
Pregoeira de Prefeitura Municipal de Horizonte/Ce. 
PREGÃO Et.ETRÕNICO If 2018.12.08.1 

Obl.to SeieçM da meta proposta para registro de preçç visido ftAtKatSS*5 aq'ações da 	 ntldoi destinados 
aos alunoa asssuaoa polo Programa de Ahmentaçâo 	do município de Hoitzont&CE. 	 - - 

MARCA 	1 UNi 

Sardinhas em Oleo comntiv.I, sem conservar!c's 
quimis, pronta pata O consurro. entaiagem lata tpo 
aba-fácil com peso liquido de 1259 e peso liquido 
drenado de 649. A embalagem deverá conter 
exteramatie Os dados de 4~ e procedénos ROBINSON 

7 número de lota, data de fabricação. data de validade, 	
CRUSUE quantidade do produto, intorvnaç*o nutnoonal por porçio. 

nlmero do registo rio Ministério da AgncUMa SIFIOIPO 
e atender as esped¼açõea léaticas. O produto devera 
apresentar validade mínima 00  meses a ps'tir da data de 

16000 IRS 	4M1 RS 8784000 

VALOR TOTAL DO LOTE II RI 87.840,C 

oitenta e sete mil. oitocentos e quarenta reais 

tOit 12. COTA EXCLUSIVA ME OU EPP  

ITEM DESCRIÇÃO - -. MARCA UNlD QUANT VR.UMT VR. TOTAL 

Sardinhas 	em 	óieu 	comestível. 	sem 	Ccrst.: 1irI't - s 
químicos 	pronta pa-a 	isano. embaiagri ata :.p: 
abre-fácil, 	com peso liquido de 1259 e peso liquido 
drenado 	de 	64g. 	A 	embalagem 	deverá 	conter 
externamente os dados de identtcaçáo e procedénoa, 

ROBINSON 
¶ número de lota, data de foi~, data de validade. 

CRUSUE 
LATA 	6000 	RI 	488 RI 	29.280.00 

quantidade do produto. inlormaç.ao  nutr,00nal por porçio. 
numero do registo no I4ntéOO da Agnoitisa SIF/DIPOP 
e atende, as esoecdtcaçães técnicas O produto devera 
apresentar validade mlnima de 6 meses a partir da data da j 
entrega - 

— F VALOR TOTAL DO LOTE 12 $T 29280,OOi 

vinte e nove mil, duzentos e o:tenta real 

-. - 	 1 	 ÀtJflI £ rnktrnoctwris 	 - 

IrEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT UNI D VR,UNIT 	- VR. TOTAL 

Arroz branco longo tino tipo 1. embalagem primária de 
polietuiero 	transparente. 	resistente. 	ato»co. 
hernetica mente eiado por terrno-sag*fl con pev 
liquido de 1 kg contendo identificação do prodato rone e 

endereço do empacotador número de registro do produto 
no 	orgão 	competente 	e 	procedónoa. 	wnnaçlc ITAGUARY XC 2925 RI 	4.46 RI 	13.104.03 
nuuoonal por porção. data de embalagem e prazo de 
validade, em Fardos lacrados de 30K9 (espeOfiCaçÕes 
impressas na pçôçna embalagem). Isento de moio. odores 
esnitos 	patalàtas. substãncias nocives e quaisquer 
ouSo tipo de impureza. Prazo miram de vabdade de 6 

meses as data da entega- 





,<Jt 0 Ec "\  
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a 

c Parboilizado longo fino tipo 1 intriga 
Iria de pclieeler.o uansparente resistente. ató»c 
eticamente fechado por termo-soldagem, com pai 
o dei kg, cOiltefidO identficaçio do produto, nome 
reço do empacotador. mmero de registo do produ 
orgão competente e procedência, infomiaçi 
onal por porção, data de embalagem e prazo 

ide, em fardos lacrados de 30&0 (especificaçã 
lisas na própria sitaisgen) Isento de mofo odort 
rt,os pa'astas. sutethttas nocivas e quasqu 
tipo de impureza Pino de validade minimo de 

e da data da ent'ega. 

PREDILETO 1 KG  1 24750  1 RS 112.36500 

conto e vinte a cinco mil, quatrc 
SØS940t$ 9 novo rol 

"L0TE14-COTAflCLUStVAMEOUEPP  

(TEM 	 DESCRIÇÃO MARCA UNJO QIJANT VR.UNIT VR. TOTAL 

Arroz branco longo fino tipo 1, embalagem primária 
ooàetheao 

	
transparente 	revster4e 

flrmeticamente fechado por tertr.o.soldagri, corn peso 
liquido de 1 1(9, contendo identificação do produto nome e 
endereço do empacotador, número de registro do produto 
no 	competente 	e procedérta 	~m~ ITAGUARY KG 975 R$ 	448 R! 	436! 
nuvloonal por porção 	data de entalageni e prazo de 
validade, em fardos lacrados de 30k9 (eipeoficações 
impressas na p'ópna embalagem), Isento de mofo, odores 
estranhos. parasitas 	sobstánoas nocivas e quaisquer 
outro tipo de wnp.seza Prazo mírwno de vaidade de 6 
meses da data di entrega 

Arroz Parboillzado longo fino tipo 1 	embalagem 
primaria de poleseno u'ansparente 	resistente 	atóxico, 
hernieticamerite fechado por termo-soldagem, com peso 
liquido dei kg contendo identitcaçâo do produto, nome e 
endereço do empacotador, número de registo do produto 

2 
° 	Orgão 	Competsite 	e 	pr&ioa. 	wltormaçâc PREDILETO KG 8250 R$ 	4,54 R$ 	37.45500 

nutrcional por porção 	g de err~ e pra.r  de 
validade, em fardos lacrados de 30k9 (especificações 

/ Impressas na própria e.'nbalage.n). Isento de mofo, odores 
estranhos 	paiastas, substijidas nocivas e quaisquei / 
outro tPQ de iflip.flza Prazo de vaidade rnwwtio de 6 / 
meses da data da entrega 

VALOR TOTAL DO LOTE-14 4112300 

quarenta e um m(%bUõÕmqoss vInte o três reais 

LOTE 15. EXCLUSIVA ME OU EPP  - 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA USO QLJANT VR.UMT VR. TOTAL 

FeIjão carloqulnha tipo 1 ou' balagem primána pc,lioiikio 
transparente resistente atóxico, hermeticamente fecilado 
por termo-soldagem, 	com 	.Jstkavão 	do 	produto, 
contido nome endereço e registo do empacotador. 
numero de registro do produto no ergão competente. 

¶ inlom'iaçãonufr,cionalpor porção, data de embalagem   FIBRA KG 6900 RS 	538 R$ 	3712200 
prazo de validade e peso líquido de 1 kg (especificações 
impressas na procria ernøaiag&ii), em fardos lacrados de 
30 kg Grãos secos e limpos, isento de mofo, odores 
estranhos.parasrtas, 	substáncias nocivas 	e quaisquer 
outro tipo de Impureza. Prazo de validade mínimo de 6 
meses da data de nega 
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Margarina vegetal com sal— 55 a 75% de lipidioa. à b 
de óleos vegetais líquidos e imarnterlticados e t 
gorduras trans. embalagem pnmána pote plástico 
5008 contendo identificaçáo do produto e fabnea 

2 infcvmaÇáo nulricional por porção data de embalai 
s1ou prazo de vaidade e $ I.F., acondicionados em L 
de papelão lacradas e intactas. Prazo mínmo de vaid 
de 4 meses do data da entrega. Especifcações impret 
na orepna embalagem Entrega r'ersal 

ADORITA I UND I 3480 IRI 

9 

5 121 RS 	17.017.80 

e 

idos$ milhões. trezentos 'doze mil, setecentos e noventa e um  roais o vinte Centavos 	 1 

Prazo do entrapa: MOtumo 10 dias a contar do receoimento da ordem de compra. 
Validade: 50 (seuental dias 

Declaramos para todos os fins de cuctM1O. que nos preços ofeltados estão mduldas as despesas ínodentea sobra o fornecimento 
referente a tributos, encargos sociais e demais Anus atinentes a execução do dueto desta licitação 

Declaramos para todos os fins de direito. que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta esta em 
conformidade com as exgenoas do instrumento oonvocatono (edital) 

Fortaleza. 28 de dezembro de 2018 

a, 

n 





»ts  

fj_io'& t 

ti 

iFh 11h 

4 

N 

iti u uin 
1 1 10 

11111111 iIlitlH 
e 

tu 

11111111 
29_ 

i!ii'lJi 
Jluhiii iltilitIl __ 

1 

Es] 

o 
(4) 

.4 

o e. 

7 
o 
a 
•0 

o 

1 
2 

W. 

o 
Ia '. 
rI. 

o 
4è 

o 
o 
Is. 

1# 
a 
tI 
1- 
a a 
a 

a 





7 /\tE 

i 
PAGLNA,, 

uc(rA"TE s 
PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÂO ELE'rRõNico N° 2018.12.06.1•SRP 

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

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

LOTE 1 'AMPLA CONCORRÊNCIA 

VALOR VR. UNA'. POR 
vR TOTAL  

[TEM DISCRIÇÃO MARCA UNIO QUANI. VALOR TOTAL POR 
UNIL (R$) IXTINSO 

- IXTENSO 

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade. In natura. CEASA KG "O 1050 cinqUenta 945.00 e quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco  
uniformes e sem defeitos, polpa Arme, livres reais 
de suj idades, parasitas, larvas, 

cento e 
onze mil. 

cinco real,e 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de noventa e 
novecentos 

2 CEASA KG 18750 5,97 111.937.50 e trinta e 
primeira qualidade. 	lo 	natura, em pencas sete 

sele reais e  
Integras, tamanho e coloração uniforme, com m centavos 

cinquenta 
polpa 	finne 	e 	intacta, 	devendo 	ser 	bem 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 

centavos  

- oriundos  do manuseio e transporte.  

birarila pera tamanho médio, de primeira três reais e 
sessent.t t 

um mil, 
qualidade, 	frutos 	com 	grau 	mâximo 	de CEASA KG 16500 

setenta e 
61.875,00 oitocentos 

evolução no tamanho, aroma e sabor da cinco 

espécie, 	uniformes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos 
e screria e 
cinco reais 

defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
- machucados, 

dois mil, 
trezentos e 

dez reais e cinqüenta 
quarenta 

4 CEASA KG 223 1047 2.355.75 
Maçã 	nacional, 	de 	primeira 	qualidade, 	in sete 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem centavos setenta e 

mjchucados. sem larvas, parasitas e outras cinco 

inipurezas, 	acondicionada 	em 	caixas 	de centavos 

- papelão.  

vinte e 

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

80% 	de 	maturação,frutos 	de 	tamanho cinqüenta e 
seiscentos 

CEASA KG 11250 2,Y 28.687.50 e oitenta e 
uniforme, no grau máximo de evolução no cinco 
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem centavos 

sete reais e 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
cinquenta 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
centavos 

- machucados.  
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LOTE 14- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

TEM DESCR1Ç*O MARCA UN1D QUANT. 
VR OR 

VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 

POR 
UNIT. (R$) EXTENSO 

EXTENSO 

Arroz branco longo Fina tipo 1. embalagem 
primâria 	de 	polietllcno 	transparente, 
resistente, atóxico, hermeticamente fechado 

por termo-soldagem, com peso liquido de 1 três mil. 

kg, contendo: Identificação do produto, nome setecentos 

e endereço do empacotador, número de três reais e e 

registra do produto no órgão competente e ELMA KG 975 3 ,85 
oitenta t• 

175375 
cinquenta 

procedência, 	Informação 	nutriclonal 	por CiflCO e três reais 

porção, 	data 	de 	embalagem 	e prazo de tenlavns e setenta e 

validade, 	em 	fardos 	lacrados 	de 	30kg cinco 

(especificações 	impressas 	na 	própria centavos 

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 ts:nta e 

endereço 	do 	empacotador, 	número 	de três reais e dois mil e 

2 registro do produto no órgão competente e DISAFRA KG 8250 " oitenta C 
32.092.50 

noventa e 

procedÕncia, 	informação 	nutricional 	por / nove dois 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 	mofo, 	odores 

estranhos, parasitas, 	substâncias nocivas e 

quaLsquer outro tipo de impureza. Prazo de 
validado mínimo de 6 meses da data da 

entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 35.846,25 
trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos 
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Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 

Prazo de validade da Cana 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 

n4'ornecimento referentes atributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

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

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

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

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

conformidade com as exigência do instrumento convocatório (edita!). 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os 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) 

'26 DE DEZEMBRO DE 2018 
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- 	 CARTA PROPOSTA 	 - 	

\' 
PÁGINAJ 

PREGÃO ELETRONICO N 2018.12.06.1 - SRI'   

À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 
 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 
destinados aos alunos assistidos nelo Prourama de Alimentacão Escolar do municínio de Horizonte/0E. 

LOTE 14- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP  

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

Arroz branco longo 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, 
númeno de registro do produto no órgão competente e 
procedencia, 	informação nutricional 	por porção, 	data de Kg 975 POP 3.51 3.422,25 
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 do 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. 
comendo: identificação do produto, nome e endereço do 
empacotador, númeno de registro do produto no órgão 

2 competente e procedencia, informação nutricional por porção, Kg 8.250 URBANO 3,39/ 27.967,50 

data de embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados de / 

30kg (especificações impressas na própria embalagem). Isento 
de mofo, odores estanhos, parasitas, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo do impureza. Prazo mínimo de validade de 
6 meses da data da entregra. _ 

VALOR TOTAL DO LOTE 14 	 3I.389,7 

Valor Total dos Lotes (em R$): Trinta e Um Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos 
Prazo de Entrega: conforme os termos do edital. Prazo de entrega de lO (dez) dias, a contar da data do recebimento da Ordem 
de Compra/Fornecimento, no local definido pelo órgão solicitante. 

LPflW de Validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro. 
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação instrumento e que nossa 
Cana Proposta está em conformidade com as exigências do convocatório (edital). 

DATA: 27112t2018 
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L ITEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES MARCA UND QNT UNT TOTAL 

7 Abacate de primeira qualidade, In natura, tamanho médio, tamanho e 
coloração uniformes e sem defeitos. polpa IWine. livres de sujidades. CEASA XC 90 14.00 1.280.00 

1 parasitas, larvas  
quatorze reais  

mi duzentos e sessenta reais - 

Banana pinta tamanho médio (lOOg), de primeira qualidade, in natura. em 
pencas Integres, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, CEASA 1<0 18.750 4.99 93.562.50 
devendo ser bem desenvolvida. sem danos fisicos e mecânicos oriundos do 

2 manuseio e transporta  
quatro reais e noventa e nove centavos - 

noventa e três mil. quinhentos e sessenta e dois reaIs e ciiguenta centavos  
Tlaranja peta tamanho médio, de primeira qualidade, frutos com grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes. CEASA 1<0 16.500 4,99 82.335.00 

3 jsem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem machucados 

quatro reais e noventa e nove Centavos  

oitenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais - 

Maçã naci onal, de primeira qualidade in natura, tamanho e cor uniformes, 
sem mach ucados, sem larvas. parasitas e outras impurezas, acondicionada CEASA XC 225 .99 2 697 75 

4 em Caixas de papelão - 

onze reais e noventa e nove centavos  
dois mi. seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos  

Mamão formosa de primeira qualidade. com  80% de maturação, frutos de 
tamanho uniforme, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor CEASA 1<3 11,250 2.99 33637.50 
da espécie. sem ferimentos ou defeitos, firmes e com ti~ livra de 

5 sujidades, parasitas e larvas, sem machucados.  
dois reais e noventa e nove Centavos 

trinta e três md, seiscentos e trinta e sele reais e C4quenta Centavos  

e Melancia graúda, de primeira qualidade, casca Integra, livre de sujidades, CEASA 1<0 1 	18000 8.99 181.820,00 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uMormes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa fume e intacta, sem machucados - 

oito reais e noventa e nove centavos 
cento e sessenta e um mi. oitocentos e jonte reais - 

Melão japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, sem machucados, 
coloração e tamanho uniformes, com grau de maturação adequado, isento CEASA 1  XC 150 2.99 448.50 
de substâncias terrosas. sujidades. 

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

e 

PAGINA 

-1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE ICE 
PREGÃO ELETRÔNICO N2018.12 081 - SRP 

Seleção de melhor proposta para registro de preços visando Muras e eventuais 
aquisições de gêneros alImenticios destinados aos alunos assistidos pelo Programado 
Aiimentaçio Escolar do muncipio de HOIIZOnWCE, (com ampla participação e cotas 
exc*jsivas a ME e EPP). conforme especificações contidas no Teimo de Referência 

ABERTURA CARTA PROPOSTA: 2811212018 ÀS 10:00 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA 28/1212018 ÁS 1100 1-iS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

FiIiKiJI 

LOTE 2- COTA EXCLUSIVA MEOUEPP 

1 ITEM  1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA 1 UND 1 QNT  1 UNT 	TOTAL 
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três reais e dois centavos 	 - 	- 

cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta reais 

1 VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	 54.36000 

cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta reais 

LOTE 12 - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND QNT UNT TOTAL 

Sardinhas em óleo comestível. sem conservantes químicos. pronta para o 
consumo, embalagem lata tipo abre-fácit, com peso liquido de 125g e peso 
liquido drenado de 849. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, número de lote, data de fabricação. 
data de validade, quantidade do produto, informação nutricional por porção. PAJAE LT 6.000 3,02 16.120.00 
número do registro no Ministério da Agricultura SIF/OIPOA e atender as 
especificações técnicas. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega 

- três reais e dois centavos 
dezoito mil, cento e vinte reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 1 	18.120,00 
dezoito mil, cento e vinte reais 

LOTE 13- AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND QNT UPIT TOTAL 
Arroz branco longo fino tipo 1, embalagem primária de polietileno 
transparente, resistente, atôxico. hermeticamente fechado por 
termosoldagem. com  peso liquido de 1 kg. contendo: identificação do 
produto, nome e endereço do empacotado(, número de registro do produto 
no órgão competente e procedência, informação nutrlcional por porção. 
data de embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados de 30kg PflIPO4' KG 2.925 3.22 9.418.50 
(espec(ficações impressas na própria embaiagem). 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 

três reais e vinte e dois centavos 	- 

nove mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos  
Arroz Parboitizado longo fino tipo 1, embalagem primária de poletiteno 
transparente, resistente, atóxico, hermeticamente fechado por 
termosoldagem. com  peso líquido de 1 kg. contendo: identificação do 
produto, nome e endereço do empacotador, número de registro do produto 
no órgão competente e procedência, informação nutricional por porção, data 

2 de embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados de 30k9 PAHLAÇO KG 24,750 3,16 78.210.00 

(especificações Impressas na própria 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 entrega. 

