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Pregoeira da Prefeitura Municipal do Horizonte/Co. 
PREGÃO ELETRÔNICO N 20181206.1 

Objeto: Seleção da melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gênero alimentícios destinados 
aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de Honzont&CE, 

r DESCRIçÃo 
	

MARCA 	UNID 1 QUANT 1 VRJJNIT 1 VR. TOTAL 

Sardinha em óleo comestiv.l ser 	. 

quflcos, pronta para o sumo. smbaiager» lata hp 

Se-f*d. com peso liquido de 1259 e peso Iiquid 
drenado de flg. A .mbd*gem deverá conti 
eflemamefle os d~ de ldstwçho e orocedénol 
número de Kte, dMa de lItAat,lu. data de validad4 
Quattdade do pro&. Stm.çôo rwMoaal por poç1 
número do rslito no 14A44i10 da frAwa S1F/VIPO 
e M.nder as ee,.'...$' - téucaa. O prodtAo deve 
agresens veidede mfr*na de 6 mesa a parti da data d 

CRUSUE 1 LATA! 

	
RI 
	

R$ 8784000 

VALOR TOTAL DO LOTE 11 

oitenta o seta mii, oftocIntc quarenta reais 

ION 

- 	 LOTE 12- COTA EXCLtJ$IVAMEOLJEPP  

DESCRiÇÃO MARCA 	UN1D QQANT 	VRUNIT 	VR. TOTAL 

SardInhas em 	óleo 	comestível 	sem 	conservantes 

qJimIcos 	pronta pare o consurro embalagem lars tipo 
atire-fácil 	com peso 	liquido de 	1259 e peso liquido 

de 	84g. 	A 	embalagem 	devera 	conter 

E
d'eriado 
externamente os dados de idenaficação e procedência, 

ROBINSON 
de lote, data de fabricação, data de validade 

CRUSUE 
LATA $C-)C RS 	4M R$ 	2928000 

quantidade do produto. Informação nutroonad por porção. 
número do registro no Mnistêno da Agricultura SIF/DIPOA 
e atender as especificações técnicas. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a Partir da data de 
entrega. 

- VALOR TOTAL DO LOTE 12 - RS 	29.280,00 

vinte e nove mil, duzentos o oitenta reais 

F - - 	' 	 LOTE 13 - AMPLA CONCORRÈNCIA 

TEM DESCRIÇÃO MARCA UNJO QUANT VR.UNIT VR TOTAL 

Arroz branco longo fino tipo 1, embalagem primária de 
polieluleno 	transparente. 	resistente, 	atóxico, 
hermebcame.,te 

 
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 	
Õrçâo 	competente 	e 	procedência, 	informação 

ITAGUARY KG 2925 Ri 	4,48 Ri 	13.104.00 
nutruoonal por porção, data de embalagem e prazo de 
validade 	em fardos lacrados de 30k9 (especificações 
:rnpressas na própria embalagem). Isento de moto, odores 
estranhos, 	parasitas, 	substãfloas nocivas e quaisquer 
outro t'po de Impureza Prazo mínimo de validade de 6 
reses da data da entrega 

À 





MN 

Farinha de milho nacada ennQuecda com ferro e ácido 
fálico. FLOCOS FINOS, SEM SAL, em embalagem de 
papel 	ou 	de 	polietileno 	transparente, 	at&~ 	com 
identificação 	do 	produto 	e 	fabricante, 	informação 
nuticional por porção, data de embalagem e prazo de 

2 	validade e peso liquido de 500 g, acondicionados em 	BONOMILHO 	PCT 	21000 	R$ 	1,18 	R$ 	37.380,00 
fardos 	lacrados 	com 	30 	pacotes. 	Esoecificacões 
impressas na propria embalagem. Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses, tendo no 
má)omo 2 meses de fabricação na ocasião da entrega. 

Fécula de mandioca de primeira qualidade, produto 
amiláceo extraído da mandioca. odor agradável, livre de 
caráter ácido e rançoso. Embalagem pohet'leno atóxica e 	AMAFIL 	KG 	21C0 	R$ 	730 	R$ 	1533900 
resistente de 1kg, contendo os dados de identificação do 
produto, informação nut'icional por porção e prazo de 
validada minimo de 04 meses. 

- 	 iE0R TOTAL DO LOTE 17 	R$ 	69.720,00 

sessenta e nove mil, setecentos e vinte reais 

LOTE 1O- EXCLUSIVO MEOUEPP  

ITEM 	-. 	 DESCRIÇÃO 	 MARCA 	UNIO QUANT 	VR.IJNIT 	VR. TOTAL 

Farinha de trigo especial COM FERMENTO' Pioíjjte 
obtido a partir de cereal limpo. desgexmLnado e são, 'sento 
de matéria 	prima terrosa e em 	perfeito estado de 
conservação. Com  aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente 	amarelada, 	cheiro 	e 	sabor 	próprios. 	SARAMOI 	Kft 	400 	 5,78 	RS 	2.312.00 
Embalagem plástica ou papel de 1k9, contendo os dados 
de identificação e informações nutridonais do produto e 	 .' 
prazo de validade mínimo de 04 meses da data da 
entrega. 

Macarrão tipo espaguete, massa com sêmola de trigo, 
pasteurizado, 	enriquecido 	com 	ferro 	e 	ácido 	ft1ico, 
embalagem pnmárla polietileno transparente, resistente, 
atóoco. hermeticamente fechado por termo-soldagem, 
sem falhas no fechamento e resistente ao manuseio (que 
não se abra com facilidade), com identificação do produto, 

2 	informação nutncional por porção, data de embalagem. 	FORTALEZA J 	PCT1 	21007 lis 	4.10 	R$ 	9&700.00 
prazo de 	validade 	e 	peso 	liquido de 	500 	gramas 	 / 
(especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem), 
acondicionados em fardos lacrados de 10 pacotes. Isento 
de 	mofo, 	odores 	estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo minimo de 
validade de 6 meses da data da entrega 

- VALOR TOTALDO LOTE I8 	j R$ 	101.012,00 

cento o um mil a doia reais 

LOTE 19' AMPLA CONCORRÊNCIA 	 -. 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 MARCA 	1 UNID 1 QUANT 1 VR.UNIT 	VR. TOTAL 

& 	.. 

"7, 





4335 

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% de I ,p ,das. a base 
de óleos vegetais liquides e Intsrestadfkados e sem 
gorduras trens, embalagem pomar pote plasxo de 
5009 contendo dentfcaç0o do produto a tabncante 

2 informação ntt✓oonad por porção data de embalagem 	ADORI TA 
sou prazo de vaidade e S 1 F acondicionados em Caixa 
de papelão lactadas e intactas Prazo mírwno de vaidade 
de 4 meses da data da er t'epa Espeoeações impressas 
na prova embalagem Ent'epa mensal 

UNO I 348C I RS 	5121R$  

VALOR TOTAL D0 LOTE 31 1 R$ 	44.217.60 
quarenta o quatro mil, duzentos o dezessete 

reais e sesbenta centavos  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 	 1 RI 	 2.312.791 . 20 

(dois milhões, trezentos e doze ind. setecentos o noventa o um reais a vinte centavos 

Prazo de entrapa: Mddmo 10 dias a contar do recebimento de ordem de compra. 
Validade: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estilo mduidas as despesas Incidentes sobre o fornecimento 
referente a tributos. encargos socais e demais ónus atinentes a execução do opero deste Notação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em 
conform Jade com as exigências do instrumento convocalbio (editai) 

Fortaleza. 28 de dezembro de 2018. 
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VALOR VR LJNÍT. POR 
VR.TQTAL 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT. VALOR TOTAL POR 
LINIT 	[145) LXTLNSO 

EXTENSO 

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade, in natura, CF,ASA 1<6 'JO 10.50 cinqüenta 945,00 e quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco 
uniformes e sem defeitos, polpa Arme, livres reais 

- de sujidades, parasitas, larvas. 

Cento e 
onze mil. 

 cinco reais e 

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

2 CEASA KG 18750 597 11.937,s0 e 	b in 	e 
primeira qualidade, In natura, em pencas sete 

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

cinqüenta 
polpa firme e Intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
centavos 

oriundos do manuseio e  transporte.  

Laranja pera tamanho médio, de primeira três reais e 
sessenta e 
um mil, 

qualidade, 	frutos 	com 	grau 	máximo 	de 
CEASA KG 16500 375 

setenta e 
61.875,00 oitocentos 

evolução no tamanho, aroma e sabor da cinco 

espécie, 	uniformes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos 
e setenta e 

defeitos, 	Armes 	e 	com 	brilho, 	sem 
cinco reais 

machucados. 

dois mil, 

trezentos e 
dez reais e cinqàenta 

4 CEASA 1<6 225 10.47 
quarenta e 

2.355,75 
e cinco 

Maçã 	nacional, 	de 	primeira 	qualidade. 	in realse 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem centavos setenta e 

machucados, sem larvas, parasitas e outras cinco 

impurezas, 	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 cinquenta e 
seiscento' 

uniforme, no grau máximo de evolução no 
CEASA MC 11250 2,53 

cinco 
28.607.50 e oitenta e 

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

ferimentos ou defeitos, flnnes e com brilho 
cinqüenta 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
centavos 

machucados. 

'Vy 

a 

r 

PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÃO ELETRÔNICO N 0  2018.12.06.1•SRP 

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

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

1 fll'C 1 - html Á rn.irnnnt.ir .a 
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J?L15 

Farinha de milho focada enriquecida com 
ferro e ácido fólico, FLOCOS FINOS. SEM SAL 
em embalagem de papei ou de poliettierio 

transparente, atóxIca. com  identificação do 
produto e fabricante, informação nutrlcional um real e 

trinta e 

por porção, data de embalagem e prazo de sessenta e 
quatro mil. 

2 validade e peso liquido de 500 & MARATÁ PCT 21000 1,66 
seis  

34.860,00 oitocentos 

acondicionados em fardos lacrados com 30 centavos 
e sessenta 

pacotes. Especiflcacões impressas na proprla reais 

embalagem. Isento de mofo, odores estranhos, 

substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
Impureza. Prazo mínimo de validade de 6 
meses, tendo no máximo 2 meses de 

- fabricação na ocasião da entrega. 

Fécula de mandioca de primeira qualidade, nove mli. 

produto amilâceo extraído da mandioca, odor 
quatro reais 

quatrocent 
3 agradável, livre de caráter ácido e rançoso. LOPES KG 2100 4.52 

e cinqüenta 
9.492.00 os e 

Embalagem polietiieno atóxica e resistente de 
e dois 

noventa e 
1k& contendo os dados de identificação o do 

entavos 
dois reais 

produto, inrorrnaçao nutncionai por porção e 

- prazo de validade mínimo de 04 meses. 

VALOR TOTAl. DO LOTE R$:  ~6367,00 

cinqüenti e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais 

LOTE 18 - EXCLUSIVO ME OU EPP 

TEM DESCRIÇÃO MARCA N'O QUANT 
VALOR 

UNÇT (R$) 

'IR UNJT POR  

EXTENSO 
VALORTOTAL 

VR. TOTAL 

POR 

EXT EN SO  

Farinha de trigo especial COM FERMENTO- 

Produto obtido a partir de cereal limpo. 
desgerminado e são, isento de matéria prima 
terrosa e em perfeito estado de conservação, três reais e 

/ um mil, 

Com aspecto de pó fino, cor branca ou BRANDINI Kc 400 3,90 noventa 1.56000 
quinhentos 

ligeiramente amarelada, cheiro e sabor 
- centavos 

e sessenta 

próprios. Embalagem plástica ou papel de - reais 

lkg,contendo os dados de identificação e 

L 

Informações nutrlcionais do produto e prazo 

de validade mínimo de 04 meses da data da 
entrega.  

cc 





ITEM DESCRIÇÃO MARCA UN1D QUANT. 
VALOR 

LJNIT. 	R$) 

VR. UNIT. POR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 

POR 

EXTENSO 

Biscoito doce 	tipo 	coquinho de primeira 
qualidade, 	à 	base 	de 	farinha 	de 	trigo 
enriquecida com ferro e ácido fálico, livre de 
gorduras trans e sem recheio, serão rejeitados 
biscoitos 	mal 	cozidas, 	queimados 	e 	de 
caracteres 	organolépticos 	anormais, 	não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem quarenta e 
se 	apresentar 	quebradiço. 	Embalagem 

quatro reais 
três mil e 

primária 	em 	pacotes 	de 	poiietiieno 
ESTRELA PCT 9600 4,50 e cinqüenta 43.200,00 

duzentos 
transparente, resistente e atóxico, lacrados, 

centavos 
reais 

com identificação do produto e do fabricante, 
informação nutricional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido 
mínimo de 300g (especificações impressas na 
própria 	embalagem), 	acondicionados 	em 
fardos lacrados e intactos com 15 pacotes. 
isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 
Prazo mínima de validade de 6 meses da data 

- da entrega.  

a 

ra 

Macarrão tipo espaguete, massa com sêmola 
de trigo, pasteurizado, enriquecido com ferro 
e ácido fólico, embalagem primária poiletiteno 
transparente, 	resistente, 	atóxico, 
hermeticamente 	fechado 	por 	tenno 
soldagem, 	sem 	falhas 	no 	fechamento 	e sessenta e 

2 resistente ao manuseio (que não se abra com BONSABOR PCT 2 LiIt)u 3,10 
três reais e 

dez centavos 
65.100,00 cinco mil e 

facilidade), 	com 	identificação 	do 	produto, cem reais 
informação nuniclonai por porção, data de 
embalagem, prazo de validade e peso líquido 
de 500 gramas (especificações impressas na 
própria 	embalagem), 	acondicionados 	em 
fardos lacrados de ID pacotes. isento de mofo, 
odores 	estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 

s quaisquer outro tipo de Impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

- 
	

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 66.660,00 

sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais 

LOTE 19 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

/ 





J A1ç 

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

DECLARAÇÃO 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 
,.40rneclmento 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 Carta Proposta 
está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatória (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 as requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em 

coníonnidade com as exigência do Instrumento convocatório (edital). 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todas 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 





ai 

tie,-' 76 	ti  

CARTA PROPOSTA  

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2018.12.06.1 - SRP 

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 pelo Programa de Alimentação Escolar do município de Horizonte/CE. 

LOTE 18- EXCLUSIVO ME DL' F'i'i'  

ITEM DESCRIÇÃO Lll) QI l)F MARCA V. IJNIT V. TOTAL 

Farinha de trigo especial COM FERMENTO- Produto 
obtido a partir de cereal limpo. desgenninado e são, isento 
de 	matéria 	prima 	terrosa 	e 	em 	perfeito 	estado 	de 7 

conservação. Com  aspecto de pó imo,'cor branca ou 
Kg 400 SARAN DI 2,55 1.020,00 

ligeiramente 	amarelada, 	cheiro 	e 	sabor 	próprios. 
Embalagem plástica ou papel de 1kg. contendo os dados de / 
identificação e informações nutricionais do produto e prazo 
de validade mínimo de 04 meses da data daentrega. 

Macarrão tipo espaguete, massa com sêmola de trigo, 
pasteurizado, 	enriquecido 	com 	ferro 	e 	ácido 	fólico, 
embalagem primária polietileno transparente, resistente, 
atóxico, hermeticamente fechado por termosoldagem, sem 
falhas no fechamento e resistente ao manuseio (que não se 
abra 	com 	facilidade), 	com 	identificação 	do 	produto,  

2 informação nutricional por porção, data de embalagem, Pot 21.600 BOMSABOR 1,85 38.850,00 
prazo 	de 	validade 	e 	peso 	liquido 	de 	500 	gramas 
(especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem), 
acondicionados em fardos lacrados de lO pacotes. Isento de 
mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo inininio de validade de 6 S .9 
meses da data da entrega. _____ 

VALOR TOTAL DO LOTE IS 	 39.870,00 

Valor Total dos Lotes (em R$): Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Setenta Reais 
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. 

Prazo 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 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do convocatório (edital). 

