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Prsgo&ra da Prefeitura Municipal da I4oflzont4WCa. 
PREGÃO ELETRÔNICO N 2018.12.O01.11 

Objeto: Seleção da melhor proposta para regsUo de çioçcs osar ,do fubjas e eve.'t.as ac sçes e fre': 3 'ert tos nest 	os 

aos alunos assjstdos pelo Programa de flmentação Escolar do municipio de Horiza ,t6CE 

LOTE 11-AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ..v.ØEÇjflO MARCA UNIO QUANT VR.UNIT VR. TOTAL 

Sardinhas 	em 	óleo 	comestivel. 	sem 	iisui'i,iiitus 

Químicos, pronta para o consuma embalagem lota tipo 
abre-MOI, com peso líquido de 	1259 e peso liquido 

drenado 	de 	84g. 	A 	embalagem 	deverá 	conter 
externamente os dados de iGerit fficaÇA0 e procodõncia. 

ROBINSON 
número de late, data de febncaçio 	data de validade. 

CRUSUE 
LATA 18000 

quantidade do produto, informação nu
" 

	por porção. 
R$ 	

4LR$87.~MO1,'0J0 

 

número do regis 	no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA 
e atender as esçeo¼ações técnicas O produto deverá 
avese'fla' validade mEnina de 6 meses a parbr da data de 
e rteça 

- VALOR TOTAL DO LOTE 1  

oitenta e set, mil, oitocentos a quarenta reais 

LOTE 12- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP  

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 - 	MARCA 	LIMO QUANT 	VRUMT 	VR. TOTAL 

Sardinhas 	em 	óleo 	comestivel, 	sem 	conservantes 
químicos, 	pronta para o consumo, embalagem lata tipo 
abre-fácil, 	com 	peso liquido de 	1259 e peso liquido 
drenado 	de 	849. 	A 	embalagem 	deverá 	contei 
externamente os dados de Identácação e procedência. 	ROBINSON número de lote, data de fabricação, data de validade. 	CRUSUE 	LATA 	6000 	R$ 	4.88 	R$ 	29289.00 
quantidade do produto, informação nutricional por porção, 
número do registro no Mirgsténo da Agricultura SIF?DIPOA 
e atender as especikaçóes técnicas, O produto deverá 
apresentar validade mimaria de 6 netos a partir da date de 
entrega, 

- 	 VALOR TOTAL DO LOTE 22 	R$ 	29.280,001  
vinte o nove mil, duzentos o oitenta reais 

13 -AMPLA CONCORRÊNCIA  

-- 	 MARCA 	UNIDCUANT 	VRUNIT 	VIR.  TO 

Arroz branco longo fino tipo t embitilagram pnrnária de 
polietileno 	transparente, 	resistente, 	atóxico, 
hermeticamente fechado por termo-soldagem, com peso 
liquido de 1 kg. contendo Identificação do produto nome e 
endereço do empacotador, número de registro do produto 
no 	órgão órgão 	competente 	o 	procedência, 	informação 	

ITAGUARY 	KG 	2925 	RS 	4 48 	R$ 	13iO4,00 
nutnoonal por porção, data de embalagem e prazo de 
validade 	em fardos lacrados de 30lç9 (espedficeções 
impressas na própria embalagem). Isento de mofo, odores 
estranhos. 	parasitas 	substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de imptveza. Prazo n,lnirno de validade de 6 
meses da data da entrega 





IOIN 
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Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, á base 
farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fõlico. 1 
de gorduras trens e sem recheio, serão rejeita 
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracte 
organolépticos anormais, não podendo apresei 
excesso de dureza e nem se apresentar quebrad 
Embalagem phmWla em pacotes de poliebli 
transparente, resistente e atóxico, lacrados 
identitcação do produto e do fabricante, informa 
nutnoonal por porção data de embalagem e prazo 
vaidade e peso liquido rrinirno de 300g (espeoficaç 
morenas na própria embalagem). acondicionados 
fardos lacrados e intWos com 20 pacotes Isento de rn 
odores esirarrios, substinoas nocivas e quaisQuer ci 
tipo de impureza Prazo mn,mc de validade de 6 me 
da data da entrega 

PELÁGIO 	1 PGT  1 t44C0  1 RS 	7,981 R$ 114.912.00 

quatrocentos e treze mil. duzentos e dezesseis 

LOTE 20- COTA EXCLUSIVA ME 01) EPP  

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT VR,UNIT VR. TOTAL 

Biscoito doce tipo coquinlio de çfimeira qi,àaI4ade, a 
base de farinha de Pigo elviquecida =ri ferro e acido 
fólico 	livre de QO(dttas trens e sem recheio 	serão 
rejeitados 	b.scodos 	mal 	cozidos 	q.snadcs 	e 	de 
caracteres 	organoióøcos 	anormais 	não 	podendo 
apresentar excesso de dureza e neo, se apresentar 
cuebradiço 	Embalagem 	pnmána 	em 	pacotes 	de 
poiietileno transparente. 	'evstente e atóxico 	lacrados 

COELHO PC 24a0 	 6 Sã 14$ 
com identificação do produto e do fabricante, informação ' 
nutncional por porção, data de embalagem e prazo de 
validade e peso liquido minimo de 300g (especiflcaçâes 
impressas na própria embalagem), acondicionados ao, 
fardos lacrados e intactos com 15 pacotes. Isento de moto. 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro 
tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses 
Da data da entrega 

Biscoito 	doce 	tipo 	sortido 	de 	primeira 	Qualidade 
enriquecido com ferro e ácido feio livre de gorduras 
trans 	e 	san, 	recheio 	serão 	rejeitados 	biscoitos 	mal 
cozidos 	queimados 	e 	de 	caracteres 	organcleptcos 
anormais não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço. Embalagem prirrana em 
pacotes de pobetileno transparente, resistente e atótoco. 

2 lacrados 	com 	identificação 	do 	produto, 	informação FORTALEZA PCT 4400 R$ 	6.98 R$ 	30.712.00 
nuticlonal por porção, data de embalagem e prazo de 
validade e peso líquido minimo de 4009 (especificações 
impressas na próprio embalagem), acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. Isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro 
tipo de impureza Prazo r,lnirno de validade de 6 meses 
da data da entrega 

/ ,, 





1/1506_ 
t POrta ;. 

a  

n 

Biscoito 	salgado tipo creiam 	crackir. de pnmeira 
quadade eqrQjeOdO com ferro e ácido fbco • San 
ordijrfl !rar, textura crocante e sem Sabor .matgc 

'es'dual 	serão 	rejeitados 	c'stos 	mal 	coDdcs, 
q .ie.mados e de caracteres oganoIecits afama. Mc 
podendo 	apresentar excesso de dureza 	e nem se 
apresentar qtabradiçc. Emalagem prmána em Pacotes 
de polietileno transparente. resistente e atoco. lacrados 

PE'TVAR PCT 4400 R$ 	6 38 R$ 	28.072,00 
com dupla embalagem com identificação do produto 
informação nutnoonal por porção data de embalagem e 
prazo de validade e peso líquido mínimo de 4009 
(especificações 	impressas 	na 	própria 	embalagem). 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas 
com 20 pacotes. Isento de mofo, odores estranhos 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses da data do entrega. 

