçio uniformes e sem defeitos. i(g 90 produtor R59,50 

nove reais e 
RUSS.00 Onquenta e amo 

as, polpa Arme, livres de sujidades. paras*as. talvez. 
cinq uenta centavos 

riais 

Banana prata tamanho média (lOOg), de primeira 
Qualidade, in natura, em penca; Integras, lamanho, cento, 14s mil, 

2 coloraçio uniforme, com polpa Arme e intacta, K g 18.750 produtor RS5,50 
cinco reais e 

R$103. 125,00 cento e vinte e 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos ti~e 

cinquenta centavos 
cinco reais 

mecánicos oriundos; do manuseio e transporte. 

— — 

Laran)a pera tamanho méeo, de prxneira QuaSdade, 
frutos cern grau máximo de evoluçio no tamanho, ne 	e 

cento e vinte e 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem fenmentos 
1(9 16.500 produtor R$l,40 

quarenta centavos 
R$121.l00,00 dois mil e cem 

ou defeitos, firmes e com brilho, sem machucados. 
real; 

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

1(9 225 Produtor R$I2.23 doze reais' vinte setecentos, 
larvas, parasitas e outras Impurezas, acondicionada centavos quarenta e cinco 

em caixas de papai reais 

Mamho formosa de pnmeira qualidade, com 80% de 
maturaçio, frutos de tamanho uniforme, no grau 

máximo de evoluç&o no tamanho, aroma e sabor da 
trás reais a trinta 

trinta e sete mil, 
espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com Kg 11.250 Produtor R$3,30 R1137.125,00 cento e vinte e 
brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, Sim 

centavos 
cinco reais 

mad,ucados. 

6 

Melancia 9'.d.. de primeva quaiidad., casca integra, 
iiv'e de sujidades, Parasitas e larvas, tamanho e 

10.000 produtor R52.S0 
dois reais e 

R$45.000,00 
quarenta e cinco 

coioraçio uniformes, devendo ser bem desenvolvida e cinquenta centavos Mil reais 
madura, com polpa nrme e intacta, sem machucados 

Meigo japonês. de primeira qualidade, tamanho médio, 
sem machucados, coloraçáo e  tamanho uniformes, 

Kg 150 produtor R$ 3,7O três reais e sete 
5S5.00 

quinhentos e 
cinquenta e cinco 

com grau de maturaçáo adequado,  isento de centavos 
subetinclas terrosas, sujidades 

reais 

-.• 
• 	 - 	 VALOR1t C 
— 	 — 

___ 
.S0$,0O-' 

trazaatøeeones. .,atbeatossdi me.-- 	-, 

LOTE 2 'COTA ExclusivA ME dli EPP 
- 

'1 
- 

0€SCRICÃ0 
— 

UNID 
— 

— 

•fl MARCA V. IMIT V. UNIT (XL V. TOTAL V.TOTAL €xt....,. 
Abacate de p.rneira gu ,fldade, Ii natura, tamanho nove reais e duzentos, oitenta 

medo, tamanho e coloração uniformes e sem defeitos, 1(9 30 produtor R$9,50 R$285,O0 

— 

polpa flrrne, livra de sujidades, parasitas, larvas. 
— — 

cinquenta centavos e cinco reais 

Banana prata tamanho médio (IOOg), de primeira 
qualidade, in natura, em penas Integras, tamanho e 

trinta e quatro mii, 

2 calor" uniforme, com polpa firme e intacta, Kg 6.250 produtor R115,50 
cinco reais e 

R134.375.00 
trezentos, 

devendo ser bem desenvolvida, sim danos ti~e 
014u0~ centavos setenta e C^0 

mecânicos orlundos do manuseio e transporte. 
reais 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, 
frutos com grau mairimo de evoluçAo no tamanho, 

S .SUO produtor R$7,40 sete reais e 
R$40.700.00 

quarenta mil e 
aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos quarenta centavos setecentos reais 

— 

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

Maçi nacionai, de primeira  qualidade, in natura, 
tamanho e cal u,Jormes. sem machucado.. sim 

75 produtor R$12.20 
reais e vinte 

R5915.00 
novecentos e 

1.161, parasitas e outras impu'ezu, acondicionada centavos cantavas quinze reais 
em caixas de papelio 

Mamão formosa de primeira qualidade. com  80% de 
maturaçlo, frutos de tamanho uniforme, no grau 

doze mil, trezentos 
máximo de evoiuçáo no tamanho, aroma e sabor da (9 . 	 ,, Urodutor R113.30 trás reais e trinta 111$12.375.00 e setenta a cinco 
espécie, sem ferimentos ou defeitos, Armes e coo, centavo, 
brilho livre de sujidades. parasita e larvas, sem 

reais 

n,a(hucados. — 

melancia grauda, de pnmeira Qualidade, casca integra, 

6 
i'vre de su)idades, parasitas e larvas, tamanho 

- 
1(9 6.000 produtor R$2,50 

dois reais e 
R$15.000,00 quinze mii reata 

coioraçao uniformes, devendo ser bem desenvolvida e cinquenta centavos 
madura, com poipa firme e intacta, sem machucados. 





a 

Sardinhas em óleo comestivel, sem conservantes 
quimcos, pronta pa'a o consumo, embalagem lata tipo 

abre-fácil, com peso liquido de 1239 e peso liquido 
drenado de 849. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de ldenbflcaçlo e procedência, 
da cento e *no mil número de lotes data de tabncaç.$o. data de validade, lata 	1t000 R56.00 seis reals R1110111.000100   

quantidade do produto, inlormaç.So nutncional por costa reais 

porçho. número de registro no Ministério da Agnoiltura 
SIFIDIPOA e atender as especificações técnicas. O 
produto deverá apresentar validade minima de 6 

meses a partir da data de entrega. 