DATA: 27/L2!2018 

/ 
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ITEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO QNT 1 	UNT TOTAL 

Abacate de primeira qualidade, m natura, tamanho médio, tamanho e 
coloração uniformes e sem 	defeitos, polpa firme. livres de sujidades. CEMA 1(0 90 14,00 1 200.00 

1 parasitas, larvas - 

quatorze reais 
mil duzentos e sessenta reais - 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de primava qualidade. u natura, em 
pencas Integras, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e Intacta, CSPt 1(0 18.750 4.99 93.562.50 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e rnecánicos ortundos do 

2 manuseio e transporte - 

quatro reais e noventa e nove centavos 
noventa e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos 

Laranja para tamanho médio, de primeira qualidade, Nutos com grau \4 
máximo de evolução no lamanho. aroma e sabor da espécie. uniformes. CEASA 1(0 16.500 4.99 82.335.00 
sem fenmentos ou defeitos. Mines e com brilho. sem machucados 

quatro real e noventa e nove centavos 	- 
04enta e dois iS. trezentos e Wnta e crco reais  

nacional. de prfle&a qualdade. Si natura, tamanho e oor uniformes. l Maçã 
sem madiucados, sem larvas. parasitas e outras rips'axas. acon onada CEASA 1(0 225 11,99 2897,75 

4 em caas de papelão 
onze reais e noventa e nove centavos  

dois mil, 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 CE,ASA XC 11 250 2.99 33637.50 
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de 

5 sujidades, parasitas e larvas, sem machucados.  

dois reais e noventa e nove centavos  
trinta e três mil, seiscentos e trinta e sele reais e cinquenta centavos  

6 Melancia graúda, de primeira quflflde, casca integra. avre de sujidades. CEASA 1(0 	18 000 6,99 161.620.00 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem  
desenvolvida e madura. coa, polpa ferne e intacta san, machucados  

oito reais e noventa e nove centavos 
cento e sessenta e um mil, oitocentos e vinte reais  

japonês. de pnmea quabdade, tamanho médio, sem machucados. I M~ 
coIoraçloe tamanho undormes. com  grau dematuraçlo adequado. isento CEASA 1(0 150 2.99 446.50 
de substãnclas terrosas. sujidades 

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

IVALOR GLOBAL DOLOTE 	 r 	1 	1 	 1 	1 Rã 	375.761,25 
trezentos e setenta e cinco mil, setscentoa e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos 

cT '  

twA 

13 '53 

L,crrAkrrc 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE ICE 
PREGÃO ELETRÔNICO 1fl018.12.06.1 SRP 

Seleçio de metor proposta para registro de praços visando Muras e eventuais 
aquisições Os gbne'os abmentlóos destinados aos alunos aniftldos pelo Programa de 
Alimentação Escolar do municlpeo de Horizonte/CE, (com ampla participação e cotas 
exclusivas A ME e EPP), conforme especiScações contidas no Termo de Referencia 

ABERTURA CARTA PROPOSTA: 28/12/2018 AS 10:00 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 28112120I8 AS 11.00 HS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

LOTE 2-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

1 ITEM  1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA  1 UNO  1 QNT  1 UNT 	TOTAL 





TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO QNT UNT TOTAL 
Farinha de trigo especial COM FERMENTO- Produto obtido a partir de 
cereal limpo. desgennlnado e são. Isento de matéria prima terrosa e em 
perfeito estado de conservação. Com  aspecto de pó fino, cor branca ou 
ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios. Embalagem plástica ou FINA KG 400 4,13 1852.00 
papel de 1kg. contendo os dedos de identificação e informações nutricionais 
do produto e prezo do validade minimo de 04 meses da data da entrega 

quatro reais e treze centavos  

mil seiscentos e cinquenta e dois reais  
Macarrão tipo espaguete, massa com sêmola de Digo, pasteurizado, 
enriquecido com torro e ácido lOuco, embalagem primária polietileno 
transparente. resislente. atóxico, hermeticamente fechado por 
termosoldagem, sem falhas no fechamento e resistente ao manuseio (que 
não se abra com fac4idade). com identificação do produto, informação 
nutnclonal por porção, data de embalagem, prazo de validade e peso liquido 

2 de 500 gramas (espeohcaçbes impressas na própria embalagem). ro'naz PCI 21,000 2.80 58800.00 

acondicionados em fardos lacrados de lO pacotes. Isento de mofo, odores 
estranhos. substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
minimode validade de 6 meses da data da entrega 

dois reais e oitenta centavos 

cinquenta e oito mil e oitocentos reais 
VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	60452,00 

sssenta mil, quMrocentos e ctquenla e dois reais 

a 

MI-a,  

/ 

-j gj_: 

a 

"7 
cinquenta o seis mil, novecentos e sessenta reais 

LOTE 57-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND QNT UNT TOTAL 

Farinha de Mandioca classe branca, seca e fina, do tipo 1, embalagem 
primário polietileno transparente, resistente, atóxico. hermeticamente 
fechado por termo-soldagem, com peso liquido de 5 kg. contendo: 
identificação do produto, nome e endereço do enipacotador. número de 
registro do produlo no órgão competente e Precedência. informação 
nutncional por porção, data de embalagem e prazo de validade, em fardos PRtOOSO KG 4.500 2.70 12 150.00 

lacrados de 30k9 (especificações impressas na própna embalagem) Isento 
de mofo, odores estranhos, parasitas, substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de impureza Prazo de validade minvno de 6 meses da data da 
entrega 

dois reais e setenta centavos 	- 
doze mil, cento e cinquenta reais - 

Farinha de miLo locada eMguecida com ferro e ácido bico. FLOCOS 
FINOS, SEM SAL. em embalagem de papel ou de polietileno transparente. 
ax1ca, com ldentitcaçâo do produto e fabricante. informação nutncional por 
porção, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido de $00 g. 

2 
acondicionados em fardos lacrados coo, 30 pacotes Especificacões itw'A PCT 21 000 1,47 30.870,00 
wnpressas na propna embalagem Isento de mob. odores estranhos, 
subst*nc4as nocivas e quaisquer outro tipo de vnpureza Prazo minimo de 
validade de e meses, tendo no mâxirno 2 meses de fabricação na ocasião 
da entrega 

um real e quarenta e sete centavos 	- 
trinta mil oitocentos e setenta reais - 

Fécula de mandioca de primeira qualidade, produto amiaceo eximido da 
mandioca odor agradãvel livre de caráter áco e rançosa Embalagem 
polietileno atóxica e resistente de 1kg. contendo os dados de identikaçào &wa KG 2.100 4,90 10 2Q0.00 
do produto. informação nutncional por porção e prazo de vaidade mlnro 
de 04 meses V 

quatro reais e noventa centavos 	- 
dez mil, duzentos e noventa reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	53.310,00 

cinquenta e três mil, trezentos e dez reais 

LOTE 18- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

LOTE 19. MWtA PARTICIPAÇÃO 

1 ITEM 	 ESPECIFiCAÇÕES 	 1 MARCA  1 UNO  1 QNT 1 UNT j 	TOTAL 





- 

quito mil, oicmnIos e setenta e dois rum 
jVALOR GLOBAL DO LOTE 23.35200 

Mis. lis mi, tnanlos 1 cr~ o dois rum 
1 VALOR GLOBAL GERAL 	 3.321723.80, 

Vaidade da proposta 60 (sessenta) dias 
entrega: conforme ordem de compras 
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estio incluidas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos socas 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 convocatôno (editei) 

FORTALEZA 26 DE DEZEMBRO DE 2018 

IOIN 

OON 

j• / 





1 35- é 

-lei AV 

SAlTA *O4VA 

• _It1 Dà 
MEt'.SA MF4& 05 ZtS0LL 
W..iAo0IuatA4O 

ioltsLtt 1I0 
o.. n/,zp*II *s t 	. 	CsSO O. SAAlIIJIl 

$ Ai $100 41 I3MÍOO. S410A) 

1 iti I*44 ..c..rOt*%A0ta$RoGi PÇOI#$$0$GDIV.A.$I nvTL*s ,coeceacr Drino.t t,,:.e•i .$.:000; .LPoi$sç1I'txtiflIc a'.nÇ* iuvo.t.;.Snte t $*C,: ..,:,MCI9Zi.%t ,ctd $i 
1 .YIj [•CL.$S0It rsv.ccioc ti$'.a'.ASoconM14 itSIOCf$t0fln 	 - - 

- 	 TJaT.  
4 	tons ann...a ;j Di PSI0J CLELJDiDE h Inalo ta*IA$D SOC TInIMOS 1 	 JPS3ISS E 

1SIAI 	TSA•S T$4V 	V1545 ; -1a4 ti $0$4RA T.Ii$t€4 W Sé$fl iv 	.CA3 01% 

• «» 

3 TIIM*C 5 c4.cAs.Mrcs* CCV03tii 5 STI*t • $ DflÇC ES Mv EVaiv*t •$ VIAM SIM SI 	W Sq.*nl.a. SI 	44.1W 

laia. 5W &MC EX «E4fl DSSC4 ,kra "SI — 	00 I$UECIC 4 

wnC P 	E M&c* IWSCE atCt MV ,T00 	 s5 (8 LESSE S SI 	LM 1$Ss Si 	MIOS SOIsI AZ.*4 	IIS 

— %EO%'tX SIO 	Q.*sA 	naS IJA T 	1 C 	0I 	 SI - 
• 'o asm. S 3 	0 4 	• ME ' 	• l.-. 	— 'SEOl 

i$p PWSTAI 5 OJ?UI SSUZEI $ctA4C* aS ÇiÇM$00 	4J0 — 
- i51, C0O 00 .oA cju 	«ii $14 a .4T..*çJo forO. Di V,ec -J 	4 

• CaSE. IIMWC CC oj.çi*c !AV*4RC?0DV* $ SIKO $4 fWR 49 	4O.S. CSWtO. ló aw •$45 SI 	3M SNSiSSI*— SI 	SISISI .s.*.a1ÇIp_.SS.Saa.. 

'MCSI cale4t,o J.4Ee( LIS0Y. i$#iaTbi Ç 	MÇ 	II SI&QCCS - - 
SOt.flACE .2 lOMIfli :..t.a C41* $t%A 	2 W.3flMWi3 $ JAs$ 

• I$EO E ti.x..ho 	.Tc.wi Cr'TSbS TER WSCiStMfli E 401A ccSfl 14 «ME Si 	$150 .tSfli. Si 	*4MW 
.STTSTIU$tocwnS% - - 
SELSO .000568 	flIV0I1$ QJEIfl'Ci "Mui-O VISO III WOOaTOi CDjÇAi E tASINO 

• 14 00W 5% SI 	ia -1.SE. SI 	*04 
IqQ4csc:u DUJILE IM'JInA0,bt00' 	ntø3M 	OMC.. tt00CIA$ 8.JC5Ç __________ _______ 

¶•••••••••• _______________________________ _________________________________________ E — M.VÕTMtÕL 
8S804 •lOSItS --o oSInh 5 is.. S*n4 — ___________________ ___________ _________________________ 

o. 0tS 	54'M, EX .5332 2 	i$ Q.lJ)00 .0 M4* (SI •$S 411513 

• 	 isa 	 E ,,.at..l: 13DE.Q1 as IUPI 4*4 E 050$ tfo 	EI It tÇEIfltlti UM 	IA CIA» $433 a 	em lálsa. ssMuen SI 	t**30 n( ÍaflMio*0tM$ 

'1418.0 VS) Di 4*500.5 (In.SC 	P0.O. 	00 I 0M 
7Mc .*$Cl € E$bSE €*0SC ,eC.W 8 MSI 01.O. (SI W004 t E t0 50 S4 *0 SI 	3M O 	0*4*1 SI 	1*033 

• iS 005*0 '3 SI 	04 a. SI 	8130 

— Ifly•3 PÍflETS3 E CUfl W0WI  
$SoM:FNw Di 	10t34$u301 5244% CI lMflClo •ti5tCØ 0€ SS*C a 50 

1 	A 	P53102 flO.ÇAO 0 l.M%*tE.iSCM 4 t$EI CI 51102 $55 l'1'TCO 	CCWO4 XI «AIA I0 51 	IS Si 	SESSO 5-25 •4 18s'ii O(l 
SPS*ES(CO.in}C J,#Cf  — 
*IAC* 3W) 	Ei 5c1044$ (44482505 CInCO Sitiou U.I5 01 OiJlSiOSt Swaut E LMVN 

• 	,iao*o E oo,ou* .wrc...$cnIaco.. ICE €SMV*D.2L4 E aS51 cal 	n 5 	1 i CIA» 53 	•j .33 SI 	1*0 .4 	.*. 	• .aili. - 





hC.j_. A SAADCCA CE ØNCM 3i'.CC4 !iCCV 	4uto EflC Cá wsA 334 F T 

£SL•SI lii ' MA 	ICCCEC 	 •N.UJ,t.C,TqCC iffl.1Ct] 
1 ZE SCOSTIIK;IC v,op!eAsi@IC$c ifiIt¼øct.liÇÁ0( -- 

AI 	 •sts 	ais '1 - 	•is .4 *•*C•5 
_______________________ 

s.amT&oQt.Ii 	 i•I 	- 	 ç54:5 

• 
Y •aw.oE TØO EWÇQQ 	flmtáEVo,IrAi 	CEItA. i*tOMtiOlMIflDC 

- ___ ________ ____ ___________ 

('AO satoci ISATEEA tAISi 	PACIAI 551 IØflIQ (folE C(Isw,v.ç*0 031 AC• 0 a 
POIP.fli 55*0 C U3OIC4Y1 *wwt,CADeM .AnPEOSEEVP¼WIIEWCECO i E*WI C 	t51a4a1..,as. 1 itt. 	i 	san 	.55 ,.tisa.. 	ali.. 

SAn CI 	lO 0'I*CC 31 CACC DI I.ODflEClO E *105&CC*$ w.P.*q, OOØAÇTO € 

.st 1c te,  EVsa.t 	 LA 31 lia, 'sásusaD3 l.sosã000 co. 5(5501 CC 

.n, 	 .a.nJpo !wá-q9 

II 	 T 	náa. a Afli .3 	 E 	c55iA.a»ØA 	oi 

• .sjlrs E .A¼t * .AS3a31 A 	3 £AitC li - flW4 IPWflAOS 	AZ 55 

•etá s.ja.. lcCiOcSaccI (55 ISCOS s.cAa. a liIOTI 	1'O X 

1 i"a.c s.-'o*s CCPiá E 0_SONa 3_tio 550 31 	a2fl 	fl 	31 .ta ti 

Mã 

MTc3r.3Z3, 	I'C 	P,3CAI.A,ItM ZMCO3I 	MW CEtEtÍJA  Dt 	Z2C 0t013.%iZi CN 

LiIC 1  530C  Ç(033  JAtO 31 CCn,A, 15544 E liS S>OO MA*C tistriDa' EIXCI'3Z SAL 

:3cs 0M14035 E 01 CAMCI51I OtlitsflSlWOt SAQWMI$ .EI 	V0€S)3 aP5(%EWT,I 

Ei3150) Cf tt552P E 5(14 5€ IflSSN& UlSUOÇI (lS&PMS 	AIM'ZA Cli ISCOTCI 	E 

aflTI.*530515A45M014115€SSTIIITCESTOiI€C1kliAOaCttá*w74131$Eb))EIØ3XITTOE 30 

.aaasc.ATT ,w15c4,551ia31451 'CS'OÇAZ0AI DI flMMal, '552035 iMJ31 	A 118€ 
1¼1 t4lnu 1KC O 	Ii; *i..øSncn. 4 	Mw» nlna.i€ IntisaeSt 

AM.D 551t3 0(303 T.nan.EI31. SailisEs * 	4* OSW. 	 08031 

•ScI L.CR*4 E M*CZ1 3 	ii flO0Wi Seta ti 0'C ®OtII EI7'.AM<4 WWIJS3AJ 
3CaS t 3ã8Z 0.11 320 IDO 3* W.fl 	55520*te 01 I5I 	31 - '*31131 31& 

E 	O a 	•3.C: LP.It €t flaAq • *l A Mli 	a. 	 la ti 
W% n5CC4 E 3 0'*AC TI 	C5.a3Irca 	do 	 .q 

COIC 31 3flA O ia. a An1ICI4 	.1sC(O 	a 	lt1 01 

IttS 149i't  ltfl tTAfl E a CIZ) .*Ct8 	Clii I!FCAÇ0a  Do 	fl 1 

,

0.1,9< 
Pt.auasi pScSw*C S.'3Ca.. 5 5cO 311101 15V E WOEE SSCE E P155 

ao o lisa,  ia a 	Ais .sa. —. — . a 	MistA! — a asnA — .a 

inn SttSic 31 tIO €50(iC$(C(1 'teM MM ti 5 015W ISA01M INCC El 

05301 ih.fl 	E ltliCC4 Cii A lEZ)tiE 	VC CI tIfo XCIII ntaa SSTIICW 

.cCta44 E U1JS 3.Et ('C '5310 W'taFA 	tAfl 	W 	31 .1iJ31  X li ICII' 04 lATA 0' 





1 

— 	0€ 	a1W lis G1a.'Ç' 	DOS D)QflJX 	SXW OS 
- ID SSXIS'o 1 ticMl I.lo...ç 	 505  P3%Ao Svc t3*D0 3*05, 

:e.'.*, o. •l x 	Mflh. e 'UlAn 0€ .Aa.t( à>Oca.jo, 0. 	At.&€ •.lUU: 5,4 IS 	1W 'II 1.1.5*, , ,,5, 

uUtC e .flIct.. 	0€ •.*ClA0€ 	r: 	04C1.5 III**cS .SIq.lA, 	flW4l 

N$$GMI 	ISQOIL 005 0.4 0€ A li 5 ICE JMIIIC4 5 5114 N GJPI WTAS J05 1 
sqer,ns, 1 $04 03*LO 	IIUMI IS4MAV 1.154n4 'DII PIM'DO 	*. 00.10.0 
,Ml,Ic.c&)co..c01:, "ASCIATI N:o..hoawn,.& l 	PVÇID ISTI II OSLAI 

n 	
ISAJD 0€ A.C4C5 E 0. ICO5)CCO.SCCSEV C'JC( •Ifl'$0  ..A&SE ~m MIO  1 	zst 

1 
40€ IS'ISo-s.,— , 	lS0€U 5SSSS4 

ti 	5.11 IA 	ErL ISIICI'CAC$ 	SS IS 

— 

•••411114 iili* 1-4-11.5*5— 15 

'100€ EW?M II ZW0€M SCMIA4  0AI,SWIC&OCADSCOJII  DJ5t C0W05IE5TM 

'WD0€ IlEflíti 0*CWAPUlC4T& lo 1q055.1.wsaw , .4 0$I Dn 	FrIs. 

XDjA.a* 140005 1,Sti 	0 - !tC WtflcC4I$?S 	A4 705A1 IS NrWSYD K5 ortAI '0l&w9 A Vaot tC 	tCI*4 1 ç,q;&&SATIÜ*TAADaOØ0000.gTONIT.uaIAoAo 

CU*$IDUl 'a. ?0€ 05— x Cr: a. w5 R 1T o. t.rc. 0€ 'en'So E 04 	 05T5C€ eta fITA IV 0J(SC5 C 14  CflOS 03P4 5SFC C1hCCA T0.1O «Mas 

0(CI#153$ 35 I0500lTVESIIAIflSMOI00JTOROIT'c* Mfl0.tcC4OOI 00.ictt. c.vEar.s. 

- 

10I1A411 110€ XWE$OC( 144 

n 





PROPOSTA 

Núniero do Pregão: 	 2018.12.06.1 -SRP 

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

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

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Lote: 	 LOTE 18' EXCLUSIVO MEOUP 

Especificação do Objeto: 

Farinha de trigo especial COM FERMENTO- Produto obtido a partir de cereal limpo. desgerminado e 
sAo, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de conservação. Com  aspecto de pó fino. 

1 cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios. Embalagem plástica ou papel de 
1kg, contendo os dados de identificação e informações nutricionais do produto e prazo de validade 
- 

 

mínimo de 04 meses da data da entrega. 

Macarrão tipo espaguete, massa com sêmola de trigo, pasteurizado, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, embalagem primária polietileno transparente, resistente, atóxico, hermeticamente fechado 
por termo' soldagem, sem falhas no fechamento e resistente ao manuseio (que não se abra com 

2 
facilidade), com identificação do produto, informação nutriclonal por porção, data de 

embalagem, prazo de validade e peso liquido de $00 gramas (especificações impressas na própria 
embalagem), acondicionados em fardos lacradoSe ia pacotes.Tsento demoro, odores estranhos, 
substãncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses da 

data da entrega. 

Marca: 

1 	Dona D 

2 	Coelh 	 1 
Quantidade: 

1 	 400 
2 	 21000 / 

Valor unitário de cada lote (em R$) 

1 	1 	 5,19 
2 	 5.94 

tal do Lote(em R$) 126.816,00 
cento e vinte e seis mil, oitocentos e 

dezesseis reais 

Prazo de Entrega: 	 Conforme Edital 

ifl 

A, 

N*W4,~ 

- - 





j 

- 

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. previdênciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros. 