Bolacha Amantel9ada de primeira Qualidade à base de 
farinha de trigo eflnquecida com ferro e ácido fóhco, livre 
de gorduras gans e 	sem 	recheio 	serão rejeitados 
bisitos 	mal 	coados, 	queimados 	e 	de 	caracteres 
organoMiptccs 	anormais 	não 	podendo 	apresentar 
exossso de dureza e nem se apresentar Quebradiço 
Entalagem 	pnmfl 	em 	pacotes 	de 	polietieno 

4 
vansgarentt 	resistente 	e 	a~. 	lacrados 	com 

PELAdO PCT 3503 RS 	- R5 	28728 DC 
identificação do 	produto e 	øo fabricante 	informação 
nuticonal por porção data de embalagem 	e prazo de 
validade e peso liquido rrinirno de 3C09 (espeotcaçães 
impressas na própria embalagem), acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com 20 pacotes Isento de mofo. 
adores estranhos. substâncias nocivas e Quaisquer outro 
tipo de impureza Prazo min-mo de validade de 6 meses 
da data da entrega 

VALOR TOTAL 00 LOTE 20 R$ 103.304,00 

cento e três rnIÇzento, e quatro reais 

- 	
rw...:LO.2GEXC13jtflø:ME OU EPP  

rTE CA UNID QUANT VR,UNIT VR. TOTAL 

Biscoito Sequilho teto a base de polvilho doca, gordura 
vegetal e 	ovos, 	isento 	de 	glulen 	e 	sem 	lactose. 
de çrrera quabdade, embalado em sacos de polet4eno 
t'rscafente, resistente a:o,oco hermeticamente fectiado r termo-soldagem, contendo no minnbo 290 gramas. 
cc-,  identrflcaçâo dc pto&to 	irigredeites 	rotulagem 
rutrocrlal nCmemo do lote data de fabricação e prazo de 
validade 	(espeoficações 	impressas 	na 	própria PRODUFORT PCT 400 R$ 	998 R$ 	3 992.00 
embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 	estranhos. 
substâncias roovas e quaisquer outc tipo de impureza. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses da data da entrega, 
sendo que 90% do produto deve estar com suas 
características fis.cae intactas (não quebrados), livres de 
sujidades ou quaisquer 	outros 	tipos de Contaminantes 
como fungos e bolores. 

VALOR TOTAL DO LOTE 21 	1 R$ 	1992 ,00 

três mil, novecentos' nov.nta. dois rsas 

DESCRIÇÀO MARCA UNID 1  QUÀNT! VR.UNIT 1 	VR. TOTAL 

VI  
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Margarina vegetal com sal -551 75% de lipidios. á base 
de óleos vegetais líquidos e lnt.rnt.rtflcados e sem 
gorduras trans, embalagem pornána pote plástca de 
SOOg contendo identl¼açlo do produto e fabricante 

2 informação nutricional por porção, data de embalagem 	ADORITA 	UND 3460 R$ 	5.12 R$ 	11.817.50 
e/ou prazo de validade e S.l.F. acondicionados em caixa 
de papelão lacradas e intactas. Prazo mínimo de validade 
de 4 meses da data da entrega. Especiflcações impressas 
na própria embalagem Entrega mensal. 

quarenta e quatro 

dois milhões, trezentos e doze U. setecentos e noventa e um reais e vinte centavos 

Prazo de entrega: M&wjmo 10 dias a contar do recebimento da ordem de con'p'a 
Validade: 60 (sessenta) dias 

Declaramos, para lodos os rins de direito, que nos preços ofertados estão Incluldas as despesas incidentes sobre o torneamento 
referente a tributos, encargos sociais e demais ónus atinentes é execução do objeto desta licitação. 

Dedaramos. para todos os fina de direito. que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e Que nossa Cala Proposta está em 
conformidade com es exigénoas do instrumento convocatóno (edital) 

Foneza 260edezemtxooe2c1e 

rfi- 
	ffl 





ii5og 
t P4LGINA 	J i 

2 

1 

8 
8 

a e —  - 

4 

1 
0' 

O 

1 X A.II Já 

jâ 

fl 

O .c 

C 

(4) g 

•t 	•1 

tz - 

 a 
c
z 

; 

- 

-. - 

ry  1. C 

: 	
! 	 2 

<0 
.3 

1 	1! !II1.Ui 11 
E 	- 2 

1  
à  ir 

t.E 

o. 
E 

S 

it lhE ii; EH 





3ÇO9 
1" 

PAGINA zt 
o 

1! 

8 

o 	U 10 

4 
4, 

14 
4. 

o 
1 

o) z 

9 

1 o 8 

IHFHIiiI 
ooÔ 

u 

r 
1 •g ° . a. a 

jiva v, 
il k 1 Ii' 

iii11;ttt 

CM (4 





ns~,0 

 
iM pAGfNA 

tSj 

1 
8 
ei 

Èi 

t  
q 

E? 
G.8 o - o 

131 
vEsâ 

1 	1 1 i 

f } 1 

g £ 1 1 1 1 





- vR. TOTAL 
TEM DISCRIÇÃO MARCA UNJO QUANT. 

VALOR VR. UN1T. POR 
VALOR TOTAL POR 

UN1T. (RS} EXTENSO 
EMNW 

dei reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade, in 	natura. CEASA x; 90 10.50 cinqüenta 945.00 t (luarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração 
uniformes e seio defeitos, polpa firme, livres 

centavos e cinco 

- de sujidades, parasitas. la mas. 
reais 

Cento e 
onze mil, 

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

novecentos 
2 

primeira 	qualidade, 	in 	nanira, em 	pencas 
CEASA KG 18750 5.97 

sete 
111.937.50 etrintae 

Integras, tamanho e coloração uniforme, Com centavos 
reais e 

polpa 	time 	e 	intacta, 	devendo 	ser 	bem 
cinqüenta 

desenvolvida, sem danos físicos e mednicos 
centavos 

oriundos do manuseio e transporte.  

Laranja pera tamanho médio, de primeira reais e três reais 
 e  

frutos 	com 	grau 	máximo 	de CEASA KG 16500 
setenta e 

61.875.00 , 

um nu), 
oitocentos evolução no tamanho, aroma e sabor da cinco 

espécie, 	uniformes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos 
 setenta e 

defeitos. 	Armes 	e 	com 	brilho, 	sem 
cinco reais 

machucados. 

dois mil, 
trezentos e 

dez reais e cinqüenta 

4 CEASA KG 225 10.47 
quarenta e 

2.355.75 
e cinco 

Maçã 	nacional, 	de primeira qualidade, 	m sete reais e 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem centavos setenta e 

machucados, sem lamas. parasitas e outras cinco 

impuretas, 	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 qüenta e cinqüenta eiscentos\ 

uniforme, no grau máximo de evolução no 
CEASA KG 11250 2.55 

cinco 
28.68750 e oitenta e 

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

ferimentos ou defeitos, Armes e com brilho cinqüenta 

livre de sujidades, 	parasitas e larvas, sem centavos 

machucados. 

fr 
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PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÀO ELETRÔNICO N° 2018.12.06.1-SRP 