VALOR TOTAL DO 
— — 

 atine .000,OO 
cento o oito mil reaês 

LOTE 12 - COTA EXCLUSIVA MI OU EPP 

ITt" 0(SCRICÃO 
— — 

I$IID 	 MARCA 
— 

V. VNIT V. UNIT W. V. TOTAL V.TOTM. EXT. 

Sardinhas em óleo comestível, sem conservantes 
químicos, pronta para o consumo, embalagem lata tipo 

obre-fácIl. com  peso líquido de 1252 e peso liquido 
drenado de 849. A embalagem deverá conter 

extertamente os dados de Identificaflo e procedência, 
número de lote, data de fabncaçio, data de raMdade. ata 	- 	

gemes da 
seisreals 1$36.000,00 

unta e seis mii 

Quantidade do produto, informaçio riutriclonai pOr reais 

porção, número do registro no Ministério da Agricultura 
SIF/DIPOA e atender as especificações técnicas. O 
produto deverá apresentar validade minima de 6 

mesas a partir da data de entrega. 

flR TOTAL 00 LOTE 	 .11136.000.00-- 
-L 	e: trinta e leis mil reais 	 -a 	- 	 - 

2EM 2NIO OT.DE MARCA V. 3h11 V. UN[T EXT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Arroz branco longo fino Ilpo 1. embalagem primária de 
polletileno transparente, resistente, atóxico, 

hermeticamente fechado por termosoldagem, com 
peso liquido de 1 kg. contendo: ideetificaçio do 

produto, nome e endereço do empacotador, número de treze Mil, 

registro do produto no órg50 competente e setecentos e 
procedência, Inrormaflo nutrlclonal por porção, data Kg 2.925 ranipineiy R$4. 10 

quatro reais e 
R$13.747,50 Quarenta C sete 

de embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados 
setenta centavos 

reais e cinquenta 
de 30k9 (especificações imoreas na própria centavos 

embalagem;. Isento de moto, odores estranhos, 
parasitas, substincias noctvas e Quaisquer outro tipo 

de impureza Prazo mínima de validade de 6 meses da 
data da entrega. 

Arroz Partoilizado longo fino tipo 1, embalagem 
pnmárla de po4ietileno transparente, resistente, 

atóxico, hermeticamente recuado por termosoidagem, 
com peso liquido de 1 kg, contendo: identificado do 

produto, nome e endereço do empacotador, número de 
registro do produto no órgão competente e cento e dezesseis 

2 	procedência, .nrormaçào nutricional por porção, data 	K9 24.750 	rampineiy 	11$4. 70 	quatro ea R3116.325.04 mil, trezentos e 
de ernba*agen' e prazo de validade, em fardos sacados vinte e cinco reais 

de 30k9 (especificações impressas na própa. 
embalagem;. Isento de moro, odores estranhos, 

parasitas, substõncias nocivas e quaisquer outro tipo 
de Impureza. Prazo de validade mínimo de 6 meses da 

data da entrega. 

VAlOR TOTAL DO LOTE 

- 	 canto e trinta mil  setenta o dois reais e cinquenta centav 

LOTE 14- COTA EXO.USIVA ME OU EPP 

IITEI 	 DESCRIÇÃO 	 IUNIDI QTDE 1 MARCA  1 V. UNIT 1 V. UNIT 1KV. 1 	V. TOTAL s.Jf.TOTAt. 1KV. 1 

ctY 





s LOTE 31 - EXCLUSIVO ME OU EPP 
ITEM DESCRIÇÃO O DE.  MARCA V. iJPCT V. UNI! EXT. V. TOTAL &S,ØTAL. 

Óleo de soja refinado tipo 1, em garrafa pet com - 

conteúdo de 900 ml com identiflcaç8o do produtos 
rancante, ino.maç&o nutflc$onai por p~no do 
registro no ~0 ~Pecam*, data de O~M e 

vinte e oito mia 
prazo de validade, acondicionados em caixas de Grf 4.000 abe R$7,OO sele reais Rs28.000,0O 

papelão lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos. substanclas nocivas e 

quaisquer outro tipo de impureza, Prazo de validade 
minimo de 6 meses da data da entrega. 

Marganna vegetal com sai - 55 a 75% de lipIdios. 6 
base de óleos vegetais líquidos e inter'esteriflcados e 

sem gorduras trens, embalagem primária pote plástico 
de SOOg contendo identificação do produto e v4nte e sete mi 

2 
fabricante, infornaçio nutricional POf Po&O, data de 

Unid 3.460 delícia R$8.00 oito reais R$27.640,O0 oitocentos e 
embalagem e/ou prazo de validade e 5.15., quarenta reais 

acondicionados em Caixa de papelão lacradas e 
intactas. Prazo mínimo de validado de 4 mesas da data 

da "t rega. EspecifIcaçÕes vnçressas na prõgna 
embalagem. Entrega: mensal. 