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

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

Crateús, 27 de Dezembro de 2018 
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COMISSAOOE LICITAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGAO ELETRÕNICO N' 20131206 ISRP 

DATA E HORA DA LICITAÇÃO 2011 212013 AS ¶006 HS 

DADOS BANCÁRIOS . BANCO 00 BRASIL AGENCIA 1702.74 CC 1225314 

OBiETO SHsçio a m*iot pv~ pn mgeo e. 0~ vflfl kAru e nectjs nnçô.s  de 90(4.0. a'nstoos oeswaxs as ajrc. asss'os eo 
pvogr.e de swçao (icds 00 nfloflo de iaHlCt 

V UNIT 
EXTENSO 

#NOME? 1 

5STE IS. a.ausvo it ou EPP 

TENS 010 	I,RdO 	IaRCA 	 ESPECIFICAÇÂ000SPRQDIJIQS 	 1 UNI1 
V. TOTAL 

V. TOTAL 
EXTENSO 

2 8X CIO #NOMR? 430 	1(9 

/ 

/ 
TI 

Fw.nh. ,0 11,93 iapecíaL COM FERMENIO. Piduio obdde. 
1.11. de cwnl 1.~desqoi'nnao e Mo. sento Ci ífliIêf 40 

0"~ !ina e em pededo eeladc cio a,ns.ivaçAo Ccni aspecto 
Finte 	lIs 05 1m0. C01 bISICO 0 hge,fW1e'to enrolada rhsro a ,.t,o' R$ 	6,50 

p.tpno. E~109OT clásI,ca oupapo' de 11d9, co-ordo n, dado, 
de IantiIicaçáo • .itormaçôn r,Atccn0s dc c.od.Âo e claro de 

alstbde innino co 04 'rosa, da lista ,.a 0fltF093 

2 	2" ire 	Pc 

MecstSo tVO ispg,aM, 'T'ana OCfl SinoS Cl t'90 
p.VSJlz000 WVoeCCo cc,r trc e iodo tÕl,co ctrb000eT 

pvwaa Qole.I.no ,r.çue.,t.. 'wp,vit. róa 
Mvr.tca,Si. 'fl' 00 Wfl''SO'3fl01 teT '4'as - 
racnste'Ic e CCIIWI4O "3U1.,Q cue fl30 SOCS 

I.c*aØL cr oerc'.caçSo do p-od.n tlorTaçao n.rccc, Rt 	4.90 KIJA&AC 	RS 00' paçâç Cata 04 STOaaQ4fl. azo de s 'daCe, 3950 
de 5O pra nc.c'caça. cansas na 7cÇta wrÕflQrrI 

aaoo-.x. -, 'evoca 008305 o, ID oaes Isireo di 
Y0 OOt(eS .strtoS nIcelârcas rOOYas e Ou&,qa' o,Ato 

'coo. r.pJsn P'azo nna',o de e..daoe øe $ nefl, 0000'. 
e. evws, 

cá 

#NOME? 

1 / 

VALOR DO LOTE 18 R$. 105.500.00 (CENTO E CINCO MIL. QUINHENTOS REAIS) 

PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM[DITAI. 

VALIDADE DA PROPOSTA 00 (SESSENTA) DIAS 

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

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 
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A Pregoeira da 
Prefeirura Municipal de Horizonte/CE 
Secretaria Municipal de Educação 
Pregão Eletrônico ri* 2028.12.06.1 - SRI' 

Abertura das Cartas Propostas: dia 28 de Dezembro de 2028 às sohootnin (Horário de Brasilia) 

Sessão de Disputa de Lances: dia 28 de Dezembro de wt8 às tthoomin (Horário de Brasilia) 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuros e eventuais a.uisições de gêneros alimentictos destinados aos 
alunos assistidos pelo Programa deAlintentação Escolar do município de Horizonte/CE. 

Proposta de Preço 

LOTE se - AMPLA CONCORRÊNCIA 

11,— 	 LsPecifica0o do 	 fl< 	 'IWl Ri 

Sardinhas em óleo comesth'cl, scn 
tonscrtanfrS Químicos, pronta paro o 
consumo. embalagem lata ripa abre-
'óciL com peso liquido de 1259 e peso 
nquido drenado de 849. A embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de idennflccção eprocvdin. número rrt reais e 

	

s de lote, data de fabricação, data de 	88 	:8000 	Laia 	R$ 	.55 ~tato~ RI 	63900.00
xrsnnw e itt fluI 

	

validade. quantidade do produto. 	
e r,cnx-refltcs reais 

:r,fon'wç2o nutrtonal por porção 
número do registro no .'4instino da 
Aynculturo SIF7DIPOA e atender o, 
especificações técnicos. O produto 
deverá apresentar validade mínimo de 
6 meses o partir da data de entrega. 

.:lor Gt,il,ai ti tire i : 	 RS 	53.900,00 

sc%sr,sto 1 	iii,! .win ir,'?' n, tais 

Sardinhas em óleo comesrluel, sem 
conse,tcua qtdmSs. pronto puni o 
COstSUfl7O, etitbakiçtein lata tipo abre- 

ciL com peso liquülo de 1259 e peso 
liquido &enado de 949. A embalagem 
deverá conter externa mente os dados 
de identificação e procvdincio, número 
de lote, data de fabricação. data de 	88 
validade, quantidade do produto, 
ir'or7nação nutticional por porção. 
número do registro no Min'sid rio da 
Agricultura SIP/DIPOA e atender as 
espec(flcações técnicas. O produto 
deverá apresentar validade mínimo de 
6 meses o partirdo doto de entrego. 

60001 Laia 1 2$ 

1 	tttr.ctse 	1 
nntr e ,un mdc 3451 ctnq.sentaednco 1 R$ 	21300.00 1 trn.ntOs reais 1 	c.nto' 	1 

22: 

Págbw ide ia 





Farinha de milho /Pocado enriquecido 
com ferro e ácido fálico. btOCQS 
FINOS, SEM SAL, em embalagem de 
opel o., de polierileno transparinte, 

afásica, com identificação  do produto 
e fabricante, infrnnoção nutricionol 
por porção, data de embalagem e 
prazo de validad, e peso liquido de 500 uan real e trinco e dois uni, 

2 9. acondicionados em fardo, lacrado, Conngo v000 PO R$ 	i.7 cinquenta ente R$ 	32.970.00 noi.ctntos 
COM 	30 	p0001 es. 	E,peci.J'tcacões centouvs setenta reais 
impressas 	no propria 	embalagem. 
Isento de 	mofo, 	odores 	estranho,, 
substância, nociva, e quaisquer o.Avo 

tipo de impureza. Prazo mlnisno de 
validade de 6 meia, tendo no máztno 
2 mesa de fabricação no ocasião do 
entrega 

Finda de mandioca de primeiro 
qualidade produto aml4aa atraido 
da mandioca, odor agmdâwt &n de 
caráter ácido e ranç. E..balagem 

3 pobetiteno aeôz*o e resistente de jky. Jwt amo IC9 aU 	5,20 lIS 	10.920.00 
éS nu. fl 

contendo os dado. de Identificação  do 
e Lin,c'..,' 

produto. itkeinoçdo nurricional por 
porção e prazo de validade mtnimo de 
04 

Valor Global do Lote ir Ri 	$&zo.00 
cinoventa (seis mil. 	nM e trinta r.nic 

'iruho de trigo especial COM 
RMENIV' Produto obtido a partir 
cerval limpo, desgerminado e são, 
11v de mal#na prima trnts,o e em 
frito estado de conservação. Com  
erio de pó fino, cor branco ou 
,iramente amarelada, cheiro e FÚma 
ar próprios. Embalagem plástico 
pupel de tkg, contendo os dados de 
nliflcaçõo e iqábnnaçães 
rkionuis do produto e prazo de 
idade minimo de 04 meses da dota 

	

4isOIfl ,.aise 	 ' 	mil natntod e 
400 	ICg 	R$ 	4,87 eira, ato 	AS 	:948,00 quarenta e a.M 

// 	
reais 
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lw  

1 	 1 tniuoe,nnsatl, 
si 68o,00 1 nàc.no. e -I Ptt 	

s.3oj 	
R$ 	

. 	 'nu 

fl 

Maca n'do tipo espaguete, m0 com 
amola 	de 	trigo, 	pasteurizado. 
enriquecido mm forra e ácido fálico, 
embalagem 	prltnãn'a 	polieliteno 
transparente. 	resistente, 	0162*0. 

hermeftcornente fechado por termo' 
soldagem, sem folhas no ~mento e 
resistente 00 manuseio (que não se 
abri, 	com 	farálidadeL 	co,,, 

dois reato 
identificação do produto, infor,naçllo 

23000 2 por R$ 	aS, oitenta tuas R$ 	59.020,00 
cinqoenia e nove 

nu? rkional 	por 	porção, 	dato 	de mil 	de, reais 
embalagem, prazo de voMade e peso 
liquido de 500 grumos (especificações / impressas na própria embalagem). 
ocoiidicion udos e.» fardos lacradas de 
ia pacotes. isento de mofo, odores 
estrunho,, 	substâncias 	nocivos 	e 
quaisquer outro i'po de impureza 
Prazo mtni,no de vaMade de 6 meses 
da (lata da entrego 

- 	 Valor Global do Lote ,8: RI 	60.958,00 - 
senenla ma. novcento,s e cinquenta e oito reais 

fl 

mito doce tipo ooquãnho de 
melro qualidade. à base de farinha 
trigo enriquecida ~fino e ácido 
co, livre de gorduras trans e sem 
heio, ser& rejeitados bisc me mal 
ido,, queimadas e de caracteres 
onolépti ocx anormais, não podendo 
''sentar excesso de dureza e "e," se 
'esenlar quebradiço. Embalagem 
mário em pacotes de polletile7io 
nspurenre. resistente e atAflw, 
rados, com identificação do produto Paladar 

do fabricante. informação 
'riclonal por porção, daia de 
balagem e prazo de validade e peso 
ilda ,nfnin,o de ,yoog (espectlkxsções 
,rUÇas sw pr'ópna embalagem), 
,adicionadas em fardos lacrados e 
setos com is pacotes, isento de 
(o. odores estranho,, substâncias 
,luas e quaisquer outro tipo de 
,urna Prazo minimo de validade 
6 meses do data da entrego. 
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Leite em pó integral de r qualidade, 
com no mínimo 6,7g de proteína por 
porção de 26g e rendimento mínimo de 
38 porções por pacote. Embalagem 
primário metalizada e peso liquido de 
no mínimo s kg, acondicionados em 
fardas lacrados e intactos com ia kg. A 
embalagem 	deverá 	conter 
externamente 	os 	dados 	de 
identificação, 	 procedência. vinivesete reais víte7ltci e um mii. 

inJbnnaç&s nutricionois, número de 
Betânio 3000 Kg 8$ 	27.23 vinteetrds R$ 	87.690.00 seiscentos e 

lote, 	peso 	do 	produto, 	data 	de 
centavos nove ata reais  

fabricação 	e 	prazo 	de 	validade, 
número do registro no Ministério da 
Agriculturo/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do 8fF. isento de mofo, 
odores estranho.,, substdncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. 
Especflcoções impressas nu própria 
embalagem. 

- 	 Vaior(2kbcJ ti, Late 2p: 8$ 	85.69000 

oitenta e uni mil, seiscentos e noventa reais 

Valor Global da Proposta: 	 Ri 1.364.839.00 1 
um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão 
executados conforme exigência editalicia e contratual, e que entregará os produtos licitados/contratados no prazo máximo de :0 (dez) dias, 
contados do recebimento da ordem de compra, nos locais detennirrados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as espec4ficações 
contido.s no contrato, no termo de referência, nos anexos e disposiçdes constantes de sua proposta de preços. 

Nesta oportunidade, Declaramos, para todos os fins de direito, que ~preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento reftrentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

Validade da Proposta' Carta Proposta não Inferior a 60 (intenta) dias consecutivos da sessão de abenwa desta licitação, conforme 
artigo 60  da Lei nt 20.520/2  002. 

27 de dezembro de 2018. 

WL 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
Pregão Eletrônico'(' 20111.12.01,I-SRP 

Dai, e tIoSrlo da DSpfl: 2$ de Dezembro de 201$. è. II MObn (Horário de Bruâiâs) 

Apresentamos nossa proposta de pCcçOs ictcrenle á lícitaçio Ia modaltdade PREGÃO ELETRONICO N' IOILILQthSRP. qit 'a itt oSaEÇÀO DE 

MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQVISIÇC€S DE GÉNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS 

AOS ALUNOS ASSISTIDOS PULO PROGRAMA DE AL.OAEN'TAÇÀO ESCOLAR DO MUNICtPIO DE HOR1ZONTECE. (COM AMPLA PARTiCIPAÇÃO E 

COTAS EXCLUSIVAS À ME E EPP). CONFORME ESPECTFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 

Informamos inicu. submisslo ü cláusulas e condiçcs existentes no Edital e seus anexos como iamb&t aos diwnes das Leis e Decretos que ccgcn cite pniccdtnicnli> 

l.c,iatõrio 

PROPOSTA DE PREÇO vli:t HÕl(A. 

-- 	LOTE $ -AMPLA CONCORRI  

bndõ.ac*Dakia 

 

fionei lumi Mar.. 1~1 u. 1 
	

vskrtavaI 	- rn.ú. 	_j_taaa.n.TSaI 

?~de Fmao LII flLL 	a. .i.çlo 4. as  
prõp.io. rijo 	olsado. 	na. pflaono. co. aw". 	.. .4 
sabe. p.cpnoi. ccitl ,iaánc,, d. ,w,4.d... p.,.iuii, • lana, Etcn.crn Ci rctia.o 
ItansçinnW. aroiCo l.xnpo nio .obJ.. insana. coa gulnt itnlew!Oice do prødsro 

1 	si. o nomC%IO do canino. conknIi p01 liqwdo ót 15. ,cond.c.onadoa ,m (Saia 	K4 	D.a4CO 	2240 	RI 	17.00 ES 	20* ao G) 	coponiampoa. 	M. reais 
lacrada, cooløk1. 0.n.ij coa sura. .mtqhm d'doo da ,d.nur.~ poccadincu, 
mIontiaçer. ncUiCiÕnaít. diii d iaI.4.d 	qnnidnd. do pooduto r 	do ie*ísrto ao 
smos.SIM.coo'.p'uud. .il.dada raínirnod. tSOd...p.n.rd. Mui deaVegs. 

C... oorrecc.. Oe finco .oncal.ia e.... wmpeio. 5E'1 PORÇÃO DORSAL embalado, 
máv,4.mlmset, o., a'. .rS.1a, de lL 	•,-q.4c.o,.dni con caixa, da papqiio laco.d., • 
maca, com 1 ILgc,m 3c.bfcsaC do rodava rocedb.ct ua!onraçjo nuo.:,ønoI po. 
ponlo. cca d'ti da (.b,c.çta lnrçaettru de astaga .,maz.naJnealo ,coa.a..çáo, 
paxo de vsr,dade e sonso co .qoo no M,rn,iao, 0s Asnwtw.SIF.t)l?OA .c.iatbo 
de 	aç.çk do SIP P'srl do ao,. ore. 00 cal. 	CAi 	 Ded, 	2340 	RI 	1160 RI 	141 9*400 	t E.ç.cfaçS 	emi 	~..-belars Cat.ctntcao seta o p.odeio dr.w* 	"° 
insana' as . ode. and....,, ir tatu ae feçao p.tad. ou pana. 
anwdaMis NÁO DEVPKA (0811X \E11IIMÂ OCTRA PARU 041 a.ÀO SUA 
EXCLCSZV&iC.TE COXA I SoIlaxIcoxA. COMO PARTE DA C1Vt.& ETC 
Prazo 	n con..,mc mmmi da 1 Ci 4.1 	da. da 	35 

Ri 	3&&0*4SI 
Irataatac aás.iaata S e sitiava a 

 
~,ninei. 

vado, 1 	iValorTotal 	tttsaio 

Parede Y~ f_14 Foli aaj.Sda com .diçlo 4t14.'I d'no n.wn. cÃo. 
cL. '.lec6c e nem pep4oso coo p.a.ns mi oarechai .na.Jad. 

anicua da w.pdid.' ratisutas e anis EObO1*jc 0. ,.loI la 

aqt ei, valado ,...i.nl.. q1 tUtJ & .tttçadada dc piol.. 
-- ----- ,.,e aomo..ô, mc bc-idc 0s li1 ,ta4gioõa4 e cai.., Eg D,dioa 21(0 	RI '00 RI 	- }L:4,fltieerca,$ 	dnasni.iao 

ti. o  cnbataoc dada do .dSia p'cít 
Cta4. ..:o.J. qaaOdadtdcpCOdfltdafl*StW 

- u.je'al.t.'..-'i..od. liOsajap.vttdcad.aats 

1:,,, ..ii000.t. 6. frano cuaplado we. ~, SEM PORÇÃO DORSM. .mt.ladio 
r.c..tcalmanua ou í b.iota da lkp. accnd.e.onados em CaiaM de ap.tô lacredas 
ataco,, com IS kg com ad.nl,flcaçlo do prodoio prooedinç,. ntonnaç*o ,,sUc,onI p0! 

po.çlo cite dais de fab',cnin. wonoaeuiuos de atocqo.n ormaz.nsm.nlo a ccswaiçIo 
pitio dv nl,d.d. .....oo.odo usisfra ao M,n•l*o,o da AncltunSIF:DIPOA a catumbo 
de mopiçbo do 511` Poucasual da 'pua ,nf.noi UU uai.  10i após ancongol.nwnio 
Especufic.oó,mcoawa a peopon. embala9... Cnm.nba, geia,opindcondanal 
apicoenlai cot a ela o...cíieíit,ce.. Sim SInaIS 4. (rninl*ç*o púu.J* Ou pula 
a,00dead*i MÃO DIVERA CONTER NINIIEMA OUTRA PARTE QLt ICÃO 111.10 
!XCL1SI A4E1C11. COXA E SOBRECOXA. COMO PARTE DA COSTELA. ICTC 
Pana, ian cessa. usina... 4. lO Ideal ns.a ia — dá coVa 

1 	1 	 1 	1 	OflOiflhiO 1 
0acsa 

	

iÇa - 0c4.0 aliO 	1160 RI 	2,1 110 	isaleMa 	1 
1 'sacam c.al*v., 

coi.i.c-co 	1 Mw 





---LOTE 19 -AMPLA CONCORRÊNCIA_____  

Liii: MiOU 	Q.1
(J.iIárIo 	

- 	TemI 	flato.. Veio 	Kssiaos t.ToW 

Dmoos,o d , .o 5,.. ,orJ..o Qo Instales qçaiodsde, a bote de l,ne,Ise de 1. sei 
com fre sosasonio IuIsco. lxi. de jcrdums nus e sei, seahesçu, Wi$o rejeitados bs.eÕ'loa 
mal coados, qsuos.r.do' 	de «lanosa organoliposco 0000,,.s,. aio podendo upioa.MsI 
eu(eno de du,t.a o nem te apre,eniai qsitndsço !sob.lagam possaIs, em Mco.gt de 
polieseilono Lrsnspoioss'a, essnvst. e .sõusco. lacrado.. com 4a ,bcM4sl Is iws.'di.00 «do 	

PaF~~ 	u ', 	
cinco cai e 	circo reais 

(o b,uc.nsi 	iar1,sousmj$o asincuocal por porso, devo de casts.tqms, e pasto ia va.duda e 	 J.aosuo «s.'oe 	doroira <maio..,,. 
pita 1,10,40 mínimo de JoOg I.sp.cdaçÕa impostas um pecons nbala~ 
acondicionada cai úMa, kcadoi e iaisaa com ii pacol., Inerme 4e moio. adites 
anula tio0, soltam' sus nocivas e qusoiqiso' 0mb spo de ss.nae Pe-ia, nOsSa de 
u.i.dsdedaomt.adaJ.adaeovqa 

Bisem', doca ipo saudo de p..rmtr. 9a,dada, n,q.emdo coe (neo e itt 
de ea&as es., inc. 'asSoo seio rc.c.doa bsacomo, - coada 

do co's Suna e.paolaoecc. u.00tsu,. So po&000 api ae'w suaste 'o S.s e 5 

o. apraaw 0,.e$e%ÕcO kn' ,'aatca,  pensos. -t pare.., da ocdetIao *saiØ.a,4.. 
reruacom. a situo. lacasios a',, .5.00a4c ôo rodno. ,nforasa<ao„atnc,onil pai 	

F~ 	17 	 1 	RI 	9 16100 	
cinco iea., e 	em.'ansa o 

pai$o 
 

M. dc .mb.lsgoo e p1150 & ni.&t e peso liquides manisio de ou, pet 
	 ; 	RI 	

dezoito. 	durnio cardava, 
(e,pavsfic.,&m lmp.et,., au rompei. mm.'shIean), uocndsoscnud,s em ("doa iscrsdóo , 

indo. com  2', 	*tóiC5 	l,çnuo da mofo. ,do,a mnnhm oahslloc o. nccs,., o 

quaisquer .ou.i' i,lsu da 'mpusea. Piaso brenimo do '.116,4. de 6 owoee do doto & 
0011.;. 