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

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

LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 





t PS$'1'4A 	1 

0, 

Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, 
à base de farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, livre de gorduras trans e 
sem recheio, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, 	queimados 	e 	de 	caracteres 
organolépticos 	anormais, 	não 	podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se cento e 

apresentar quebradiço. Embalagem primária oito mil, 

em 	pacotes 	de 	polietileno 	transparente, FORTALEZA PC 14400 7.51 
sete reais e 
cinqüenta e 108.144,00 

cento e 
resistente 	e 	atóxico, 	lacrados 	com um centavos 

quarenta e 
Identificação do produto e do fabricante, quatro 

Informação nutriclonal por porção, data de reais 

embalagem e prazo de validade e peso liquido 
no mínimo 300g (especificações impressas na 
própria 	embalagem), 	acondicionados 	cm 
fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. 
Isento de mofo, odores estranhos, substánclas 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses da data 

I da entrega. 
VALOR TOTAL DQ LOTE R$: -  311.856.00 

- 	 trezentos e onze mil, oitocentos e cinqüenta e seis reais 

LOTE 20- COTA EXCLUSIVA ME Q$J EPP 

ITEM DSCRIÇAO MARCA UNIO QUANT. 
VALOR 

UNIrEM) 

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 fólico, livre de 
gorduras trans e sem recheio, serão rejeitados 
biscoitos 	mal 	cozidos, 	queimados 	e 	de 
caracteres 	organolépticos 	anormais, 	não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem 

/ se 	apresentar 	quebradiço. 	Embalagem / / 
Pd 

. 
240j 

quatro reais dezinhte 
1 ! primária 	em 	pacotes 	de 	polietileno ESTRELA 4,50 eclnqienta 10.000,00 oitocentos 

transparente, resistente e atóxico, lacrados, centavos reais 
com identificação do produto e do fabricante, 
Informação nutriclonai por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido 
mínimo de 300g (especiflcaçes impressas na 
própria 	embalagem), 	acondicionados 	em 
fardos lacrados e Intactos com 15 pacotes, 
Isento de mofo, odores estranhos, substáncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses da data 
da entrega.  





riã 

1 
P*pn'dA 

Biscoito 	doce 	tipo 	sortido 	de 	primeira 

qualidade 	enriquecido com (erro e ácido 
(ótico, livre de gorduras trans e sem recheio, 

serão 	rejeitados 	biscoitos 	mal 	cozidos, 

queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, não podendo apresentar excesso de / 
dureza e nem se apresentar quebradiço. quatro reais k' vinte mil, 

2 
Embalagem 	primária 	em 	pacotes 	de 

ESTRELA' PCT 1 ,1011 4.67 
e sessenta e 

20.548,00  
quinhentos 

polietlieno transparente, resistente e atóxico, sete e quarenta 

lacrados 	com 	identificação 	do 	produto, centavos e oito reais 

informação nutricionai por porção, data de 
embalagem e prpzo de validade e peso líquido 
mínimo de 400á (especificações; Impressas na 

própria 	embalagem), 	acondiciona96s 	em 
fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 

nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 

Prazo mínimo de validade de 6 meses da data 
da entrega.  

Biscoito 	salgado 	tipo 	cream 	cracker, 	de 
primeira qualidade, enriquecido com (erro e 

ácido (óiico e sem gorduras trans, textura 
crocante e sem sabor amargo residual, serão 
rejeitados biscoitos ma[ cozidos, queimados e 

de caracteres organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se 	apresentar 	quebradiço. 	Embalagem . / dezenove 
primária 	em 	pacotes 	de 	polietileno / 

quatro reais 
euar rI a e 

v 
mil, 

3 transparente, resistente e atóxico, lacrados K1KOS PCT 4400 
q 

19.580,00 quinhentos 

com dupla embalagem com identificação do 
cinco  

e oitenta 
produto, Informação nutriciona] por porção, 

centavos 
reais 

data de embalagem e prazo de validade e peso 

líquido 	mínimo 	de 	400g/ (especificações 

impressas 	na 	própria 	embalagem), 
acondicionados era caixas de papelão lacradas 

intactas com 20 pacotes. Isento de mofo, 
odores 	estanhos, 	substâncias 	nocivas 	e L
e 

quaisquer outro 	tipo de impureza. 	Prazo 
mínimo de validade de 6/meses da data da 
entrega.  

EME 
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Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, 
à base de farinha de trigo enriquecida com 

(erro e ácido fólico, livre de gorduras trans e 
sem recheio, serão rejeitados biscoitos mal 

cozidos, 	queimados 	e 	de 	caracteres 

organolépticos 	anormais, 	não 	podendo 

apresentar excesso de dureza e nem se / 
(1 vinte  

apresentar quebradiço. Embalagem primária sete reais e 
sete mii e 

4 em 	pacotes 	de 	polietileno 	transparente. FORTALEZA PCi" 3600 cinqüenta e 27.036.00 
trinta e 

resistente 	e 	atóxico, 	lacrados 	com um centavos 
seis reais 

identificação 	do 	produto 	e 	do 	fabricante, 

Informação nutricional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso líquido 

no mínimo 300g (especificações Impressas na 
própria 	embalagem), 	acondicionados 	em 

fardos lacrados e Intactos com 20 pacotes. 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 

nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses da data 

da entrega. ______ ________ 
VALOR TOTAL DO LOTE R$: 77.964.00 

setenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais 

LOTE 21' EXCLUSIVO ME OU EPP 

tTEM DESCRIÇÃO MARCA UN1D QUANT, 
VALOR VIL. UNIT. PIOR 

VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 

PO 
UNIT. (R$) EX'TTNSO 

EXTENSO 

Biscoito Sequilho, feito a base 	de polvilho 
doce, gordura vegetal e ovos, isento de glúten 

e 	sem 	lactose, 	de 	primeira 	qualidade, 

embalado 	em 	sacos 	de 	poiiettieno 
transparente, 	resistente, 	ató,dco, 
hermeticamente 	fechado 	por 	termo- 
soldagem, contendo no mínimo 290 gramas, 
com identificação do produto, ingredientes, sete reais e três mil, 

rotulagem nutriclonal, número do lote, data V!TA GULA PC 400 7,94 
noventa e 

3.176,00 
corno e 

de 	fabricação 	e 	prazo 	de 	validade quatro setenta e 

(especificações 	impressas 	na 	própria centavos seis reais 

embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo mínimo de 

validade de 6 meses da data da entrega, sendo 

que 90% do produto deve estar com suas 
caracterftticas 	físicas 	intactas 	(não "II'  
quebrados). 	Livres 	de 	sujidades 	ou 
quaisquer outros 	tipos de contaminantes 

- como fungos e bolores. 

VALOR TOTAL DOtOU R$: 3.176,00 

s mil, cento e setenta e seis reais 
a 





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

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

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

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

Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em 
conformidade com as exigência do instrumento convocatório (edital). 