• l,ttot37 	 - 
II 
1 emta e cinco ml, o.*ocentos e quarenta reais 

VALOR GLO6AI. R$4.017.073,68 

- - 	 - - me s estria e tzts reais a oRas a *Nacasves 

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

Declaremos, para todos os fins de direito, que nos prestados estio Incluldis õàisas despesas Incidentes sobre o (orneclmento'referentes a tributos, encargos 
sodadw,als baus utim,eits á axecução do objeto desta lIcitação.: 

	

Oedaramos, para todos os fins de dfraIto, que cumprimos plenamente osraquisl 	habilitação e que nossa Carta Proposta ajilim Conformidade cora as 
exigência, do instrumento convocatório (edital). 	 - 

	

i.)-CALI;;.i:i;, 2' ii' 	,zeí',Iu,,,i, ?OIh 

a 

11 





= 	 -= 	 LOTïTiyrsExclxslvAME 01.1 LI?  

11KM nr.scn 	 :: ÇI'ID QIDE MARC'. SALORL'N!T 
 

VALOR UMT - ÏALOt VALOR TOTAL 

Ah.carc de peusisas. qualidade. is ninfa, ttwubo niSso. 
.m,e reais e tonta dsirsolos 	setenta 

O' tanwsho e coloração uniforme, e sem defalou polpa frite K5 31.' Ir, Natura R5S00 K$279.00 

,uiid.det. DaIIsn.. lar".. - cefliavol nove vai, 

Itanana prata tamanho oSso 11~ de prura. qualidade. Ia 

-, naikfl. e." 'e-a risegru t.nabo e colonçin 	.lamtw, esa 
Kg 6.250 1. Nna RSS.20 

c 	rias e vuwe 
R531300.00 

aleme doo sal. 

polpa (une e rrtsata, devendo ia bens deses oMd& 	... daos 
flocos e ,necãnscos oriundo. do nrarnsaeio e B.ntpoete, 

- t.ai.nja Pela tauusauiho médio, de pnnieira qualidade. &uuoss  

vau tn.xuno Ir enoluçis, no ta~ amou e sabor da n$ae.. 
500 1. Na 1(17.30 

sete itan e vis 
RUO 150.00 

qeasuna nal. '50 

for,Tws. go. kngnrsso, as de Waso's, Sme, e ecai kt. 
abre-lo. - 

ceosnoe e ee'qoe 	reais 

Maçã oac,o.saj de prmwn qualidade. is osoga, tamanho e ccr 
04 unis. sem ,iachucado sem 1~ 	sslw e osan Kg 75 In Ns R113.00 uae 	s 1(5975,00 

novecciaoi e 

snpwers.. .condicmoo.da es' caixas de papelão 
e c 	ria. 

- Meirdo 6onsw 	osas. ~. coa 	de 50% 	.atsaç& de pr - 
bios de t¥ 	 ,01 .Snve de c~ ao 

1(112 3$ 

dure 'ml. veremos 

O de uho. n e . 	da ne. a 	os deot 3.730 lo Sa R13.30 
itt. leal C "lu 

e aeeetla e Cnic< 

finris. e com S, [h. livre de ,u1idade.. parautas e larvas se.» 

ouçh.csiod - 
reais 

Melancia grosda. de perna qualidade, casca 	sçk tine de 

indades, parasita e I~ tamanho e coloraçio maktsnes. 

J 	d 	 .. 

 
Kg 6.000 lo N~ 1(52.73 

dou 'cais e Seleola 
R116.500,00 

dezesseis nulo 

e coco centavos qiwtiIo. reais 

mI.oI., ictu ntectiucados 

'leso jspertit de prunrir. qsaalsdid.. Wso audio. leis vai rias e pceiase eleitas 

trechmacado. cok..çlo e u~ 	f.. cais grade ia 50 lii 'tanta 1(17.43 qsasnes e onça *5172. dourem., 
na'.taçãóasirqss.,i,' iscolo de .usbstáncuas tensisas, sujidades .astasos simiquafla cesta 

- 	 VALOR Dai lttT RSlÓ..951.30 
- 	«Me• 	aoL nolPeu- eflróa e cúoqwAkJ a is 'torre ctnqwnJo ctI,tovos 

a 

e 	

LICd4 , flC 2'f 	Q(u 7 it 

.4 PRA Hill? UM A4UWKIPAL DE !iOR!7fl.'.T&'CE 
pREoÀ0EI.EnÕIço'r2013 12061 •SRP 

FORTALEZA/CI. 27 DE BEZEMURO DE liii 

OBJETO: Selcs4 de 'neflior ywopos*a pai. tegiwo de ~saldo (Mina e evesnsall aquisições de gtr'Os .bmeri4lc,o.o destuiadua *0* diu,a assistido, pelo Ptostama de 

Alinataçio Eseola, do miusiclpio de llewuoule'CE. 

- tbttl - AMPlA CONCORRtNCIA  

ITEM DISCRIÇÃO UNID QTDE MARCA VALOR IJNIT 
VALOR VNfl 

LXt 
VALOR 

TOTAL 

VALOR TOTAL 

EXT. 