- três reais e dezesseis centavos 
setenta e oito mil, duzentos e dez reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 87.628,50 
oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos 

LOTE 14- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND QNT UNT TOTAL 
Arroz branco longo fino tipo 1, embalagem primária de polietileno 
transparente, resistente, atóxico, hemieticamente fechado por 
terrnosoldagem, com peso líquido de 1 kg. contendo: identificação do 
produto, nome e endereço do 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 30k9 PvP'° KG 975 3.22 3.13950 
(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 

/ 

três reais e vinte e dois centavos 	- 

três mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos 

.tøvÁ, 
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Arroz Partoilizado longo §no tipo 1, embalagem prwnána de poliebleno  
transparente, resstente, atóxico. hemlebcarnente fechado por ' 
termosoldagem. com  pesa liquido de 1 ki contendo identificação do 
produto, nome e endereço do empacotador, número de registro do produto 
no órgão competente e procedêncM. S,$orrnação nutncionsi por porção data 

2 de embalagem e prazo de validade, em fardos teclados de 30k9 P&( LACO XC $ 250 3.16 20.070.00 

(especificações Impressas na prtpna embalagem) 154n10  do moio, odores / 
estranhos, parasitas. substâncias nocivas e quaisquer outro Lipo de 
impureza Prazo de vaidade min~ de 6 meses da data da entrega 

- três reais e dezenas centavos 

vinte e sois mil e setenta reais 

IVALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	 29.209,50 

viMe e novs mi, duzentos e nove mais e cinquenta centavos 

LOTE IS - COTA EXCLUSIVAME OUEPP 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND 1 	QNT UNT TOTAL 
Fflão canoquinha tipo 1, embalagem primária pobetileno transparente. 
resistente. atóxico. hermeticamente fechado por tomo-soldagem. com  
identrflcação do produto, contendo nome endereço e registro do 
empacotador, numero de registro do produto no órgão competente. 
informação nutncionat por porção, data de embalagem e prezo do validade e 
peso liquido de 1 kg (especificações impressas na própria embalagem), em FIBRA XC 6.900 4.30 30.222.00 
fartos lacrados do 30 kg Grãos secos e limpos, isento de mofo, odores 
estranhos.parasltas. substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza, Prazo de validade minirno de 6 meses da data da entrega 

- quatro reais a trinta e Oito centavos 

Vinte mil, duzentos o vinte e dois reais - 
Fe'flo de corda tipo 1, embalagem primária polietileno transparente. 
resistente, atóxico. hermeticamente fechado por termo-soldagem, com 
identificação do produto, contendo: nome endereço e registro do 
empacotador. numero de registro do produto no órgão competente. 
informação nutricional por porção, data de embalagem e prezo de validade e 

2 peso líquido de 1 kg (especificações impressas na própria embalagem) em Pftt0"1 XC 3000 3.54 10.62000 

fardos lacrados de 30 kg. Grãos secos e limpos, sendo permitido o limite de 
2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo a porlada 161 de 
24/07/1987— M.A. prazo mlnimo de validade de 6 meses da data da entrega 

três reais e cinquenla e quatro centavos 	- 

dez mil, seiscentos e vinte reais 
VALOR GLOBAL DO LOTE ] 	40.842,00 

quarenta mil. oitocentos e quarenta e dois reais 

a' 
LOTE 16-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND 0117 UNT TOTAL 
Açúcar Cr8taI, puro e natural, de 1 4  qualidade, de safra corrente. 

de 	transparente. resistente. embalagem primária 	polietSeno 	 atóxico. 
hermeticamente fechado por termo-soldagem, contendo: nome, endereço e 
registro do empacotador, número de registro do produto no Õgão 
competente e procedéncia. informação nutriciortal por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1k9 (especificações Save XC 1$ 000 2,4$ 4464000 
impressas na prõpna embalagem). em fardos lacrados de 30kg isento de 
moto. 	 substâncias nocivas e 	Outro odeies estranhos, parasitas, 	 qualquer 
tipo de impureza. Prazo mlnimo de validade de 6 meses da data da entrega 

dois reais e quarenta e oito centavos 	- 
quarenta e quatro mil, seiscentos  e quarenta reais  

Cate torrado e moído embalado á vácuo, peso liquido de 2509. NÃO 
TRANSCÉNICO, com selo de pureza, embalagem primária metalizada com 
identificação do produto e fabricante, informação nulricional por porção, data 
de embalagem e'ou prazo de validade. n' do registro no orgão competente. 

2 acondicionados em caixa de papelão lacradas e intactas contendo 20 
embalagens Prazo minímo de validade de 8 meses na data da entrega 
Especificações impressas na propina embalagem 

MARATÁ UNO 3.200 3.85 12320.00 

trás reais e oitenta e cinco centavos 
doze mil, trezentos e vinte reais 

1 VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	60.960,00 





Validade da proposta 60 (sessenta) dias 
entrega conforme ordem de compras 
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus abnentes á execuçio do objeto desta licitação 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumpnmos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Cana Proposta está 
em conformidade com as eogéncias do instrumento convocalóno (edital) 

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 
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COMISSAO 0€ LICITAÇÃO PREEEITJRA ItJI4CPAL DE P4OWZQNT( 

PREGÃO CLCTRONICO Ns  20 1 8 1205 I.SRP 

DATA[ HORA DA LICITAÇÀO 2a117.-2010 AS 1000 11S 

DADOS RANC.APIOS SA)iCO 00 ~ A&NCIA 1702  : CC '2253'4 

OBJETO Seleçao ao melhor ceoposIa pata reglitro de p'eçoa vlwco fi4t,e, 4 eflOIii3I alui,dçÕe "e gô'eros swreltoo, deri-ado, .n 44 ,05 acendo, oo 
og.nI 0 snsaaçic E SW. 00 m.rio de HonzorflCe 

- LOTE $4. COTA EXQASVA Itt OU (P9 

- 

ITENSI OTD 	IJND 	~CA 	 ESPECIFICAÇÀO DOS PRODUTOS 	 V UNIT 	
EXTENSO 

1 	V TOTAL 
EXTENSO 

	

1 --- .- 	- 
A.roi'cxolrgo  fino t,po 1 .mb.taonp'lra.lodopoIíeI,le'o 
taraprante rentrce. .tõmcc w-.ac.-r. Ientoo PC. 

	

1 	
com peio Iaado 00 14p ccnle.'oo. oenl,tceçao' 

00 ptø'SAO r,cw'w ' endereço co rç cow.ç' nwr..O 3. teQ ,fl-C 

1 RS 	5.00 #NoMI? 	 #NOME? 
troo. ~ wW-9 ew.ci.~'rp.n.n flb VCP a 

	

/ 1 	 .4,t.IaflVI Iseto de mofo 000., .,!,rh,s ijr.. 'e, 
..o,S'ta. t0'val e O.40*' o_á-o ' o. rnÁe.a P'azu 

1 	,,tnwoda t.d.00.6nteae.ded,faaae.fl..Js 

r—t- 	 r- 
Aoz põtol,zado tIØo 'roca 1. .nitaaçcnprIlIdnndv 
ccl..' tiro frr*çtwe 'Lis, a aiOsCfl neraSar..14 

J Iern,00 co. tenro-tocagem com Pua :QuaO 00 IQ 02nl0nO 

/ 	 tdrlAcSçâo do oto&lo nor, e rewa9, co $'rç.colà±. 
n.jyifl de reg.sVo 0, ØtOOi.60 no 'Q&ct Cr.p.sOte* 	1 

1 2 	B2SG" K' 	v.n.sa/ 	fo 0&o. infarto 	tClOeIDo'poitAo ~A dê 	RS 	5.00 #NOME? tRS 	41250 00 	$tNOME' 

es9 rlC.Qo., rWeS,êa ti. r6çt. .rt.ISon' tenlO cc 
'roto 000ss .C.r*a. DW&SUI. sttdncias nocival e 

.otsoje' culto hpo 00 morei. P,zo de ,.t*ad. 'rosno doe 
r.6,daM'JaflftJ.g. 

- -- 
VALOR DO LOTE 14 R$ 46.125.00 (QUARENTA E SEIS MIL. CENTO E VINTE E CINCO REAIS) 

PRAZO 0€ ENTREM 0€ ACORDO COM EOITA 

V41J0A0E DA PROPOSTA GO ISESSENTAI 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. 





MIN 

n 

PROPOSTA 	 j> EE": 
Número do Pregão: 	 2018.12.06.1 -SRP 

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

Objeto: 
ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO 
MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS 

EXCLUSIVAS Á ME E EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

Lote: 	 LOTE 14 COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

Especificação do Objeto: 

Arroz branco longo fino tipo 1, embalagem primaria de polietileno transparente, resistente, 
at6xlco, hermeticamente Fechado por termo soldagem, com peso liquido de 1 kg. contendo: 
identificação do produto, nome e endereço do empacotador. núnii?'drregistro-âo-produto no 

órgão competente 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. Prazo mínimo de validade de 6 

meses da data da entrega. 

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

soldagem. com  peso li 	1 k . contendo: identificação do produto, nome e endereço do 
empacotador, numero de registro 	o produto no órgão competente e procedência, informação 

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

substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza Prazo de validade nituirnode 6 mescs da 
data da entrega. 

Marca:  

1 	Jiaríano 

2 	Harano 

Quantidade. 

8250 	 \SSIC) 

Valor unitário de cada lote (em RS) 

2,92 

2 	 2,97 

Valor Total do Lote(em tU) 27.349.5 
vinte e sete mil, trezentos e quarenta e 

nove reais e cinquenta centavos 





I$' 
4gb? 
PÁGINA 

Prazo de Entrega: 	 ( onforme 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, prevldênclârios. fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a 
margem do lucro 

lfl 	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 Dezembro de 2018 

OWN 
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'rflhÍ.r. Mrbp.I di HORIZONTE/tE 
OsoaS UdRapildI Euçlo 
Pleçk 
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PROPOSTA CI PREÇOS 

OBJETO $41141014 .'•l,o' EnçO.'. P111 lfl.Ildr.I.ç.aMIIRÔ.MJiIS lflIOJ.. .tUhàCôfld.PIRVM4IIIWRIITOSISTIRI4OISOIiU?CtiISSØ14STA. 
°Ifll4m• 04 &JIllrI.çSo ERCII.tdRRlrc Ipdi II,.cnli.tE CCIII sIlIpA B4.tflÇIO liii., iTCUIhSlI ME 4 EPP1. 0,flr',i Icflhia;Õ.00RIdRC '11044 

RVrêtc. 

IINN. 1_LA ool.ccntica 

UM., COM .. 
 

cofiNITO  
V= 

PIITOOE FRANCOEU rIS COSAD0 CCI? &OIAD DEAGIJADE NO 
.MMO4%ASPECTOPREIR O. TIIAOMICLECCO E NEMPEOAJOSO COR 
PqeRASEMIM1dCHAS ESVERDEAOAS.CHEMOE 5153R PRCRIO1.COM  
A..$EMtaD€ swo,OES.pARASrAS E LIRVAS.EMBA.ADEMOE C.'II. 841fl1 

PQ. ETILE%OTRNISPAREWEATÓXJCO.LI44PO. A0VIDLAD3.RE$14TENTE. MA 
'vá 1t4 

circAqmrAAwTEoRoAoE DOPROIJTOATÉOMOIIEVT000 12242?RIATD os 	14.53 AS 	0754120 n44. 
CONSUMO. CONTB%DO PESO LIO.4DO DE ¶ IÇO. .00NDC.,Iaoos EM CARAS ' 

•J.f.?. Sul 

LACRIOli COSI '001DEvERA COMTAR ÇAEME.A.A3EMDIIOC$DE 5l11l 4* 
1NDEWVFICACAO PROCEDENCiI IWCRPAAØES IIUIRCIOI44IS.DATA DE 
VASAOAOt OLSAWTO4OEDO pqcoUTo.É:oREorRop4o.rDua.. 
COMPRAZODE VAI.OADE.PAMMODE 150 DIASAPIRTIR ACA'* DE 
ENTREGA, 

COM E SOSRECOMDE FAHO000IIOE.A0OS€W IEM'ERO SEMPOROAO 
CCR$A. EMBALACOS ND44D 	.IiMTE DOEU SflIDEJ'SDE 5 CO 
ACOCICOK4OOS EM CAIXAS DE PAPELÃOLACSAEAT E IIITACTASCOM Ii 
CO COM oEmrncAçÃo DOPRCOUTD. PROCEDEPICA I'OSMAÇAO 
½UTRCOPIAL pos PORQAO. LOTE DATACE PASRCAÇÂO TEMPERATURA DI 
ESTOCAOEII PRIMZEILAMSITOECONSERVA;AD. 'MZC DE ,A.tDAOI 5 14004 	4uI14f CI 

SU1ODO ¶EO$RONO UNISTESIO DAAORCULTVIASV.VI'CAÉ 0004 t44h4 ml MIZIliIi4 
2 CAi MOO DE I%TPEÇAO DO IP. PERCENTUN. DE La/A 14115 CR 3U COISA iço 12.240 PALITO RI 	1147 5$ 	'40,35210 quos0Ii 4s1• MilITO tdoi 

IOS4AR0400SCOIIOELMIERTO. EwEcpcsçOEsWP4ETSAE A °RÓP*LA 0.01.4, SOlVIA 
EMOA.A3EM CLRACTERSTTCAI GERAS O PROD..3 €VF IAA°REUWTM 
COR E ODOR CIRACTERISTICOS SEM SITAAISDE IERMEI.TAÇÂ,P..'ROACO 

RTES ESVEADEIOAS NÃO DEYERACCNTER NENIIQMACUIKA PLS'I aos 
AOSEJAEXCÇU5NJIMEI4TECOM E SCORECOXA;OMC PArt SA 

COSTEL&EIC PRAZOPARACcOISUMOMNR.00E ODEZ  MESESNADATA 
DA EI4TREOA 

- 	 VAL0ROAPROP0STAIP0SII" UI.240IO [Ri 
1 

040449540 URId 0W Mira VrUnII .7.1 ??O 
VOl:OTAS 

PEIO DE PIiMlOO EM ALt CONOELAOO. COM  ADIÇÃO CE ADITA DE 10 
'M&X1004%ASPECTOPREPRIO,NJOAUOLECDD. E 18W PE5A.ÇI0.00R 
PROPRIA SEM MASCICAS ESVERDEADAS C4ERÇ E SAROS PRtPALGS 4011 
AUSt',CIIOE TOJOAOEt PMMITAR E LARVAS EMPALAGEII DE 
FCLETLENO TMMSPMENTE. Arõsco. LWPO NAOVÇ&.00. IESI5TIIII5.  
QUE GARANTA  IITEOiOADI DOPRODUTO ATE OUIHTOD0 &taR04,.0SwI. 
CDiS'gO CONTENDO nu LC0000E 5K0 AOGCAC4 IMOAIXAS KG 1 160 PART A 	'.61 a 	SI ±54 . 
LICTACAS COM 	4O  DEVERA CORTAR NAEP*ALAGEU DADOS DE .lrIicrI.n. 
IDENTTICAÇAO. PROCEDCIACIA. ISPORMAÇOES T4UTSCCIOAÇ. DATA 04 
IA_ADAOE.CrJASTIDADEO PRDDU'O HDO REOISTRCNOSP CO 511. 
COSI PRAZO :€VALDAOE. UPISIO DE IIODIASAPARIR DA DATA DE 
EIITREGA 

COXAESCSSECOM DE rRfl4GOCOIOELA0O SEM TEMPERO.W? PORÇÃO 
DORSAl. EMOALADOR PIDWOIAALUENTE 01 EM BAUDEAS 7' 1KG 
ACCNDCICIIAOO$EMCARAS 04 PAPEL,AOLACRAOAS E IITACEAS COMI' 
100011 GSNTWCAÇA000 PRODUTO PRCCEDEIICL4. NPORMACAO 
NTNCCP1&SPOftROtflO. LOTE. CATA OS 1A11AI2LIC IEIERATURADE 
rsTocAoa.asweona.aOECOCOAEEMcia. PRAZOCE VALOACE E *141 	noml 
NIAURO OOAEOISIRONO ~TERODAACR.tULTUR4aIFC•POA E cal. AS,, nI.C*43i4 
CAAMSOEIP4SPEQAODOSF pEqoEnTuL..DEAooAls:ERcRCo))s_A <3 2.TS P54110 AS 	1147 Ri 	24776.20 {SS'SNAAIAOS ~COR TENS 
u%APÕSDESCONOELMiEIITO ESPECIPCAQOES E,PRESSASIIAPRCP; À CS'14 r.anv,s 
EMIALACEM CAncTERrcAssAo 0PR000TC DEYERAAPRESEPITa 0.ØIA.c4 
COR E 0005 CARACTaSnCOS.SEM SISAIS OE TERMENTAÇLAO 'UTRCA O.. 
'PASTES ESVEÇDEADAS. NÃO DEVERA COSTER PIENHOMAO...nAPARTE COE 
MÂC SEJA EXCLUSIIAMEIITE COXA E BOSRECOXA COMO PARTE DA 
tOSTEL..1. ETC PSAZO PARA CCPIEIJMOMIIIMO OE ICIDEZMESESNACATA 
aA 11111100. - - 

VISOR IA pRopqflA»3elo»» 0IflU0'IAt 145110000 StEMRll 

1*41. nLAccRÇcRREw 

P..aIçio uiw 0W MA.. YrIJnH VrTfl.l 
IITARO VMTOTAS 

COrE CCIOELAOO DE SOVIIOEM0080S xpRw,RAeATEIMO COMO 
VOtE) PROVENENTE DE MACAOl IAOIQI.ABATOOSSOS PIS'EÇO 
IE'ERNIRIA E WIPULIODI EMCCPIDÇÕESNIGRNIÇA4 TATTSFAIORII 
SEMPELEE sem OcRDLEA,PAAIIIIIAWESIO'PROPRPCAISPECI. MAO 
AIfl.EÇIDAIIEMPEAJO$4 Oca YIMMOO.QiaI.00A18 IV'. FORME SEM 
MAMONAS ESVERDEADAS CO PAROACENTAS ODOR PIORO £M4M.ACO caindo. 14 
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A Prrqoeira da 
Prefeitura Municipal de Horizonte/CE 
Seervturw Municipal de Educação 
Pregão Ele: rónko n°2018.12.06. - SRI' 
Abertura das Cartas Propostas: dia 28 de Dezembro de aois às tal. voinin (Horário de Brasilia) 

Sessão de Disputo de Lonas: dia 28 de Dezembro de soiS às jihoomn (Horário de Brasília) 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de y'ienn alimentícios destinados aos 
uhnios i:sszstidos pelo Programo deAlimentaçllo Escolar do município de Horizonte/CE. 