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

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

26 DE DEZEMBRO DE 2018 
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ITEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES MARCA UND 1 	0111 0111 TOTAL 

Abacate de prvT.eira qualidade. t natura, tamanho médio tamanho e 
coloração uniformes e sem defeitos, polpa firme. livres de sujidades. CEASA 1(0 GO 14,00 1.260,00 

1 parasitas, larvas.  

quatorze reais 
md duzentos e sessenta reais - 

Banana prata tamanho médio (1009), deprimesme 	qualidade, r natura, em 
pencas Integras, tamanho e coloração uniforme, com polpa frme e Intacta, 	CEASA KG 18750 4,99 93562.50 
devendo ser bem desenvolvida sem danos fiascos e mecânicos oriundos do 

2 manuseio e transporle  
quatro reais e noventa e nove centavos 

noventa e Ires mil. quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos  
Laranja posa tamanho médio, de primeiros qualidade, frutos com grau 
máximo de evolução no tamanho aroma e saba da espécie, uniformes. CEASA KG 16500 4,99 82.335.00 
sem ferimentos; ou defeitos, frmnes e com brilho. sem machucados 

quatro reais e noventa e neve centavos 	- 
oitenta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais  

Maçã nacional, de panara qua.idade in nalura, tamanho. cor uniformes. 
sem machucados, sem larvas, parasitas e outras impurezas. acondicionada CEASA 1 	1(0 225 11.99 2.697.75 

4 em caixas de papelão - 
onze reais e noventa e nove centavos  - 

dois rn.I seiscenlose noventa e sete reais e setenta • ciico centavos  

Mamão formosa de primeira Qualidade, com 80% de maturação, frutos do 
tamanho uniforme, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor CEASA xc I1.250 1 2,9 33.637.50 
da espécie sem ferimentos ou defeitos, limes e COM brilho livro de 

5 sujidades parasitas e larvas, ser" macSiados.  
dois reais e noventa e nove centavos 

trinta e três ml, seiscentos e Innta e sete reais e cinquenta centavos  

MetanctagUds,depmievaquandade.cascaintegra.kvredesojcades. F161e 	 .820.00 CEASA 1(0 18000 8.99 
parasitas. uns, tem~e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvIda e madura. com  polpa lime e intacta, sem machucados  

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

Melão japonês, de primeira quabdade, tamanho médio, sem machucados. 
coloração e tamanho uniformes, com grau de maturação adequado, isento CEASA 1  KG 150 299 448.50 
de substincias lerrosas, sujidades 

dois reais e noventa e nove centavos 	- 
quatrocentos e quarenta e 010 reais e cinquenta centavos 

a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE ICE 
PREGÃO ELETRÔNICO N°2018 12.06.1 - SRP 

Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de géneros alwnenticios destinados aos afonos asssbdos pelo Programa de 
Aivnentação Escolar do municipc de Hon,onts'CE, (com ampla participação e cotas 
exckjslvas á ME e EPP). conforme especificações contidas no Termo de Referencia 

ABERTURA CARTA PROPOSTA: 28/1212018 ÁS 10:00 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 28/1212018 AS 11'00 H5 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 R$ 375.761,25 
trezentos e setenta e cinco mil, setecentos, sessenta e um reaisi vInla e aico CliUvos 

LOTE 2 - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

'TEM 1 	 ESPECIFICAGÕES 	 MARCA T-50 1 0117 1 0111 1 	TOTAL 	1 





Biscoito doce tipo coquinho de primeira qualidade, â base de farinha da trigo - 

enriquecida com ferro e ácido lOuco. livre de gorduras trens e sem recheio, 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes de 
polietileno transparente. resistente e atóxico, lacrados, com identificação do 
produto e do fabricante, informação nutricional por porção, data de ESTRELA PCT 9.600 5.59 53664C0 
embalagem e prazo de validade e peso liquido mínimo de 3009 
(especificações impressas na própria embalagem), acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com tS pacotes. Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prato 
mínimo de validade de 6 meses da data da entrega 

cinco reais e cinquenta e nove centavos  
cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais 

Biscoito doce tipo sortido de primeira qualidade, enriquecido com ferro e 
ácido fólico, livre de gorduras trens e sem recheio, serão rejeitados biscoitos 
mal cozidos. queimados e de caracteres organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiça. 
Embalagem primária em pacotes de pobetileno transparente, resistente e 
atóxico, lacrados com identificação do produto, informação nutricionai por 

2 porção, data de embalagem e prazo de validade e peso líquido minimo de FORTALEZA PCT 17.600 3.50 61.600,00 
4009 (especificações impressas na própria embalagem), acondicionados 
em fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da datada entrega 

Vês reais e cinquenta centavos  
sessenta e um mil e seiscentos reais  

Biscoito salgado tipo cream cracicer, de primeira qualidade, enriquecido com 
ferro e ácido fálico e sem gorduras trans, textura crocante e sem sabor 
amargo residual, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organoiépbcos anormais, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacoles 
de polietüeno transparente, resistente e atóxico, lacrados com dupla 
embalagem com identificação do produto, informação nutricionai por porção, P0RTAV1A PCT 17600 4.13 72686.00 
data de embalagem e prazo de validade e peso liquido minimo de 4009 
(especificações impressas na própria embalagem), acondicionados em 
caixas de papelão lacradas e Intactas com 20 pacotes. isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses da data da entrega 

quatro reais e treze centavos  
setenta e dois mii, seiscentos e oitenta e cito roas  

Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, á base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido lOuco, mire de gorduras trens e sem recheio, 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes de 
pouietileno transparente, resistente e atóxico. lacrados com identificação do 

4 produto edo fabricante, informação nutilcional por porção, data de FORTALEZA PCT 14.400 10,20 146.880.30 
embalagem e prazo de validade e peso líquido no mínimo 3009 
(especificações impressas na própria embalagem). acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da entrega. 

dez reais e vinte centavos 
cento e quarenta e seis mii, oitocentos e oitenta reais 

1 VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	J 	334.83200 
trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reas 

LOTE 20. COTA EXCLUSIVA MC OU EPP 

1 TEM 	 ESPECIFICAÇÕES 	 MARCA 1 UNO 1 QNT 1 UNT  1 	TOTAL 

La 





(flsz i 
Biscoito doce tipo coquinho de primeira qualidade, à bate de farinha de trigo  ______________ 
ennquecada com ferro e ácido tólico. livre de gorduras trens e sem recheio. 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos queimados e de caracteres 
organoieplicos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e 
ri"se apresentar quebradiço Embalagem primária em pacotes do 
polietíleno transparente, resistente e t~ U~, coei identificação do 
produto edo fabricante. informação nutricional por porção, data de ESTRELA PCI 2.400 5.59 13.41600 
embalagem e prazo de validada e peso liquido mínimo de 3009 
(especificações impressas na própria embalagem), acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com 15 pacotes. Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquór outro tipo de impureza. Prazo 
minwno de validade de 6 meses da data da entrega 

cinco reais e cinquenta e nove centavos  
treze mil, quatrocentos e dezesseis reais - 

Biscoito doce tipo sortido de primeira qualidade, enriquecido com feno e 
ácido lolico, livre de gorduras traria e sem recheio, serão rejeitados biscoitos 
mal cozidos, queimados ode caracteres organolápticos anormais. não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 
Embalagem primária em pacotes de polietileno transparente. resistente e 
atóxico, lacrados com identificação do produto. Informação nutricional por 