51,00.10 olgado Cpu moam c,.ki, de paim.sra qiuslsdade. eaiissltnido som (ano e ,c4a 

rÕkioo sem go'da'ea oca,, te,,,.,. ClOoaMes nem sob,, 'macgo amidoal. sooto ,ojo.tideuo 

buecoisos mal coa,doe. quesmudos e de ae.cses oegaz'oleptco. aoce,.rmis naus pedc.inJo 
.saannuai auco,, ,, de .2u. eaa.00m o. •çenenW qs,olead'ço 50a*eag.ni pa,iaanu ali, 
picota. de polsetila.,ss lu.aapnr000.. Fatisienia e soitico, isceodo. Sua. ~1.~lu.F~— 

	17600 	 . 	 1 	..o 	
'eta rata a 'aos 

com ud.nnSc.çao do piadas. snke,rsçio ...1po, porçio. de'. do embalaa,. e 	
- 	

cno 
preto de niudede e pete Isqodo abato & .000; m.pac,futaçõ.s ieflsu1 o. 	eoçJu 

emb.iQ. aomdicsonado, - au'” de pspojo lacrados e rasem coa. 20 e.ees 
lneee 4. safe edo. - e,tre&'uos s.sboolac,aa ,oczns e quaisquer iveo oiro 4e 	pea 
Pavio sM ..: .4.4e da 	sn da dois do a?cps 

Baiona Anisrarie.S. 40 Isa.n ,a.s iaaisdaóo, o ti,. de fruta de triu, eaesqisasda,.oe 
(oro e u3a Fc1se, luto de judo... a..'., e 'em reciamuo. nele 'c'eiad,u, 5-.,,.. boi 

tozudo. 	qut nades. e de aasntwa «fl5OimÇC.CCO lo,ii,ass 	oSo padasdo.peooenias 
rumas, de dousa e ,so, se upeeieealar q..brat<o LaahaI'pm 	enána em peco4m de 
po.iv.s.ao .15eaplutmie. eeassi,nite 'ló, e0, lacisdos com id.n,irc.çio do wodolo ''Si 	

ronaja.. 	14400 	RI 	7.30 	M 	tos 1 W 	
acue im.i e 	00t rasto Chia 

bsboe,ante. iuuf,simscio nau.,csoisl p.su paiplo, da. da ambalsaseu e peno d. usIsdeda O 	 um,. cenua,o. 	e.ost.vm 
pano 	liquido 	no 	um nsuiw' 	35014 (espeasl'svaçô.o 	implicava 	na 	piipn. 	ensb.i.gens). 
ov,sa.dscuç"iudo, iii, (udos is,aadose'ai.eio, o.iss 20 pecou., 	leiam da moro. odiais 
ateia hi,, 	.5 husis,, sou 	-os ivnril,sas n.er Oitos '10 de 	.i3siÇara 	N.— n'iates' 	Ia 
'ai sJ.ik  ah- i- ...... 

4 

páliu 
twA 

2 

1 

f~ de inibo f.aaas mr qu.c1e von, knoaicído fóhco. TLOCL,S VIMOS. S&,1 

SAL, aos embalagem de papel ou & poluenlono fla'pmmw abuso.. coa,, denufloaçio do 

produlo e í.be,c.t,, selc.m.Jo nuinco,u, 1 es poaçio diii d. .mbalamri e prazo do 	 tais Se 
um leal. novw,Ia 

nalidade e pano lâqbosdo da 500', ,condsvsoa.do. em f~lociadós <04,5 50 K~. 	Pol 	P.Ior,lÁ 	21000 	KI 	1.00 	RI 	39900.00 	ooefl 
l,p..sls.cÕea ss,essu no poopno oenhoIsgem 	1~ da 	sial.,. 	elo,,,. «uirshoi, 	 eooIavoi ceo-,,. 

nocutui e qu&oqoe ouoo tire dcssuspu,.n 	"sai mânimo de tulidide de 6 
nwian lendo .0 mflsma 2 assei de (sbisreçao o oc.i.lo di enüego 

rêca 4e m.odsoc. de pasmes'. qs,aiudeda. pendido oa,Iiceo «unido - n'sadia., odH 
gotvS. laia da alua ácido a nnçao. Cmb.$sa paoe0I4ao ,IÕec.ei sonata de1 as. ma 	o*. baoaia5 

1kg. eniado a dadoa de i 	itf.aço do pa. mtsesu.c&. astnsoa.l poo per4c 	K 	FIa 	2 	RI 	e eO IS 	'$6040 emelmom 
preso de nhdS. siso 4.04..... 

-   
— a dais et q.flhcsso. e lesma, real. 

9? 

• 	 --___ 	I 	'" L?! t;s.. - 

Finais, d oge aproei COM PtRMi' II. i,:,w ,,,:.o a,t,fr .0104. L,,: 

4..ant.u,ado • nau. sano de ffiMdi,. ,,t-a ruim a.- a.,iei.sa.iãi.. oe '.*iii'•çlo 1 

('cmsipaclo da p0 no, coo lesivo ou Isgco,menae ..ra,eb.di. ch.s,u e subo. poõposo'. Kg Sandio, 400 RI 1,10 RI 

Esu,5M4.om plêlhm ou pspd de 1k, comendo nu dado, da ,d,stsfic.câo • unkeun.çlt. 	/ 

nusJssso.uu do p'csdu'oeprn o do ,sIsd.de miasma de 04 nweee da deu 4. enuoege 

hI.oanlo ispo espaguete, anais com 'letal, dalíigo. pstlannado, .n.sqoacsdo <sou (Oslo 

• À. (Õloco. ea,boais1ea, poirsieso rolseisleiso Isannpaiio4e ro,'sian,. 'lOuco. 
harmascamante ('uôa por omito' toldigiaiu. temi talhas ou (nMnmaoa e ,.sscle lo 

	

2 manuseio 4.. aio 'ciba m fecilud.de). cosa sd.nliflvoçlo do ponisso aflualaçIo 	
I.msga 21000 RI 	$0 RIpo 

nCOKIOOI pc. 1.5<40 iii. ia emlospm. atuo de nlud.41 e yu.' :4 ,..!, 4, 

gabe.. (np.sfk.Øa .o?çrtuao o.. pacone ictoÁg.m ao.-iJ 	ai ':.., 
kce.do. de lO pecomu loeo ia moi',. odoca avLho. uub.Uc . ,.'.,-.o,u,.s 
ou.atspode 	na Preto mun'c aush&de i-o maia '0. 5.o tua.- 

ViMe T.osl 1 Eau..s (MW 

2.' z000 	
OtaOO 1i**  

101014 Oui*.oa 

3$ $60,00 	
raio a  

	

ca'e. 	ma4.,s 

- :: 	:-' 	 - 	 eTm000e. e ias..'. aae.. nOaa<a.te. e OIM000I e sola 'cola 





-1 	-flEi 

øs e oo,cua tu14'1 	 u,. pnitee 	nun c.mdt  
toir. udeatstscsçtI. 

 
de,  puoduto e d l.lw,cente itjOt0 9.0 .4ueio compelenur. aia da 

rmlrnCs,u,rp, 	de.al,didr. ,coe4uuea,ado. Sm C..,Ia M .IpeIO la'r,da e untada Ulf M.isa 	4C0 Ri 	2 lo Ri 	5 04000 
dous ru. ad.. 	dou, cosi.. sIre 

IsJ4••,,l4,tcti''t « ,- tu•Jiriau reste mir.lmo ii ,uti4nst. -ie O ,,es eu ... Pus, 	
oectsVoI 

'II Sfl&tL  - - 
	 :E- 	 - as 	usàai 	- 

- 	 ,t e eair. a. meses... sawsaua saiu, na 	 - - 

bit Si- EXCLUSIVA ME OU E!? - - 
tIa! 1vaió 1  alartajQ.aetI 	t1 t1It! 1 Uma~  1 tn..a,vtb.ã' 

s-4jar9,.-c.me.o.-aç4c,,st-,,,Içuyce4c. 	&tec.,tc ,st 	 'isso 
.-,-.tr,r a4 45.4. lq.-t t -uje te ...a.4a nr,,dc.iwaa — nu,aI do p.p.âo 

Q,Ç 	Soy. 1000 fl 	660 fl 	26 400.00 
 

,rtsç,as .-..su.nøo .-.' ,r.,4.Ses 	se,,?- 4, oô, ,n ru,esshos. .WS,cu.,nncusa, • qinulçure oeJu, uru de umps.°n. Peno 4. ,sudsde n,.n.n,o 4. 6 mmm da dak da 
t0t.lavot 

%W'eesua vegetal culsa tal - 53 a 74% Ia  h~  á base lie ólsoa uns.,  casulo. 
ununatetflado. a lan. jorcns'nr. 	..'bsqeu. puma,.. pot p.astsco de 1035 
conksdo .detrflaose a .o4aoe 	'e 	 sana.I Po ~ do'. 4. 

o e, nso do ',.4e6t e 	- 	.;.«tc,ocsdo. e. fia 4. ptpclso soseda,, 
Umd 	Pnam SISO 112%5.11 55 	19)70.40 	quaintoulo 	quaftIflatouIn - 

eMano 	.tntI5'tS 

m ,  1 1,., n,ntu.ktst 

Vaiar 11YFAL 	 Si 	dM70,40 
uan.ta . tSt. -. qedne.S.. a nelaala reais o jntIa nua,. 

VALOR GLOBAL DA PRLSLVIE LICTTACÂO 	 Si W7.IaZ,S 

ate. Sala.. ._J.._ eqrt. a u.4. S.flaas.'. . doS naS * q..nmte esetava. 

Validade da Propoita: CO t;es;enha) lua,. 

Prato de Entrega: de uruireluo com o Edivalcocu, presentes moo,. 

Dularsmoa alada que temo, o pkao conhecimento e atendimento á, exigências de habilItado prnusla. •ate Edital (aflige 21, 52'. do I}tcreto .0 

&450/200S 

Declaremos que tetas,, plena aceatado, por parte da proponente, das eoui,ilçõc, estabelecida. note Editei. seu. Anexo, e que uateasdemos todas as exlgMcla, 

conilulei neste Edital. 

DuI.riflo expressa de que nos preçun cotados estio inelualdaa todas a, dnpeasL tribuno, e cacargos de qualquer .at.ren incidentes sobre o objeto deste 
prega., cada rems tendo II.,llo pleiuear a esse titulo. 

Declarante,, ainda, que estamos enquadrado, no Regime de lrttuutação de Micros'.,. pIca,. e Empresa de Pequeno Pode, eonforn.e estabelece o arllgi, 3' da Lei 
Complementar 123. te 14 Ir dezembro 4e 2006 e Lei Federal n° 11.48* de li Ir junho tI. 2007. 

O licitaste declara que, nos saiotes aprontado, acima. estio snciusoi lodos o, tributo,. encargos trabalhistas, prnideacsársos. ficaS e comercial. laias. 

Irdes, seguro.. deslocamcetot de pessoak entoa. de,,ai, despesas q.e poisam Incidir sobre o lor.ecimcato licitado, Inclusive  margem de lucro. 

O licitante declara qnc, respoade por todo, o, prejuÍzo,, perdas e danos que sonham a ocorrer referentes ao transporte e lontecimeato do, prusututo.. caso 

venha a ser contratado. 

t)cctaramo, ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição do, produtos, e que iene executado, eo,l'orme exigêncIa editaIKIa e coatntust, e 

que tecto seiciados a pedir da data de rrecbimeato da Ordeta de compra, e ainda. que ao, preços aprontado, acima, otto Incluso, Iodo, os tributos. 

cocar. trabalhista,, p,eVidesciáriou. rue.ei e comem,.,, teus, Creta, ,cg,ro.. de.locamrrulos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobro 

o forne-nnea.to hcitsdo. loela,i,-e a margem de lucro. 

Declaramos, sob es penaa da lei, que tomam., pino conhecimento dos produtos objeto dai. licitado: que elo possulmo, nenhum tato impedutivo para 

participado deite certame e que nos submetemos a toda, a, ctain.ta, e condições previsses ante edrtsL 

Declaram., que cumpre plenamente o, requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

(artigo li. i 2', do Decreto %Iu.icipal ti '  0392016). 

Para faz., ,,ler o direito de prioridade de desempate, a licitante declara. sob as pena, ela lei, para todos use fins de direito q que se isossa prestar. 

especialmente para fazer prova no processo lwiialório que tesa condiçio do regime de 

%»JI:PP. pata cinto do dispositisu a. t.0 1111`00h.

(Ot}PERATflÃ, para efeito do dsposatno as Lei Federal n°11.318 de 15 dejuabo de 2001. 

i)n'lararmon d, que assumimos latIra responsabilidade pela entrega dos produtos, e que certo executados conforme exigência edltalicia e eonlr,tusuel, e que 

,ergo unir,ntlo, a partir da (lata de recebimento da Ordem de compra. 

Fortale.ua,t e- 23 De tlenuabro de 2018. 
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CARTA PROPOSTA 
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MN 

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

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

aquisições de gêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de 

Alimentação Escolar do Município de Horizonte/CE. 

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

LOTE 1- AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA 	
VALOR 

VALOR TOTAL 
UNITÁRIO 

Abacate de primeira qualidade. in natura. 
tamanho 	médio, 	tamanhoe 	coloração 

kg 	90 CEASA uniformes 	
e 	sem defeitos, 	polpa firme. 7.50 875.00 

livres de sujidades, parasitas, larvas. 

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

R$ 
2 com polpa firme e intacta, devendo ser kg 18 750 CEASA 

2,89 54187,50 
bem desenvolvida, sem danos fisicos e 
mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transporte.  

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

kg 16,500 CEASA R$ 
especie, 	uniformes, 	sem ferimentos 	ou 4,20 69.300.00 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados 

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

R$ 
4 	machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e 	kg 225 CEASA 799 1.797,75 

outras 	impurezas, 	acondicionada 	em 
caixas de papelão. 

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

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

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

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

6 
e larvas, tamanho e coloração uniformes, 

kg 	18.000 CEASA 
R$ 

devendo ser bem desenvolvida e madura, 2.60 46.800.00 
com 	polpa 	firme 	e 	Intacta, 	sem 
machucados. 





65.648
—ti  
,00 

LOTE 0-EXCLUSIVO ME OU EFE'  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA VALOR TOTAL uto 

Farinha de Mandioca classe branca, seca 
e fina, do tipo 	1. embalagem 	primária 
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 

PONTO DO RS R$ procedência, 	informação 	nutricional 	por kg 	4 500 	FEIJÃO 5.00 2250000 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. 

Farinha de milho focada enriquecida com 
ferro e ácido fólico, FLOCOS FINOS, SEM 
SAL, em embalagem de papel ou de 
polietileno 	transparente, 	atóxica, 	com 
identificação 	do 	produto 	e 	fabricante. 
informação nutricional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso 

2 	
liquido 	de 	500 	g, 	acondicionados 	em 	

21 3:3 VITAMILHO R$ 
. fardos 	lacrados 	com 	30 	pacotes. 2,00 42.000.00 

Especificacões 	impressas 	na 	propria. 
embalagem. 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
minimo de validade de 6 meses, tendo no 
máximo 2 meses de fabricação na ocasião 
da entrega. 

Fécula 	de 	mandioca 	de 	primeira 
qualidade, produto amiláceo extraído da 
mandioca, odor agradável, livre de caráter 

2 
ácido e rançoso. Embalagem polietileno 

kg 2 100 JURITI R$ 
atóxica e resistente de 1kg, contendo os - 6.00 	12.600,00 
dados 	de 	identificação 	do 	produto, 
informação nutflcional por porção e prazo 
de validade minimo de 04 meses. 

VALOR TOTAL DO LOTE R 
F77'1100,00  

]LOTE LS- EXCLUSIVO MEOUEPP 
VALOR 1 ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 	UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL 





1 
kg 	400 DONA BENTA 	

R$ 
4.20 1 	1 680.00 

/ 

pc 21.000 BONSABOR 	
3,19 	1 	66.990.00 

1 S & 

fl 

Farinha de trigo especial COM 
FERMENTO. Produto obtido a partir de 
cereal limpo, desgerminado e são, isento 
de matéria prima terrosa e em perfeito 
estado de conservação. Com  aspecto de 
pó fino, cor branca ou ligeiramente 
amarelada, cheiro e sabor próprios. 
Embalagem plástica ou papel de 1k9. 
contendo os dados de identificação e 
informações nutridonais do produto e 
prazo de validade mínimo de 04 meses da 
data da entrega. 