1 'rI qu mio de Preç, 

li)!! is - .tilPI..4 (Y).N('(IRRÊXCL4 

	

1 	

-- 

Sunli,:lias em óleo ro,nestiuei. ser, 
c,,,isen.antes químicos. pronta para o 
consumo, embalagem (ata tipo abre- 

com pnc liquido de :259 e peso 
llqtado drenado de 8ij. .4 embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de identificação e procetlincia. número (ris reais 

	

: de leste, data de Jabnraçõo, data de 	Mil 	:B000 	Lura 	11$ 	3.,ç5 cinquenta e cinco RI 	6:1.900.00 
snwnwer,t mil 

	

validade, quantidade do produto. 	 (.tacos 
injbnnocdo nutricionul por porção. 
"úmero do registro no Mu,iszéria da 
Açrnculturo SIF/Dll'OA e atender as 
npec,flcaçõa lianças. O produto 
deverá apresentar validade minin,a de 
6 meses a partir da data de entrega. - 

	

4o, Global Lote 11; 	RI 	63.900.00 

sessenta e trij mdc no.,tctntos frui. 

L49 TE ia- COTA EXCLUSIVA MB OUEPP 

.INi. 	 ,n(ur.wr.r.,,wtr.I,no 	 '.mN 	..o}m .Imla.,t1pr. .1511 Ps» 	- 	 51,ITanWI 

Surdushus co, 6 	comesflvei, Sem 
'nservaflIe5 químicos, PI'UIÍW pura o 

consumes.., embalagem Saro tipo abre. 
(útil, com peso liquido de 125y e peso 
líquida drenado de 849. A embalagem 
deverá conte, externamente os dados 
de identificação e procedincia. número eS. reais e nne e wn e 

	

de lote, data de ftbi-icoçõo. data de 	88 	bano 	Lata 	R$ 	345 ciaq,s.nta e dato RI 	2i 300.00 rea 

	

votido4e. quantidade do produto. 	 centavos 	
trezentasis 

 
is0rmuç4o nutrioonal por porção, 
numero do registro no Ministério da 
Agricultura SlF/DIl'OA e atender as 
especificações t#c'nkas. O produto 
deverá apresentar validade minima de 
6 mies., a partir da data de entrega. 

	

Valor Gkbcl o Lote $2: 	 RI 	51400.00 

vinte e um mil e trflenlos reais 	 - 

7 n'rr • .. sims.isrt,.,i'v.sso t&'t'ig 

o Põqi... ideia 





.4.. 

PAC1NA 

Arroz 	branco 	longo fino 	npo 	2. 
embalagem primária de polietikno 
transpor.nec. 	resistente. 	a~ 
hermeticamente fechado por termo- 
wldagrn, com peso liquido de j kg, 
contendo: idennficaçóo do produto. 
nome e endereço do empacotador, 
número de registro do produto no 

rrt PeUU( dei ,nil, r,owcrtcs 

' óryao 	competente 	e 	procedincia. 
Xi Gostoso 21)25 Kg R$ 	3.75 ~Me-- R$ 	20.1)68.75 

• ''"'° '°"° 
infonnaçdo nufricional por porçdo. 'VOU t iettnta e 
data 	de 	embalagem 	e prosa 	de doco ritaos 

validade, em fardos lacrados de 3okg 
(especificações impressas na próprio 
embalagem). Isento de mofo, odores 
estranhos, 	parasitas. 	substâncias 
nocivas e quaisquer outro t,o de 
impureza. ?uso mínimo de validade 
de 6 meses da data da entrega. 

.irroz Partodhzo4a longo fino tipo:. 
embalagem pnmària de potietileno 
Fransparente. 	resSente. 	atónc». 
hermeticamente fichado por termo- 
soldagem, com peso liquido de s kg. 
rantendo 	identificação do produto. 
nome e endereça do empacotado'. 
número de registro do produto no 

tá'ttj reaIs e 
e 

2 
órgão 	competente 	e 	procedência. 

Xá Gostoso 24750 J4 fl 	3,75 setenta e anca R$ 	92.813.50 
oitoce ntos e dois 

informação nun-icional por parç.io. osntalos rim, e cqiscnta 
data 	de embalagem 	e prazo 	de cinta os 
validade, em fardos lacradas de 30kg 
(especificações impressas no própria 
embalagem). Isento de nuafo, odores 
estranhos, 	parasitas, 	substórácias 
nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo de validade mínimo 
de 6 meses do data da entrega. 

- 	 Valor Global ao Lote :y: iS 	,03.781&5 
cento e trt mil. setecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos 

M 
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Arroz 	branca 	tanga 	fino 	upa 	2. 

~bclugçm pr,mónsi de polieflleno 
transparente. 	ressente. 	atóxico. 
hermetica'nente fechado por termo- 
soldagem. mm peso hquid4' de s kg. 
contendo 	identificação do produto. 
moiii 	e endereço do e.npacorodor. 
número de registro do poduto no três reais 

três nü seiscentos 
órgdo 	competente 	e 	procnlêncta. 

KiGostaso 975 K R$ 	3.75 ,etniloecjncu R$ 	3.656.25 
e cinquenta e ws 

inp,nnaçrjo njntonat por, porção NISSO 
reaistuinteeci',aa 

doto 	de 	embalagem 	e 	prazo 	de centavos 

validade. em fardos lacrados de :iokq 
(espec(ficoçãn impressos no ptópna 
etnbalaae'n) 	isento de mofo. oclorn 
estranhos. 	paro.suas. 	substánnas 
flOC7VGS e quaisquer outro tipo de 
imnpurtw. Prazo mínimo de tvat,dade 
de 6 meses da dato da entrega, 

Arroz Porboifizado longo fino tipo ,, 
embalagem primário de polietileno 
transparente. 	resistente, 	alózico, 
hermeticamente ftchodo por termo- 
soldagem, com pesa liquido de 1 

contendo: (dentt5caçõo do produto. 
nome e endereço do empacotador, 
número de registro do produto no teima mil, 
órgão 	competente 	e 	procedência. . 

Xi Gostoso ki; R$ setenta e mao' 
t rês reais e 

R$ 
novecintase trinta 

informação nutricionol por porção, 
«230 3.75 30.93740 nese reais e 

dato 	de 	embalagem 	e prazo de 
ctrstoLen 

aoqwnta centavos 

validade, em fardos lacrados de 30kg 
(espccAcações impressas na própria 
embalagem). Isento de mofo, odores 
estranhos, 	parasitos, 	substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de 
impurezas. Prato de validade mínimo 
deó meses do doto do entrego. 

- 	 Valor Qobai do Lote i: tU 	34493.75 
trinta e Quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos 

Póglnu3di ia 
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IN A) 

n 

Leite em pá integral de s qualidade, 
com no mínimo 6,79 de p,otetna por 
porção de 269 e rendimento mínimo de 
8 porçãos por pacote. Embalagem 

primária metalizada e peso liquido de 
no mínimo i kg, acondicionados em 
rasos  lacrados e intactos com :0 kg. .4 

embalagem 	deverá 	conter 
externamente 	os 	dados 	de 
identficaçlto, 	proeedãncia, . 

. vi,itee sete na is e OIftfltO C um nli& 

informações nuzricionais, número de Betãnia 3000 A; R5 	27.23 vinte e M P8 	8,690.00 seiscentos 

cion'HIo ~à 
lote, 	peso 	do 	produto, 	data 	de 

centavos 

fabricação 	e 	provo 	de 	validade, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/S1F/DIPOA e carimbo de 
Inspeção do SI?. 	Isento de mofo, 
odores estranhos, subsrôncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. 
Especificações impressos no próprio 
embalagem. 

- 	

ValorGlobalao Lo te ag: R$ 	Ss.69o.00 

oitenta ewn nul,seascentose~ta reais -- 
 

Valor Global da Proposta; 	 J 8$ 1.364.839.00 1 
um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais 

Nesta oportunidade, lemos a declarar, sob as penas da lei, que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão 
executados confl,r,ne exigência editalicia e oontrawa4 e que entregará os produtos licitados/contratados no prazo máximo de ia (dez) dias, 
contados do recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente os especflcações 
contidas no contrato, no termo de referência, nos anexos e disposiç4es constantes de suo proposta de preços. 

Nesta oportunidade, Declaramos, para todas 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 requisitas de habilitação e que nossa Certa Proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Validade da Proposta: Carta Proposta não tnft vier a 6a (sessenta) dias consecutivos da sessão de abertura desta licitação, confunne 
artigo 6° da Lei ii°, 1042012002. 

27de dezembro dc 2018. 

Página is de ia 
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À rgr.nm;pj. MUNICIPAL DE HORIZO%lt 

tz 

PnfloEIn4.keN'lOItIlS&I-SRP 	 \ 	 1 

Data e Ilorárboda DSp.ta: lide Dezeabro deZOILM IIOObn(Horâflo dc BrnâIia) 	 - - 

- — 
Apresentamos nossa propasa de proço, rc(atmc A hciuçko na na4aMadc PREGÃO ELETRONICO N 101tILO&I-SRt, que vau so&e o SELEÇÃO DE 

MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQCISIÇÕ€S DE GÊNEROS ALD4ENI1C)OS DESTINADOS 

AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALDeRAÇÃO ESCOLAR DO MtNCtPIÕ DE HÕRaONTE,cE (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E 
COTAS EXCLUSIVAS À ME E EPPL COtoTOLME ISPECU)CAÇÕ€S COM flDAS NO TERMO DE Rk7E]tKCIA 

Infom,an», 'rim subovalo ãs cMwt e co~ nencases no EJIUI tatus anexos co. lambem aos ditarit di, Lei, e Decretas que re$an este peocedimeato 

ILitIlõtIo 

E 1, 1)1: PMI.Ç. (3 1.1111 RÔNICA. 

I.OTES.AMJ°L%CONCORRPNCLj - -- 

Itiw 1 »M •.3oçisisI 	Luto.. l.aLe •zea,e o. 

Peoo is F,.rgo EM PELE oxag.lMo. wo t4.çio da ttU  6. ?O wào Ml* 	 • MI,tflO 

eÕno riSo .nolec4o 	twti pot* oo' rir. ia', mine).. noe,dndu ;).e,o 

0.501 rceoso. ir' . -aø,i.ss 4. •updtdet p.nanas e lotou EmRlqmv. de palsisleno 
7W1pWe1.10. aroosco. Ieqo. Mc ,nolodo 	asM,t.. qu. (u.P 	ssMfltr dad, do p.od.ao 
ate o monelo do co.,ssn 	cones3 	reto oa,Õo 6. I k 	.cce.d,c,r.4c. si 	cante LI Dudseo 12240 IS 	1 1 .W RI 	201.010.00 	tttise. e.... dna..l. re.,I 

lacada, cO.TTOI; 	D,i c.,e.Ia 	a. 	l.;to" dado, de sde.lI(sNÇI), psoetdôncs.. 
,ofonr.çk. nutrsc',n. si. ana de v,d4e 	aaai,d.de do reMa se do .egs..so rio 511', 
SE ot SD.& com nn de vehd.de msnsmed. uSOdga..rle. Missa d. .nur.e. 

Coxa, sobrecou de Inste. cone.'.6. '*1,' semerero. si.t PoRçÃo ~Al. .mh.Iado, 
snv,taImente ou se. bonôe000 de 11e. .çon*c,orss.dot sem mal. dt p.p.IIo lecssdrns e 
oman com .5 Io com ,deoi.fk.clo do peodo. peoc.dlncs.. mIe.nnecio nubucsnul po, 
porçio. Ices data de tsbrasçla. ssençcealura de enoc.si.. u..zawm.mlo o conteivaçio. 
praode o,Isdadr e númao do sees,uo is. M,essu*sso di AysciInatisSlP.I)IPOA e o.nmlso 
de siapeolo do S0 	Percensial de .gia 'nIsesce 	igual o 1(3% opôs dnco..g.turs.s'Io. 

Le 1 2240 RI 	11.o9 RI 	141 440(1 	..0 
'  

E,pecsI1c.çbn ompeesou a. piõpist anbtkgem Ciiacleil.oeai gerur o ~o devera . se.smt. ceseavo. 

.DtSesOIU eco e odor o.,.çlwIj'riie. (es, sina., de feemawaçlú $..d. os. pais.. 
•nvetdsdaj KÃO DE\ERÃ CONTER htIolIVMA OVTM PARTE QUE NÃO SEJA 
Kxfli;SIVAp.IENTE COXA e SOBRECOXA. COMO PARTE DA COSTELA. rrC. 
Pioro pisO ooMsUT» mlnsmc de IO(dez) mtt 	ia dai* da 00510M 

1 	•''s Ai, 

w-,,si.. e el.lueaos isa ias ,.ssl..ssvaiIe real 

jVd Marca 

.&F,....  FOI FTI.E congelado. com  .65710 do 9... do ex, n'durmo, 6%.  .sp.i'ss 

Ies nlo .mo3e.c,do. e nec pepj050. co ruço. sem mines. noudnd.,. : ltesro e 
,, pqépr.õ* com aoá&acst de zoj~ pnsim, e brvos Emb.iu.m de polsetieno 
ip.i.nle. ,la'sc0. Issnp. rito vsc.do. ins,ieni., q.e gostai. • ssiejrot.k &,, ... dl., 
o monsero do oo,ssjsno. conteedo osso botado do 1i5. .cca'dscsouwdoo ia GOICSS Kj Dudico 2140 RI 17.00 
idas comIO4 Doowi cccstr embalagem dado. 4e sdena~ ptoccddncso. 
rm.Øes nsrcoaasL dõi. do 'oIÀade. qeaad.de do çeotca. o' do rejsst,o r4 SI'. 

O.. SIM, ao,,, ps.a'o de nlsd.ie notamos do lOdosa piet, - 4.1.6. e'Ie.gs 

bIcais Isi 

doisseas riam 1 J.zasss. rei os 

"o,oe soôeawis e (nato co'g.l.do cem semçro, SEM PORÇÃO DORSAL .rt,àda 
;ndsvsdsanrt. cou e',, tasde,.s de is. seond.csccados e',, a:u3 4. puelio lacnde e 
:n1.C54J com II kg coe. sdeacst.caçao dc pcodocx proceddoci.. c*rr..So ,çvsc,oa.I por 
porçt Iate. ai. do Mbncacdc. tunpemc'... dc 0.itCaia. uratc,aa,ato e cons...çio 

pato Es o.I4sJe e ..aeo do '.4.500 o.) SI.aaig,,o ca Av,colbarSlT DIPQA e ata 

4. snwejo do SI? P.ec.ntai te Ogo.. d.v,or es gini . 3% .oi de.cccssamee» 
E.e.c. fiações ,.aj na pcgerii smô&qn Canacatcas põ'vs o peod.co de'sn 
.çre,.ncu coe e odot waaee4aico.. i a do S..em pae'de co. pi r 

'o Ão DSVERA COPÇTU NEML4A O5fP.A PARTE QUE NÃO SUA 
EXCtUSE'&e.TE COXA E SOBRECOXA. COMO PARTE DA COSTELA ETC 
Prn., pira co.s,no iiu3 de tOldes, meia ia doa decotej. 

OWOM 00,0 e 
D~ 210,1 R111.00  " 
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vaiar Dia 

4r,,I k.%n.k.jafac,: 

4ft14,4. .4q.n.fiaçIe Si CCO. nCC i .rdi,.to àá atç.ecl, 	o - ii .Jo 

	

Orno co..çiwfl* e ptdta& So,r.çL' ..CC14aJ IS psiflt à_à 	 rs' as 
ri..Iqtn • pau 4, nIà4.. , eudc, tcaôoi 4, a4 a.c •a .wa, - 

piÓpail .-ii. à4*ir 1 hirto da .1410. od.xa aiMo4. w.nt 	4a,. a. , 

4. .mpjna Pisa ,,.,a.mo de '.siid, 1. 5 	a à te é 

• 5Vi 

	

Anua P•rbo.lraô, longo fino  oM 1. crnbihagor çolnw.. 4, pol.nhao Olnp'l% 	
/ 

	

i.mi.nl.. .Ulr.00. hernio.,ca.w ftçhado pai tmo- 04.g.m. mm pina kqwdo d 1 	
/ 

I. cofiando Id.n'IícM4o dc pcoduio. non.q e .n.i.n.ço do mp.coiiJoo. .i.a 4. 
2 ,q.Min do ptod'iio no ÕrgJo compotorihi e çooc,.Sbto.t IiEOam$4Ü .ww*sI p,i 

poIo. diii di .or.toligetn 1 pino di s.hided.. mi (udo, I.Ndo. di lQIj 

(.,çwc,fic.Ø.. mçocunas os paconi ,mb.lsgar.J Isenta di moi,, cdaia. •no.nh.,, 

pirn,.Ian, .ut.,Sr,c.s nocnan . q4Isquem aiimo tp. da mç. iI'a Piai'.,Iam'i,.,ia,I, 

,,ta,,o,u. 'Ii ijini di ncinsj. 

qasiaus .4.4. 	i uswais • nli riais 

Marca 1 Qv.S 

. Is. 	_I* iaiu• 

as 
— 

a, .at 	q14• 'au.. 

11 620.10 oaaab • — .naq. . — 

Esta,. ua 1 bin..,.TIdsI 

jI..Sc.n.enaS aço i. mni.ti,j.r 7innêr pc.Ils.anou.MpS.m.t .ni .i..ntm.lO'.,ç. 

- 	iaM4 po.  zrm-soa.eit colo ,dm.sfic.olo do rtmdalo o.oWo8 

-4Se iflnáio dc aop&CflÕ) 01m.io da inova 6 nnod.00 	õ.flo 

	

nck 'raiola: pai pavk das 4. .m5.lw.a a anuo dc va .d.d,, 	
14514151 	1411 -'si 

pae bq.aá. 4.1 b4 aç.cifaçõe e4,.iai 	oçna eba4nii — !..do, ,•, ks 
	N. 	S9X ti 051 ti 	4C1G) cinqasni. ano mna.qosMsc 0*10 

di 50 4 Coto. arco, e 	a& o 	4, .tia i4cws c.a..taja,s,ds.,  a4,ac.aa 	
oaOaWa 	caiava. 

—. e m41s.nt cq?, tç à 	aa Pisa. 4.nitds 	à ,si. 4. 