2 , porção data de embalagem e prazo de validade e peso liquido minimo de F0RTAI,atA PCT 4.400 3.50 15.40000 
4009 (esceoftaçães impressas na própria embalagem). acondicionados 
em fardos lacrados e intactos coo. 20 pacotes Isento de mofo, odores 
estranhos, substáncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
minimo de validade de 6 meses da data da entrega 

três reais e cinquenta centavos 	- 
quinze mil a quatrocentos reais - 

Biscoito salgado tipo cream cracker, de primeira qualidade, enriquecido com 
ferro e ácido fõlco a sem gorduras trans, textura crocante e sem sabor 
amargo residual, serão rejeitados biscoitos mal cozidos quevnados e de 
caracteres organciepticos anormais, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem pnmlna em pacotes 
de poiiebleno transparente, resistente e atóidco. lacrados com dupla 
embalagem com identificação do produto, informação nutnciOnat por porção, FORTALEZA PCT 4.400 4,13 18 172.00 
data de embalagem e prazo de validade e peso liquido minimo de 4009 
(especificações impressas na prÕprla embalagem). acondicionados em 
caixas de papelão lacradas e intactas com 20 pacotes isento de mofo, 
odores estranhos, substancial nocivas e quaisquer outro tipo de impureza 
Prazo minln,o de vaidade de 6 meses da data da entrega 

quatro reais e treze centavos  
dezoito mil, cento e setenta e dois reais - 

Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, à base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido louco, livre de gorduras trens e sem recheio. 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organoléptcos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço Embalagem primana em pacotes de 
polietileno transparente, resistente e atôo. lacrados com identificação do 

4 produto e do fabricante, informação nubicionai por porção data de 1 3R1LE2A PCT 1600 10,20 30720.00 
embalagem e prazo de validade e peso liquido no mlnlmo 3009 
(especificações impressas na própria embalagem), acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com 20 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. 

dez reais e vinte centavos 	 - 
tirita e sais iS, setecentos e vina reais 

IVALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	 1 $3.709,00 
oitenta e na mil. setecentos e oito reais 

LOTE 21 -COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

1 ITEM 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA  1 UND  1 ONT  1 UNT  j 	TOTAL 
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quatro mil oitocentos e setenta e dois reais 	 '•;Ç'TQJ 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	23.35 
vias e três mil. trezentos e cinquenta e dois reais 

VALOR GLOBAL GERAL 1 	3.321.723,80 

Validade da proposta 60 (sessenta) dias 
entrega: conforme ordem de compras 
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobra o 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ânua atinentes à execução do objeto desta licitaçáo 

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 convocatõno (edital). 

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 
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PROPOSTA 

Número do Pregão: 	 2018.12.06.1 SRP 

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

Objeto: ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE 
HORIZONTE/CE. (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS EXCLUSIVAS Á ME E EI?). 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Lote: 	 LOTE 20 COTA EXCLUSIVA ME OU EN' 

Especificação do Objeto: 

Biscoito doce tipo coquinho de primeira qualidade, A base de farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido folico, livre de gorduras trans e sem recheio, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e 

nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em paco 	s de polietileno transparente, 
resistente e atóxico lacrados, com identificação do produto e 	o fabricante, informação nutricional 
por porção, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido mínimo de_3OOfppecificações 
impressas na própria embalagem), acondicionados em fardos lacrados e intaZfõs com 15 papotes. 

Isento de moto, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza. Prazo mínimo de validade de 6 

meses da data da entrega. 

Biscoito doce tipo sortido de primeira qualidade, enriquecido com ferro e ácido tolico, livre de 
gorduras trans e sem recheio, serão rejeitados 

biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais. não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes de polietileno 

2 / transparente, resistente e atóxico, lacrados com identificação do produto. Intormação nutricional 
por porção, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido mínimo de 4Q9(especificações 
impressas na própria embalagem), acondicionados em fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. 

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

validade de 6 meses da data da entrega. 

Biscoito salgado tipo cream cracker, de primeira qualidade, enriquecido com ferro e ácido fálico e 
sem gorduras trans, textura crocante e sem sabor 

amargo residual, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, não podendo apresentar excesso de 

dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes de polietileno transparente, 
3 resistente e atóxico, lacrados com dupla embalagem com identificação do produto, informação 

nutricional por porção. data de embalagem e prazo de validade e peso liquido mínimo de 400j 
(especificações impressas na própria embalagem), acondicionados em 

caixas de papelão lacradas e intactas com 20,pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses da data da 

entrega. 

Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, à base de farinha de trigo enriquecida com Ferro e 
ácido folico, livre de gorduras trans e sem recheio, 

serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em 

pacotes de polietileno transparente, resistente e atóxico, lacrados com identificação do produto e do 
fabricante, informação nutricional por porção, data de embalagem e prazo de validade e peso 
liquido no mínimo 300g (especificações Impressas na própria embalagem), acondicionados em 

fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. isento de mofo, odores 
estranhos, substancias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de 6 

meses da data da entrega. 

Marca: 

1 	IFortaleza  





i:s-zs 
PAGA 

2 	ICoelho 	 /) 

3 	ICoelho 

4 	lFortaleza 	 / 

Quantidade :  

2400 

2 	 4400 

3 	 4400v 

4 	 3600 

Valor unitário de cada lote (em RS) 

1 	 4,49 
2 	 3,42 

3 	 3.42 

4 	 3.96 

tal do l.ote(em R$) 55.128,00 
cinquenta e cinco mii, cento e vinte e oito 

reais 

Prazo de Entrega: 	 Conforme Edital 

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

Declaramos que, nos preços ofertados estão Incluiclas todas as despesas Incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdnciários, 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 	nossa 
proposta está em conformidade com as exiflncias  do instrumento convocatório (edital). 

Crateús, 27 de Dezembro de 2018 
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A Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Jioruante/CE 
Secretaria Municipal de Educação 
Pregão Eletrônico ri 0  20:8.12.06-1 SRI' 
Abertura das Curtas Propostas: dia 28* Dezembro de 2028 às iohoomin (Horário de Brasília) 
Sessão de Disputa de Lances: dia 28 de Dezembro de 2018 às tiboomin (Horário de Brasília) 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando fiduras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinados aos 
alunos assistidas pelo Progruma de Alimentação Krc'olar do município de Ilonzonte/CE. 

Proposta de Pflço 

LOTE,, - AMPL.4 CONCORJttQCIA 

1 	 1 M 
..._iJFflTUT%r!_7aII1rüi 

lá!. 	
Unitário 

Sardinhas em ôieo con,eszivel. sem 
cotisen,antes 

 
químicas, pronta paro o 

consumo, embalagem lata tipo abre,  
fácil, com peso liquido de i5g e peso 
liquido drenado de 84g. A embalagem 
deverá conter ~eretamente os dados 
de identificação e procedência, número três n'ais e 

j de lote, dota de fabricação, dota de 	88 	jø000 	taro 	R$ 	3.55 cinquenta,..... liS 	63.900,00 a =~O
trêxi,1 

validade, quantidade do produto, 	 centau.sç 
informação nutridonol por porção, 
número do registro no Ministério da 
Agriculturo SlP/DIPOA e atender as 
espec(ticaçães técnicas. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 
6 meses a partir da dolo de entrego. 

- 	 Valor Global do Lote Ir: 	 £4 	63.900.00 
sessenta e três mil e novecentos rajás 

Sardinhas em óleo comes&ei. sem 
consettarutç químicos, pronto para o 
consumo, embalagem lata tipo abre-
dciL com peso liquido de 2259 o peso 

liquido drenado de 849. A embalagem 
deverá conter ervirrnamente as dados 
de identificação  e procedincia. número 

t de lote, data de ftbricoçâo. data de 	88 
validade, quantidade do proàito. 
informação nlaTicionai por porção, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura S!F/DIFOA e atender as 
especifica~ técnicas. O produto 
deverá apresentar validade minurna de 
6 mesa a partir do data de entrega. 