Macarrão tipo espaguete, massa com 
sêmola 	de 	trigo, 	pasteurizado, 
enriquecido com ferro e ácido fólico. 
embalagem 	primária 	polietileno 
transparente, 	resistente, 	atóxico, 
hermeticamente fechado por termo-
soldagem, sem falhas no fechamento e 
resistente ao manuseio (que não se abra 
com facilidade), com identificação do 
produto, informação nutricional por porção, 
data de embalagem, prazo de validade e 
peso liquido de 500 gramas 
(especificações Impressas na própria 
embalagem), acondicionados em fardos 
lacrados de 10 pacotes. Isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
minimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

2 

VALOR TOTAL DO LOTE 

AMPLA 

VALOR 1 
ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 	UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL 

E  4 





m 
;INA;j 

LLÁ 

Vinagre 	de 	álcool, 	acidez 	volátil 	4%, 
embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 
contendo 500 ml com identificação do 
produto e do fabricante, registro no órgão 
competente, data de embalagem e prazo 1 	gr 2.400 MARATÁ de validade, acondicionados em caixa de 1 1,98 	4.752,00 
papelão lacrada e 	intacta contendo 	1 21 
unidades. 	Uvre 	de 	impurezas 	Prazo 
rninimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTEt R$ 
123.985.00 

LOTE 31-EXCLUSIVO ME OU EPP  

ITEM DESCRIÇÃO UNIO QTDE MARCA 	
VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Óleo de soja refinado tipo 1. em garrafa 
pet 	com 	conteúdo 	de 	900 	ml 	com 
identificação 	do 	produto 	e 	fabricante, 
informação nutricional por porção, ri 	do 
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 lipidios, à base de óleos vegetais 
líquidos 	e 	interestenficados 	e 	sem' 
gorduras traria, embalagem primária pote 1 
plástico de 500g contendo identificação do 
Produto 	e 	fabricante, 	informação i R$ 2 nutricional por porção, data de embalagem un 	3.480 PURO SABOR 

3.50 12.180.00 */ou 	prazo 	de 	validade 	e 	SIE., 
acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão 
lacradas 	e 	intactas. 	Prazo 	mínimo de 
validade de 4 meses da data da entrega. 
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. Entrega: mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
32.980,00 

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 á 
execução do objeto desta licitação. 

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

PaCajus - Ce. 27 de Dezembro de 2018 
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PREFEITURA MVNKIPM DE ~UOWME 

OUJETO: 5elaflo de melhor proposta para reg.vo de preços visando lutuveasevenwaàs equlsçóndefln.ros Srnsntic.oe deetn.40e aos sbanos saaPs000. pelo Proyai,.a 
de Al.nI'entaçêo Escol., do, munlc'p.o de Itorlzont.,CE. 

CARTA PROPOSTA 

LOTJ 4 -AMt.flONc0(NA  

lTELI iV~ 1 QTM 1MeRCA OÇICRCÃO V. 1W V. UNI? $XT. V. TOTAl, V.TOTAL EXt 

Abacate de p.lmewa quel.dsde. ia neture, tamanho médio, no.. rés.. 
oiiocentoe. 

(9 90 CEASA I.n,snho e coloreçio unil orm 	• sem defeitos. polpa RIl 39 bis 	no.e «$444,90 
quw.nl. • q.ial,'õ 

fl.i,w. Inrss de sujldadss, pRaa, lvs• c•MaI 
'.51. . noventi 

Irene 	pula 	lS,iÓS,o 	msdio 	10Ogj. 	de 	pnnielrl nov.nløe OlflOO 

qualidade, in ~. e.. penca. Integras, tamanho a mli, niscentoe. 
2 K, 18.760 GEAdA coloraçao uniforme, com poipi firme e Intacta, cevando «$5,10 

cinco reste e dez 
«196.163.22 .eseaaeaeirêe 

se, tem deseavolvide. eee cano. il&ooe a n,ac&nlcos 
centavoe 

'e'e • veMa ele'. 
cewzeidoe do ..i'wo e fl..epa'te 

LsvenJa pele tamanho m~. de pilm.ira queid.de, 
cento. Sit•e Um 

Inatos oca, grauniaxlmo d 	votiçiono tan.aN'o 	'a 5.15 rsele a  fl,la 
mel. d.aeMo.. 

3 ((3 6 	x( 
5540' da 44~ itácq.es. seal Ie.V.eatoa ou deltios, a C w.00 cetave 

«31 21 224 49 vett. 5 quatro 'se.. 

«,,_ • co., 54.i, 	fl 
5 Qusteeti 	no.. 

o-itavoa 

Maçã itacionel, de v~1. Qualidsde. in nstu,s, tamanho 
dois 

'.FA$A e cc, uniformes san, n'scl'ucadoe se., larvas. pa,n*n «$12,04 
doze 'cale. 

«$2 709.11 
.itc.tna o.• 

• ouves Impureza, acoadic,onad. em cate, da pesiso 
quêtt Centavos rseis e dezoito 

oen Is vos 

Mamão formosa de primeira qualidade. com  1014 de 

'atsi.sçlc, frutas de tw,anho .auforn,., no V. màsIn.o 
da evolução no ta,y.0. wona 5540v da asp• sai, rés e.... 1.. 

(éteCV•tOS e inata 
«9 11.250 C~ «93.27 «135 734.69 e quatro reste e 

ls,,mantos o.. dsteitoe 	rumes e cembilipso liv,. Os 

sujidad.s. p.rsstas servas, sem machucados. 

5 Sati Centavos 
intenta. ave 

centavos 

slsiands gvsuda. da 	esa ,,_t, caies &.tegs ,sr.nl. 5 qnsatio 
5v)ldeøes. 	psaeea e larvas 	tamanho e 

dote reSte e 
rale oitantes un 

5 kg ti 000 CE~ Rj? IS qusrentseoinco R$44.OSI,fl 
odooçio ~~0. devendo ser te., desenvolvids e 

atadura, coa, polpa fim,.. intacta, es., machucados 
r........   ntae 

trô. centavos 

ilelio eponê. - Os pnmscs Qçidedads - tan, erRo 1,44(0, Q~. 
sela lileoltucados, colov.çêc e tamanho uniforme.. 

 
com 

três real. s 
cinquenise um 

' LC""  «$367 .esssr,ta .5.'. 
grau de n.atutaçlo sd.quado. m~ do ~lanche, 

lerroese, sujldsdss. 

viu. e dois 

centavos 

VALO* TOTAL 00 LOTI 01: «3SOt 101,1$ 

b'szr4oe e tal. mil, oitocentos. nove W.. dezoito oentavoe 

LOTE 2 - COTA EXCLUSIVA ME 00 EPP 

`TEM '3'  QME 1 	MARCA DEsCRIÇÃO t' 	LllirT ir t,iNrT Ex? ir TOTAt V,TOTAL EXT. 

duzantoea oitenta 
Abecela ds W~1. ~eco. 	natura ~Achomacio. no......   

Kg 30 CEMA lantanho e coioraçêo uniformes e sem defeito.. polps «19.39 trinta.nove «$311,63 
sal 

«tine tvres de sudadas. pa.esataa, ta,v centavos 

trans 	prata 	la.'aito 	nisdio 	IloOgi, 	da 	pn.v.ei'i trinti e uni mii, 

quskdad., Ii. neture, .m pencas Integias, tamanho e oltocontos e oitenta 

7 Kg 6260 CEASA coloração uniforme, com polpa firme e ffiiacts, devendo «$1,10 
oinco resa e dez 

«131 887,76 e sst. cAOs 

Se. bem dee.avolvide, ar, dera fieloos e meciaicce 
csatavos 

setsta esle 

OrI,J44O5 do l.ae.o a b'en.porte. centavos 

Le,sja pera tamanho mêdo. de pontaira queiidsde, qusrenta mli, 

.. CEASA 
vijios oca, grau iMsin.o de 	uçêo 	~~atos. e no evoi 

«ss 
sete reele e vitia 

«$40 4011.1  6 
qustocentce e oito 

sebo' de espécie. uniforv,.es Se., ~~ou defeito.. e coocentavoe reai, e deisseete 

A.,.,s e co., ~. es., machucada, canta voe 

novecentos e três 

4 ', Ci ASA e 1. unIformes sem mechucadoe. se., le &tae «112,01 
d ot e 'e 5*1 e 

«$902,06 eses sais 

• o'utrae 'çu.ls - econdcsoneda .ini 	 eio 
l,'MfO cealevos 

Maça nacional, de pvlir.esre qufldsds, in ,J

BQ'%,.,d*

anho 

Minto formos. de primeira Qualidade. V, de 
ImO 

doza 

CIASA de ivauçia no ta.,so avos. e Cano' d 	asa «1327 Iii? 244,90 
qvato 

ou e.ieitos, •tl'es C 005 	 e de 
a 

centavo. 

qustis 	i 
Metalcis ysids, de pnhselrs quasdade. casca Integra. 

$ Kg coco CLASA 
tv's 	da 	5idd5& 	parasitas 	e 	l-'V5& 	tSl%Snho 

«$2,45 

~ame 
quarenta. cinco «$14 $95,93 

Seiscentos 

noventa e três reais 
colo. sçto unulorasa, dsvsndo ser bem desenvolvida e 

~ca s oitante e oito 
mesura, com polpa «raia e Intacta. asa, mschuosdos. 

csntavoe 

Iselso bapoaee. de p4155.'. quaadade. tamanho ..,ê#e, Car 	e 	i'di a 

7 kg $0 CIMA 
se.' i,iecAvcadOe. c'açao e tan,.o undtn,.es. 04.' 

RISC? 
na 'amas e 

ss.sentaesets «$113,67 
rês 1. a 

9,. de ~não adequado, Santo Is substanolas sessenta e sete 

teviosel, aojidsdee. 
Oentavos 

cnta.os 

— 	 VALOR TOTAL 00 LMI 02. R$tOO.S03.OI 

. 	. secemtes e ti. rssá e e.ss sa.v0e 

4 





Farinha da mIlho focada en.iqua&da comi lacre a scido 

ltAco. FLOCOS Fiados. SEM SAL, api arabalagam da ,  paflr 
Ou de pOdaitaic vnpiaaa. Mouca. CC.- .defltAcaçtO 

do p.oduto a labnoant.. a.lOvRtaç&o nuVIcion.i por quaranta a quatro 

porç$o. data da .nibalag.rn a prato da validada a paaO mli. canto. 

2 Ky 2,e,H) MARArA liquido da SOOg. acondicionado. an . ardoa lacrado. comi 1112.10 
50 Insta das 

R544 42 $4 qantai do. 

30 	pacotas 	(apaccac6aa 	11i,a.a.a 	na 	a. o$1* 
c*-ta.c4 

a.. a o.tanta. 

amibaiagain. 	iaaMO 	da 	niolo. 	adora. 	.at'hOt. tala centavo. 

.tM.tsnc.aa nociva. * qualaqua' cinto tipo da impor.!.. 

Pino mInino da validas dai mail tendo no mb,n'.o 2 
mis.. da fabncacao na ocaallo da .nU.ga 

Facula da mandioca da p.imalra ~lidado, produto 
am4âcao adraldo ia mandioca Odor ag.ad*vai livra da 

caeat.r saio. 'r4oio. Ev-bsnai' poa.b.4,o Moica a 
cdi asa. 

dan.aaaa Ali? 
Canto. Qulranla. 

raaiata,ta da itg convtamdo o. S 	da aCos 	idantific.açad do do......'a M.M.t. 

p.oduto, infonnaç-$o nutncional por porção a piano da 
caniavol 

a aaia centavo. 

validada ~Inicia. 04 maia. 

VALOR TOTAL. 00 LOTEI?: 11100.6734? 

neventa flui, aaaacanto*• a.tamia. iné, raa a a gvaranta a amo oantavoa 

LOTE Ii EXCLUSIVO SE 01) E PP 

ITEM Tt QTOE MARCA DESCRIÇÀO v tJhlT V. tiNir W. V. TOTAL V.TOTAL EX?. 

Farinha da (sigo aapaclai COM FERMENTO- Produto 
obtido a parte da Catas 140 da.ganivaado a aio. - 
tanto da mataria prw.a cansa a ain, ptøtaito attdo da - 	-- 

dois mal. 

DONA 
oonaarvaçto. Com  ~to da po favo, co branca ou 

saia raaia a (sinta quinhantoa a trinta 
i, 401 iipair.manta 	a.iiwaiada, 	ohairo 	a 	aabor 	prõwioa. 11*6.33 R$2.530.St 

asia a aaan.nta a MAR tA 
Esntalaqan. ~00. ou papal da 'itt contando oadadoa 

allis can(a.oa 
um canta. o. 

da .dantMcaç*o a wuiofln..açÕ.a nuviaçavai do peoduco a 
prazo da validada meaø.ic da 04 meaaa da data da 

.ti." 

MacarnIo xc aapag,.matt. mata Com a$*ioia da Sigo, 

pactaunlsado, anniquacido owmn 	lan, . Soldo louco, 
arabaiagam pnniieia poatIiamto tranaparanta, raai.tanta. 

atóxico, hann.tic.,aanta fechado por ta.moacidagam.  

tel vastao no raciw.anto a rati*i.ta ao maaaa.o leva otiata a um. ma1. 

n 	a abra Cem. Iioilidadil 	com idan(moaçao do thstatio, auatsoc.ntoa a 

Pci 21.000 GOSTOSO produto. ,nfoemaçao niaqttcionai por porção, data da 1113,18 oitini.aaoito 0t011.42151 vintaaoítoraaiaa 

arabaia~ prato da vaadad# a piso aqueda da 500 cantavoa caiquanta a tala 

g.a.nn.a 	(aaoacdlcaçôaa 	metanum 	na 	prtn Ca,tavoa 

antaiagana. acondicioavadoa ami fiedicm, lacradQa da II 
paootaa taaato da mofo, odoraa attranhoa. at,Caiinoia. 

nootvaa a qualiquar outto upo da impura... Prazo mlnlmo 

da validada da 6 .'aaaa da data da antraga 

- - 
	 VALOR TOTAL 00 LOTE IS: R$i3.959.1I 

oitant. a Iria ~.novaoaaloa • cinquanta a no,np r.a.a a daStooaptavoa 

iTT. LINIO MARCA OESCRIÇAO V.LINIT V.UN1TEXT. V.TOTAL V,IOTALEXT, 

l.aoc'to doca dpo coq*o da pvla.a qualaoaoa. li bati 

da fariova da 5.90 ia.iqvaoida Com fino a Saido tolice, 

livra da gordura. Vana a aam raohaio, aarso rajaitado. 

blaccatoa 	mal covdoa, qua-nadoa 	a 	da oa'acta.ai 

ovgapoS*ptOOa 	oalia, 	nio 	podando 	apraaanta' 

a.cnao ia durala 5 namni Ia aprasanta' quabradiço. 
cinquenta a aa 

(silbalagam 	primaria 	api 	paootaa 	da 	poiletilano 
cinco rasa a iria. o4ocaatoa a 

P. 1 60<1 PALADAR 
traraparanta. 	raaiatanta 	a 	atóxico, 	lacrado. 	comi. 

RIS 92 no'anta a do'a 11$54 314 .33 daza.aauo rasia a 
ldantjAcaçho do produto a do tabetca,ta, tiomnaç*o 

can*roa ~To.~ 
nnflicioa.ai po.' poção, data da antatiga.., a prazo da 

OanIavOa 
vida a pato aguado mirtano da 5009 laa.aoifcaçoaa 

ln,pr,aaaa na propnla ambalagam), acondicionado, ara 
Saidoe lacvadoa a intacto. comi. IS pacofaa 	binto da 

mofo, odoe.a aatrartoa aobaItM la nociva. * qucua. 

outro opo da Impuras. Prazo adia, da valdida da 1 

mataI da data da anfraga. 





-1 ?'') 

Sal rnado iodado. •mbalagan, prw.âc.a pouaotano 

Vmntpa.nIa. 	raatnts. 	Moalco. 	Rw.v.tca.wI. 
dois mil. 

vach.dO por 	ti 	.odd.Qia. 	ooa. 	lointIrcaQio * 
quinbantots 

3 . 7,100 ALTEZA 
produto • doIpbnciat. ~1.u.no õrgboconpetont., 

Ali 22 
tini Fiiàø ait•• 

R112.071.43 satinta iiJm raala 
dala da .maalsg.m • praso da v.11dsda . piso liquido da dois c.ntavo ¶ 	iccndiccl,.00i ias fardoi lacrado. toal 30 	i _ 
siaW 	da 	l.,.unzas 	(spaclfbcaçt.5, 	.iiipr.ai.a 	tu 

propn. .4'talagam. 

la'n94'o coaaa.ntado OOVnplMO c..rO hquldo 50 
PIMEIflA. 	conaialanta. 	arnbaiag.m 	pliniáda 	gaiata 

plà.Sica contando 600 sal c~ dinb&açio do produto quina 

do tab.lc.ita. n• do iig.tbo no 4.950 coaipst.at.. data sa,ii anteatos. 

Cri 2 4 RtGIIA e• ea.baias 5 (*JO da vsid~ acondtc.onados a. 

catas 

 

do papatio 'corada a intacta contando 12 unldadaa, 

R56153 cenqvanta a ria Riu 	$7347 iat*iita a três mis 

cantaioa • querias a sala 

hiato da odor. •stranhoa, •ubst&ncl.s nocivas a cravos 

quaisquer outros troo. 4• ti,p.Jiiaa Preto 	41i0,o di 

rasdadi di$ia.ia•a da data da.'t'a 

Vlaflts da altos. ac.di. vcêtl 4%. ...bsag.n' rIntêfa 

gwSa p&Mbc. contando 500 nu com id.ntAoQ1,0 do 
doa. 1.11, duianto. 

produto a do tatqlosnt.. tagislro no Õmgio compataivts 
cInco rasla adaz a quarenta a quatro 

6 01 4140 LORO data da imoalagama prato di vaàdade, acondicionados Rfl.1O F412 24430 

aia ca4is da 049550 lacada a Intacta coatardo 12 
cri-os rasa e sovaruis 

cadadas Livre Oa silpurtIas Prato tiw.o di validada 
cantavoa 

- - - 
 das mssn da data di anitaga. 