Abscate de prtnw,ra quandad.. is liasun. t.n.nl .o medio. 
DI Wnabo e çoIamçJo unakwmn. semdef.aeo,. p~6.'.... kg 0 lo Nutra R39.30 

oose tais e fia 
RSSt'.00 

adocemos 	usasse ,  
ti',.. de su~ pN& 	lenas 

ue* rabi 

B~ pesa ibo médio (botE de inisasa qualidade.. 

02 
Oflflt CUi pencas lM$i5i tii%1S0 5 coloração '°'°'mS oa 

Kg 15.750 lo Nuws R$$.20 
CISGO FOSIS e Mio 

R$97 500,00 
sOstaise 14t nau 

polpa fim... intacta devendo ter bem d.. ,~ um 4~ catavas qiShemtoi tesas 

6,ico,. nwc*socos amuados do 	,eio. epcne 

1 ,a pera I.lo rtdn. de t~ q.abda bios cem 

nu ntm'n de evolução so sanaito. aios. e sabor és eWecn. 
Kg 16.500 lo N~ 1(17.30 

sele reais e titia. 
RI 120 430.00 

ca.toe ".Me tiul. 

quatzocato.e 
uniformes, pai knnwnios ou defeitos. 6mw. e coo, babo. tem oeiVaos 

s.cs 
caquns. 

- Maçã n.csond, de p.wva qSida e' nn Umodo e a - dois o.] 
04 .abn,et ias .nahocados, sas l~ wwtas e oarss Kg 213 lo 'auga 1(513.00 «vis 'casa R52 925.00 noveceolo, e rins. 

- .,ak scood,cionfl emc.isas de t.eielão -  e cinco rias. 
MISTi4O fonno.. de primei,. qualidade. cor» 50% de n.twação, 

ditos de ta.nr.ho uniram. no pais mkem.o de evolução no 
vos.. oew 	I. 

os 
.s~ es 	e ube, 4* opa.., les. knm.aeo, ou defrit,. 

Kg II 150 la Ns 1(1)30 
wt st 	e vis 

R537 125.00 oe is. 
fio s e cc- babo ti',, 4 sujidades. piasta. e 3~sem ees"os 

mas luis aôos 
e.co tias 

- Melancia giaúd,, de pilosaS. qualidade, casca miegra. Elite 4. - 
sujidades. pP..~a. 	n a U~U~ loraflo .~ e le 	 e co , IS .. n. 1(12 

doa real e 56e5 
1(149 

qraems e 	sal 

ser bati desevioli.da • 	cem polpa 6mw. .~~W  e qembeelo. eia 

Melio j.pooé., de pnnu qualidade. tamasibo médio. sem tris reais e qswshe.itos e 

07 machucados. coloração e sunatdki unsc,rnws, com grau & Ka 150 lo Natura R13.45 quarenta e asco R$%] --.50 desastre reais e 

mal'ração asiequ.& isento Je subsuncias reunias. suiid$des ceniasi cinquenta 	reatos 

- 	 VALOR DO 0M IT"" 	-. 	 - R330t154,SO  
- C 	?«° guano ani, e emim 	asna 	 - 

LOTE) - AMPLA CONCORRÜSCIA 1 DISCRIÇÃO 	 HI QTDII MARCA 
flT. 

VALORL'NIT VALOR 
TOTAL 

JVALORTOTALj 

!XT. 





? 
Ca Wt Sad& fl. e ~ () — sóçio de 

alento e nuto. cq.a de soedw. mknaa 30% Aspeçio do 

1wuduto: seco. co,. mancou cisio. 	waetat,mmco de canse, 

saiada. e leal seu' piciençe dc colotaçio beca csactatslaa 

de petibaos c~ in*Mo e sinto), ode. peope.o Emkiado duetmtos 

«ti pacote p4sauco de ÇWA ou Ilg. aandaoomado. «a 
4 

Salso, do 
1(1.35.00 tunis e cmco mi. RUI? il?,0i) 

de,caseue tuil 

taixa; de papeilo iacu.dn e mntsss com Ok5. coei S~ o,tu'.enini e selei.'. 

idet.imii.çSo do ecd.ao edo fibticanle inkvsna4a nwyic,cn.J e naco 'es.' 

pw 1x,tçlo. 	ane'o do l.xe, data de 6bncasS, 	ondçÕeu de 

wutwengiuo e pas 

 

P. tarnnn lims.n... .34 	C duas na 

dais da enInnt numenodo lesmato no Muipileno da 

Aiu ,csallun&%Ii1)IPOA e carimimito de .nspeçio do SI? 

- 	 VALORDOLOTEO9  RS217.37,0Õ - 	 1& 	 e setenta e clara cvau 

L4>IF.11ZÕTflXCLUSIVA ME 011 EPP  
- 	 VALOR I'11 	VALOR 	VALOR TOTALITZM 	 DESCRIÇÃO 	 INlD quw 	MflCA 	VALOR 	IXt 	TOTAl.  