&,00 	Lata 	RI 	 n'c» 	RI 	
nntreip, mllt 
trasntú. ,tait 

1\ 
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Bolacha Amanteigada de primeira 
qualidade, a base deforinho de trigo 
enriquecida com ferro e dcido fólico, 
livre de gorduras trans e sem recheio. 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados 	e 	de 	caracteres 
organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar 	quebradiço. 	Embalagem 
priniória cm pacotes de polierileno 
transparente, 	resistente 	e 	atóxico. 

quarenta e sete n:t, 
lacrados com identificação do produto 

falador i.t.iø: paladar 
 

PC] P3 	330 
, 	e 

47430.00 quinhento, e t',nt. 
e 	do 	fabricante, 	,nfonnação cnuoUCfl 

reais 
nutricional 	por 	porção, 	data 	de 
embalagem e prazo de validade e ,,eso 
liquido 	no 	mínimo 	3009 
(especificações impressas no própria 
embalagem), 	acondicionados 	em 
roi.dos lacrados e intactos com 20 
pacotes. 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estn,n)705, 	sub,i&ncias 	nocivas 	e 
quaisquer ow.o tipo de impureza. 
Prazo mEnino de validade de 6 moa 
da dota da entrega 

- V. 	Global Loee :9: RI 	254.496.00 
duremos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e natenta e seis reais 

rai 

Rusçoito doce tipo coquinhn de 
primeira qualidade, à base de fannlsa 
de trigo enriquecido com/erro e ácido 
fi3iico. livre de gorduras trans e sem 
recheio, scru)o rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo 
crprcscntar nwwo de dureza e nem se 
apresentar qnebmdço. Embalagem 
primást em pacotes de polietlena 
trwzspartnte. resistente e ciÁtica, 
lacradas. com  idetffifscação do produto Paladar 
e 	do fabricante, 	in/onnaçeio 
r.untonaí por porçda. data * 
embalagem e prazo de validade e peso 
ríq vida mínimo de joOg  (especificações 
£mpressas na própria embalagem). 
;condicionadas em fardos lacrado, e 
intactos com is pacotes. Isento de 
no/o. odores estranhos, subs,tãncsas 
io<i't'os e quaisquer outro t,,o de 
impureza. Prazo mínima de validade 
fr 6 meses da data da entrega. 

t,6reais. tutosrinta 	 1 	sete mil, 
2400 	Pct 	P3 	3.30 	 lis 	7.920.001 nooersitosettiu,te crn l  1 	reais 

Lu 
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Biscoito doce tipo sortido de primeiro 
qualidade. enriquecido cor, frrro e 
óculo fólico, ln'ry de gorduras trans e 
sem recheio, serão rejeitados biscoitos 
risol cordas, queimados e de mroctern 
orpcnolépticos anormais, não podendo 
apresentar ntvsso de dureza e nem se 
apresentar 	quebradiço. 	Embalagem 
nmôria em pacotes de potienleno 

riu nspo rente. 	resistente 	e 	atónco. 
lacrados cor, gI.'ntAcoção do produto, qnzrn reais e dezo:co ria, 

2 infonnação nurric'ional por portão. Fortole.w 44(H Pci' Ri 	4,2 '"te sire R$ 	,&$A,00 setecentos e oile':tu 

data 	de 	embalagem 	e preso 	de 
n'aos e oito reais 

validade e peso liquido mínimo de 
4009 	(especfinzçôes 	impressos 	no 
próprio embalagem), acondicionados 
em fardos lacrados e intocsos com 20 
pacotes. 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. 
ftazo rnlnimo de validade de 6 meses 
da dolo da entrega. 	 - 

Biscoito salgado tipo atam cracker, de 
primeiro qualidade, enriquecido com 
WTO e ácido fiSlico e sem gorduras 
trans, textura tratante e sem sabor 
amargo 	residual, 	serão 	rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organoléplicas anormais, 
não podendo apresentar excesso de 
dureza 	e 	nem 	se 	apresentar 
quebradiço. Embalagem primária em 
pacotes de palietileno ~parente, 

' / 
resistente eatóxica, 	lacrados com 
dupla embalagem com idenhificaçdo do P,  calem l 4400 Pci R$ 	5.69 

cinco reais. 
inserta e neo. R$ 	25.036,00 

unte e cinco 	e 
trinta 	reais e seis 

produto, informação nutricionczl por 'Tflid tal 

porção, data de embalagem e prazo de 
validade e peso tiqw'do nitnirno de 
4009 	(especjflcaçõcs 	impressas 	na 
própria embalagem), acondicionados 
em caixas de papelão lacradas e 
intactas com 20 pacotes. Isento de 
mofo, odores estranhos, substãnci'as 
nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. haso mínimo de validade 
de 6 meses da data da entrega. 

PáØna 9 diz. 
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Bolacha Amanteigada 	de primeira 
qualidade, Ô base de farinha de trigo 
enriquecido com ferro e ácido J*lico, 
(jure de gorduras trans e sem recheio, 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados 	e 	de 	caracteres 
organoldpticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar 	quebradiço. 	Embalagem 
primária em pacotes de polietileno 
transparente, 	resistente 	e 	atóxico, nu mil, lacrados com identificação do produto Paladar. 3600 Ice 11$ 	3,30 

tris reais e mura 
u.880,00 oocentce eokentc e 	do 	fabricante, 	informação "lux 

novis 
.j nurricional 	por 	porção, 	dota 	de 

embalagem e prazo de validade e peso 
liquido 	no 	mínimo 	3009 
(especificações impressos na própria 
embalagem), 	acondicionados 	CAI 
fardos lacrados e intactos com 20 
pacotes. 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses 
do doto da entrega. 

- 	 Valor Global do Lote 20: R$ 	63.624,00 '/ 
sessenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais 

MN 

mossa fina n)o hot dog em 
bafagem 	primária 	plástica 
istente e atôxica contendo ir., 
dades e peso liquido de 5009, com 
ntiflwção do produto, informação 
ticional por porção, nome e 
lereço do fabricante, data de 
ba!age,n e prazo & validade 
poccações impressos na própria 
balagem). isento de mofo, odores 
ranhos, substâncias nocivas e 
zisquer outro tipo de impureza. Na Paladar 
rega o produto deverá ter data de 
Mcoçãn máximo de o,dia e prazo 
limo paro consumo de 05 dias, 
tiro,  dos quais não deverá haver 
!ruçdo dos característicos originais 
produto, como murchar, mofo, era 
rega: quinzenal, diretamente nas 
alo e centros de educação infantil, 
acordo com o pedido feito pelo 
eo de alimentação escolar, em 

,jlo fechado e higienizado. 

cenravos 	• 	68.400,00 	e quatrocentos 13000 	Pci 	P3 	3,80 
frtsnTistoitamtaJ R 	

srsscnmeouom,irl 

'tais 
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leite em pó integral de 	qualidade, 
com no mínimo 6.79 de protcina por 
1N.rÇ4IIJ de 269? rendimento minimo de 
y$ parç4es por pacote. Embalagem 
,,rlinário nietatitada e peso liquido de 
no mínimo s kg, acondicionados em 
kinlen lucrados e intactos com ia kg. A 

embalagem 	deverá 	conter 
externamente 	os 	dados 	de 

identificação. 	 procedência, 
Vinte? Iefr recais e ouvira (uni 

lnfornuaçães 
nutricionais. número de 

Betánua :tO(JO ¼ $5 	2 7.i; Vinte e ts 8$ 	Bsóqo.00 seiscentos 

lote. 	peso 	do 	produto, 	data 	de 
eytcctos flOtSfliO reta. 