VALOR TOTAL OO LOTE » fl44.171,41 

- 	 qutasta • quatro pili qu.niaa.to. a .ataiitaa uuil Fs 	aquatinta • Iró. cantavos 

- - 	 LOTE Si . EXCLUSIVO si Cii IPP  

ITEM UNO OTDE 1 	MARCA DESCRIÇÃO VIU V. Uad'T EXT. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

01.. di ao» ianado tIpo 1 ai, 9airafa pai coa' oo,tau4. 

da 300 md coa .d..*ilcaØo do produto a taba,c anta. 
lntonuiaçko nutocionai por perçao 0 do ragiatro no Õ'gaø 'tinta aasa mil 

data da ambalag~ a pioro da validada. 
A N Si 

sal. riai, a 

cinquenta abas R 125 11246 . cantai 'tInta a dos 

acondicionado. a.' oaaa da paçailo lacrada. intactas salsa quflatai 

coatando 20 wa4adaa 	'santo da odor.. iatrsnhca, 
c*St4w04 

a_co oantavoa 

s..iukrc,a. nocivas s quaisquer outro tipo da Imputa... 

Prazo di validada minimo di 5 massa da dita da intriga, 

Mgarna vigia com iii - SSa 76% de lipidica á bata 

de *1.0. vagataia 	lotados 5 inuarastsaltcadoa o sim 
gorduras trans, iffibaiagan' ptb,â.'a pote pllabco do rIaS a Calco 'tal, 

SCQg contiado dintinCaçIo do produto • fabricante, quinhuintoas 

34*0 PRIMOR siformaçld nutnoalai Wp05950 datada .mbalag.ii. P5735 
siti rei.. a tirita 

R$25 541.215 iiaaiatsaaata 

atou prazo da validada e S.l.F.. acondlcioruadoa 3m caiaa 
a Oinco cantavas 

asIa. t,intaa 

da papal10 lactadsa intactas Prato ,rdn,mo da validada 1_. cintavOa 

de  .. di data da inttaçê £.pac.fIcaçÕas ~1... 
na prtpna sasbilagi..' Entrega, n'anis. 

- 	 VALOR TOTAL DO t0 TE 31 RISI 54050 

ceoiata a 	. 	, iatac*ntoi a Manta a nova rasa a o.tanta centavos 

— 	 — 	VMaCtOSALflOTUI 	- - - 

	

fria o.a'uõn. o,tocanioi aoon'-d. ogocaitos e ro,.nta a iam ,aa e oans e qu.trt. centavo. 	 - - - 

	

PRAZO DE ENTREGA: 
	

ID l0EZt DIAS 

	

PRAZO 0€ VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 
	 lo SESSENTA) DIAS 

Daclaramoa, para todos canas de direito, pia no. priÇoS ofi.tadøi tstao Infladaa todas ia diapaias acidenta. sobra o to,aaos..aato riiai'wlaa a Vuto.. a_cargo. iOdraia e 

dq.'i.s Onui sunitao a aaCuc.&o do oa7ito dosta lioltaçio 

Oiclaramoe. para todo. o. Sai di direito, pia cumpiinioa planamanta os raquiallos da Iiibliitaçào aqui aosa. Gaita Proposta asti ia, ooniori.uid.da co... aa aalganc,a. do 

instiurlianto oo.wocatt'lo (adita) 

\4/ 

II 
FORTAt€ZA4CI). 210. QUE MSRO di 2016 





41CI7t1t'7E 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE 
PQ(13A0 !L(TRÔNICC 

OBJETO: Seet&, de 

j3 ! Q  

i4 DESCRIÇÃO 2NIO CLOE ARCA V. iiNlT V. UMIT E)T. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

& ate de primeira Qualidade. In natura, tamanho OitOCentOs' 
nlédlo, tamanho e coloração  uniformes e sem defeitos. K9 90 produtor P30 nove reais e 

R11055.00 dnquenta e 0~ 
polpa Arme, 1 vres de sujidades, parasita,, lan Onquenta Centavos 

Banana prata tamanho médio (IOOQ), de prime.r, 
Qualidade, ia natura, em percas integras, tamanho e cento e lei, mil, 

coloração uniforme, com polpa 	e e intacta, u 8.' '.i i.;i.,tor i&S',,SO 
inco reais e 

P3103. 125.00 cento e vinte. 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos iíslcos e 

cinQuenta centavos 
cinco reais 

mecánicos oflundos do manuseio e transporte 

Laranja beira tamanho médio, de prtmefl Quai0ar 
frutos com grau máxime de evoluçio no tamanho, sete reais e 

cento e vinte e 
K9 16.500 produtor P3740 R$122.tO0,00 dois mil e cem 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos 
ou dereitos firmes e Com briPio, sem machucados. 

— — 

Quarenta centavos 
reais 

Maçã nacional, de primeira qualidade, ia natura, dois mil, 
tamanho e  cor uniformes, sem rnacfiucados, sem 

1(9 22$ produtor R$12.20 
doze reais e vinte 

P32. 745,00 
setecentos e 

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

Mai'nlo formosa de primeira Qualidade, com SO% de 
maturaçio, frutos de tamanho uniforme, no grau 

máximo de evoluçio no tamanho. aroma e sabor da reais e (tirita  
trinta e sete flui, 

cIDade, sem ferimentos ou defeitos. Armes e com Kg 11.250 produtor P3330 R$37.125,0O cento e vinte e 
brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

centavo, 
cinco reais 

madiucados. 

— — 
Melancia grei)da, de primeira qualidade, casca integra. 

6 
livre de sujidades, Parasitas e larras, tamanho e 

1(9 18.000 produtor P32 50 
dois reais e 

R1145.000,00 
Quarenta e cinco 

coloraçio uniformes, devendo Ser bem desenvolvida e Cinquenta centavos mli reai s 
madura, com polpa firme e intacta, sem machucados 

— — 
Melão japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, 

sem machucado,, coloraçio e tamanho uniformes. vais e 
Quinhentos 4 

produtor P3370 

=3,5155 

 
cinquenta e o~ 

com grau de maturaçbo adequado, isento de centav 
sutistáncias terrinas, su)dades. 

reais 

— 	 VALOR T0Tt') LU] 'r" 	.. 	 - — — 
Dtarttpss-Onxsul, guinheritoe - tc4nco reais  — 

a 

— 
- DESCRIÇO 

— 
131110 

— 
MARCA V.1311ff V. umaEXT. V. TOTAL V.TOTAI. EXT. 

Aba( ate de primeira qualidade, in natura, tamanho 
nove reais e duzentos e oitenta 

1 médio, tamanho e coloraç3o uniformes e sem defeitos. Kg 30 produtor P3 P328500 

— 
polca ttrme, lIvres de sujidades, ps'as*as, lenas. 

— 

cinquenta  centavos e cinco reais 

Banana prata tamanho média (lOOg), de primeira 
Qualidade, in natura, em penca integras, tamanho e 

tanta e quatro mil, 

2 rme e  intacta, coioraçbo uniforme, com polpa firme 1(9 6.250 produtor S.S0 $5,50 
cinco reais a 

RI 34.3 7 5,00 
trezentos e 

devendo se' bem desenvolvida. sem danos fls4cos e 
centavos setenta e cinco 

— 

mecánicos orlundos do manuseio e transporte. 

— — 

reais 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, 
frutos com grau máximo de evoluçbo no tamanho. 

K g 5.500 produtor P3740 
sete reais e 

R$40.700,00 
quarenta mil e 

aroma e sabor da espine, uniformes, sem ferimentos quarenta centavos setecentos reais 
ou defeitos. frmes e com h~ sem machucados. 

— — 
Mccl nacional, de primeira qualidade. In natura, 
tamanho e cor uniformes, sem machucados, leal 

1(9 75 produtor P31220 
eais doze r 	e vinte 

*3915,00 
novecentos e 

N~,vas, parasitas e outras impurezas, acondicionada centavos quinze reais 

— em caixas de paaelao 
— — 

Marnáo formosa de primeira qualidade, com aO% de 
maluraçbo, frutos de tamanho uniforme, no grau coze mii trezentot 

máximo de evoiuçbo no tamanho, aroma e sabor da 1(9 3.750 produtor P3330 
três reais e trinta 

P31237500 e setenta e cinco - espécie, sem fennenlOs ou defeitos, Armes e com centavos 
brilho livra de sujidades, parasita, • larva,, sem 

reais 

— 

machucados. 
— — 

Melancia gratda, de primeira qualidade, Casca integra, 

6 
livre de Suiidades, parasitas e larvas, tamanho e 

Kg 6.000 produtor P3 250 
dois reais e 

R$15.000,00 Quinze ma mais 
colo~ 	me 	devendo ser bem desenvolvida. Onqta centav os 

— 
madura, com polpa n'me e intacta, sem machucados. 

— — 

LUTE 1 - AMPLA CONCORRÉNQA 

LOTE 2 'COTA EXCLUSNA ME Dii EPP 





a 

Cate torrado e moldo embalado 6 vácuo, peso liquido 
de 2509, NÃO TMNSGÊNICO, com selo de pureza, 

embalagem primária metahzada com Identificado do 
Produto e fabricante, informação flutric.oflal por 

porc6o, date de embalagem e/ou prazo de validade, no 
Kg 3.200 	principal R$9.00 nove reais R$28.eOO,O0 

vinte e oito mil e 
do registro no 61930  competente, oitocentos  reais 

caixa de papelão lacradas e Intactas contendo 20 
embalagens. Prazo minimo de validade de O meses na 
data da entrega. Especificações Impressas na próprIa 

embalagem. 
— 	 - 	v,io 	rr 	--.. . 	Rstoo.soo,00 	 e. 

cem mil e  

LOTEI? - EXO.LJSIVO MI OU Efl 

ifri DESCRICXO it E 9 MARCA V. UNIT V. UNIT EXT. V. TOTAl. V.TQiTAL 

Farinha de Mandioca classe branca, seca e flna, do tipo 
1, embalagem primária polietileno transparente, 

resistente, atõxico, hermetican,enta fechado por termo 
soldagem, compeso liquido de 1 kg, contendo: 
identiflcaçáo do produto, nome e endereço do vinte e nove mil, 

empacotador. numero de registro do produto no 6.gio sei reais e trezentos e Oitenta 
3 competente e procedência, informado nutricional por 1(9 4.500 libra Mós) cinquenta e três R$29.387,76 e sete reais e 

porçio, dato de embalagem e prazo de validade, em centavos setenta e seis 
Cardos lacrados de 30k9 (especificações impressas na crntavos 

própria embalagem). isento de mofo, odores 
estranhos, parasitas, substências nocivas e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo de validade mínimo de 6 

meses da data da entrega. - 
Farinha de  mimo locada ennoueClda com ferro e ácido 

fálico, FLOCOS FINOS, SEM SAL, em embalagem de 
papel ou de pobelIleno transoarente, atóxica, com 
identificaçio do produto e fabricante, informado 

nutncional por porçio, data de embalagem e prazo de 
validade epeso liquido de SOC 9, acondicionados em 

cinquenta e  dois 
2 < 21.000 ~ata RS; R$52.500,00 mil e quinhentos 

rnpressas na propria embalagem. Isento de mofo. 
reais 

odores estranhos, substincias nocivas e quaisquer 
- .o tipo de impureza. Prazo minirno de vaidade de 6 

meses, tendo no máximo 2 meses de tabricaçio na 
oco,iao da entrega. 

— a 

Fécjla de mandioca de primeira oualidade. produto 
am.lSceo extraido da mandioca, odor agradável, livre 

dezessete mil, 
de caráter iodo e rançoso. Embalagem polietilerio 2 itarjuary RS8.SC 

oito reais e Q$fl$53f)Q oitocentos e 
atóxica e resistente de 1kg, contendo os dados de cinquenta cerra.;s 

.dertifcaÇ3o do produto, informE-ao nutriclonal Do' 
cinquenta reas 

porçào e prazo de validade n'n,mo de 04 meses. 

— 	 -- 	-- VALOR io,'Eo t3Tr' = ,_-  R~37,76  
-'-aoqçita e nove lltõe enVflÇte reaIs e setenta essas centavos 	 -. 

LOTE 18 - rxo,usivo Ml OU EM ,  

DESCRIÇÃO _ — 2L .2 MARCA V, UNlT EXT. X'T. 

Farinha do trigo especial COM FERMENTO- Produto 
obtido a partIr de cereal lImpo. desgerminado e 560, 
isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado 

rwlS 

__M

R32.46c,00quatrKento, 
, de conservaçbo. C

geir 	
om aspecto de pó ffl.o, cor branca ou 

liamente amarelada, cheiro e sabor próprios. Kg 400 dona benta R$6.lS 
eais e quInze 

os e 
Embalagem plêstica ou papel de 1kg, contendo o, 

entavos 
ais 

dados de identificação e informaçøes nutrlclonais do 
DrodutO e prazo de validade mínimo de 04 meses da 

data da entrega. 

— — 

I"acarráó tipo espaguete, massa com sêmola de trigo, 
pasteurizado, enriquecido com ferro e ácido rÕhco, 

en.baiageni primaria polietileno transparente, 
resistente, atóxico, hermeticamente fechado por 

termosoldagem, sem falhas no fechamento e 
resistente ao manuseio (que  rio se abra co." 

'acuidade), com identificado do produto, Informado Fict 21.000 es" ii.' 	RSI.SO 
três reais e setenta e três mil 

nutriclonai por porçio, data de embalagem, prazo de cinquenta centavos e Quinhentos reais 
validade e peso liquido de 300 gramas (esoeci'cações 
impressas na proporia embalagem-, acondicionados em 1 fardos lacrados de 10 pacotes. Isento de mofo, odores 
estranhos, substincias nocivas e Quaisquer outro tipo 
de Impureza. Prazo minimo de validade de 6 meses da 

data da entrega. 

VALOR TOTAL tb LOTE  " 	 RflS.9601. 
e cinco mii, novecentos e sessenta reais setenta 





LOTE II - EXCLUSIVO ME 04) EP? 
	 433Z 

DESCRIÇÃO LJNID MARCA V. UNI? V. UNI? EXT. V. TOTAL _______ 

Oteo de sola rennado tipo 1, em garrafa pe Com  
nteudo o. 900 ml com identuf'.caçbo do produto e 

fabricante, informação nutnclonal por porçôo, no do 
registro no órg&o competente, data de embalagem e 

prazo de vaidade, aCOnd.00nados em caixas de G$ 4.000 •Dc R$7.00 sete 'tais 1k128.000.00 
paptib lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos. substSncias nocivas e 

quaisquer outro tipo de impureza. Prazo de vaidade 
n'vinurno de 6 meses da data da entrega. 

— — 
Margarina vegetal com sai - 55 a 75% de lipdios, õ 
base de bicos vegetais liquidos e interesleriflcados e 

sem gorduras trens, embalagem primária pote plástico 
de SCOg contendo identiiicaçAo do produto e 

'abricante. info.naç$o nutricuonal por  porçio. data de 
vinte e sete md 

2 unid 3.480 delicio R$8.30 Dito rea , s k$27.840,00 oitocentos e 
embalagem e/ou prazo de vabdade e S.I.F., 

acondicionados em  caixa de papelão lacradas e 
quarenta reais 

intactas Prazo rnlnimno de vaidade de 4 meses da Cata 
da entrega. Especiflcaçes impressas na orÕ' o 

embalagem. Entrega: mensai. 

- 	 tr— 	 VALOR TOTAL DO LOTE R$55.54000 _ 
- 	cinquenta e cinco mii, oitocentos e Quarenta reais 

VALOR GLOBAL R$4.017.073,08 	 1 
quito iwlh5a e deandi mli e sflta sul. rirializ e oitenta solto centavos 

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

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços  ofertados esUo inciuldas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributolio encargos 
sociais e demais baus atinentes; 6 etecuçio do objeto data i.cit.çho. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de hobdutaçi-o e que nossa Carta Proposta 5516 cm conftmiidade com  si 
exigências do instnjme.jIu convocatôruo (editai). 

FORT A,,ZZA((I), 25 de I)eztn,tro e 20 

L1$ 
a 





LOTL9T - COTA TCLU5IVA ME OU EPP  

VALOR LriIT VALOR VALOR TOTAL 
DESCRIÇÃO UNI» QTDE MARCA VALOR UNIT 

EXT. TOTAL !XT. 
- Abarcar de vuiS qsabdadc, in raMa. rM mud. -  — 

nove reais 	intata duzentos e setenta 
tai:iaialio e coloração uniformes 	ice,, deleitos, polpa lima., K 30 lo Narin a R59.30 R%2790 

- h.. de 'uidsda. prasstaa, liras. — 
centavos nove reais 

Banana prata tamanho médio (tOOpj, de pnineirs qualidade, ai 

02 
natios, em peccas Integras, tamanho e colaraçao taisfonule, coto 

1(1 6250 [a Natura R$5.20 
cinco reais a 'tia 

2,500,00 
trinta e doo mil 

polpa Gota. e Intacta. devendo ser bem desenvolvida, sem damos centavos quinhentos reais 

fisicos e mecônicos o,iundos do nwuuseio e tzanspotte 

— l.ans,ja pesa continha nidio. de pq'úneira qualidade. fifisinos com 
vau niMimo de evoluçio no tamanho, astunu e saboe da espdae, 

5 500 lo Nato.. R57.30 
sela reais e trina 

MIO 150.00 
quaazeaut. mil, cento 

imifomnes. sem fermentes ou defeitos, Saies e com tçilPa. sem =avos e cinquenta nas. 

machucados,  

Maçã naaocsal, de panei,s qualidade, is nana tamanho o eui 
11.1 unifeensta sem machucados. sem Irvia. parasitas e otajas Kg 7$ tu. Natura RSl3.00 tece tesas R5975.00 

novecentos e 

~c..agoiviacicoada em castas dc p.pello 
setent...  inco teias 

- Mando fonnosa de pcmcia'a qualidade. cem 80% de matinçao. — — 
Sane, de tamanho tini Ruone. no grau mitourso de evohaçlo no dure mil, trezentos 

eca Ou defeitos. ~o. o~ e sabor éa espécie. sem krimnt Kg 0% 

 

Nem. In Naa 11$31.30 .30 
rsés reais e trinta 

RSl 2 375.00 e tetenta e cinco 

firmei e com bnlho liste de sujidades. parasitas canas . sem 
centavos 

teas. 

Melancia Faúda. de primeira qualidade, casca integra, livre de 
sujidades, parasita. e lonas, tanwdio e u)~ unifomaes. doas reais e selecula dezesseis Se 

06 Kg 6.000 la Natais R52,75 R516.500.00 
devendo sei bens desenvolvida e trauma. com  polpa finta. e e cinco centavos eieiutoa reais 

Intacta, sem niachiscados. 