(att.e ix.nna saigeda. 	usada e sesa icha,qut.. sem.. adiçio de 
tu otite aurato. 	de gonluas wtooe a Nas Atipeclo do 

tccn.q 	flanco, daan cactetwo dc 	be, 
sai.das e so.a.s sem prcwbçl de tokraflo iMe. cSbCIalstLa 
de p.nduios cwados n'mio e nuraloj. ode. ptóps,o Eanbaia&. 	 .... dOIS n'ti. 
à saci,., em pacote pia.l.co  de 31X11 ou ilaj. .comd,ciou,ado, 	 Sabor do 	R$3500 	ream. 	RS'2 6t lx) 	le,sanlcs e xusleK8 	2073 mxas de paçciao aciadas a ..W com IOsg. com 	 Salto 

do ç'$o e & fsbna.ee. eikry..Sa mwncsec.& 
1" poijo, nwnao do lote data de Sbncaç$o. LossdaçAes de 
s,,,iatei.an)eato e 1... JWa conaiMno mlasuno de 90 duas na 

deta da ent~ nAnico, do 1e1On0 no lmuliio da 
uirsiSIF t)IPOÃ e .u,irts.. de nq'eç&. do 5W 

- 	 VALOR DO ZW   	R02$2S,0O 

- 	 LOTE ii -XEA CO?.C()RRLSCLA  

ii LM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDL 	MARCA 	VALOR urcr 	
VALOR LNIf 	VALOR 	VALOR TOTAl. 

EXT. 	TOTAL 	£Xt 

Saolmkas cio c.ic,w.n.e ,avel sem cnnsenlr.ici .4uumaco.. 

çcoats pat, o co.aun,o. ec.baia4ecn lasa c'o a)ve.ftcti. cc ., 

pcn 	bctwõc de I2 	e pci., liquado &cnado te Ug A 

en*islçm dese,* coola csien.an,eftte na dado. de 

1 	
.dent,lisa5 Êo e peoceskncis. au.o de lixe, Mis de *SO.ÇaO. 	 itow 	 RStOO 	 . 	 R$126 000% 	

a sinfe e tese 

data Se 'siadade. q.aantsisdc do pcod.ao mfon,sacjo u.auxvcoaj 	 Casca 	 tal teci 

pa.çhÕ. T.mt 	do rcp.tro no MIX,DitCsO da 'jnccltssa 

SIF l>iN)A e atende, as espeoflcas.3cs lõcnu.aa e> produto 

descei apiesenla' salidaik nin,nu de t meses a paulo da dai, 

de ebta 

RII2€.UD 

ci inØ q ventre sela piei) nau 

- 	 LoTKirr  COTA 	 cLvslvA ME 0(1 KPP 	 - 

flfl4 	 DESCRIÇÃO 	 L'NID QTDL 1 MAXt•A VAlOR VNU 	
VALOR 11111nVALOK 	j. VALOR TOTAL 

 EXT. 	- 'TOTAL 	 EXT. 

Sanl.r'has cnn oito comilesusci. atum .,sinseflaittOs .1 011flICOs. 
pronta pata o comwun. entalageni tala tipo .tvc'i:..d. co, 

pata kluacdo de 	2 	e icso taqs.do drenado &949 À 

e.,t.lagri deveis ceoto tsucn'an,te o, dai;, de 

mdcnt,ika4ao e ptoedèn_ma. nimnao de 101e, das da !abesaçde., 	 RuSsa, 	 1 q~a dois mil 
laia 	6í0n 	 R%?.00 	accereata 	RS42.000,00 

data de eaimdade. q,a.aamimdaek do produto. efounaçio nutncutaal 	 Ciosos 	 tesas 

çw4 (s-ie'ç.&o. Õuat,eIt, do ienno ao %Imsueno da Ajn -uh,aa 

Sir TEPO'S e acendeu ucapoc,Ssa.&. secaucas O produto 

teses apçnentar istitisde costuma de 6 custa a partir da data 

de etitnega 

- 	 VALOR oorffi 	 k542000.00 

.Swq anal na,, 

LOTR ii. AMM.A CONCORRÊNCIA 

DEscRiçÃo 	 1 	QTDr 	MARCA 	'ALOR nut 	
VALORUNIT 	VALOR 	VALOR TOTAL 

T. 	 TOTAL 	 EXT, 





a 

- Alio: brinco longo Ano dpo 1, eolb.I.vm pniSi. de 
 

pobiiulao WJ9n15. rsuiiau.. S~ kqemeõct. 
por n.oIà 	c 	peno b»t deI 4. 

cegado sdeai&eçIo do peSa mint 1 adereço do 

emp.çti4~ nwiieio de reSIsto do produto no degio vete mi. edito e 

C0.IÇdenI* eptoced&iiti& .b$oa 	por  porção. Kj 2 923 101 RUJO Riu I 162,50 
nit.do.irsin 

deta de anb..ein • prezo de ifl. reir,  fróa b~ de 
cen~ "'° _________ 

304 (etpec.úe.çae. cite. 

de mofo, odores nnnhos. paSta ,abstscia nociva. 

quusque. oito upo de mea Peito n de nhd.de de 

6 lissa de da. di ct$a 

Ano: Pwbodíudo kno So ffi» 1, eu*.9eeu puna, de 

— —. reta — 
~Por l....—iA4a.weerprinívii~de 14. 

«miado: sdentiic.çio do puoda — . uadereço do 

coip.coislor. nãiwro de res.uro do prodso ao ørflo co e onzc nu. 