Mr,mrg. 	 1 
rn5 dc C.td. ao 1, .a't.I.u.m pe 	- 	a . ,a.0 	liatical 

I_i_i ..rimtt nOO por '..r'G'aa*Øa ae Saaaø. 4, pi 	.at 
00nl ind., eiieíac do oanç.aáoi s* di .s. do p. - Sf1101 

	

2 cornirmini.. .n(o n,Sor.t.,nc soai por por;Ss, 4.54. 5 r. pi. da nalsi. 	
.0 	

«, i, 

i3O iqodo de kg . çcc'fic&di. ,mç,ani a pqas 	'gk — ardo. b 04501 	 ' 	 — —no 

diii) kg Goso,,no. . ianpas. ainda 1nin.b4o o a 4,2% à Impactas 4 
esiiu'h,os. o4.dec.,do o poisa,. 614. 14.IGI.'It$Y - MÁ piUl  

itainai tal. 1e di., rias 

1 

Ç.01'E I7-EXCLLSIVOMEOIJEPP 

iffiumI 	 ,.,. 	 1.034: Maia k'! Lt. 1 	Vedar teoad 

a mii,, da M.nd,nua çlgosa b,Mu*, wc. iAt. doapo 1. aIMaSpiInWia -hei 
.srapareiiIe. ,.i,Laha. .Iá.uco 5,ifllwiis.snwRI (nI..d. P0I ii.aio.ioId.jco. <ar pais 
hq.do do 1 sj comendo 4wi,rao.caa do pood.a soa... sodueço 4,, .mpsuiladc, 
nirrg.a da tcisuu do piada'. no dipio ma,pa.al. • piac.ddoica.. a,k.naçioa,cr.aoo.I K 

	WusIdo 4500 Ri 	III ti 	1111000 	
'° 	TIO! 	qa.ito tais. 

por pórçio. dais de nab.bja,. . pai,. dc s.I'dad.. ia. Isid 	ciadoa ai. 3tkg 	 da,d. cusvon d.00,io cinusno. 
np.c mflsçôa aw.prnaa ia piópia. iwS.i.pm) h..,io di mo(o. advim cqto,r.hns. 

param,ms, ,,b,adiaaas, roc..vU e QaI ,iuve* uaOo napa 4. anpaiin Pina & onIidad. 

n'ar» dc mciii da dai, da rsaia 
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Vinugie deacot. ac:dez volatil 4%. ombolapom pr.màr.a g.ntia plástico corÃoadu 5OJ nu 
com udint,(,oado do çucdulo o do 	abr.conct. rqiouo no «flo oompeionho. doo do d.......  dix 
oe,halapen e ruo do validade. açondccsontdzo on. asna de p~acrada e macas Cri Maçais 2400 RI 	.IC 	RI 	C40.t13 

.oy.ias,cet:ur',dadea t.ivcdc'n,rorn9. 	 doa,da&dc6 nc,csdacara 
 

Vaisr TOTAL 
ate. o quatro nut ol000satos:t &quxnta teu. nai. 	 - 

LOTE II - EXCLVIVA ME 0V E?? 	 ________  
— 

e,,.dtwaça&DatcrIçI. Ifalá 
Valot 

Matta I°'a"l 
1 

V.l.rTaa .105 £ttn.nTaal - - 

Õi.o 	e soja e.Rnado tipo' lo,,, jis,.it. rol cm'c ,uo'.3., cc 	ai! 	c,i ,dcri9lia4çt) 
prodizo o úbncantr. 	,r.fconsçio nut,,,uu,aI pi. 	poiçáo 	ii' do 	ec-ruso 	nsamjso Ool'oauO o 
oompmrmte. d'ia do ontointom  e pias. de validado. açondiazunadun Om Calvo de aa,POLOO cr Soya 	4000 	RI 	6,60 RI 	2,5 10M0 sosamia 

SOiS bom 	e leistais 
lacradas e miadas contendo 20 saudades bointo de odores estunho,. aubuijxnç,aa ..1111 ccr.u"oa 

o qusiaquor o~ tipo do amputem. Passo de vali~ mim~ dc 6 n'toco da 6. ti. 

_oluIrota - 	 - 

?.tarflbina ,vgolal com na - 55 a 75% de Ipiduos. á boas de õlooa vatolsis Isqaaidoa e 
,niorcaier,flc.doo o som gordsr,. trina. ntuhgem poíutia por. p!oatuco .1° 500 cinco reais e canoa raia 

2 
canimdo 4otuafscaçao do produto. hbricaate. alarmado nuflenouual W. poroSo. data de 

1 aud 	Pnmor 	3410 	RI 	545 	RI 	193'C.40 qoatenta e sito quinina 10010 
çmb&ageuu.ój posso lo aImdado oS Ir, acocdacmoaadoa coo caixa do rope!Io boiado . i conxanos 
,,tio. 	Ptsrs mi nuno do validade do 4 masco do data do entieçi 	Ei,cou5ca;4r, 

can no.  
tapleasco (4 roer» snbolugou,' Nrep 	te,, sal 

Valo. TOTAL 	 RI 	45.4*40 	 - - 

qusosota e M. M. qoatrncaatoso setenta reais e quaieauta etoatavui 

VALOR GLOBAL DA PRISFZ4TI LICnAÇÁO 	 as 4A47.50261 

q0 SUco, quatr.aaNa e qoarsota e sele mll,qatbmat.e e deb reab e qaareata centavo. 	 : - -:_ 	-- 

	

n 	
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de Entrega: de acordo como Edital e seus presentes anexo,. 

Declaramos ajuda que temos o pleno conhecimento e atendimento ás exigências de habIlitação previstas acate Edital 	21, SI°, do Decreto a° 

5.15012005). 

Declaramos que temos plena aceitado, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências 

contidas neste Edital. 

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluída, lousa as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza Incidentes sobre o objeto deste 

;iregao, nada mala sendo lícito pleitear a esse titulo. 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Mieroeonpre.a e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3'4* Lei 

Complementar 123. de 14 de olesen,bro de 1006 e Lei Federal n° 11.488 de IS de Junho de 2007. 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estio incluso, todos os tributes, encargos trabalhistas. preiidenciârioa, riscas e comerciais, taxas. 

fretes, seguros. dostocamenito de pessoaL custo,, dentais deapesaa que possam incidir sobre o fornecimento licitado, Inclusive a margem de lacro. 

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos. perdas e danos que venham a ocorrer referentea ao transporte e fornecimento dos produtos, caso 

venha a ser contratado. 

Declaramos ainda que assumimos inteira responsibilidade pela aquisição dos produtos, e que serão esecutades conforme exigência editalicia e contratual, e 

que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e atada, que nos preços apresentados acima, estio inclusos todos os embuçou. 

encargos trabalhistas. prevldenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes. seguros, deslocamentos de pessoal. custos, demais despesas que possam Incidir sobre 

o fornecimento licitado, Inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que aio possuímos nenhum fato Impeditivo para 

	

l% 	participado deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condlçees previstas neste edital. 

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

(artigo 21. li 2'. dou Decreto Municipal a' 0)812016). 

l'ara faicr valer o direito de prioridade de desempate, a licitante declara, sob as penas da lei, para todos ou fina de direilo q que se possa prestar, 

especialmente para fazer prova no processo licitatôrio que tem condição do regime de: 

ME,/EPP. para efeito do dispositivo na LC 12312006. 

COOPERATIVA, para efeito do dispositivo na Lei Federal n°11.488 de IS de junho de 2007. 

Declararmos de que assumimos Inteira responsabilidade pela entregados produtos, e que serão executados conforme exigência editalíela e contratual, e que 

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

Fortalen/Ce'28 De Dezembro de 2018. 
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CARTA PROPOSTA 
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PREGÃO ELETRÔNICO IW°. 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 	 DESCRIÇÀO 	 UNID QUE 	MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 	
VALOR TOTAL 

Abacate de primeira qualidade, in natura, 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	cooi'ação 

kg 90 CEASA 
uniformes e sem defeitos, 	polpa firme, 7,50 675.00 
livres de sujidades. parasitas, larvas. 

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

2 com polpa firme e intacta, devendo ser 	kg 18,750 CEASA 
2.89 	54 187.50 

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

___ ___  
Laranja pura tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com grau máximo de 
evolução no tamanho, aroma e sabor da kg 16.500 CEASA 
espécie, 	uniformes, 	sem ferimentos ou 4,20 	69300.00 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados. 

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

4 machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e kg 225 CEASA 7.99 1.797,75 
outras 	impurezas, 	acondicionada 	em 
caixas de papelão. 

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

5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem kg 11.250 CEASA 
3,10 34.875,00 

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

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

6 
e larvas, tamanho e coloração uniformes, 

kg 18.000 CEASA R$ R$ 
devendo ser bem desenvolvida e madura, 2,60 .800.00 
com 	polpa 	firme 	e 	intacta, 	sem 

,)_7 
machucados. 





0 

\•,, j:A 

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 R$ 
procedõncla, 	informação 	nutricional 	por kg 2.925 ACHEI 389 11.378,25 
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. 

Arroz Parbolllzado 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 R$ 

2 procedência, 	informação 	nutriclonal 	por kg 24.750 ACHEI 410 10147500 
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 
de validade mínimo de 6 meses da data da 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 112.853 25 

• 	 ____ 	tttøiïÍ4 cuTA EXCLUSIVA ME OU EPP- 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA u!Ão 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 R R procedãncia, 	informação 	nutuicional 	por kg 	975 ACHEI 	

389 3.792.75  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. 
'VI' 





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

2 procedência, informação nutncional por 
porção, data de embalagem e prazo de 
validade, em fardos lacrados de 301k9 
(especificações impressas na própria 
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 
entrega. 

R$ 
33.825,00 

37.617,75 

kg 8.250 J/ ACHE)/ 	
RS 

4,10 

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE 15- EXCLUSIVO ME OU EPP 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 1 UNID i QTDE 1 MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

• Feijão carloqulnha tipo 1, embalagem 
primária 	polietileno 	transparente, 
resistente, 	atôxico, 	hermeticamente 
fechado por termo-soldagem, com 
identificação do produto, contendo: nome 
endereço e registro do empacotador, 
numero de registro do produto no órgão 
competente, informação nutricional por 
porção, data de embalagem e prazo de kg 
validade e peso líquido de 1 kg 
(especificações impressas na própria 
embalagem), em fardos lacrados de 30 kg. 
Grãos secos e limpos, isento de mofo, 
odores estranhos,parasitas, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo de validade mínimo de 6 
meses da data da entrega. 

PONTO DO 
6.900 	

FEIJÃO 
R$ 

5.50 37950,00 

Á 





r 	,p9Q 	j 

Vinagre 	de 	álcool, 	acidez 	volátil 	4%, 

PAGINA 

embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 
contendo 500 ml com identificação do 1 
produto e do fabricante, registro no órgão 1 
competente. data de embalagem e prazo 	gr 2.400 MARATÁ 	R$ 
de validade, acondicionados em caixa dei 1,98 4.752,00 
papelão lacrada e intacta contendo 	121 
unidades. 	Livre de 	impurezas. 	Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da 
entrega.  

VALOR TOTAL DO LOTE 
23
R$

.985,00 

LOTE 31- EXCLUSIVO ME OU EPP  

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE MARCA 
VALOR 

UNIT  VALOR TOTAL 

óleo de soja refinado tipo 1. em garrafa 
1 pet 	com 	conteúdo 	de 	900 	ml 	com 
identificação 	do 	produto 	e 	fabricante. 

1 informação nutflcional por porção, n° do 
1 registro no Órgão competente, 	data de 

embalagem 	
e 	prazo 	de 	validade, gr 4.000 SOVA R$ 

acondicionados em 	caixas de 	papelão 5.20 20.800.00 
lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substâncias 
nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 
impureza. Prazo de validade mínimo de 6 
meses da data da entrega. 

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% 
de Iipldios, à base de óleos vegetais 
líquidos 	e 	interesterificados 	o 	sem 
gorduras trans, embalagem primána pote 
plástico de 5009 contendo identificação do 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

R$ R$ 2 nutricional por porção, data de embalagem 	un 3.480 PURO SABOR 
350 12.180,00 

is/ou 	prazo 	de 	validade 	e 	S.I.F., 
acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão 1 
lacradas 	e 	intactas. 	Prazo 	mínimo 	de 
validade de 4 meses da data da entrega. 
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. Entrega: mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
32.960,00 

Total Geral: 	 1 R$ 3.266.698,001 

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 ônus atinentes à 
execução do objeto desta licitação. 

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

Pacajus - Ce, 27 de Dezembro de 2018 	 - 
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PAtNA .2 

À PREFEITURA MUNCIPA& DE HORIZONT(JCE 

nP:ØR(GAO CLE'TRONICO ii '2015 12061 51414 

OUJETO: Saiaçio da ~.~Poete pata ragiab'o 45 pV.çOa meando lvbj........tua-a Sovaições - ga.-.'oa a*ar,aabc,oe dnta'aaoa ao. .k,r.0a ala,doa ~proves. 
da AJ,mantaçao Eito'., do n.unicsp.o da siorizonta!CE 

CARTA PROPOSTA 

LOTEI .AMPLA COhCO4flNC1A  

rTEI uNe QTO€ 1 	MARCA DE  V UNIT v UWIT flT V TOTAL V.TOTAI. W. 

oitocantoaa 
Macata da oru-a'. quaadada. ir, naba, ls.saal.o siiaSo. nove rea • "ei' 

5(9 90 cm. tara'*'o a coc'.çio uajaaa a san daas4.a. poip. 1455.3* bailas sois ~4,90 
raa a noventa 

v.n,a. a-trai ás supdadea paraas. Ia.r casitaita 
cantavoa 

Banana Prata 1.5.1*.. «aoo 0~.. P11.. noventas DM00 

guandada. 	astuta. 5.' ps.c.a slta9eía. (assanho a 
cinoo vsaia a dat 

mii. sa.acantoaa 

2. 5(9 15 	50 CEflA 001.5.950 ur,*onr,.. co'. pcvça Anus asitacta. davaride 145510 1 •aasantaatr*a 

.ar ba' d.a.anMda. as.. dar.oa 'Micot a -,aclsa 
cantavas 

r.&a a vv,Wa seta 

caiu-dos do isaa 	• t'wspons Centavos 

canto a vinte a uni 
Laranja para lraS.o "adio, da prina.a qualidaalar. 

mil, duzantaa 

3 (9 15 500 CEASA 
rito. tWii 9 	li1.alpiO da 5a'OluÇaO l,ota,,5&,o. aromas 

R47.35 
a.!. ra 	a tflnla 

145121,224.49 viRia 	qustrora.ia 
sabor da aspacia unilorsas san. Mrin.snto. ou defeito. a cinco cafflavoa 

quaranta a nova 
sana co', brilho. s.,.. nact.ucado. 

oantavoa 

dois .11, 
fl naoio.,as, 4a primeira Cuabdada. ir. natura. (antanho 

doa. r•aau, aatacantos a nova ' aÇ 225 CEM 5 00 ~~tem mschucadoa. san. larvas. parasitas 14*12,04 Nj2.709.51 

• outras i,wurstsa. acondicionada a", cataff depapadio 
quatro c.rl,r.., reais adarotio 

oanlavoa 

Mamao tor,noaa da pnn.air. quandad.. oa,' 504 da 
trinta a seis md, 

mstura9êo, fritos da tamanho undorma no grau masimo 
•alnantoaa trinta 

5 Kp ltflO CIABA 
da avoiuçlo no Ian.afl,o afonias sabo' da sapócia. iam 

14*3,27 
Iria n sais a ., li, la 

N$51.734.39 .izuatto reate. 
farinianlos ou 	4.1550., irias a ocri' brilho livre da s.annla. IiOv• 
sujidades, parasitas a larvas, iam machucadoa, 

osn avos 

Melancia gvauda, da prlmaira qualidada. Geada inlagra, quarantaa quatro 

IN,. 	de 	.~.d... 	parsarias 	a 	larvas. 	tamanho 	• tluus rias 
musa oitantaa um 

8000 CEASA 1452.43 quavanlascinco ai44 I)II1,OJ 
,salaa saaeantae W~00 unifolmea, devendo a., bem dasanvolvida a 

madura, com polpa flima *intacta* acm machucado, 
o ao Ia 4 Os (ele cantavoe 

M.M. japonês, da primava qualidade. tamanho médio. quinhentos. 

150 GEMA 
sem machucados. colo..plo a tamanho uniformes, com 

14*3.67 

r

asraaisa 

sntaa saia HSS5l 02? 
cinquantaaui.. 

grau da maturaçao adequado, Isento da subalincias rasa a dota 

ternas.. sujidades. 
ar, lavo. 

ostltavos 

VALOR TOTAL OO LOTE OI fl301.905.18 

tnatantos 'um n'is, oitocamtoa a nova reais a dazostocantavo. 

a 

LOTE 2 'COtA 4XCLUS0VAMÉ OUEPP 

lEr!, UNIO QTDE MARCA DESCRIÇÃO V UPitT V UNIT tXi V TOTAL V TOTAL IXT. 

Abpcats da pnn,aira qualidade. un natura, tamanho n..édio. sova tasas 
"..r~"..r~ e Oitenta 

Kg 30 CEASA tamanho a coioeaçôo undo.maa a a~ dafaito., poÇi 1459.39 trintaaaova R$251.13 
a iv.. rasa a 

fira,., livras da sujidades, parasitas, larvas. os'tavea 
saeasnt. a Ira. 

cantavas 

Banana 	prata 	tamasio 	m*dso 	(lOOgI. 	de 	ponairi trlr,ta e uni "li, 

qualidade, ir, natura. em penca. intagra.. tamanho a Wcs'td4 a otanta 
2 Kg 6.250 GEMA coiorsçâo ursOrIvia. co.. polpa Faina a i ntacta. davenda R5l.l0 

oinoo rasa a  das 14431 54771 a sacaras.. 

sal B~ desanvoprida. san, danos fiaicos a macinicoa a.Ianta asa 

oriundo, do ava~ a ltanapo'ta. oantwvos 

Laranga para tama'uio n'adio, da prsu.alra gusadada, quafersa IS., 

5 500 CEASA 
frutoa com grj mszsmo da svcluçlo no tantanho. aroma a saca raaia a trinta 

'04 
Qn.atocantoa 5040 

K.; 
sabor da aapaoia urvfonnas. Iam iar,r,n.,toa ou dafaltoa. a caco centavos rasa a daiaasasa 
finna. a com trusbo. eanm maclwcadoa cS..t*vds 

Maça nsciond, da prm.a.ra quaadada. a nn, 	s0 manassas a luta 
j CLASA • cor urvforn,aa. san. machucado. asa lavas. par.amaa 14112,04 

dota 'tala a 
145103,05 te.aa 

a ova,.. inipufatas. acondicionada aS oaiaaa da flpal*o 
quacro cantavos 

oafslavaa 

MaMo formasa da priraS'a qu,4dada. coa. 50% da 

mstnçio. fnjtoa da tamate 	on.. no vau vnàsi'v,o 
dota mil, dusanica 

a Ji't CaSA da avofuçio no lasa.Ao, at. 	e sabor da aapécÀa, armo 1413.27 
fla rasa a unta 

R112 244,50 
a qtswatta a quavo 

ór.mantoe ou 4.6.40.. f~a co'. braho lira da 
a sala ~voe rasa a noventa 

aa4idadfl p'aaitaa a larvas, a.. s.aØ.uc.dos. 
centavos 

Maiancaa 9s'auda, da prtra qudada casca magro. 
giM-ia mii, 

twa da a.idadaa. pas'sadaa a lavsa. tamanho a 
dois rasas a.iacanioa a 

6 5(9 5000 CEASA 14*245 quanta a cinco a$l a salsa noventa a 'la reaja 
0~ ~~davando ar bem dsaanvoas'ida a 

medusa. coa, pos.  AFina 4 intacta, as,, n.achtscadoa 
cantares a oetarfla .040" 

canlavoa 

Matao japonea, da prv,an quasdads. tantanl.o "adio. canto soitanta a 
sam macI.ucadoa, coioraçlo a lassanho unAonn.as. com 

Via 'sais a 
Ires 'sais. 