Melao japooda. de prionri,. qualidade. tamanho mediu, sei.. ah'nas e mato e sete,.,. e 

machucados. coloraçiu e Isn.anho unifomrs. com  grau de K 50 07 

 

la Mantens RS3.45 quarenta e cinco R$l?2,57 dois icais 

rnaiursç4o adequado, isento do substâncias, Motes. iiklidades centavos cinquenta centavos 

— 	 VALOR DOÍWI%0T" 	 . 115IO2.9511.50 
cento e doas mi?, nasce enrcsr e c(nqitensstes.*n reis lo e csnqi.fnrn centavos 

LOTE: 3-AMPLA CONCORRENCIA 

ITEM DESCRIÇÀO 	
IDI 

QTDE MARCA VALOR IJNIT 
1 VALOR I,E%lT 1 	VALOR 

1 
1 	TAL 1 VALOR TO 

1 EXT. TOTAL EXT. 

MN 

JL,1/rtWTC 

-J 
A ne:trs;tJRA MUNICIPAL 0h HOWWX7EC. 

PREGÃO aETRÕNTc0 N. 2019 12.06.1 - SRP 	 — 
lORTALEZAJCE, 27 DE DEZEMBRO DE 201$ 

OBJETO: Seleçk de ,nelbcc peuposla pra orasto de secos visitado Musas c eveotuasi aÇaISIÇÕCi de gente., alimcadcios destinados aos alunos assustados polo Propaina de 

Alimentação Escolar do municipio de HomonleCE. 

— LOTEI. AMPLA CONCORRCNCIA  

ITEM DESCRIÇÂO UNI» QTDJi MARCA VALOR UNIT 
VALOR LNIT 

£XT. 

VALOR 

TOTAL 
VALOR TOTAL 

Abacate da piuneiia qualidade. iii ruma. tamanho inódio. 
DI ta.rna,ihoc coloaçio mil~e sem dereito,. polpa lima., K 90 In Nalaua RI9.30 

nove icasi e linha 
R18317.00 

 
R1537.00 

trinta e 

livres de ,uji5ades. ;termines. lanas. 
centavos soe leais 

Banana prata l.nwiho médio (lO(lg). de plinacua qualidade. o. 

02 
nana einpea.cas lmeg,aa.eanho.coloiaçao uniVonue.oam 

Kg 18.730 lnNvwi RS5.20 
cinco 'cais e 51511e 

R$91300.00 
nOvaita e sele mil e 

polpa Cone e miada. devendo ser bem de,cnvohnda. te.dano, "olivas qwrLhauos reais 
íliicos e mecÂnicos ornaMos do nianuaóo e nnspo.te. 

Laranja pela tamanho médio. de primeira qualidade, Cano, coco 

vau ~mo de e'oluçso tio l.an%aPuIo. aroma e sabor da eipecle. sele 'cais e tinta 
cento esmo: mil, 

03 K 16.500 la Natios W.30 RSl1D 450.00 quatocenios e 
unaloimes, atol teimemosou defeitos. 11mw, e com hnllmo, se. 

macheodos 

centavos 
cinquenta rear, 

— Maça racional. de ptisueita qualidade, o. natura. lasnanlio e ccl' - dois mil. 
04 uui(onnea, scan isiachucados. seio lenas, parasitas e ounn Kg 225 1, N.I. 11151.00 lese reais R52.923.00 hosttntOe e vinte 

onpusezaa, acondicionada em caixas de oapelho  e cinco 'cais 
— Magala l,nnosa de ptimessa qualidade. caio 80% de nianiraçio. — 

Esties de tanianlio uiul'orn,e, no irmo mÁximo de evoh,çlo no 
tamanho, aroma e sabor da capecie, sem lënmn enlos oh defeitos. trés reais e tinta 

flua e sele m,6l 

titanes e e. brilho livre de sujidades. parasitas e aras. talo 
Kg II 250 la Neli,,. Kg 

 
RS3,30 RS3? 	23.00 ~tossimos    

machucados. 
cinco reais 

- Melancia pasada, de porisoira qualidade. casca integre, 1-7e de — — 

çó 
aaijidadea.pas 	 tmi aaclasias.thoecoloraç&ofoemes. 

IL oo (oNatura R52,'S 
dois reais e sacola - R549,SOO,00 

quarenta e 	il neva m 
devendo ia bem desenvolvida e major., com polpa Sua. e e cinco centavos e quinhentos exasi 

— intactx sem machocados — — 

Melão axmnés. de prutinta qualidade. tamanho nédio, sem 1(65 reais t quiihe,iioi e 
07 nmchiscados. colooçlo e tamanho unifeancs, cern gi -no de Kg 130 In Natura 1113.45 quarenta e cinco R$517.50 de.esacoe reais e 

timiioaçlo adequado. isento de substÂncias lerrouas, sujidades. centavos cir1uenta centavos 

VALOR DO 13if (iC   R3308.85410  
iTczcnaor e oito ris?, .suocoUosecIo acatar' quatro iva:., ctnqu.sna centavo,  





LOTE 17- EXCLUSIVO ME CL E??  

ITEM DISCRIÇÃO IJNID QTDL MARCA VALOR VMT( 
VALOR (MIl' VALOR 1VAI(IRTOTAI.1 

Fuu.ha de 	IMIdoo clia..c bea'ua, .ecse ána, do laço 1. 

ctltaiaç,een çtuflsJia paceCtn. LCstCaIt. 	K. atóneo. 

Mnmi,canacruic eccisado p0, iceoao-soldagm com peso liquido 

de 1 4i, cadeado idcatiôcaç&o do produto. rolo. c .aidcreço do 

tnS0a&e. mero de regi.to do p( 	.o or$o ua a!, tczo, 

cowçda.Ie e prord&acia. indomiaçáo marieaoS por porção. Kg 4500 lii' Mwcio R56,75 
- 

RSiO.375.00 e sela.'. e cinco 

dai. de ei,abalng.na e p. de validada. cm fardo. lacrados de 
Culto Leo a'0i 

casa 

30kg (capectúcaçóca urçrtnaa asa pedçna «ubalagam) lacaio 

de onfo, odor., e.Vo,, p.~ svb.s 	avr e 

qualsqus 	01153 Ia$M de impureza Pira de validade nilaimo 4e 

(. unta da data da cnnja. 

FwvJsa da mi),o ftocada enraquecida coca faro e dodo ibcn 

FLOCOS Fros, SEM SAI., cio embalagem de papel ou de 

poliehlaio tlanspatefttc, atÕiea, com ideuatilicaçlo do produto 

fakwtte aasnaao nueicuonal por rafa, data dc 

2 
en*5Ia15 o 1n'n de validade e peso liquido de 500 

1(8 21 , 000 Malt R52,00 dou reais 14542 000.00 
quarenta e dois nu 

aço,.dicicnadut «, (ardo, lacrado; tons 30 pacoics, reais 

F.,pcc.&acaci mtro.w na preço. .ntaia$cm l.aeo & 
mofo. odoets nt,dsós, flabnú..tiU nõcítas e quaasq.sce Oito 

tipo de 	iinczs. lissa eTSluiai de validade da 6 meses. tendo 

no cuasono 2 mosca de fabric.çk na ocaisho da atines. 

Focula de mandioca de ponteira qualadadc, pcodulo atralacco 

outunido da mandioca. odou nsu'adsvcl. ii,are de catiler atido o &se.aa is 
3 rançoso Embalagem poiaeblcno atóuca e relates. de 1kg. K4 2100 AnsaS RSI.00 oso ris. RSIÕ 100.00 

cocecado o, da4,, dc idalkaçlo do peodaro. mfonaçIo 
°"°"°" ti 

iiulnc,onai por pinçasa e paro .Je vsbdadc Assomo dc 04 tese. 

- 	 -: 	 VALOR DÓ (T T —  
octnra i nostT7Zro, ,ew,ua e coco P5451 

RI 

a 

LOTE 14 .EXCU:SIVO Me OU - E??  

ITEM DISCRIÇÃO UNID QTDL MARCA VALORUNIT 
VALORUNTT VALOR VALORTOTAL 

flT. TOTAL EU. 

Açia Cria). pita e flautal. & l'qssslsdadc. de safra CorTemie. 

embalagem primazia de polwldcoo Iainspatcnte. IcsistcaIc. 

alduco. hamnicaneaee Ibdiado por ,amo-w4ds.m, ccaNado 

ocos. cadereço • :cgta'o do cco4sScs. OWTS.O de rero 

do produto no 0,110  coagielceule e peocedMcua. unloninçio 
1,4. reta, e setenta sesseola e teu mil 

nianicionai por porçio. data de emb.Jagc.o e prato de validade e Ka 19 000 £steh RS).70 RS6Ó 600.00 

pno iaqwdo d. 15,4 (..p.c,kaçoa flastaa - wn 
ccnta'oi icisctoi ,.ia 

ctrtalagcinj. ci., fardos lacado. de 30t1 lacaio de mofo. 

odotes ea.nnhos. pacasita,, rub,tdnci.a ~as, qualquer ouve 

upo 4. wç.rrsa Prazo umeurno de validade de e nicas 4.4.4. 

da citqs 

Cak moado e moido cnub.Jado 4 vácuo. peso liquido dc 250;. - 
NÃO TRANSOtNICO. cora ido de praia embalagem 

pr~ maSsada cc.' dat Scaao do pro&io c ft.ca.ne  

rafoonaçio nutnc.onal por porçio, dais de embalagem coo vinle e tais nu!. 

2 pato de validade. n' do retittro  no o.gio ~doure. Kg 100 Man ia RSS.20 
oito 	e volte mais 

R526 110.04) diucnro, c quarenta 

.coad.cionado. cm cana de paç.lao lacradas e uacts, 
aceita. 

IVaa 

ocotoido 20 onbalajeu., Peaso flasno de nda4c de Imeica 

isa data da cale.ga Espccifleíçôc, inipteasas na pcôpns 

VAI.OR DO tff T--  KS9 140,00 

,iopsagoe dou auirzriocenlar e gaaannla real., 

= 	 lÁnis - tXCLVSIVO ME 0(1 EI?  
VALOR VSII SALOR VALOR TOTAL 

raM DESCRIÇÃO LNID QTDE MARCA VALOR usr 
flt TOTAL lxi'. 

Farinha dc irigo cspecíai (UM lERML\IU. Ptoóaio obbdo i 
pttr da cereal lanço. dcqaaado e sao 1ada nwaa 

flTT$ Icei,,.. e n portealo estado de contavaçio Com aspecto 
acia reais e vii,te 

duns mil. 

1 dc pã fino, cor brnaaca ou lacicauwe.Ie ainaetada. cheiro e sabor 1(8 400 1) Mana R56.20 1(51 450.00 quwocenloa 

pe*çrvit 

 

Embalagem plástica ou papel de 1kg. cosendo os 
«tu;oi 

oWrfla ccci 

cade. dc sdcantc...Io e anfontiaçoas niSsc'oean do produzo  

prazo de validade influo de 34 meses da dali da .ntega 





— LOTE Á9 AMPLA COMCORRIFICIA  

ITRI DISCRIÇÃO UNI» QTDL r.uac* VALOR tirar VALOR UM? 
EXT. 

VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL  
EXT. 

Biscoito doce cp. coqWnho de prinen qualidade, óbito de 
Sota de engo aunquecida cor.i lato e atido tEo. late de 
gordo..o toanti riem ..atc,o. acri,' rçícr~ bScoito. aiS 

10n4i.. locunah', e de .flCtcyc, awgs'olepeieos anoeira, 
.50 çn,nkr4 	'e e actor cnea iO de Snnzs t nc 	Se 

quchu.d',o 1 "Silagem prunhan. cola pacolca de pulietileno 
Uwuparvnlc. rciialcnlc e alónsco. lacrados, com idcntaflcaçIo do pci 5600 p..n.. Rs,,so 

caco rie R335 6SO.00  
ittqticItil c 

proaoe do fato. szttc. ..kcriaçlo mdn& a p.-c,4o. ás. oaaioa ccmano, 
de emb.lagcm e no de nl,dad, e pno lIquido mrnu, 	de 

O, culta 'caís 

3W6 Iespocíha.çÕcs v,çrctsa, una própria sentalagenfi. 
aflaostd,. a. 55 Saido, ,aos coa IS ps 

Inato de mofo, odores calrainixa., aub.tMc,n natie 
qianquer oito tipo de e.,n PYnao tWa de validade de 

6 aa de dita di 	e 

Descoso doce tipo aoeudo da pruanin r'- 	oaq.eado 
coça Stoe toldo Rulico, byte de gorda voa caem recbeuo, 

acuo reec.doe biscoito. mil  coz~ quetSos e de 
caiar. flaok~ 	ido poddo ~ 

lacaio de duna, e unem 'e .preserit.I quebe.d,ço. Ezntalagem 
pnmdna cm pacotei de polieSemo Waaaçaa.W., rflaiSIe e O 	idona riS. 

2 Mõoco. laad.s coe .de.odc.çio do proditilo. iafoewsçio Pci 37600 Bom Sabor RUIa 
OWi i 

R312 72&DU loteceesiote vmtc 
nucncioe..l por poiflo, data de catilag.m o prata de v.bd.de e 

totorula casarei 
reta, 

peso bqeàdo Smo de 451011 (aç.c~ m~ na 
proçen. ~atitimal .00. os em frdoe l.dce e 
alicio. coo, 20 pacote.. Incito de moI& odoee, calaMos, 

esbatMci.a nocnea e q~ oito tipo de m~a Pto 
tW de nalidade de 6 ~ da ásti da ca.ga 

&sa*o aalpdo tipo ata' cnckeo. de pra.. 
eniqncido 0001 (entoe éida ffilaco caem goedves aia., 

tniwa cauIte e Sem nabo, .aiazo resideial, saio n~ 
biscamos oval coadoi qeu.dos cd. cais. orgaokçcco. 
.nonetn. aio podendo apie.enew osceslo de d,nza e 'ciii,. 

.prcsentat quebeadiço. ESiUgen, pnn*ia~ pacoe.s de 
pobafivio vag.aie. rwin. e MÕaic 	lac.adoe 	SPi Pci 37600 

quwo reta, e 
°'e sele riS. 

ceu*ilagcm cem. denlificeflo do produto. iofomnaçlu ntnnoonal bom Saboo R$4.95 noveelai cinco $587. 121)00 
canto e amu, reais 

por pa'Øo. da. de ~m e pato de eiladede. p..o 
liquido nuam de £®g  (..pecn&.çda. alnum - l%°pw 
embalagem). accseubc,onado, em caixa de papel5. lacada, 

'ae.la' coou 22 p,oce. lactato dc mago,  odor.. ewahoi. 
•ubsthaa.as notem. 

 
q~ oito iço de sapiNha Pino 

Snimo de yal,eMde de 6 nicie, da dita da enq 

IlolWua Ameatoegada de prunicim qualidade, a bate de flnab. 
de lago tanquecida coio, feno . ácido folaco, iate de gordura 

tanni, nas t.~ saio nepdoe bicado, aw coados. 
qn.eu,adoa e de c.o.cle,ee oogaaoMpdcos enontiai., aio 

podetudo içeIeeneat isa..o de áurea e lana çteeS 

qfl.&O LZTMIa4~ prnsii em p.ccen de pobctde.o 
ceenaparenute. ies.nleeule e aboco. lacado, Coni IdtauIificaçio do PCI li 400 Manha $56,50 

"' mes se 
RS93 60000 

flOVetitii izh til, 
produto e do fatnaee. àlonuuaçio .ww.osS por p~ ás. cfl.e 	c.'Oa ne'ICtaOI cessa 

dcartaisgem e pato de vabdede e pano bq.ado ao sano 
300 tcapcçihiceçde. mneueflaa$ ne própria entilagem). 

a.. fado. 5c1id35 e 	acto, coa 20 powt 
Iscoon .ie fiara. odores «entoo.. .ubetfocua 	na e 

qualaquce 	oiro tipo de unipwea Pino untano de validade de 
da dita da enuegs 

- 	 VAW(DOEVTI *• Rl9.I20,0O 

'4 

on- 

s 

Macrio W..~ ~ com .áaols de PAg 
pastrwuado. enioquccido com taTu. ácido (6hc 	ctitiaiqeiii 

r.iorána pobalenu bwpereat* reasala. esMico. 
bcItTWtKaTCtee fechado por iait.olda1eet loa filhas tio 
fechan.enieoe eisflaili so maueio (que aio te aba com 

flcdidadcL coa .deeib6caçio do peoõieo. .keoaflo .teztciomS 
Pc, a. RUI —. 'cid S, - por pano. ás. de a~ prazo de 1~ e pc.o h~  - caxavos nonecciiloe roan, 

de iOQ oanas (e.peç,icaçõ.e mçreana lia pntçna 
artilaem) acoa.àc.onados em Sdo. la~ de lo pacotei, 

leemo de mofo, odnrc, e.tnabo., aubsiMoes nOcuves 
quasquei D'no tipo de uuuu,Jteza. Pano ~mo de .J,dade de 

6 n'ti.. ,t. data de eee. — 	 VALOR D( £Til  RIS .310.00 
outlesOeqi.GrfrIt4nJar e o/fende 'cola 





fl 

* 

i ?% 

CoIofl6eo em po. c.uspoato p0' dabá .nnquc.do ceia Iteru o 

ácido (âlsco e ,u.pensàc olooca de wan SEM SAI. O 

pirodoso 5*0 di%e coates q.sr,4.& wç.s5cii.s* de p.tai& 

gotdvns loba.. $oed.cas sirursias. E~41 rzs. filme 

ilímezila, e sódio. ao pacoeci plásucos de 100$ com 

dcnhc*çk do produw e 6tncanie. Cdo 11$J1400 no &$i0 
Pci 9 000 K. 1t11,35 '" RSI2 150.00 

doze aial. oeo, 

coTÇe$t. dia de ea*eiaan e nau de viàdd.. eta ea.1avo. em~ri 

icondic,oaidos em Iirdoa laqido. de 1k1 Prazo de s.I.d.M 

mlnimo de 06 meto, a pinir de data de atinja do produto. 

E3pec.flc~ urçea, isi peopia arsaqea 1~ de 

moe. odeies enàsoa. ,abnbac.n aocns e q'ai.q 	auto 

tipo de mweza. - 
SiJ ri doido iodedo. at*.digan p.S.a polieãkaso 

asçeeaiie. resultaR. Mõoco. bcnaetete kcbado P. 

umetossoldalpm oom ideneicaç10 do prodilo edo fabneente, 
.s. 	, SIBR, a.ii. 	ICeiSICi 

3 lepnionoõrgl0001llpelasle. K, 2.100 MiseSol R5I.24 R52604.00 

dia de ~W. e pazo de silidade e peso Ilqíado de 1  h,& 
q.0ctvo. CqUOreii$ 

aw,ècaonados «o Sdos lacaMos teu 30 k& luano de 

anwrezss. Especiflcaçôes iniplessas na p.Õpna embalagem 

Tenipero coidincoeMo couuçhno auto kq.aado SEM 

PIMENTA. coersascaR. eltia$e.usprimkli giirt6 plànIcs 

contendo 500 ml co... .daadficaç*o do produto, do 	tnc.nle. 
'III rui.. 1 	qam 	is!. 