2 Cow~e peocedflcii. ~ao n'tinoS por paçio KG 14 	50 101 RS4.30 
4iàO rease 

3151 11 3'5.00 uni-o, e sana 

dia de ent.I..em  e traio de vibdide. 	lado. hereJe. de '' «' Caco Ttalt 

101,8 (esp.cillaçde, inosus is. prõgxisar&slqem). trato 

de n,lo, odores ao.Nso., pea~ wb.tkws.s nociva. 
qanqaer oito iço di mpsn. ?to de ,t.dide 	» de 

6 nsens di dii, da rm.g. 

- 	 VALOR DO CW tr R$124,53?50 
errai vou. . ysssu 	4tjss.iuiot . frisa ara na.. e,iQniO ernate. 

I.OtLW COTA EXCLUSIVA ME OU EM  

ITEM DESCRIÇÃO UNIU QTDR MARCA VALOR LNIT 
VALOR UNIT 

LXT. 

VALOR 

TOTAL 
VALOR TOTAL 

EXT. 

Ano, Wno tenso hno iço 1. ~M prata de 

polietilc..o I,saspaestr. teiiiieate. •iõ,*o. h.'unel,came.ite 

fechado por tamo.oIiSapn coe, peso liquido de 1 4. 
entendo 4esuLa,&o do peodao. isaix e endereço do 

q^ miL 
regan do pode,. no &&i. eriçsculsda. niai.us, do 	ti 

7 conçetenue o proce.kncua. unroenu,cdc nisnesoS por ~0. Kg 9'5 101 RISO 
qufl olci.,, 

RI 317.50 
vuinlo. , OlIeiit.c 

das de en-Mlqeoi e pe ito & sl.dsSe em (lede' wide', ir 
duque.... ^101 Wi reiu,e 

304 ie'peibaOe''n'urmms n. vopfla eiTtLa5en'p 	Sal'.) 
cq.a carabos 

de no!.. odores e,twsho, pwisfl., vubuineas nociva 

qus~ estio ispo de mçeaen. Ptao trWSin de vWd.de de 

6 ursies da da. di entts 

Arroz Psboslado Ioeuo S.o tipo 1. emb.Iqeni pnnn, de 
poluetilemo lwuspaien.c. iesigentr. utóuco. buonetucancuire 

kch..Jv, w tanisoWagan. coem peio liquntSi de 1 4. 
:oniendo Cti6oaio do r°'°, ne e endereço do 

enp.col.do.. niunero de reputo do produto no Ougio tetas. e Ide ,uuJ. 

2 con.peteate e peoccdduwu. 'abn.ai.Io numeuoui4 por potçio. l( SISO 101 
q uM 	reis, 

Ri)' 125,00 cento e 	untcc 

dia de en*.Lqtoie peito de vidak. em &do. Iwidos & Cu)q.IeMI 	os 
toco re.e. 

304 (ew.cu*c.es urte..esas na IvófEla etrt.iaetii 	Isoetio 

de inofru. odeia esnmnhok pwusuuss. subsâncas soei'., e 

quaisquer outro iço de mçotez. Iaio de njid.dw nurmuo de 

6 ousei de dae di etfl 
- 	 - 	- 	VALORDOI lrr 	- 51230 

quoernea e w.omu,1udZ8e .kz. .eis_t • c.iqwneo cniiavot 	 - 

LOTE IS. LXCI..UMVC) RIF OU EPP  

VAI.ORLT4IT VALOR VALOR TOTAL 
ITEM DESCRIÇÃO UNI» QTUE MARCA VALOR UNI? 

E er)So 	 tipo 1. ea*s.st'n pra" p.et1ttk' 
Otnspsxvrte rniste,in Mouco. )scnneticimtnlc keh.do po. 

reenio-sold,gcut ooe,i udatilcação do produto, contendo. se..'ne 

endereço e registo do aç.conador. rnrxro de registo do 
prod.to ao não . 	- .kenção .a,acS pci Ias lviiie ~r~ 

porção. dair de  cituirgeun • prazo de nuid.de .pe.o liquido K5 6900 K,Cddo 1156.65 sanam e «neo RIS Ii .00 reil. oitocentos 

de 1 4 (especitIa0n miçwn,a. si proço. .uubSqemX ao cenavoi oitenta e cinco leais 

fadou IwsJa de 30 k¥ Oitos tace h~ Sento de mok 
odores ntos.pe.ssas. 	eiMeas *ociiis e qsqua 

ouso tipo de .n~ Peito & ,.iudide ntimo de 6 ovi.. da 

dai da «lIIOt* 

Fójio de eads tipo 1. reine ' r' pn'. pohetiauo 

omup.z..t. tenente, Mouco. hemueI.ca ,wre. (ecb.do pci 

t.rnio-sold.ge.,.. coou ,d,atiflc.$o do produeo. contendo. nuns 

rrgnoo do auçecoador. nermeno de registo do 
proJeto ao cernic, " 	suiiniiçlo astisonul P. seis reine d.wsene mil, 