7 1(9 60 CEASA 
grau da 1%.~ adacuado, Manto da aubatancia 

R3,57 asasantas seta R51a3,57 
asasanta a sala 

lavosa.. a.idsdas 
cantavas 

canlavos 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$100 503,06 

tsr,' nau, sa,aoa.',toa a Via rasa a saia cantavo. 





LOTE 12. COtA IXCLUSIVÃ MI OU (PP 

'TU  UNIO 1 QTGE MARCA O€SCRIÇÀO V U.4IT v P417 tfl V TOTAL V TOTA.UV 

SadlS,aa 	em 	Õi.o 	con,nbvsl 	om 	contarva-iap 
quMIrco. prra. pan o CO,Si,nO, 	mbaiagem lata tipo 
.0,a-iøoII, co.,. p00 liquido da 	12% e peso liquido 
'anado 	de 	64g 	A 	amealagani 	oev.r* 	cantai 

auterameat. o' Oadoa o. •danocaflo a proc.dênoi., QincO a... 
flMa a qu.to .,l• 

p'a 6.000 
GOMIS DA 

nürna'o da lota. data de t.bnc.çlo data da validada. RIOS? a.saanta.aeta R134040.62 
oca, 	I.M. 

COSTA 
4,aatdade 	do 	produto. 	s'ton.'aç&o 	nutIciai 	pai wltavOs 

Oltaa,ta.dOie 

ninflaro do régietro no Muuatêrc, da Agncultura 
centavos 

SIÇFDIPOA a atendei a. eaa.oi*caçÕ.. Moncai 	O 
roduto dars's W.. rasGada fllWa da a reta. 

partir de data da ante.ga. 

VALOR TOTAL 00 LOTE 12: R$34.04062 

tr*tia a quatro ad si quaresta r... a otta. , ta • áS. ca.tna 

- - 	 LpTEu.At,Aco..c4qtyNcLA 

fftkl 111h110 1 OTDt MARCA DESCRIÇÃO V UNI? V UNU IXT.  

Atroz branco iogo Ano tipo 1. •".baag.im primária da 
polialileno 	t'antpa'anta, 	retIat.ata, 	atô*lcO. 

h.Cnta fechado 	Wdfl. 	lostos 
Iquldo da 1 9 cont.ndo idantmc.QaO do produto. nomis 

• anderapo do an'pacotador. numaro da raglatro do e.aa mi, c.ntoa 

ITAOUARY 
PiadutO no orfla coliløatenta • Plocadêricia. il.Iorina9ác 

R$449 

q,i.Vo nauta 

qua.er,taanova R#13.1*2,66 
wta e dois reais. 

nutrlc.on.i — porç&o, dai, da .mbatag.m a prazo da 
..taroa 

aaaeantaa cinco 
validada •m lerda, lacrado. da 30k9 I.apectaçOea centavo. 
Iinafl na prOpfla i4ll0aiaamI Isoffi. da troto, adora. 
asflnhoa. paraaltaa, aubstáncias nocrv.a • quaiaque, 
o.A,o tipo de ..ipr.e.ia Peno nunno da .ada da 5 
traies da data da antnga, 

Arroz Pa,bcti,zado longo tino tipo 1, ambalagem pnn'ãrta 

es 	podatsano 	Wanaparsta. 	•aasale.4a. 	Mô.,00 

hertnaUoamant. tsohado — tatIl.oeiidagam, COE' p00 

iiqSdo dei 9, contendo: idanti*caçào do produto. noma 

• anderaço do a.iaccta.or. n..maio da rag.alzo do canto a coza mli, 

v 24 750 1TAGISARY 
produto no Orgio cornpetania a pfocadeitol.. ~~4. 

R5449 

quatro r.aze 
quarenta a o'r, R$tlt 122.45 

canto a venta a dOis 
nst,clonai por pOl'ÇaO data da .n*aagi. a prato da 

raaaoa, aim la,doa iacradoa da IOag 	a.pac.AoaçÕ.a 

'o.. a quarai'tae 

cinco oeniavoa 
wrpnt.aa na proptia ambalegam). Isento da mofo, odo,aa 

att'arr.oa. paeaajtaa. sudotArteza. nociva. e ovaisquei 
outro tipo o, Impura., Prato da nauid.da iol. mo dei 
raio da data dia sivaga. 

VALOR TOTAL 00107* 13: R$124 25110 

osSa ,sS a que, ri4 durartoa a c,r,.enta a c..00 na a dai caSaco. 

ton 14. COTA EXCLUS4VA ME OU EM  

ITEN UNIU QTD€ 1 	MARCA DESCI3PÇÃO l/ uelrr V. UNflDT 51 TOTAL 51 TOTAL Lit 

Arroz branco longo 'no tipo 1, embaiagani prinnana de 

poilatilano 	tianspa.anta. 	tnittenta. 	.10*500. 
Mrr.abce-anta fechado p* tarroasdagan.. caia pato 

liquido da 1 9 tentando IdisnUflito,10 do produto, noma 
a andareço do ampacotador 	flui-aro da raglalro da 

quatro mi 

produto no Orgto COarpatanta a procadênola, uioflnlaÇio 
01~. te.. a t,.zai.tot a a.tanta 

.tQ 97 FTAGUARY 
nutilcionsi por pofç*o, data da ~Mede.a prazo da 

R*4.49 quarenta enova R$4,$77.bD e apta te... a 

ralidada. em ferdoa lacrado, da 209 (eepsctcaçiae 
cantar... O '.owa ,ta e cinco 

.n.prtaaas na propfla ambsiag.ltii 	santo da moto odorat 
Oantavoa 

a.lranhoa para.lt, cubutkncia. nocnaa a quaiaqu.r 

outro boo de 'pena Prazo nwro da yaadada dei 
matai da data da antrega. 

Arroz ParbOlhzadó longo fino aipo i, ainbaiagam pnn'Iria 

da 	poiletiano 	Wantpare-ta 	,.a,.taate 	atozico 
neematacaw.at.ta fediado — t.nyioeoidagen,. ca' peco 

l4qLado da 1 k9, contando idantfficaçao do produto no.,.. 
a endereço do a.r.p.00cao.r 	nu.wo da eag..Vo do trinta a teta mli a 

2 61260 ITAGUARY 
produto no Orgio compal.nta a procedôncia. mtonmaflo 

RU.49 
quatro reat, a 

quarenta a ...a RIS? 010.62 
quatantaraals a 

nutricionai por p~0, data da ant.lagen, a prazo da oitenta a do.. 
nadada, aio  larGos lacrados da SOag 	..pecAcsçbea 

11... 
cantavoa 

Imprapsas ns propite a.itatagem). Merilo, da mofo, odores 

.fr.ihøa. par.a4aa. sulaslInola noctvaa a quausqa., 

outro tipo da erçurate Pai, da .tdada malaitie de 6 
mnaa da data da antraga. 

- - 	 . 	 VALOR TOTAL DO LOTE ti R$41 41*3? 

quars eiana, qu..._.4 	a dasalt, 'aS. a bis a aaaa 'arIsca. 

,e ) 





;PAGINA 

$5 receada cedede, 	- 	- rc.s. poeets.ec  
Itsn.p.at.. 	rseI.tactS. 	aleito, 	I,en,eucemenna 

ch.do w  W.'ccoeedldfla 	co... 4.ntfic.çlo do 

3 ioo produto e doteb'ic*nte. registro noleglo oon.petenl.. 
R$Ifl 

uni teSe vate. 
112 571,43 

qulnbentoee 
Setenta e uns rede deis de embeiag..ne ruo de veôdede. oe.O líquido de de, ceatsvoe 

1 Sg,acdccioaedoe em wdoe ",.a.com 10 kg e querente cote 

unia 	de 	impurezee 	(.peciflce~ 	n'presa cc 	na 
osniavoe 

DtOÇr.5 e.rt*iegeis 

Tempero conds,entado completo acatito liquido SEM 
PUdSNTA 	oca.,.t.nte 	ea*Segea. 	pnn.àn. 	g.'vele 
PU-1x. oontndo 500 ml com ide.dificeØo do produto e quina mil. 

do lanceM.. n' do r.gletro no biglo cOn'p.tanta dela seis r.see niecae4aee 
X R(GdM de .ac&.gem e prazo ae veedee, aoaeid.clonsdo. em 115.83 cinquenta e três 1415 413,4? •eieniae ice reels 

calce de pe*lIa ilecredi,e ..stecte contendo 12 unidadea ceniavoe e querente e sete 
isento de 000..s 	eet,w.hoe, 	subitMCi*s 	nocivas e centvfl 
que.eqser aot,os Upas 0* lmpsøezes. Prezo muclinio de 
nh.d.oe d 5 meses da data de entrega 

Vina9., de elcool. ecidez volitil 4% •mbeMo.In primánl. 
gr'.te plâatce contando 500 .c 	co.. ldenhJutcaç&o de

O 
produto e do tsb.Icante, registro no bipso oompeieflte. 

olnco rede e dez 

mli, duesnIce 
e querente e quevo 

5 C 2 dOO LORO a de eanbetag.ns. pszo de veidade ecoad.ciorsedae datada 146,10 1$52 24490 
te ,  e noventa 

em tatue de papeito lecr soe e sntecie contendo 52 
unidede, Livr, da si.purezee. Prezo niunhmo de veildede 
de e heuesee - ida da entrega 

- - 

 

VALOR TOTAL OO LOTE IO, 

querente e que&o mil. quinhentos e estante. um iceS e 	rente cli. centena 

LOTE 3' . flCtLjlJyO SI Oti IPt  

ITEM UMO 1 010€ 1 	MARCA DeSCRIÇÃO V. IJNIT V. 	NrT IXT, V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Óleo de soje re8nsdo lipo 1 eni ge.,eta pet Com conleudo 

de eco mi 1. denbGcaçeo do produto e tsbrlca.lta 
.MocmeçIo nuu,cconal por po.çAo, n doregc,Vono tufo 

este teci. e 
v-nleeeeus mci, 

C 4 	Cii SOVA 
gompetente. dela de embalagem e prezo de valided.. R$S 53 
ecc-dc.r'eooe em c.i.a 

 
do pape4o iec.eda. e ntfltat 

cr-quente lute 112$ 132.45 
centoev,ntee dois 
reste e quarenta e 

contando 20 unidedee, 	isento de odore. •stc.nAos. 
c.entavoe 

cincooeniavoe 

SueltAPcIei nocive. e qustequer outro tipo de "pulsa. 

Preto de velidsdfia min,n.o dei rneeas da dela de entega. 

Mangares veg*sai Cc... sal - Me 75% da ilp'd.a, à beee 

de 01.05 vegetaci liquidas e lnlereet.flflc.doe e cem 

gorduras 	tens 	e.nbelsgem pilmérle p'~  plástico de vinte 	cinco tul. 

500ç contando uort$.caçao Go produto  e  leør~. quunrsentoe e 

2 UnI 3480 PRIMOR infonueçio ~~por porflo, data de emblagem 117.31 
sete calas  trata 

1$25 541,33 eeseente. sele 

dois prazo de uMidade e 31V 	eccndcc'edoe em c. 
e cinco c.ntavc. 

'e., e trInta. 

0* papelão Iac'edee e hntacLae. Prezo nwr.mo de vealdede cinco centavos 

de 4 mó ... da data da entrega Ea*ec$ceçaee lnpr.fl 
ne piorIa emteleg..' Entrega: n'caeM 

VALOR TOTAL 00 LOTE 31; Alsi Sesso 

cinQuenta eum ,.uÍ seiscentos e ostenta e epue reeM e 	siU 4_tiL.,,. 

	

VALOR OLOUL DOS LOTfl:t 	 151112191.14 

0*G zl%iiflõed, oitocentos e dota mil, a'tocnfoi e luovorIte til, rea/ce oitenta • quatro canMvos 

	

PRAZOOF EM1IIEOA 	 1010521 DIAS 

	

PRAZO DI VALIOADE DA CARTA PROPOST& 	 50 (SESSENTAI DIAS 

Deota.e.noe, pere todas "M. de direito. Que noe pregoe atestados cessa incluidee nades es despeese Incidentes sobre o to,nwn,'cMo rSrentes e Otutoe, encapo. cooleuee 

dem. Onu. etmeatel e eac'.rçSo Go oó~ desta ic.taçáo 

OecL...-uoe gere todos os Anus de Õe..to Que c,.mpn.ruoe plenamente os requceto. de haaihteflo e qise nasce Certe Propceta cela enI OOni.tn.Gede co.' e, etugáeuoias do 

ucetrurnento oonsocet*rto (editei). 

FORTALEZAICE), 7ide OCZEMORO de 2018 

a 





nove reais e oitocentos e 
R$9.S0 111$$55 100 cinquenta e cinco cinquenta centavos 

reais 

cento e três mi, 
Rs5.50 

cinco reais e 
R5103.125,00 cento e vinte e cinquenta centavos 

co reais 

sete reais e 
cento e vinte e 

R117,40  R5122,100,00 dois mil e cem Quarenta centavos 
M44 

dois mil, 

R$12.20 
doze reais e vinte 

R52.745.00 
setecentos e 

centavos quarenta e cinco 
reais 

1 trema e sete mil, 
três reais e trinle 	

RS37.t25.00 	 e vinte e I R$3.30 	

' 	cinco reais 

fj -'on 
PAGINAS 

'it" grAVA 
À PREFEITURA MUNICIPA& DE HORIZONTE/CE
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PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2018.12.06.1 - SRP 	 rz' PC fr' 1V 

Osiro: Seteçao de melhor vroPi- 	 j'T.. visando Muras e ewentLiaàs aquistç&es 1 

- - 	- 	- 1 	 da Alimentaçio Escolar do municlplo de Há. 

Abacate de primeira qualidade. Si naeura, tamanho 
médio, tamanho e cobrado uniformes e sem defeitos, ito 90 produtor 

polpa firme, livres de sujida~ par asilas, larvas. 

Banana prata tamanho médio flODg), de Pnrflelra 
qualidade, in natura, ei', pencas integras, tamanho e 

2 coloraçio uniforme, com polpa Arme e intacta, 1(9 18,750 produtor 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos fiscos e 

e 
mecônicos onur,dos do manuseio e transporte. 

— — 

Laranja peta tamanho médio, de primeira Qualidade, 
frutos co ,,  grau rnaxirno de evoêjçlo no tamafiao, 

16.500  produtor aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos 

— 

ou defeitos, Armes e com brili,o. sem machucados. 
— — 

MEl nacional, de Primeira qualIdade, in natura, 
tamanho e cor, unufomies, Sem machucados, sem 

Kg 225 produtor 
larvas, parasitas e outras impureza.. aMlcioriada 

— 
em caixas de papelão 

— — 

Man4o formosa de pqknelra qualidade, com 80% de 
maturaçio, frutos de tamanho uniforme, no grau 

náxirno de evobuçio no tamanho, aroma e sabor da 
espécie, sem ferimentos ou defeitos, Armes e coa, Kg 11.250 produtor 
Dm0 livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

machucados. 

a 

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

Kg 20.000 produtor R$2.50 
dois reais e 

M00000 
quarenta e  cinco 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e onquenta centavos mli reais 

— 

madura, com polpa firme e Intacta, sem machucados 

— — 

Melão japonês, de primeira Qualidade, tamanho médio. 
sem machucados, coloração e tamanho uniformes, 

Kg 150 produtor R$3.7O 
três reais e setenta 

R$SSS.00 
quinhentos e 

cinquenta e cinco 
com grau de maturação adequado, isento de centavos reas 

s•,tsta'cas te-osas, SOJ dada,. 

— 

flEM DESCRIÇÃO UNIU MARCA   V. UNIT V. UNIT EXT.  V. TOTAL V.TOTAI. EXT. 
— 

Abacate da primeira qualidade, In natura, tamanho 

— 

nove reais e duzentos e oitenta 
1 m4iQ, tamanho e coloração uniformes e se 	defaitos. 1(9 30 Produtor R$9,50 

cinquenta centavos 
R$285,00 

e cinco reais 
polpa firme, livres de sujidades, parasitas, larvas. 

— 

Banana prata tamanho médio (IOOg), de primeira 

— — 

e quatro mil,trinte 
Qualidade, ,n natura, em pencas integras, tamanho e cinco reais e trezentos e 

2 coloraçao uniforme, com poipa Arme e intacta, i(Q 6 ,?SC produtor 1135.50 Ønent 	centavos 
R434.3 75,00 

setenta e cinco 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos flpcos e reais 

mecãnicos oriundos do manuseio e transporta. 

— 

Laranja pera tamanho médio, de pamelra qualidade, 

— — 

frutos com grau máximo  de evolução no tamanho. Kg 5.500 produtor R$7.40 
sete reais e R540 70000 

quarenta mil e 

aroma e sabor da espécie. uniformes, sem ferimentos Quarenta centavos setecentos reais 

ou defeitos. Armes e com brilho, sem machucados, 

— 

Maçã nacional, de primeira qualidade, in natura, 
— — 

tamanho e cor uniformes, sem machucados. san' 
Kg /5 produtor R$12.20 

doze reais e vinte 
9I500 

novecentos e 

larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada quinze reais 

em caias de papelão  ________ 
— 

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

maturação, Inatos de tamanho uniforme. rio grau doze mil, trezentos 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da Kg 3.750 produtor R$3.30 tits reais e trinta R512,375.00 e 	e cinco 
espécie, sem fermentos; ou demos. Armes e coa, «.'t-os reais 
brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

machucados.  