4 
l?d0le$í.Irono6lgioc4nhJttenhe, dele doeInbalige.Tseplsto 

(»f 2400 
Tcmpaoda 

R56.57 em~ .nte RS 15 169.00 1 
de ~. accalaciceado, cai tias de ~o 1~e C* 

ntwa comendo 12 unidades lianlo de odeie, easxn. 
ceasi'.oe 1 ,tiscr.ía 1 0.10 leais 

.iibuânc,is liocíva, e quaisquer anos opus de impurezas. I'laso 

nununo de validade de 6 aws.s da dera di ecejs 

Vmaguc de LIcool. acidez vowil 4%, emb.M$eta peTWIa 

fliTafi pldulica ooestcn.ki 500 ml coo. ideot.rs:açio do prodsilo e 

do 	bflÇiI1ic Ie5UskU iiø &jiO c,u,iPeieeie. diii de c~coi 
Grt 2 400 Mna W,00 cato rei, 11112 000.00 doze tal 'es. 

e peito di s.M.de szcadeKaido. cio cana de pc4io 

lacrad, e miada ccalti,do 12 uisrdsdcs Lan de mrTçs.uctas 

Pino r,ssirirno de ,,sI,dade de e. nicles da dii, la elmocru 

- VALOR DO LOTE 10.    RU3 $900  
q.eitiwe. éUaenirw_e aios? neLe 
LOTE SI -EXCLUSIVO ME OU RPP  

VALOR INIT VALOR VALOR TOTAL 
TEM DESCRIÇÀO UNID QTDI MARCI VAlOR LNIT 

Exi,  TOTAL  EXT.  

Óleo de soja refinado impu 1. cor pmnula pd como conicúdo de 

900.£,~ .dcaisdcaçM do produzes tbncaote.snf~ 

scicmsl pcd çorç*o. C do regriti.. o. orgio C0.TÇiUatSI. diii 

de embaligoisme prazo ele ssl,d.da, acomid,c.wmados eta caias, ele 
4.000 Scsi R14.20 R$24 R$24 *00.00 

este e qmIairo mil e 

N1,14,laciadas e ,,,usmcias c..uiend, 20 caujailes Isento de omeavo, odoceneus rima 

odmxt. tinindo,. sub.Sn144 coças. e quiaquei oito tipo & 
atçen,i Prazo de saudade 	flOIIrRs de 6 Usei.. da diii da 

"lega 

- Margaju.avegetiiconmni-55e7$%detçidso.ib.a.da - 
oitos 'ejetis Is~ e iaaesrnsScs C lesa jocdcu t. 

autil*jeoi itiSsi Pare plisucez de 500$ co~ 

ideormócaçio do produto o Eibricante .nkmiaçlo nurnc,00sl pot ~~na  

2 porç*o,dalsdeestIaeme:cupuaaodesú4a&eSIF. ljnsd 34*0 Delem R7,  15  111$241*2.00 oaoceao.e 

acmaad,c.a..dOa _ casa de papeilo Iaa.daa e Leiais Prazo 1 doo, mci.. 

mInhilso de validado de 4 rTicI da data di entiega. 

Fspecmliciçdes in,ple.sas na pr6pna colbala$e'TIs Enr,cgi 

VALOR DO  
guwmw e nus', 5.11. £,ineflroi e oOe.otu e 4OSS 

Saio. Global dos Soais: R$ 4001299.00 (quito nsii&t e aul. tuwot e 1~ a ~e reais) 

Prazo da Validade 4. Prep.ni: 60 (bossa..) das. 

Prazo de Leereja: l u dez) diu 

I)eclarimo,. sono Iodo, os do, de dizato, que na, peçm oSlajos inc echdda todai si despesas .ac.deatn sobe. o &a.m..o redoeci * usbusos. eoCflo, iocsaas e ditas, 

los, flozistes a eMucisciO do obeto deseu la.çk 

Declaramos. pan iodos te fias de d,roiio. que c.anprnno, plenament, os roquisuirs de lub.litaç4o e que nossa Cera Propost, estÁ em confonuidade caiu.. nigãscias do iniown,nlo 

cotisocabõno ledas» 
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A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Hodiante 
Scetana *a1cQS de Eóicaçlo 

HOIIZQOtE - a 
pc rz4t/t ' 	 i ob 	 Pregão Eletrônico nu 2018.12.05.1 -  SRP 

Aetsr 76 de Dezeinfro de 2018 ás 10h00<nin (Horário de Brasflia) 
~,0 Dezembro de 2018 ás 2 (Horário de ans.b 

FORTALEZA. 27 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Prezados Senhores (as) apresenwnos nota Carta Proposta 

Objeto: Seleção de melhor proposta pare registre de preços visando tuturas e eventuais aquisiçees de gêneros alreckios destinados aos alunos assistidos Pelo Proirna de 
Alimentação Escola- do município de Horizonte/a. 

NESTA OPORTUNIDADE, TtMOS A DECLARAR, $06 AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS Pt.ENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OWE'TD DESTA UCTACÃO; QUE NÃO POS9JIMOS 
NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL 

LOTE 11' AMPLA CONCORRENÇIA 
ITEM PRODUTOS QUANT. MARC) UNIO. Pç PC TOTAL t UNrT 2- 

FxT 
;Ç ItT. 

Sardinhas em óleo c*'egiffi, se" cOnsefvw*t 
qurnicos, pronta para o casumo, embalagem lata tip< 

abre-fáol, com peso liquido de 1259 e peso liquid o  
drenado de 649. A embalagem deverá contei 

atemarnente os dados de denøl3caçho e procedência es. r..à. ans a taco 

número de lote, data de fabricação, data de vadadc, 28.000 w ata RI 	3.66 RI 	65.88400  
quantidade do produto, Informação nuu,cional por c.-Qe4 ot*.tá a.ó 

porção, número do registro no Ministério da Agricultur 
SIF/DIPOA e atender as especkações técnicas. 

produto deverá apresentar validade minrna de 6 mese 

a oeWr da data de entrega 
Ir 
	

VALOR TOTALDOLOTEII RI 	 65.880,00 
SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS 

LOTE 12-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
TEM PRODUTO Q4JANT. MARC) UNID. PÇ UNIr. II. 	it)tAt PC UNIr i' PÇ VOE. P. 

LXT. 
Sardinhas em óleo comestível, sem conservante 

químicos, pronta para o consumo, embalagem lata tipo - 

abre-fácil, com peso liquIdo de 1259 e peso liquide  
drenado de 849. A entaiagem deverá conta 

externamente os dados de ideirOftaição e procedência,  
"úmero de lote, data de fabricação, data de validade, 6.000 & Lata RI 	3,66 RI 	21.960,00 —ao cal .onaitu. - 

quantidade do produto, informação nut,cional poi ao0Vs seAt# iceS 

;citho, rúnero do registro no Ministério da Agnc*uri 
SIF/DIPOA e atender as esoeciflcações técnicas. 

produto deverá apresentar validade minirna de 6 meser 
a partir da data de entreoa.  

VALOR TOTAL DO LOTE 12 RI 	 21.96400 
VINTE E UM MIL. NO VECENTOS E U7A REAIS 

LOTE 13- AMPLA CONCORRÉNÇEJ 
paoou'Toç qwxr. MARCA UNID. PC UNJi' pç TOTAL PC UNIT P. 

EXT. 
PC TOT. P  

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

hen,,eticlnente fecfsado por termo- sddageen, cri 
peso líquido de 1 kg, contendo: identificação do prtd..Ao, 

nome e endereço do empacotador, número de registro ate. nn4 casto. 

do produto no árgko competente e procedência, tit tfli• Qua,*rtás 
1 

sornaçio 	oonaj por porção, 	-- 
2.925 ITAGUAR'I Kg RI 	3,81 RI 	11.144.25 ofteao. es, qoefro reais 

prazo de validade, em fardos lacrados de 30k9 
ca.ts,c. v. e cn 

caWa,w 
(especificaç5es Impressas na própria embalagem). 

Isento de moto, odores estranhos, parasitas, ,absthnclai 
noovas e quaisquer oito opo de ..'pu -eza. Prazt 

mínimo de validade de 6 meses da data da entrega. 

Arroz Partoibrado longo fino tipo 1, "tia~ panári 
de poêetleno transparente, resistente, atózc 

hermeticamente fechado por termo- soldagem, com 
peso liquido de l kg, contendo: ldentWicaçlo do produto, 

nome e endereço do empacotada. número de regsstn 
nor*nre a quarto 

do produto no drgão competente e pcced&rca, --. 

clj 	ut...ror e 
Sri.. 	p 

Informação nutnclonal por porção, data de embalagem i 
2475€ VTAGUAR' K; RI 	3,81 RI 	94.297,50 eae 

prazo de validade, em fardos lacrados de 30k9  
(esÇiecEiraç&s impressas na própria embalagem). 

Isento de moto, odores estra~ patasitas. substinca 
nocivas e quaisquer outro tipo de Impçreza. Prazo de  

validade mínimo de 6 mesa da data da entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTEI) R$ 	 108.441,75 
CENTO E CINCO MIL, QUA TROCEP,70S E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CflffÁ I 





- Fa'rJia de rito focada ee'ouec$an feto e 4 110 3 f~, FLOCOS FINOS, SEM SM, em .'nbalagen de 
papel ou de pobeoleno &ansparente, atóxica, coa 
ide.tf%caçio do produto e fabricante, irtorrnaçk .c pxO' 

nutnoOnal por ~, data de embalagem e prazo de 
validade e peso liquido de 500 o, acondloonados ei 

2100€ Coringi Pct RI 	1,62 1$ 	3402400 
" 

e Si • 
fardos lacrados com 30 pacotes. Especfcacâe etc . 

«ipressas na propria c~. Isento de moto, 
adotes eWir.os, substártoas nocivas e quaisquer outri 
upa de impureza. Prazo minrno de vaidade de 6 meses 

tendo no m4xii,o 2 meses de fabricaçio na ocasilo di 

Fécula de mandioca de primeira qualidade, produtc 
ameáceo extraído da ff~. odor a~ Ite de 

• arMe, ácido e rançoso. Ernbalagri p ieuieno atóxica cmct 'esse doze nSL 

• resistente de 1kg, contendo os dados de Identifloaçio 
2.100 ltaguarv Ku RI 	£87 RI 	1232100 e.Is.e cate trstsffire e vMS. 

oroduto, nforn'ação nutiocrial por porçio e prazo de 
" e 

vaidade S*no de 04 meses 

VALORTOTALDOLOTEI7 RI 	 59.757,00 
CINQUENTA E NOVE MIL, SETE CEt 705 E CINQUENTA E SETE REAIS 

— 	 LOTE 18- EXCLUSIVO ME OU tPP 
• rTEM PRODUTOS QUANT. MARCA UNID PÇ TOTAL PÇ UNIT P. 

LXt 

PÇ '' 
LXT 

Farinha de trigo especial COM FERMENTO- Produto  
obtido a partir de cereal limpo, desgerminado e ao. 

Isento de matéria prtfla terrosa e em perfeito estado de 
corservaçio. Com  aspecto de pó frio, co' branca o, 

ligeiramente amarelada, 0*10 e sabor próprios. 4110 Flnna Kg RI 	5,02 RI 	2.008,00 
 

Entaiagen plóst'ca ou paçd de 1kg, Contendo OS dadof 
de .dentticaçho e informações nutrinaIs do produto e 

prazo de validade mínimo de 04 meses da data 04 
«Cega.  

Maca'rho tipo espaguete, massa com sérnola de Ingo, 
pasteurizado, enriquecido com ferro e ácido fálico 

embalagem prvnána poêetileno 	an4parente, ra&erite, 
atórico, her,neticarnente fechado 	termo- soldagem, 

falhas no fechamento e resistente ao manuseio (que 
rio se abra com facilidade), 	n identificação do  

produto. Nortnaçk nLtnOQnS por porçio, data de 2100€ ÇÇ RI 	Z89 RI 	604590,00 ,.uearJ. ,i.'ve .eaca,tose 

embalagem, prazo de vaidade e peso liquido de 50€  

gramas (especificações impressas naoróprli 
"b~), acori000nados em fardos lacrados de 1 
pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, substhncl& 

Li nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza. Praic 
mínimo de vaidade de 6 meses da data da eltega. 

VALOR TOTAL DOLOTEJI R$ 	 62.698,00 
SeSSENTA E DOIS MIL, SEISCENToS E NOVENTA E OITO RMfl 

LOTE 19 - AMPLA CONÇORR!NCU 
PRODUTOS QUANT. MARCA IJNID. PÇ UNrT, PÇ TOTAL PÇ UNÍT P. 

EXT, 
PC TOT, P. 

Biscoito doce opa :oquinhø de primeira Qualidade, 1 
- base de farinha de Digo enriquecida com ferro e ácido 

fálico. 11w, de gordrsas trans e sem recheio, seric 
rejeitados brSos mal cozidos, que viados e de 

caracteres cega nolépticos anormais, rijo podendc 
apresentar excesso de dureza e riem se apresentai 

atCrflço. &,tilage' piriána em pacotes de 
poiretileno transparente, resistente e atóxico, lacrados,  9.600 Paladar Pct 1$ 	3,40 1$ 	$2640,00  

.-• ,. 

com ldentlflcaço do produto e do fabricante, informação cs,rsnn qennts tese 
nutricicral por porçio, data de eftõalagen e prazo dc 

validade e peso luido mínimo de 3009 (especficaçõe' 
impressas na prôpna embalagem), acondicionados em 

fardos Lacrados e intactos com IS pacotes. lserto de 
n'do, odores eg,anhcs, substâncias nvas e Qua6Qe' 

outro tipo de impureza. Prazo mmmc de vaidade de 

Biscoito doce Oco sOr 	de prvnesra Qualidade. 
ennqueodo CDM 'erro e ácido fálico, h'vre de gordura 

trens e sem remeto, selo rejeitados bsccitcs na 
cozidos, Quanados e de caracteres crg.noléçtcoi 

anormais, rijo podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentw ~adoço. Embalagem primária em 
pacotes de polietieno transparente. resistente e atóxico,  

v —. 

2 lascados cr' .derwmcaçho do produto, infomiaçic 1760€ Fortaleza PcI 1$ 	4,40 RI 	77.440,00 ..fl 

nuwcional por porção, data de embalagem e prazo dc qarenrs rees. 

•.'andade e peso Uquldo mínimo de 4009 (especiflcaçõe 
-pressas na própna ernbalagW'). acoraciortidos e'" 
fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. Isento de 

mofo, odores estranhos, substâncias noovas e quaisque' 
outro opo de impureza. Prazo mínimo, de vaidade de 

meses da data da entreg.  





LOTE 28 - AMPLA CONCORRÉNCU 
ITEM PRODUTOS ÇJArII. rIARCÀ UNW. PÇ UN! PC TOTA! PÇ UNIT P. 

EXT  

PÇ TOT. P. 

Leite ter pÕ integral de r qualidade, com no minn 
6.79 oe proteína por porção dez6gerendimento 

mnimo de 3$ porções por pacote. &nbalagern primária 
metalizada e peso liQuido de no minmo 1 kg 

acondicionados em fardos lacrados e intactos com 10 kg 
A embalagem deverá conter externamente os dados de qntOC*.lv. e 

idertftação, procedência, informações nutnc.onais 17.000 &:a''a Kç RI 	28,05 R$ 	476.850,00 zt 
Snew de lote, peso do produto, data de fabricação i. , iws 
prazo de validade, número do regi*o no l4nksttno da 

Agncutira/SIF/DIPOA e carwyto de mspeçlo do SIF. 
Isento de moro, odores estranhos, substincias nocivas i 

quaisquer outro tipo de nlpureza. EseofIcaçõe 
npressas na çtópna embalagem. 

VALOR TOTAL DO LOTEi! RI 	 475.850,00 
/1114 i'agWNmc t CSTFMTA Ç CFTC MII fltTfltFNTflC 1 CINflIISMTA 29A 14 

LOTE 29 , VIA EXCLUSIVA ME OU EPP 

ITEM PRODUTOS QIJANr. MARC) tiNjO. PC UNIT. PC TOTAL PÇ UNIT P. PC TO 	P. 

Leite em pó  integral de P qualidade, com no mmnimi 
6,79 de proteina por porção de 269 e rendimento  

minirro de 38 porções por pacote, embalagem p.lmãni 
mnetakzada e peso liquido de no minirrc 1 kg 

acondiconados em fardos lacrados e intactos com lo kg 
A embalagem deverá conter externamente os dados de o.Øafj e nr,a 

dertflcação, proceõ&.da, infrriações numc,onals. 3.000 Kg 1$ 	240$ R$ 	84.250,00  

número de lote, pew do produto, data de rebrcaÇbo e ' 

NN prazo de validade. ri~ do registro no Ministêno d 
Aqloaura/SWJDWOA e carvnbo de inspeção do SIE. 

Isento de moto, odores estraitos, substãncias nocivas 

li 

quaIsquer outro tipo de Impureza. Especifkaçõe 
npressas na prprla enbalagen. 

	

VALOR TOTAL DO LOTE 29 RI 	 $4.I5000 
OITENTA E QLÁA TRO MIL. CENTO E CINQUENTA REAIS 

	

VALOR DA PRESEFITE PROPOSTA - VALOR GLOBAL RI 	£406.084,00 
UM MiLHÃO, QUA IROCENTOS E SEIS Mil E OITENTA E QL/A TRO REAIS 

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS INICIO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: CONFORME DEFINIDO NO EDITAL DO Pregão Eletrônico n° 2018.12.04.1- 
SRP, 0~ entegar os produtos Ildtadosfcontratados no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da orden de compra, nos locais 

determInados pelo árgão solicitante, observando rigorosamente as especificações omitidas no contrato, no termo de referência, nos anexos e dhposlções 
constantes de sua proposta de preço.. 

VALIDADE DA PROPOSTA: PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE SUA APRES&ITAÇÀD. 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofntados estão Induidas todas a despesa inddentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ónus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Dedaransos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em oonfonnldade 
com as exigências do instrr.ento convocatário (edital). 

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

a 
-- 