àhnnaçdo 	e 	prazo 	de 	L'atalOdt. 
numero do registro no Minuténo da 
Agncultura/StP/DlFO,4 e canmbo de 
inspeçdo do 3EV 	Isento de 	mofo. 
odores estra~ substâncias nocit'as 
e quaisquer outro tipo de .mpvrao. 
~~impressas no prtpn.o 
embalagem 

- 	 t'ator Giobalu o Lote 29: R$ 	82.690.00 
oitenta e San mil, seiscentos e noventa reais 

Valor Global da Proposta: 	 i 8$ 2.364839,00 1 
um inibido, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e noite reais 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que assumimos inteira responsabilidade pelo entrega dos produtos, e que serão 
executados conjbrnie exigência editalicia e contratual, e que entregará os produtos licitados/contratados no prazo máximo de :0 (dez) dias. 
contados do recehi,,uonto do ordem de compro, nos locais detennir,ados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as espenjicaçt3es 
contidas no contrata, no termo de referência,  nos anexos e disposições constantes de suo proposta de preços. 

Nesta oportunidade, Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados es ido incluídas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento rife rentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execuçdo do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e que nossa Cana Proposta está em 
confonnidade com as exigências do instrumento co nt'oco riS rio (edital). 

Validade da Proposta: Cana Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecu tiros da sessão dc abertura desta licitação. cordame 
artigo 6' da Lei n'. :o.5s0/a0oz. 

nde dezembro despiR. 

EIX 
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LOTU - cot* ExcwVvA tE ou £fl 

ESP(CIFICAÇAO DOS PRODUTOS YENS OTO IJND MARCA 
1 	. 

V UIST 	 V TOTAL 	
1 

V TOTAL 
EXW~ 	xinso 

,'Çit '4f 
L,C,tTC JL 	 7$ 

fJ jÇt4, $ 

INA 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÀO ELETRÔNICO N° 2018,12 00 l.SRP 

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 2W1 2P2018 Às 10.00 MB 

DADOS BANCMIOS- BANCO DO BRASIL AGENCIA 1702.711 C1C 122531-6 

OBJETO. SSeçào de mamal pltposa pala 11911110 00 Çt000S visando luluras e esrenIuHis aqusiçóos do gêneros alinenbcos destrmados aos 010001 assislidos pcio 

plog..ma de alimentaça, Escoa no mur.çjç.o de IloivonlesCe 

e scoro doa lipo ccqunho de pnmtr. qsIidàCe, ãOeS400 
IeIIrt,t de vga -rmqac.da coo, 1Sf0 o ácido tolice, Iiri de 

, 	 golduin Iiw'ie lelT' r.C.I0. s.'ão 'ij.WJOI tItOOrIGO mal 
001-doa, q.,e,m.doa o de caleclares o'groIÕc(IcOs AnNma$. não' 

podendo awIaç eacesse de dureza e nem 'O üCYOlOfliW 

qusesediço EITt.I.00I' or.mana Oh Datei., de po'eI 400 

5 2 4Øp1 
 Pc' eni' - v.n.oei.nle reslelenie, 016*00 Iac'ad,. ar. ,dwv.dwaçâo do 

podÃo e do I.tnc.rte .rftmn.àc nuIIoo"aI PCI poçio dei. d 
..t.rngtr o pI.zo a vei,tadee p0110 IsqudO nilolilt dO 30t9 

.etso1cçO.t tOISSSSS ris aorna er,paI.,en, 
.codV)on.00. eIi 115(005 -aCflXSt rtaczcd COPi IS 54Mev 

~de~ 	ei extt'ot ,tMiI.0A. 00V51• 

qIafls O.SO p0 VmU'.a p*Z0 I'WlflIO do vSedO de 5 
— do deu os 

1 RI 	'2000.00 1 #NÜME? 

S500to doce 1.00 001bdO de plw*ra qtsIIde. flIQaCldO cor 
e iodo ISlico. Sn de QOtOatSi flAs 01401 r.cIas.o. .sio 

vietIa001 c.500lto. mal. CO^ t*fl8CO3 edo C*EMIOS 

tIi.ew*pIlcos .r'onrsie. "ao pcdrdo ,cI,,w -lw excesso de 
Outra *00111 se apreserw q..et.adço InInasoom clínica 011 

/ - 	
p*:oles te polielIeno Isinspairte I.,Ieirlo e elósico 180*001 

2 	4 4W 	PCI 	F ho.á 	to.n dor4ilc.çiodO flrod40. into'nlaçAO ÔUM000t PCI porção, 
uIU de Vnbaia$ln  e Prezo de Validado O POlO IIQÃdD mIna 

Icwecdl~ niessa, r*a ørôpa .nb.Iasni) 
arod,c,o'ats em Fartos Suetos ruaM com 70 pocele, 

lwIto te mo  orn esv0fl34 $uIrslàrIlas fltoflto 
IJe $)e( OIfJP?4p3 co -ruren Pa,o nl'rto de ,acdade dOS 

nexos a Ova dx tt*eÇ. 

R$ 	5,00 #NOME? 
/ 

RI 	22.00.00 (INOME? 

440 	pI 

Hm,io segadc ,cc owr' cadier de p- .t.-. QIaó080e. 
wiqacco cri fere e iodo I ce .5(r c'34.l "5*5 ter*.re 
ClOcitII. e mt 5100' 5,590 relcua, .er3c ,Ie,*Oos t,cc.lo. 
mil  cozdo, cuerado, e de cMaCtóres 0Aarcl4ØI,cc, ano-n'a, 
180 p300nOO ao'oer's excesso de 3rez6 e 'cn se Ap'eenlar 

quiorsdiço EIlta'aQaCfl primaria Oh p*tOIfl a. p041 000 

1 / tr,n.p.remle, reeistente e elõxco iacmeJoa cnn IJuota .meoI.gen. 
COn .d.riImFcaçio do produto flIcImflaç*, nèt'.ClWel ps' corçio 
dela do .wnbalapem e ralo de rs dais a risco liqudo nlnmto de 

4002 (espec,roaçÕes smoessas na popo. orbeilgorri. , 
EmOcIonados e11 a-ias de ppelão 'arfadas. ,n,ol.s cn,n 20 
poCIs Istmo de nOO atoles esliatios •bslàncaa, nuova,. 
3e4pjr outro l'po o. npJO2a Pazo minto de val,dide de  

n'eles da 0818 da e1ve05 

500 UNOME? RI 

/ 
220*00 #NOME? 

\41 

1 	36OO 	PCI 	f,'I.lez. 