Melancia grauda, de orirneira qualidade, casca integra, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho a 

g 6.000 produtor R$2.50 
dois reais

enta
, R5IS.000.00 quinze miii reais  

6 coloração uniformes, devendo ser bem desenvokvida e cinquenta c 	vos 

madura, com polpa Arme e Intacta, sem machucados. 

1 





rW 

Sardinhas em óleo comestivei, Sem conservantes 
Químicos. pronta para o consumo, embalagem lata tipo 

abre-tSc,i, com peso liquido de 1259 e peso liquido 
d'arado de 84g. A embalagem ~ conter 

externamente os dados de identiflcaçSo e procedência, 
número de lote, data de rabrlcaçho, data de validade. Lata 18.000 

gomes da 
R56.00 leis reais R$108.00000 , e Oito m!J 

Quantidade do produto. infonnaç$o nutricional por COSIA reais 

po'çlo, número do registro no M,rgst*rto da Agncuura 
SIF/OIPOA e atende, e, especlflcaçdes técnicas. O 
Produto deverá apresentar validade minwna de 6 

mesas a partir da data de entrega. 

= 	.. 	
VALOR TOTr3or6Tr 	 . 	- 

cento e oito mil reais 

n'ir 12 - rnya tvri 'ema ias na' na 

ITEM DESCRICÃO UNIO — QTOE MARCA V. UNI? .'C _XT. V. TOTAL V.TOTALEX?. 

Sardinhas em óleo comestfvel, sem conservantes 

_ 
quimicos, pronta para o CoMuna, embalagem lata tipo 

abre-fácil. Com  peso líquido de 1259 e peso líquido 
drenado de 84 . A embalagem devera conter 

externamente os dados de identificaçio e procedência, 
3 número de lote, data de fabr*caçáo, data de validade, 1a1 6.000 

9Q*5 da 
R$6,O0 ii'. ,  R.$36.000,OO 

trinta e sais mil 

quantidade do produto, inforotaçio ntatficional por costa ria 

porção, número do registro no Ministério da Agricultura 
SIF/DIPOA e atender as .specillcaç&es técnicas. o 
produto deverá apresentar validade mlnima de 6 

1 meses a partir da data de entrega. 

li LOTC 	 -- 	R$36.000,00 
trinle e seis rnl rel5 	- ___  

LOTE 13 - AMPlA CVIeCORRtISaA 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA V.tINIT V.IMIT EX?. V. TOTAL V.TOTALEX?. 

Arroz branco longo fino tipo 1, embalagem p.lrnária de 
polietilena transparente, resistente, atóxico, 

hermeticainerite fechado por tertnosoldagem, com 
peso líquido de 1 kg, contendo: identificação do 

produto. nome e endereço do empacotados', número de treze mil, 
registro do produto no órgio Competente e smteCencs 

3 procedência, inforrnaçlo nutncioaai por porçio, data Kg 2.925 ampineiy P4470 Quatro reais e R513,147,.. quarenta e 51v 

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

'cais e cinoue"Ia 
de 30k9 en'eaflcações impressas na própria centavos 

embalagem). Isento de mofo, odores estranhos, 
"restes, subsUnclas nocivas e quaisquer Outro tipo 

de impureza. Prazo mlnimo de validade de 6 meses da 
Cepa de entrega. 

Arroz Parboilizado longo fino tipo 1, embalagem 
primária de polietileno transparente. resistente, 

atóxico, hermebcamente fechado por termosoldagem, 
com peso liquido de 1 kg, contendo: ldentiflcaçáo do 

produto, nome e endereço do empacotador, número de 
registro do produto no brg8o competente e reais e 

cento e dezesseis 

2 procedência. Informado nutricional por porçio, data Kg 24.150 rampineiy R54,/0 P511632500 mil, trezentos e 

de embalagem e prazo de validade, em lerdos  lacrados 
setenta centavos vinte e cinco reais 

de 30ic9 (especificações impressas na própria 
embalagem). Isento de mofo, odores estranhos, 

parasitas, substinclas nocJvas e quaisquer outro tipo 
de impureza. Prazo de validade minimo de 6 meses da 

data da entrega. 

— 

	

VALOR TOTAL D tvr RÇ130.OJZW" -- 

cento e trinta mil e setenta e dois reais e cinquenta centavos 	 -. 

LOTE 14 . COTA EXCLUSIVA ME OU Efl 

DrSCi&IÇO 	 IUNIDI OrnE 1 MARCA 1 V. UNI? 1 V. UMIT EXT. 1 	V. 'TOTAL 	1 V.TOTAL EX?. 1 

k) 





/ 
44r./ 

Arroz bronco longo fino Upo 1, embalagem primária de 
\ 

PAGINA 

polietlleno transparente, resistente, at6xlcc. 
henfleticamente fechado por termoscldatem, com 

peso liquido de 1 kg, contendo: identiflc.açáo do 
produto, nome e endereço do empacotador, número de quatro mil, 

registro Co prodvjto  no Orgá.o competente e quinhentos e 
procedência, informaflo nutncíonal por po'ÇSo, data K ;' 	rampineir R$4,7C 

quatro reais e 
R5I.S82,50 oitenta e dois reali 

de embalagem e prazo de valida 	em fardos lacrados de, 
sete'?,, cenhivos 

e cinQuenta 
de 30t0 (especificações Impressas na prÕpna à centavos 

embalagem). Isento de moto, odores estranhos, 
parasitas, substáncias nocivos e quaisquer outro tipo 

de impureza Prezo mirim de validade de 6 meses o, 
data da entrega. 

Arroz Parboilizado longo fino tipo 1. embalagem 
primária de polietileno transparente, resistente. 

atóxico, herrnecicamerite fecnado por lertnosdidagei 
com peso liquido de 1 kg, contendo: Identificai do 

produto, nome e endereço do empacotador. nirnero e, 
registro do produto no probo competente e 

trinta e Oito iii 

procedência, informaçáo nulricional por porção, data 1 8 	2'.' raul ,ineiy 115.1 	/1 R$38,775,00 
setecentos e 

de embalagem e prazo de vaidade, em fardo, lacrados - 	- - setenta e circo 

de 30k9 especflcaçôes impressas na própria 
reais 

embalagem). Isento de mofo, odores estranho,, 
parasitas. s,,ibstáncia, nocivas e quaisquer Outro tipo 

oe i'npureza. P'azo de validade minimo de 6 meses da 
data da entrego. 

VALOR TOTAL tOZ3W  RÇ43.357,50  

-- --- 	quNta e SI itt tteztttai — canquenta e sete reais e cin,3uenta (eMane 
— 

LOTE 15 - EXCLUSIVO MI OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO 
— 

UNtO 
— 

— 

.212L MARCA V. UNIT V. UNIT EXT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

reijio car loquinha tiPO t, embalagem pnrnana 
polietileno transparente, resistente, atóxico, 

ermeticamente fechado por cermo'soldagem, con' 
e"tifiCaçáo do produto, contenda nome endereço e 
registro do empacotador, njmero de registro do 

p'oduto no órgão competente, Informação nutricional quarenta e quatrc 
por porçho, data de embalagem e prazo de randade e Kg 6.900 t,bra R56,40 

seis reais e 
R1144.160,00 mli. cento e 

peso liquido de 1 kp (especificações impressas na 
Quarenta Centavos 

sessenta reais 
própria embalagem), em fardos lacrados de 30 kg. 

OrSos secos e limpos,  sento de ri adores 
estranhos.parasitas, substôncias nocivas e Quaisquer, 

outro tipo de impureza. Prazo de validade rninimo de 6 
mese, da data da entrega 

- 

reijio de corda tipo 1, embalagem primária polietileno 
transparente, resistente, atóxico, hermeticamente 
Fechado por terrno.soldagem, com identificado do 
produto, contendo nome endereço e registro do 

empacotador, numero de registro do produto no órgão 
competente, info.maçáo nutrscional PCr porçáo, data 

de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 cg 3.00:' r,t 	ri RSO.4C 
ses reais e 

R$19.200,O0 
dezenove mil 

kg (especificações Impressas na própria embalagem. 
quarenta centavos duzentos reais 

em fardos lacrados de 33 kg. Grãos secos e imoos, 
sendo permitido o limite de 2% de impurezas e 

materiais estranhos, obedecendo e portaria 161 de 
24'0711987- RIA, prazo minirno de validade Cc 6 

meses da data da entrega. 

- — 	 . 
trezentos e sessenta reais enta7rrnii, 

LOTE 16 - EXCLUSIVO ME OU Én 

tm DESCRIÇÃO ti MARCA .. 	-r 'é. Lhfl EXt V. MAL V.TQTALEXT. 

Açúcar Cristal, puro e natural, de ta qualidade, de 
safra corrente, embalagem primária de ooaetileno 
transparente, resistente, atóxico, hermeticamente 

fechado por lermo.soldaQem. contando nome, 
endereço e registra do empacotador. núme'o de 

registro 00 produto no órg$o competente e 
procedência, inlonnaçáo nutnclonal por porçao, data Kg 18.000 forpan 1115400 Qualro reais 14572.000,O0 

setenin e dois mil 

de embalagem e ralo de validade e peso liqu.do de 
eaiS 

1k9 especificações impressas na própria embalageri 
em fardos lacrados de 301rg, Isento de mofo, odores 
estranhos, parasitas. substáncias nocivas e cualcuer 

outro tipo de mpureza. Prezo minimo de vaidade de 6 
meses da dota da entrapa. 





OTE 31 - EXCLUSIVO ME OU EPP 

DESCRIÇÃO UNIO TEE MARCA V. UNtE V. LRUT fl'r. V. TOTAL CbTM w, 

Óleo de soja refinado tipo 1, em garrafa pet com 

<: ,I 

conteúdo de 900 ml com IdentiRcaçlo do produto e 
'abrlcante. inon'naçlo nuticional Do. P. no do 
registro no 6.960 co.noetente, data de embalagem e vinte e oito mi 

prazo de validade, acondicionados em caixas de G 1 1` 4.000 abc R$7,00 sele reais 111$28.000,00 
Papelão lacradas e intactas contendo 20 unidades, 

reais 

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

mínimo de 	meses da data da entrega. 

— 
Marganria veçetal com sal - 55 a 75% de libidos, a 

— — 

bas, de Óleos vegetais liquidos e interestenficados e 
sem gorduras trens, embalagem primária pote plástico 

de 5009 contendo Identificação do Produto e r. vinte e sete 	t 

2 
rabncante. n#ormaçlo nutnclonal pai porção, data de 

UnId 3.410 delicia Rs8,DC oito reais R527.840,00 oitocentos e  
embalagem e/ou prazo de vaidade e 

lão acondicionados em caixa de pape 	lacradas e 
quarenta real'  

Intactas. Prazo ninimo de validade de 4 meses da data 
da ertrega. Esoecificações impressas lIa próo.la 

embal.geffi. Entrega: mensal. 

.'VALOR TOTAL 3bLOTE 

Cinquenta * CZflCO mil, oitocentos e quarenta r.als 

VALOGLOIA4.  111$4,017.0 73.88 

qaato wai. e dassao mil e nuMa e trs "a e ø.taa ano caisbrim 

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

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos PNÇOI ofertados estão incluirias todas as despesas Incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos 
sociais e demais ônus atinente, ê execução do oteto deita 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 
axlglncsas do Instrumento convocatório (edital). 

FORALL?A(Q), 26 de Dezembro de 2011 

ia 

W 
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.4 ?WEITtJRA MUNiCIPAL DE ~AM CE 
nuroÃQarTRÓNlco N'201$.l206.1 .SRP 

PORTALEZMCL, 27 DE DEZEMBRO DL 201$ 

nastro; Sekçio de metue peoposa a TT$2WO de .ço. i,aÕo Mie., cv cota, ,qwsiçõcs dc gemias aistrie.too, desde. . iSto. .i.aieido. - Pvopn 6. 

Alunenu.çlo 1 ,.<ai do niws.. uno de )içc,:onicCh 

- lOTEI. AMPLA CONCORRÊNCIA  
VALOR IAIT VALOR VALOR TOTAL 

ITEM DESCRICAO VNID QTDE MARCA VAI.OR UNII ,ow. cci. 

%lMcale ti. liruilcilO qualidade, til flailulu. amanho médio. .OVC USSC 01001 oltíxentos e itinta e 
Dl tajt.anlio e colo, ..4o umlbnnea e sem detesto., polpa tini.. l(g 90 In Nareem R$9.30 R3*37.00 

:t'n. de ..s24ada. pS%sitas. lania 
~os sere Ftafl 

lhanana pn'a Imeimilai médio IQOs). de teimar ,  quab6.dc. m 

01 
tintura. em penca., in,eg.a,. tamanho e colonflo unifearne. cnn 

4 II 750 la Natura R$5.20 
ceco reais, lime 

R$Q' ¶00.00 
noventa e a.', mil, 

polpa tinre e miada. U,," ,  te, bati dewn,olvid& «ei janos 
, 

ttitCo, e ,tie..âtucot onw.doa tio 	.uee e 

l.aianpa pera uau..au,lio mdio. de primei:s qualidade, fruto. com  ccMO e "Unia ml. 
pau máximo de coluçio no tamanho, atum, e .aboc da espécie. 

16 100 Ia Nsnsta R57.30 
ia eta. atas 

R5h20 430.00 q.ocano.. 
UnI! ,5Tm\ nem tnncaloi ou dC*ItOi, Sum, e an hs+o, int, c..qianit. 'nau 

M.çh nacional. de pnnietra quandade, ai naiumi. aruanlio e coa dois md. 

04 wuljmies. 'nu unachsucados. tem lana.. pariatias e miras Kg 211 lo N.M. RS13.00 une e,.,. R$1.925.00 .onccnca a vuita 

.na, scco&.tonada cais ai.i de p.peLio -  esfico reais 

- Matuto Rano,. & permiti q.and.de  cn SCi de mann%S3 

fruto. de amanho umkcns,no rau inaunv de rvohaçio no 'tinIa e sele md, 

os latnanho, aroma e nbor da capecie. sem konienlot eia delbitos, Kg  11.230 lo Sana R53.30 
tiL.,.... eSta 

RS37 125.00 cento. time, 
limita e coei bolbo inc de suj.4sde 	paradas e larvas •fl 

eo mas 

- Melancia gsauda. de pnlneima qualidade. casei, integ,, lute de - 
sujidades, parasita e lana.. tamanho e colotaçio .saifo,me.., 

lã.000 la Saia Rt2.73 
dou rem, e w~ 

R149 300.00 
qs.aa. no', uml 

• ,.._,, _, 
'ar bati de.etnolvuia e m.Sa. com potp. 	e 

, 

- ~, lan, ,r.çhuç.jç.i __________  

Mehlojapondi. de pRima.. qualidade. tamanho Sdío. uni, très ruas. quinhetilo.. 

07 machstc.doi, cokim.çdo e isiwshu umíonnet. cnn para de 4 150 lo Natas. RS3.13 qtjanata e cimo R$5 lISO d.snuete relas. 

tnaiasa.,ào ada1uatij. 'sacio de asabulocias teimas, sujidade.  ca.qu.aita ccnttvoi 

- 	 VALOR »ø LOTE oV    ttttOR$t54,50 __________ 
- 	 w~~e oito sal!._u.tocaire 	j&ienist e gaas': reate e crnqunta cenIas 

1. t1 

- 	 LOTE 'T COTA iCLCSIVA ME OU 

- 
lTt%t - 	DSCR1ÇÂQ 1  - L'NID QTDE 4: VAI,ORUNIT 

VA I,ORUNIT 

cci'. 	-. 

.,..V = 
'ZiOTÀLZ '- 

 VALOR TOTAL 

- Abacate de pruia,.a qualidade. a. msaiurs, tarnatiuio n*dio. - 
mote ream; e tosta domou,.. e setenta e 

Oh tamanho e colocação ua,fcrnwi, e lan dekitoi, polpa Sim. 4 30 Ia Nawa 14139.30 RS27.00 

- ln'rç de sundade rIaUnS. Irias - 
oe oit t 

Banana reata iasusnhet ,Tlôjio e lOOg). de jn.le.ia qualidade, m 

02 
e 	 t nanua, 	m pelica.. hiuegsss. ainusbo o coloração uniforn,e. C. 

230 Na. RSIJO 
calco reais e aS0 

R332 300.00 
mta e duas nu e 

polpa Rime miada, deveodo se,  bem doscunultida, tem dano. centavo. qsambeatos rua. 

ti .xcs e niectiaco. ctcndoi do 	se.o e tiçate 

La asila pera lamanlu' media de primei?s qualidade. titio, cor - 
p.0 mnáxiint de etoluçao no tamanho, 	... sabor da .~c 	ata tpéc,e , itt, reais e Izunla qu.rnits miL «ato 

$300 li. Naawa RS40 130.00 
unifomune., tem tenniciaos ou defeitos, linne, e cear, talho. tem reotavol e ctrauena reais 

M.ji nacionaL .5. pnnie.ta qualidade. ai natos.. taniarti.o e co, 

04 wi,l,.m,ts, ser., machucados, tens lana., patinha, e ooftss Kj 73 Ia Nassa R511.00 sere sei. R3973.00 
novecetilos e - 

Impureza., acondaciesiada cri, caixa. de papelão  
seiniia e Cinco 

- Siarnio foctoosa ti. pnsllra ,,saJidsse, coo' 50% 'Se .nVlali.i. - - 
uso, de taiisiho .si,~ tio viam. trttflio de enolx.,ao dote mil. u.~., 

05 tamanho. amue, e ,al..', da tipticie. iate *nmentoa ou. defeito., Kg 3 130 Ia Sais. R$3.30 
eta 	tinta leais o 

R512 375.00 e setenta o cinco 

fimie, o com brilho titio de tujidadas. parauue.. e lana,. sete 
cavava. 

reais 

- machucado,  

%leiaricia pexIii, de pewna qualidade. asna .iIega. Iti.. Se 

(IS 
.oj,d.des, pausa., e luas. ~lu,e coloraçao usufomies, 

4 611(10 Ia Nalusa R$2.75 
dois itati e setenta 

R3l6 100,00 
detoisei, mil e 

detendo ser bem deaenvolnda e miadura, com polpa Sino e e circo coalavou qunobeistos reais 

intacta. sem ,,uchucsdos 

Melão apesit, de menineira qualidade, tamanho nedap. itt,' rés reai, e cento e acicata e 
07 ma,hucados. colocação e tainanbss urnl'onin. com vau de 4 %II lii Naus. 1151.43 qusantila e cinco RSl Jêal> dai, reais o 

niat.waçao adequado. amplo de sub.uâac,as ter,u,saa. aujidade. 