2 porção, dita de «Tt.lqein o prao de nlid.de e peso liquido Kj 3000 KsC.ldo R$ô,ôs ta e cuneu' RI 9 95t.00 novecenituse 

de 1 lcg (np.cude.~ noçeuesa. na  peoça. embalagem). «o 000h,',0s e quart.,., 

liedot tacr.doe de 30 4 Gelo. neo,. lot sendo pa,rvt,do 

o 1~ de 2% de aweai  e .ensM estiNuca. obedecendo 

• pon.n. 161 de 244719117 - M.A. prezo matoso de vil,da,Je 

de 6 mais de dit, da enuu  





T \  

SJO3S 
rNA 

za. 

oht'5co tio N. c.,rxnio por Mia rwiq.ec.do  cc.n Saio e 

atido %iico e .iupen.ao oleosa de unucua SESI SAL. 0  
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t,rírA&TE 1? 
49 	A Pregoeira da Prefeltisa Mi.eiopal de Horizonte 

Secretina Municoal de Educaçio 
PA INA 	 Hortzonte - a 

Pregão Eletrônico n°2018. 12.06.1 - SRP 
Dezeno de 2018 às lOhO&nin (Horário de Brasilia) 

e Dezembro de 7018 às IlhOOmin (Horário de Brasflla) 

FORTALEZA, 270€ DEZEMBRO DE 2018. 

Prelados Senhores (as) apresentarmos nota Carta Proposta. 

OO)eto: Seieçho de meta proposta para registro de preços visando Muras e eventuais aquisições de gêneros alirnentfoos destruidos aos alunos assistidos pelo Programa de 
Alimentação Escolar do mtmldplo de HortronteJCE. 

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS P*OOUTOS OBJETO DESTA UCTTAGAO; QUE NAO POSSUIMOS 
NENHUM FATO IMPEDflWO PARA PARTICIPACÂO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÀUSULAS E CONDICÕES PREVISTAS NESTE EDITAL 

LOTE 11-AMPLA CONCORRINCI 
PRODUTOS QUANT. MARC) UNID. PÇ UNIr. PÇ TOTAL PÇ UNIT P. PC TOT, P. 

Sardinhas cri' óleo cui'egvd, sem rsevne 
G4i1I. prø'a para o cons.Iro, embalagem lati opi 

4fre4éoi, cor" peso líquido de 3259 e peso liQuin 
drenado de 84g. A embalagem deverá conte 

externamente os dados de identtceç8o e procedência,  
número de lote, data derabitaçlo, dato devalidade, I8.000 68 Lata *9 	31 66 *9 	65.980,00 —u.-s -4---. 

quantidade do produto, inrornaçio nt*flclonal P0 C..tSrO. ot..O re 

porçio. numero do re9stro rio P4.igá.., da Aqio*ur 
SIF/DIPOA e atender as especificaçÕes t~ 

produto deverá apresentar validade r , nlrna de 6 mese 
a partir da data de crteoa 

VALOR TOTAL DOLOTY!! *9 	 5548400 
SESSENTA E C~0 814 orrocznros E OntnTA REAIS 

— 
LOTE 12- COTA EXCLUSIVA ME Ou EPÇ 

PRODUTOS QUNIT. MARC) UNID. PÇ uNir. PÇ TOTAL PC UNIT P. 
LXT 

PÇ TOT. P. 

LU 
Sardinhas em óleo cunestkel, sem cooservante 

Químicos. prorta para o consumo, embalagem lata tido,  
abrt4aol, com peso líquido de 1259 e peso ilíquede  

drenado de 849. A embalagem deverá conte 
externamente os dados de identifiç3o e procedênca, frã reaN. r*'te eu,n m4 

número de lote, data de fabricação, cata te validade 6.000 88 Lata *9 	3,66 *9 	21.96400 .f. .e.S eoss'res 
quantidade do produto, informação nutricional rc' c1á.si s.nf. t. 

porção. número do registro no Ministério da AgncJtrL 
511 DIPOA e atender as especdicações t&ncas. C 

produto deverá aoreser*ar validade n**na de 6 rreset 
a partir da data de entreça.  

VALOR TOTAL OOLOTFI2 *5 	 21.960,00 
VINTE! UM MIL, NOVECENTOSESES.SENTÁ REAIS 

— 	 LOTE 13- AMPLA CONÇORRENCIJ 
PRODUTOS QUAN'T. MARCA IJNID. PÇUNFT. PC TOTAL PC 1)1111 P PÇ TOT. 1 1 . 

Arroz branco longo fino tipo 1, embalagem primária de 
pohetileno transparente, resistente, atóxico, 

hernie*camente friado por termo- soldar\ Wfl 

PM líquido de 1 kØ, contendo detttcaçào do prodixo, 
nome e endereço do etripacotador, rCirneto de registit ,,/ Onze ni&t cesto. 

do produto no órçio competente e proceanaa, - / • 
1 i925 IAGUAW Kg 19 	3,91 1$ 	11.144,25 aNsi!. e um qt..tro eia. 

informação nuinclonal por porção, data de embalagem c (.rane 'T e 	idiCO 

prato ce validade. cm fartos lacrados de 30k9  e- 
(especMcaçâes n'pensas na própria etrcalagen). 