- 

cenlavra .J-- caqucnts ceriaso, 

VALOR DC ('3j%4 Nt319  L%1,50 
ante e fl ad. 	_ 	e e4aisa4oe um 'teu e cniqi.esto c.aea'una 

LOTE 3-AMPLA CONCÓRR&SCIA 

MM 
 DESCRIÇÃO 	 IUNIDI QTDL! MARCA !VALORCNITI 

VALORL'70T 
1 

1 	VALOR N0RT0TAJ 
'T 1 	TOTAl. 1. 	tU'. 
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PÁ tNA 

Atek 

Ano, tw.eo longo Ano tipo 3, .IT*Mpm 1wSSns do 

pohe.ila.o tiun*pwrnlc. t,uiilailo. Sbuco. heniieiic.niente 

lecMdo p. tnn.o,olda.., e. peso liquido de 1 kg. 

ctw,icndo idc.Mifica*o do piedoso. noaw e cadarço do 
ut. ial. ocaiô 

cnçaoiadre. nõnwni de regasTe do peoduto no 4qAo 

q.w0 resio 
guiais. C 	raiá 

CO5I%ielCTilet rw 	Jni& infoni.ção ~.1po. paçlo. K 2925 lO! 854.50 R1113.162.30 

da, de rTIk*IqX.TI e m.. de a~fende. lacaios de 
caquenaovo. e ciqucolg 

O%g (..peolkaõe. siTçsntai aa peoçinó cmbflisan} limito 
cci!o' -od 

di siiok. ode. e, ciusalio,. ps.situ. •uibslinii. nivu c 

qurnqss nuto tipo de 'n'wen Ptuo riwuow dc '.hd.dc de 

di da. da couro. 

Ano, P.M.M. Ionjo 50 'p0 3. ettttlqcoi pTiowa de 

pobet,lcno Tran,pwcntc. ,custa*. môteo. hennci,car.atc 

freKaSi pci ucnanohl.$at ceia pao liquido de 1 

ceateado dcosi6ciçlo do peo&eD. 	,w e e..deveço do 

entcsMct. mcwr o de e.aro do peodvio tio órgão 
-e 

c~e ecu mi 

2 
__ 
coa~ epnxed*aa telmenteltoess.oeaIapoeç5o. K 24.750 101 RU.$O . 85113.37500 uaeneos.nteTI!ac 

di atiqeme peuo dc ..d.di. a. lati ker.doe de 
'M' CcSVOt 

cáco ccii. 

3a (i*aIaçÕe. ,nwe.sas . pe ,. e..*.1e$aii1 Iwato 

de ocê, ceia., inSto. pna MsiMcm noc'.ise 

_____ ~otçodemç,,. Psnodenbd.de contento de 

6..e.es da daia da eiiowo. 

- 
 

VALOR cOCbW IV  82124.537.50 
no e ieqs - L.L.. e tnj* LeR PraIJ e ct. 	c.nt,a 

LOT1TtOTA flCI.tZSIVÀ Mt ou EI?  

ITEM ULbCRJÇÁO UNID OTDE 	M &RCA VA LOR LNTr 
VALOtLN17 VALOR VALORTOTAL 

IX?. TOTAL. 

Anui  

ha.dopa... 	 ccep.obqSodeIb 
________ 	- -.1.. do 	wane adaiçO do 

ti_o 
aip.ccsada. ~de mjso do pudao w~ 

OeflOiai e :r.cnti 
coaçetentc e peoc.dbci.. S&.....,L 	 pai »ção. Kj 975 	101 814.50 

. 	0 FCáifl 
151M730 

das de embalag... • peuo di nidit. a ledo. ÍaSa. di 
Cti 

.lOtg ic.rec.IL.çô.s in.UU ai peeçei. cn~ la 
CWiUCtii4 	n'I.'os 

de n'lo. o.kt,s titicitos. paiois.,. uibiffiiciii 	OWSe 

quane1sais ouso tipo de .nq,orcr. Peito minilTio de nktdi de 

- Ó nem dedaidiefle4t 

Ano, Pttoihzajo bojo Se tipo 1 att.Iqem pitiei* de 

polindato ir.atpwaite. teiislenee. Mouco. henneeicw.ee  

com pew h~ de 1 

«atendo identificaçio do po4~ nÇNU e endereço do 

arpaussioe. ano de tcgnno do peodufo no o.M eta.e Mie =L 

2 000esenue e rocedioci.. ui*nçjo nianc.00aJ por porçio. l< *250 101 854.50 
q.i_o reais 

RW zs.o COMO, ... 

diii de .nibe2ajeu, e peno de 'LidaM, em Wdoi lacndo, de gio real. 

iolig (eipecdlc.ç&u ulo,Jias iii peó,n. cmb.iagaa) Inato 

de mofo, odor.e eMTaIIlici,. pa.siln. ,ub,Iânc,ss nine 

quanqoce alicio iiioi10 lfl'QUnLS I'ltio dc 'M,d.de Ti niTio de 

6 ilICtCh dá dau dá cate1s 

VALOR nuEtr -   15$41 512,50 
gvnrn.ta 4 Uni au. jtiitikouos e doze reais ccisqbcnla ccn&nos 

LOTE IS -EXCLLSIVO ME OU EPP  

11KM DESCRICÀO UNIU Q1DE MARCA VALOR VYTI 
VALOR UNIT VALOR VALOR TOTAL 

1 ci9u cw,oqw'di. tipo 1. eo*eIflcnl lamina polieticno 

ustspaucei 	'n'gente. 06,6co hcnnctcniiee kcbádo por 

'en'io.sotdqa 	ema idenei8c.çgo do peodeeo cometido: nome 

endeicço e ieØflUo do enw.00l.doe, flanco de regiuco do 

1woduin no deflo em, Iieki*c, infoinaçio nuticional p0, ir'., reais e 91w CTIIS...I 

poeçio. data de embale.", e povo de seIid.de e peno liquido Kg 69(10 KW,tda R56.65 se 	cnl. e elite, mli *05.00 uni. onts.enIo. e 

de l kg Iapec'lIaçôes inqieu.g na peoçila en~ cm t'nIssos uslcouá e cinco Temi 
(sido, latido. de 30 k 	Orlo. seco,. linho. unto de mofo. 

odeie, euratbos,p.rnitu, ,ubitb,c,a acento quaisquer 

outro tipo de topiuta Pt.zo de nbdádc i,tm,o de 6 aaes da 

- diad.eoIrep 
 

de corda tipo 3. eat&ajno pr~ pobcetkiio 

u.uçwane, r.uaeeie aiôuco. I.aTTIcOCSncIIC fretado por 

terno. .04.4(1w ceia idc.tI$C.ÇIO do produto. coesiado. nono 

eidn irço • 'ej,sto do eow.ca.doc citro de repico do 

no &lo cocçente. infonoaçio auticioo 	por sa, lema de,cuso.e "ii. 
porção. Um di atlqnn e peno de .14.dc e pera Iiqwdo K¥ 3 OM 826.65 ieuctils e caco 15119 950.00 noscccatoi 

de 1 k (e.peet&.çde, lafleMei Dá 	Oi ctTt.iáocint.  ia oenti,oi cinquetUá ciii 
ledo. latido. de 30 ks Orlo, neo,. nO.. ácido penando 

o mito de 2% de atnz.s c n.atnais c.t.aboe. obedecendo 

.paan. l6!de24.O':lOt'-MA nzonna,devabd.de 

de 6 wei di da. dt1. 

4 
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Coiixiiico em pó. co.,içw.io pai fubá etuiquccido cmii feno e 

sido kjgo e .usça..io ohoc,a de iewun. SEM SAI O "- 

pçadaio nio de,t conter qisanndadt .anikatna de .neinaI. 

eordwas l,,Iais. gordua, mmd.., 1oedwat nas. fim. 

aloneiliar a ,àdio ei,, p.cae, p4âuxi, de 	zo,, 

.dcntiScaç& do peodueo e Stncree n' & ripmo no c.flo ,m real e mma e doteS. calo. 
P;i 900 Kimet» 1451.35 *532 130. 00 

.snçcienie. dai, de enib.Iawn 	pino de ,almd.dc. cinco 11~08 cmqlsit. nau 
acipndscionado, em &rdns lacrado, de 1kg. Pi.,o de validaM 

innini de 0  mnc, . panada dai, da cotta do prcdieo 

1 s;it..ificaiôe& in.p.es.an na peolui. ei.talageun Isento de 

nh,,(o udoiet çtiianho,. ,uhuiância, nociva, e qiianq.ae mirro 

upa 

 

de #TçIflSa 

Sai refinatr iOdado e7Tt.In,i pflniana xiI,et,Iee,n 

owi.pwcr.Ic. icuslenre. •'Óago. beonelicruuue fechado p.w 

cnn.no4aecn ccci. ide.tiflc.çk do prcd.So e do fatiwame 

iegrnn. no ceflo conçeleme. KK 2 	00 '4am e Sol 1411.14 
.,C&C flflW e 

li2 60400 
do'. flui, teuncauios 

das, de .mbalaaiesiu e peno de r,hdsie e peso Uqwdo de 1 kg. 
quflo 	.flavo, e qu.00 Tesil 

sondicicaiM. ai, (ardo, lacraS» com 301g  Incuto de 

niçisezai 1- q*ciSsçdes ctua na pr, erta&qwu 

auipteo couidumemt.do conçieto cascou lIquido SEM 

SIM! NT k. coansienir enibalasem pernura gw,.fa plaarx. 

contendo 50k' iS cai. 'deas(scaç&o do peoduto e da íabncaeure, 

n do ic5nno no degho co',ueeenIe, diz. de amb,la$em e pina ~, da 
a.., reais o ruamn se riu'. 

ii 	sjidade. ...audicionados cm casa. de p.p.I&o 1~e 
GO 2 400 

('a,. 
916,57 c.quanta e sete 145! 5 'õ.uJO neleccerci e 

mias. <mitetido 12.enlades Isenco de odmei e,nnbo.i 
cenaaoa KI1UA 	CItO leais 

suhsiarncias maicisas e quasiquce o,s,o. opa, de ui.uzcrs, Pino 

uninsuo de alsdade de 6 nw.cu da data da enoega 

rnflle de aSo,L a,de. .ol 	is «ztLagesn pem.r.. 

g.nafa plasoc. ccmiendo 500 iii com ideno&.çacs do peodulo e 

do (,Lu,c.ue. regime no dipso co.rçeeenle. ti, de embalagem 
0.1 2400 Mal *55.00 Soe n *532 000OC doze na 

e peno de .,lsdade. acceScXdo. ai. cala. & papeS, 

lacrada e silsia 	12 unidade. li,,. de Inçctza, 

N.,o ndnsnss de validade de 6 n,e.cs da dal. d. 

- VALOR DO Wi•F'a  
qbsi'elu(a• orar miL en,oengw e mwe nos, 

uni: ii. LXCLVSIVOML_otj cn  
tini DESCRIÇÃO UNI» QTDI MARCA VALOR UNrt 

VALOR UNIT 

FIXT,  
VALOR 

MAL  
VALOR TOTAl. 

EXT. 

C1e0 de soju rcr,r...ds, i,,o 	CO, areIa pci com .."iuic,i& de 

Ç')O iS cci.. ,de*t,t.caao do peodolo e t.sra,te siíminaçlo 

nues,çmmal pci Fs.esân. n'do egisvo no orgão c.oenq.etcale. data 

de embalagem e pino de validade. axondscuoeiado. .u. cata.. de 
® ,, _ teia 	'' 

R524 
e q~mdc 

papelão L.~e mescla. cr,t.m& lo .radSee la_o a ' ae.oe  

iS».. eaird».. subuino... nociva; e quanque ieo iço de 

.mpwea. Peno de validade muniu 4.6 rifle, da data da 

«unga. 

\{ai-ani 	'egeasi cmi. sal - '5. 	S'.  de Iç.duo. a base á. 

oitos ;ogeiaíl Isquidos e ,nteieeta6c.doa e san greduzas 

e,uubal.gem puxema puxe plistico de tOOg contendo 

.dennfs.sk do çeodraloe fakwace. .'frna* po, vms.. q~ mui. 

2 porçio, daia de en*Lageeaeoaspin..de validade es 1 	. Lhuid 3.1150 Deli,,. l4$l5 
«e ituieqIa 	e 

14524.88200 oitooentoseentala 

arondí(uoz,adu,s e., e~ de p.pelio lacrudas e usadas. Prazo e .Iau reais 

de .al.d.de de 1 meses da dar. da tanga 

E.g'.c'&açx3et alças.., na JWpe1. nirtalqan Fatraga 

- 	 -- 
- 	 VAU DO WW '\ 	 -'- RSI9.442.00  

g_o e 	.w S. ,eeaa'n eos. 	e dou , 

%alor CInhal dos Lei..: 14$ 4.001 291)00 (quamio milMes e flut duniut.,s e "mio e nove remul 
Prazo de Validad, da Proposta: 50J  rnessttU) dia. 

Pino de Leite1. . índia. 

flecl.auus nos. pau,. tido' ou fluo de dcciii. que non preços olën.doa calão uncluidau todis as deites., inc,deiuie, lobu, ii t'omec,,.u,uio referentes a embuto., encargos aociass e demais 

laias ai:nentc, csccuçàr do objeto deita licitação 

Declasasno, pau. iodo, o, (uni do treno, que cnnupe.nuos plen.nueuie o, requisito, de liabelulnçio e que punia Carta Propoar.a cala em eouulbnnidade eu,.,,., exigancuas do .uIsiru.nhcnlo 

conwçaIànO (od,11I) 

MIO- 





Iv 

1 

C) 

o 
1- 

c 
1.- 

o 
II 

w 
1-• 
zø-
Oo 
NU 
rr 

0w ø 

w 00 

ao 
<o 

2z2 
Z 0 

2 E 

offio co 
wdj.. 
LI. 	— 

CL 
0 

o 

o 

1- 

o 1 

o 

w 

o 
1< 
uJ 
-J 
w 
U) 

1 

cm 

o 

o 

o 

> 
a) 
a-
o. 

LA 

o 

ÉL 

o a. 
o 

w 

Ir 4, 
Ir 

a, 

- 

,: 

ci.mnsc5 	ovgofl 5) O 	O 

-% 

82C 	o 

ODE 

MW
O  

• 	r 	tu 
fl o Z0 

g .s 	Iv 
o' 

d bvOt>Wc o CL 
liii 

RRI  o 

flpP 	
- '-0 

fl 
flH! 

fliflil 

o 
au. E c 9 

8 	°> &-i 

dnL flço2 
r & e 	>m .naED 

 Vs 

ffl.Mi 	
E 	CL  

LL 

	

8i; 	 too. 

	

E 	flh&Lzo 
2 

€5 )1 





o o 

çú 

a 

VI 1- 1- 

a ir 

.4, 
Clt 

e- 
01 

ler 

a a 

3 

a 

1h 

a 
e! 

— 
si  

e 01 Cl 

" 23 2 25 3 
o 
w 
a 

a'aw a, 
 E E SEU 	15.9 

—j s 
rnU Ct a€ 3 E 
o 	9, 

• 9 2flo * 
- 

jX>•8• 
 te 

4gfl..8 oos 
ftjv 9j 

Oc 
_J J•8&• 

"2 	
. 

	

di 	a o 
•d 8a € 

di ' 	o 	O " c II aan1n 

• a' a 
2 	(5 

fo 	
cÕ EE°c, Q 

9H .. 	o. 
8c,E gõ 	6 .g. SIP 

:P€ 

ah ds.8.fl 
§c.8 

da 
E€c o 	
Eoo $ 

H0 Coa' 
a' E 

rE ('4 

O 

a a 

Usi 
c 3 
.2 • >1  a a 

1 c o 

x 

4) 	rn- po 

w  deuD  
° 

•dPH 

E 

2r'.fl — XC) svfl s  (0) 

d .••nu X CC5vj0 CQaEE 
• 

lo - 
°' 

iiÇWO. (Ø 

 Ibia 

3; Vb LU 	a 

	

c ' 	a'> t . CO 
- t 

- 

o o-Eac 

. Q - a  o'• s 0v o i CL g 
CcOE - 
FL ca) 

g8! 
,EoUa 

(5 	o 
£tg1-  • 

.0 .9fl EE 0  
a'v'o& 

-: 

É tn.Ca .2 g 
ma . € E 

£!'o 

('1 

n 

1 





44 
a: 

o e 
.13 C 
1 

1 

2 

8 
e 

vi 

o 
a 
a 
ti 
ti 

o 

C 

-J 4 
o 
o 
e, > 

8. 8. 
0) 
$3) 

CO (O — 
1 

oi 

o ci 

8 
('3 

z z 
ti  

E 
Õ 
w 
a: 

lã) 
a: 

L P9 
05 08  

1h 
8 00 

a 
.01 

t» fl 
o0 

ti-a i•• 	ti 

, j 
'EVa 18w 

SO 

?€c1 
ZWFE 

&€fl 
1w 4,c •vv 

n liIJkiï .C5 
(0 o o 

Ufi acw .  
t2 fl ø zg 

02 10 1 4-i 

•dII o 

i 1t!;i 
"" 4iI1Hh R E 

8. 

e 

a 
a: 

a 
a: 

r 
c 
i. ló 44 a 

c Q. 

t :9 C 

u.0 
HH 

W oO c o 	w 
.øot q > 

rn 
a4'.0 

•8!o4) ti&b 
•g 0 g 3 a 

d flfl •flL±V 
hfl =?Cd .2'.- 

; a — g c• 

t fip fio: a2 
£1 
o oca op 
Uj 
a a .0 vi - 

LU . UJ 
U9 S 
a C IO 0W 

•.€ g .- 	• 
aj& 
ati o E2W 

ufi ac, O c a 
a 

('3 

PAGINA 	- 	/ 

e, 

o e) c 
e) 0 o c > 

rã 

t!1:í.  cm 
'O 
o 
- 

lã) 	
.0 

(1k' 

;llr1 
>& 

s 





•d' 	C.• 

k) 

n 

MN 

g - 

e h 

2 

1 04 

4, 04 LU ao  

4, 
E 

c 

si 

-à 
e 
o o 

M = -J "4 
'.4 

.2 

e 

2 a- 
•8 o 
5  
ti  z 

'li 
x 04 

o 

1! e. 

ia t 
ti  

Z 
3 

E 'a 

.2 
a 

4 
4  

a. 
o 

o 

.5 

Z 

.2 
-o O 

c 
ia 

- 

• 8 5 
a o 	" 

2 o a cr 
a00 

'OJ O 
E °  

04 - 1 
: t2 a000E  a 

2 
E - 

. o 
- a E '  2 

3 00 
» e ETSC 

4)- 

o E ca 4, 
7í o - C° C ° 

<.0 
E ° 

O 
a. a  

4, 

a 00b0, 
° 

e 
ir 9 a 

a 

e E 
- 01 a - E 

5 8 g 
4) 1 

a. 