Isento de moto, odores estranhos, partsas, substircial 
noovas e QuaIsquer outro tipo de imp.nza. Prazo 

mínimo de validade de 6 meses da data da entrega. - 
Arroz PartolIzado longo fino tipo 1, embalagem primária 

de pokevle,o vanspar,nte, resatit*e, atOcCO 
hemn%evcsnefte kct'ado por terno- soldagem. corri 

Mo líquido de 1 kg. contendo: idetCIflCaÇIO do produto, 
nome e endereço do empacotador, número de registro ,. dIJZSØh 	e 

do produto no órgão competente e procedência, 
TTAGUAR'r *9 	3,81 

fr 	tese. 
.o.ess e .rc 

2 
informação nutilcional por porção, data de "ti~ 

24.75( Kg 19 	94.291,50 

prazo de validade, em fardos lacrados de 3014 
cfrwerIa 

(espeoicsções n'preosas na própria embalagem) 
—te-'- 

Isento de moto, odores estranhes, paratis, subitinclai / 
nocivas e Quaisquer outro tipo de impureza. Prazo de / 

validade mínimo de 6 mesada data da erttga 

VALOR rOTA.L DO LOTEI) *9 	 205.444,75 
anro E CINCO MIL. QUA 1tOCENT E QIZ4RENTA E UM REAIS E SETENTA (CINCO CUlTA VOS 

é 





4 o4'2 — 	 - - LOTE 28-AMPLA COHÇQRRENCP 
ITEM PRODUTOS QuMfl k:A ..iD. P; 	'.:r. "" 	tAl PC uurr P. PÇ TOT. P.  

EXT. 

Leite em oó integral de j0  Qualidade, com no mínimo 4 	-' 
6,79 de protesna por p'xçIo de 269 e runut - 

mínimo de 38 porções por pacote. Embalagem prkn4ni 
metalizada e peso líquido de no mínimo 1 kg 

acondicionados em fardos lacrados e intactos com 10 kg 
A embalagem deverá flr aterwne*e os dados dl Qntractp. 

dentificação, procedkcia, infonnaçs retficlonais 17.001 Betina Kg R$ 	28,03 R$ 	476.830,00  
número de lote, peso do produto, data de rabdcaçãot  
prazo de validade, número do registro no Mn6télo da 

Agrc*uii/SIF/DIPOA e csvnbo de rsosção do SIF. 
Isento de moto, odres estranhos, sttsthnoas nocivas 1 

quaisquer outro tipo de impureza. Espeoflcaçõei 
Impressas ri própria embalagem. 

VALORTOTALDOLOTE28 R - 	 476.830,00 
01/A TROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS £ CINCUENTA REAIS 

-----------

1.  
LOTE 29 -  COTA EXCLUSIVA MEOUEPP 

• ITEM PRODUTOS QtINIT. MARCA PÇUNI'L -C - &i ç 	•.:TP 
EXT. 

'ç'D  
EXT 

Leite em pó integral de 1 9  qualdade, com no mínimo  
6.79 de proteina cor porção de 269 e rena,et 

mínimo de 38 porções por pacote. Embalagem prvnini 
metalizada e peso líquido de no mínimo 1119.  

acondicionados em Cardos lacrados e intactos com 10 kg 
A embalagem deverá conter externamente os dados de  

dsio%cação, poceõbia. strmaçõa wc*sis 3.001 Betbva 1$ 	28,05 R$ 	84.130,00  

número de lote, peso do produto, data de rabncaçlo i.  

prazo de validade, número do registro no Ministério do 
AgncuRura/SIF/DIPOA e cadmbo de inspeção do SIF. 

Isento de rn01o, odores estnetios. stnoas nocivas 
quaisquer oito tipo de Impureza. Especiticaç6ei 

wnøressas na pnipria embalagem. 

	

VALOR TOTAL DO LOTE 29 R$ 	 84.130,00 
OITENTA E Q$JA TRO MII. cinro E CINQUENTA RE4I5 

	

VALOR DA PRESENTE PRoporA- VÁ L 04 GLOSA L R5 	1.406.084,00 
UM NítidO, QLIA TROCENTOS E SE'LS MXL E OITENTA E QUA 7R0 REAIS 

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS' INICIO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: CONFORME DEFINIDO NO EDITAL DO Pregão Eletrônico no 2018.12.015,1- 

SRP, Deverá entregar os produtos licitados/contratados no prazo máximo de tO (dez) dias. contados do recebimento da ordr, de compra, nos locais 
determinados pelo órgIo solkltar,te, obs.rnndo rigorosamente as especificações canSas no contrato, no termo de referência, rios anexos e disposições 

constantes de sua proposta de prs. 

VALIDADE DA PROPOSTA PRAZO DL VALIDADE. 60 (SESSE NÍA DIAS A PARTIR DA DATA DE SUA APRESeNTAÇÃO 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: Declaramos, para todos os fins de dire4to, que nos PrOÇOS 01 citados estão induidas todas as despesas inddent.s sobre o 
fornecimento referentes a trIbutos, encargos socIais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Dedaramøs, pare todos o, rins de direito, que cumprimos plenamente os requisitei de habilitação e que nossa Carta Proposta está erni conformidade 
com as exigências do lnio.enb convocsWflo (edital). 

DEaARAÇÂo. ESTA EMPRESA DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA IMPLICA NA PUNA ACEITAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO Pregão Eletrônico n°2018.12.06.1- SAP E SEUS ANEXOS. = 