- o o ti 

E 
ZÉ 

"4 

àn 
n 

ÇL 





a' 

o 

c 
1- 
o 
1- 

o 
—J 

> 

- 

Is.  
PAGINA s 

2° 
¼1 

. 	. 
3 

o 

o 
o 
o 

.1 
4, 

ti 
4 

ti 

c 

a 
VI 
3 
c 
•0 

o 

VI 
a 
1? 
e 
ci 

VI 
is 

E o 
'e 
4, 

a 
•0 

E 
o 
e 
'e 
E " 
ii 

ti 

E 
o 
ti 

Ii 

IiI 

. 	2 i 
o 	l 	1 
13• 	I 	1 
a 1- 
t lis 	1 
n 
a 

2 1 

4, 
e 
4, 
E 
a 
e 

E 
a 
E 
a 
a 

a 

o 
ci 
n 
9 
•1 
ci 
e 
4, 

ti 
e 

a 

2 





— O 
O • 'a 

ri  i 7 

lo 
o 
u_t 
00 © R 	1 

ri 

00 vi 

> > 
I- II 

Z 
erÇ e4 e 

9. 

4 1 
1- o 

4 

1- 

o 

a' < < 4 4 
4 4 
4 

> 
4 

De < 4 4 4 4 1 
1 

4 
E U 

E 

7 
o 

r - 
ld 

vi << 

c. 	(4 © o 

-4 
O  

00 00 o» 

1- 

o» 

O 

. 	5 	2 
o 

i flI< !-h!: 
Q< 	 Çncr 	g6o tcE4 

Iii ttiuui 1ii11tU4i1It 
. Ot 

141 ;!ii41iUiLUiiti 1 	041 
!H. imjldU!':i1I4fl - gg 

4 	 . 	-.. 	•g a 	o 
<a 	 EZEÉ 

2 





- - r /t 

PA 

OSN 

-' 
vt 	 ti 	 ES 
t.. 	 O 

o 	j- 	 o 
-' 

5 
-j t 

2 
-3 

3 
8. e- 

7 

a- 

z 
1k 
X o 

r-. 	 O 
(9 	 zo 

iO 

0< 

1 

o 	 .c 

E 	 E 
o 	 .o 	 E 	E 

RP 
UÇ n mi' 

• 	-E ridUii 

	

fl 	 kj •g 
iiI 	 < 	

E 

o - 	• 	 - 

d td 1 
o 	 uco 
b 

c 

c a-o c RP 	 - 	; 

8 L 	 •ct.c. 	 s_tgI 	3 1g 
_<0 

o 





tL4i4?, Ç\ 

' 	i'A(INIt 

8 

00 - 

4: 
:3. 

1• 

t - 
E - 

2 4, 

IIIII —1 c o 1:3.1114:1 (6 

IIIII 2 1 
IIII<i O 1 	O 

z IIIII 1 
1 	a. o. lilil 

a. 
a. 
ia 

o 
o e 
o 

\ 	 1 1 	1 	 1 

1 	 ct 

	

IiIlzI 	
i 

	

1 	b.II 

'6 fl o 	-8 -80
o 	 o —° 

E 

	

Ea. 	 E 
o 

E jia Li 
1h'b ° 

E _Í 

ttth 
flia c -3 

02  
.Qn 

= 
o. 2° 





1 

§ 	
Éo 

 

. 	! 

Q, 	1 
3. = .M 0. 
me o 

Is: 	o 2 

01< o 2 
o 	o o 

— 

GELI 

a 

8 . 8 O 
N 

e •ti w 
O 

à ti o- 
'4 

— in u 

9 3. 

s 
c o 
E- 
o 

> 
o < 

o _1 

u < 1< 

o 

0. 

o  8 

c• c- 

au 
___  

w 

1 
6. C 

o 

E° 

1) 

•lj 

o'- 

rn 	E 

o 
?c.8 Já.28 _vu 

;• — 
— 	o 

oE 	a4 
: o  4- .—t Q N2NE 

2 
u : OI Ofl a  
In nUiI - 00 





7" 	 A PregQc.ra da prefetujra MUnCIPaI øe Monzonte 1 
a 	 Secretana Municipal de Educado 

Hodzonte - CE 1* 
'a ,  Pregão Eletrônico no 2018.1106.1 - SRP 

\,, 	 Á Dezembro de 2018 às lOttOOmin (Horáno de Orasrlta) 

kt •  Dbputa 23* Dezembro de 2018 as 1 lhOOmin (Horário de Brasilia) 

FORTALEZA, 27 DE MEMBRO DE 2018 

Prezados Senhores (as) apresentamos nossa Carta Proposta. 

Objeto Seleçào de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gèneros aliment(dos destinados aos alunos assistidos pelo Programa de 
Alimentado Escolar do municipio de Ho.Izonte/CE. 

NESTA OPORTUNIDAD€, TEMOS A DEClARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA UCrTAÇÂO; QUE NÃO POSSUIMOS 
NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE (DUAL. 

LOTE 11 -AMPLA CQNCQRRENCII 

TTEM PRODUTOS Q&JANT. MARC) UNID. PC UNIT. PÇ TOTAL PÇ UNIT P. 

[XL 
PC TOt P. 

EXT.  
Sa'dnMs em Oleo co'nesV.tl, sem consevv,te 

Q,*nicos, pronta para o consiro embalagem lati tipo 
êD'e4ácL coni peso iiQç.do de l2Sg e peso hajid 

nado de &4g. A embalagem deverá conte 
~Friamente os dados de denbfscaç*o e croced&xia 

n(ne,o øe lote. data de fabricado, data de vaidade. 18.000 88 Lati R$ 	3,66 R$ 	65.880,00 áIis — ml oROU.Oroiá 

Quantidade do produto. wWor.n.çlo nutnc.onal  

porção, numero do reigito no MVIiV*IQ da Agricultura  
SIF!DIPOA e atender as espeoficações técnicas, 

poõao deverá apreseita' vaèdade irínr'is de 6 mese' 
•_flrda_ data deeteoa 

VALOR TOTAL DOLOTf 11 R$ 	 65.880,00 
SESSENTA E CiNCO Mfl, OITOCENTOS E OITENTA REAIS 

LOTE 12- OTAEXCLUSIVA ME OU (P1 

REM PR0O(JTO Q~. MARCJ UNID. PÇUNIT. 
_ 

PC TOTAL PÇUNITP. 

 ir. 

_ 
PCIOtP 

Sw*tn em óleo comesSis, san coe8ervv,te' 
q~ ponta para o consumo, embalagem lata tpc 

abre-fácil, cor- peso liQuido de I259 e peso hqu'O 
drenado de 849. A embalagem deverá corte 

.xternarrente os dados de ldentJticado e p.tcedéncla, --. ,_• , 	— 
número de lote, data de fabvicaçSo, data de validade, 6.000 & RI 	3.66 RI 	21.960.00 et.S .t 

Quantidade do produto, informaçio fluticloral por - sé 

porção, n&mero do registro no MinisUilo øa AlImulturaí  
51F, DIPOA e atende as espeot»caçdes téo'cas. 

produto deverá ap.'esentar validade r,nima de 6 mese, 
- 1 	 aDaIt 	ti,  dataOee.lt'eQa. 

VALOR TOTAL DOLOTEIJ RI 	 21.9601 00 
VINTE E UM MII. NOVECENTOS E SESSENTA REAIS - 	LOTE 13- AMPLA CONCORREM IA 

PRODUTOS QUM4T. MARCA LINID. PÇ L'Nm PÇ TOTAL PC UNIX P. 

[XL 
P 	TOT. P 

CC 

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

hermeticamente fechado por torno- soldagem, com 

_ 
peso IIQudo de 1 kg, contendo: denU¼aço do produto, 

nome e endereço do empacotador, número de registo  

do produto no órgk competente e procedência, es. rosa. qo'.'s.sa 

informado nutrloonal por porçio, data de embalagem e 
2,925 ITAGUAR Kg R$ 	3,81 R$ 	11.144,25 oit.rs á.w quabo 	*. 

prazo de validade, em fardos lacrados cle 30k9 
(especificações Impressas na própria embalagem). 

Isento de moto, odores estranhos, parasitas, substâncias  
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Praz< 

m;nimmo de validade de 6 meses da data da entrega. 

Atroz Partorlizado longo fino tipo 1, embalagem pnmánr 
de poletileno transparente, resistente, atóxico 

hermetca'nente fed"ado por terno- soldagem, com 
peso liQuido de 1 kg, contendo: .dentlflcaçk do produto 

nome e endereço do empacotador, número de reg'strt  
,n,r.nrà o quár,o 

1 
do produto no órg&o competente e procedénoa, 

24.750 rAGUAR Kg RI 	3,81 R$ 	I 297,50  e. 
W~ nuv,cponal por porç5o, data de embalagem r 

prazo de validade, em fardos lacrados de 30k .lnwat. 

(esoecações r ,Qmeas rua prtprua embalagem). 
o."tj VOO 

Isento de mofo, odores estranhos, parasitas, subcãnciai 
noctvl$ e qtaegrs o utro tipo de rnpnza. Prazo de 

vaidade etrio de 6 mesa da data da entrega. 

~Off TOTAL DO LO!? 13 R$ 	 105.441,15 
CENTO E CINCO H14 QUal mOCENTOS E QUARENTA E (Ml REAIS E SETENTA E CINCO CENTA VOS 

7 





LOTE 14- COTA EXCLUSIVA ME OU EPF 

PRODUTOS QUNT. MARCA I  LNtD. PÇ JN1T, PC TOTAL PÇ ur4rr P. PÇ itT. P 

Aroz Dfanco lanço fino bpo 1, embalagem primárias de  

polietileno transparente, resistente, atóxico PÃO N 

hermeticamente fechado por teimo- soldagem, com \ 
peso líquido de 1 kg, contendo: identficação do produto, 

nome e endereço do empacotador, número de registro 3 •_..- san 
do Produto no órgão competente e ~cia, 

1 975 ITAGUAR Kg R$ 	3,82 R$ 	3.71474 ~ # M. va.fr. 
inlom,açio nutiloonal por porção, data de embalagem e 

prazo de validade, em fardos lacrados de 30ç A 
(especiflcaçôes Impressas na própria embalagem). 

Isento de moto, odores estranhos, parasitas, substàncias  
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Praz< 

mínimo de validade de 6 meses da data da entrega. 

Arroz Parboilizad3 longo fino tipo 1, embalagem primária  
de políetileno transparente, resistente, atóxico 

heimeticamente redado por terno' soldagem, com 
peso líquido de 1 kg, contendo: dentificação do Produto, . 

.,. 
nome e endereço do empacotador, número de registrt  

/ do produto no órg&o competente e procedi 
8.250 JTAGUAR Kg 381 

. 
R$ 	31432,50 odr.nh,ewm • doa 

informação nuticloe.al por porção, data de embalagemi / '—e 

prazo de validade, em fardos lacrados de 301q / / 
(espeoficações Impressas na própria embalagem).  

Isento de mofo, odores estranhos, parasitas, subsdncia 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo de 

validade mínimo de 6 rrcses da data da entrega. 

VALQX ÍOAL LX) LUt 14 95 

IPINTA E CINCO MIL. CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTA VOS 

LOTE 16 - EXCLUSIVO ME OU EPP] 

ITEM PRODUTOS QUANT. MARCA NlO. PC i.,: r, PÇ TOTAL PÇ UNIT P. PÇ -CT, P, 
EXÍ XX1 

Açúcar Cristal, puro e natural, de ia qualidade, de safra  
corrente, embalagem prrnár1a de polietilen< 

transparente, resistente, atóxico, hemieticamente 
fed'ado por termo-soldagem, contendo: nome, endereço 

e registro do empacotador, número de registro d 

1 
produto no órgho competente e procedência, informação 

18.000 Samuka <J R$ 	3,01 R$ 
cMq..w. 

quabp m4 nr,ro 
nçitncional por porção, data de embalagem e prazo de  'e,Uro e ofreate reis 

validade e peso liquido de 1k9 (especificações impressa 
na própria embalagem), em fardos lacrados de 30kg. 

Isento de moro, odores estranhos, parasitas. substâncias  
nocivas e qualquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo  

de validade de 6 'neses da data da entrega. 

- Café torrado e n,odo embalado à vácuo, peso líouido & 
2509, NAO 1RANSGÉNICO, com selo de pureza 

embalagem primaria metalizada com identiricaç8o do 
produto e fabricante, informação nutricionai por porção, 

2 
data de embalagem e/ou prazo de validade, n° do 

3.201 Pu UNid R$ 5,70 R$ 	18.240,00  
dcxofto mil 
duswro,e 

registro no órgão competente, accndicIonaøQs em cama 
de papelão lacradas e intactas contendo 20 embalagens. 

Prazo mínimo de validade de 8 meses na data da 
entrega. Especificações impressas ra o'Õpra 

embalagem. 
VALOR TOTALOOLOTEI6 R$ 	 72.420,00 

SETENTA E DOIS MIL, 01./À TROCENTOS E VINTE REAIS - 
LOTE 17 - EXCLUSIVO ME OU EPP 

"rTEM 	 PRODUTOS 	QUAKT. 	MARCA 	UNID. 	PÇ.J.IT 	 PÇ TOTAL 	PÇ UNIT P. 	PC TOT. P. 
EXT.  

Farinha de Mandoca classe branca, seca e fina, do tipi 
L, embalagem primária polietileno transparente, 

resistente, atóxico, her-meticamente fechado por termo 
soldagem, com peso líquido de 1 kg, comendo: 

identrilcaçio do produto, nome e endereço a 
empacotador, número de registro do prodjto no órgão 	 dM~ 	r,.. mii. 
competente e procedência, informação nutilcIonal por 	4.500 	ltaguary 	Kg 	R$ 	2,98 	R$ 	13.410,00 	non.ireeoko 	qø'('uceaton 
porção, data de embalagem e prazo de validade, em 	 cwaravOf 	Se reais 
fardos lacrados de 30k9 (especificações mpressas na  

própria embalagem). Isento de moto, odores estanhos, 
parasitas, substâncias noovas e quaisquer outro tipo de  
impureza. Prazo de validade mínimo de 6 meses da data 

da entrega. 





LOTE 2$ - AMPLA CONCORRENCIAl ____________________________________  
PRODJrOS QUAN! MAR( A ur-:Iïi PC UNIT. PÇ TOTAL PÇ UNI! P, PC TOT. P. 

EXT. 

Late ri pó integral de 1 • qualidade, cr rio rnni: 
6.79 de protírinir por porç5o de 269 e rendanentc £ 

n*tno de 3$ porçóes por pacote. Embalagem prYnáni 
PAU 

metszada e peso Kiuido de rio mírw,,o 1kg 
aconóclonados em, fa.dos lacados e wtdos cr 10 kQ \ 

A ribaiagem deverá comer extemre,te os dados de ewv"c—tur. 

a ideffl'Icaçlo. xocedõta, formações niflloOna'is 17-OX Bethn'a Kç R$ 	28,05 R$ 	476.85000 
r*.twssAbà a.te.a . seÈ — oftocøntoei 

nótiero de lote, Peso do pro, data de tabncaçio e 
e øa,n .ae 

b 

pato de validade, nó,iero do ~ rio lt,dSno S 

Arcukura/SIF/OIPOA e ca,frnbo de inspeção  do 5ff. 
isento de mofo, odores etanhos, atsthncas nocivas 

quaÍsuer outra tipo de n'pureza. Especificaçõei 
Impras na própria embalagem. 

VALO,? ruraL OU LQ'C a R$ 	 .1&35c.a' 
rcrFtsj., ,irrnd'.s,rnetrr.,n,,rnra nCtrt • -. - 

LOTE 29 COTA EXCLUSIVA ME OU IPP 
PRODUTOS 	QUMIT. 	MARC) 	Milo. 	PÇ UNIr. 	 PC TOTAL 	PC UNrT P. 	PÇ TOT. P. 

EXt 	D(t 

Leite em pó integral de 1 0  qualidade, com no mirilmi 
6.79 de proteína por porção de 269  e rendimento 

mlnimo de 38 porções por pacote. Embalagem primária 
metalizada e peso líquido de no rnfrwtio 1 kg, 

acondicionados em fardos iao'ados e intactos com 10 kg 
A Embalagem deverá conter externamente os dados de 	 o#eaza e qiarn' 

dentt'caçk, çroc~ informações nutnclonals. 	300€ 	Bethnr,i 	K 	R$ 	25,05 	R$ 	$4.150,00  

de lote, peso do prodiso, data de tabncaçho e 	 cLqQveøta teb 

'7 	pato de validade, rúneço do regro no I'Wsgéno d 
Aqt*iawSlFfOIPOA e caiito de li'6peçiO do SIr. 

Iset de mofo, odores etaitos, sikidas rcovas 1 

GjaSGju ovOo tipo de n'pina. &edicsçee 

— wrcressas na prõpfla urCaiagen. 

vALcm,u,aLuvw,cn RI 
OiTENTA E QLM TRO f14 CENTO (UNQUENTA REAIS 

VALOR DA PRESENTE PROPOSTA . VALOR tLC'ML LA 	1.406.054,00 
UM MILHA 0, QUA TROCENTOS E SEIS $flL E OITENTA E QVA TRO REAIS 

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS . INÍCIO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: CONFORME DEFINIDO NO EDITAl. DO Pregão Eletrônico ri* 2018.12.06.1- 
SRP, Deverá entregar os produtos licitados/contratados no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebknento da ord&n de compra, rios loas 

determinados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as especificações contidas rio contrato, rio tenno de referÉuda, nos anexos e disposições 
constantes de sua proposta de preços. 

VALIDADE DA PROPOSTA: PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS A PARtIR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO, 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: Declaramos, para todos os fina de direito, que nos preços ofertado, estio Incluido toda, as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais órius atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Dodaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está eu, conformidade 
com as exkj&icias do instnjmentoconvocatórlo (edital). 

D€a.AkAÇÂO: ESTA EMPRESA DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA IMPLICA NA PLENA ACEITAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAl. DO Pregão eletrônico n°2018.12.06.1 - SRP E SEUS ANEXOS. 
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