— _ de prta -- doo à bolal de I&~ de 
'93 eIt4S0d CCII• 'oro e 54o ' co, Livre de a&'a terno 
— ,ecI*O SitIo -.àdc.  b50loe no conte. q.s'*0o.e 
de ca — a 9arlo*000s rcrr%as niu *oQ,ndq apre,e'tw 
excesso de &t,za e neri  .o c.ids queçr.dço Eflaeqe.' 

pI.rrir. em, p(es de pcx'at»eno ranapnnle. ss:crcee 
vÕx. aaaco, 0011 onhiFCàçlo do oro&ro e o, ttr.canlo. R$ 1500 ftNOME RI 

,r9cq,,.çio 0.1' ocos Of PO4913 dama 3. .i1DMs$.Ii. tlt'O de 
raI,dsde e coso líQuIdo O r,,nrno 3COu ,.sc.cifc,çÕ.s vrpinsai 

na rtõpna otitatagem) •CondI000srIOa elo 'creio. eirados e 
.nIacIo, 001120 cocoiea Iswto de noto Oøcmee esbenlol 

;.MeIarcas nocIvas o qtaIar 0111(1 tip ra np.,.en Prazo 
molIna de validade do  neste la dala da e"tea 

£2 





VALOR DO LOTE 20 R$: 110000.00 (CENTO E DEZ MIL REAIS) 

PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM EDITAL 

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS 

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

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 

\4'  

ti 
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PAGINA 

À PREFEruIUisICNICIpALDEBORIZ.ONTF: 
Preflo Eklr6aks N° 20It12.$.I-SRP 

Data e Horário da Dflp.ta: 2$ de Deambro 4.201$. à, 1 I;útbn (iloriS de Unailia) 

Apraeatrno, nn propa e cçoe rdaaue á bçiaçlo a. modalidade PRRGÃO EIflRONICO 4  2$lt12S6.l$RP. que .un scbtco SELEÇÃO DE 
MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUI1JRAS E EVENTIJAIS AQUISIÇÕES DE GÉNEROS A1.IME&IICIOS DESTINADOS 
AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE HORIZOb'TEiCE (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E 

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

In(orma,no, 'fieira ,ubaniujo 34 clàsrnsja, e oondiç&s existentes no Edital e teu, anexos como lambem aos ditanies das Leis e I)caeios que regem este piooedimcnto 

Iicttalõno 

PROPOSTA Iii PRFÇOELETRÕ'SII 

1.p.dI1eaçI.DeaIq 	 Ilisdi Marca IQcoaslI 	 1 	Vá. T.OaI 	1 t.aLald  1 Eaona.v.r.aI 
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qual. SM aaiIn.aals 5qz una  

Validade da P rupcmeta: 64) (na,enta 1 daí. 

Prazo de Entrega: oh acordo cola o Lditaleaeua pratata anelo.. 

l)rclaramoa ajuda que trenon o pino co.becime.to  e atndimento ás exigências de babalstaclo prnátaa neste Edital (artigo li. Sr, do Decreto n° 
3.40a005). 

Declaramos que Irmo, plena aceitação, por parte da proponente. das conatlçóes estabelecida, neste Edital e seu, Amem, e que ateademo, todas as eilgMclaa 
sentida, neste Edital. 

I)eelaraclo e,prtua de que aos preço, colados estão iaelpidaa todas es despesas. tributos e catarias de qualquer .aturna IncIdente, sobre o objeto deste 

preflo ,  nada mau saido licito pleeiear a e.e.c título. 

l}rclaranio,, ainda, que cotamo, eoquadrado. no Regia,, de tributação de Sticroea,presa e Empresa de Pequeno Porte. contorne ealab.lect o artigo Y d. lei 
omplementar li), ate li ate dezembro de 21H16 e lei Federal n° 11.48* de 15 ,1, Junho de 200. 

O licitante declara que, aos ,acorrer apresentado, acima, nua inclu,o, lodos o, tributos, encargo, trabalhistas, prevldenclirio., fucais e comerciais, tinas, 

Iran, ngaroa, deslocamento, de pessoal. custm demaus despesas que postam Incidir sobre o fornecimento licitado, inclnah-e e margem de lucro. 

1) licitante declara que, responde por todo, os prvjuilos. perdas e danos que .enhaa, a ocorrer referntc, ao lran.porte e foraecsenuo do, produto., caso 
,enba a ser co,ilraIa,to. 

Deel,r,mos aluda que assumimos Inteira responsabilidade pela aqislalção doa produtos, e tlue serão eteciatadon conforme exlgi,,cla edilallcia e contraem, e 

que arrio iniciado. • partir da data de reccblsueoto da Ordem de compra, e ainda, que nu, preços apresentado, acima, estio incluso, todo* o, tributo,, 
encargos trabaIb,,la pra ideariam.. facas e comercuala, talas. fretes. ,etun.s. deslocamento, de pessoal. cualo,, demais despesa, que possam incidir sobre 
o (ornecimento Incitado. incluoise a margem de lucro. 

Dcclaremoa, saotí a. penas da Lei, que Ioman,on pleno conhecimento doa produto, objeto deita licitação: que islo ponuso, netobum (ai,, in'epedimo para 
participação desle ceríatue e que no, .olmetemoa a todas n'cláusulas e condições prtvistan reste edital. 

Declaramos que cumpre pleaasrralr os, requasitos de habilitação e que sua propoaea está cm conformidade com na elgincia, do in.trumento cono'ocatório. 
(artigo M. * V. do Dec~ Municipal.' 03*20161. 

Para fazer sole, o direito de prioridade de desempate, a licitante declara. sob a, pena, da lei, para lodo, o* fina de direito q qse se posta pintar. 
especialmente para (are, prosa n'o procesao ticitatóriu que 1cm condição do regime de: 

( a  ) ME/EPP. para efeito do di,poaillso na LC 12317006. 
1 ) cOOPERArIvA. 

Paris 
 deito do diapositivo na lei l"rderal n1 1.41111 de 15 de junho de 2007. 

Declararmos de que assumimos coceira rnpoa,abilidade pela entrega dos produto,, e que serão executados conforme ealfltscia edltaltcla e contratual, e que 
serão iaiàados a partir da data de recebimento da Ordem de compra. 

FortalezsjCe. 28 De Deicinbra, de 2018. 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N'. 2018.12.06.1 - SRP 
À PREGOEIRA DO MUNICtPIO 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

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

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

kg 90 CEASA uniformes e sem defeitos, 	polpa firme, 7,50 675,00 
livres de sujidades. parasitas, larvas. 

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

R$ 2 com polpa firme e intacta, devendo ser kg 18.750 CEASA 
2.89 	54.187.50 bem desenvolvida, sem danos fisicos e 

mecanicos 	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 espécie, uniformes, sem ferimentos ou 4.20 69.300,00 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados. 

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

R$ 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 800% de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

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

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 3,10 34.875,00 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
machucados. \4' 
Melancia graúda, de primeira qualidade. 
casca integra, livre de sujidades, parasitas 

6 
e larvas, tamanho e coloração uniformes, 

kg 18.000 CEASA devendo ser bem desenvolvida e madura, 2,80 46.800,00 
com 	polpa 	firme 	e 	Intacta, 	sem 

L machucados. 

R-12 
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Biscoito salgado tipo cream cracker, de 
primeira qualidade, enriquecido com ferro 
e ácido fálico e sem gorduras trens, textura 
aocante e sem sabor amargo residual, 
serão rejeitados 	biscoitos 	mal 	cozidos. 
queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, 	não 	podendo 	apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. 	Embalagem 	primáfla 	em 
pacotes 	de 	polietileno 	transparente, 
resistente e atóxico, lacrados com dupla 

17. ® 	FORTALEZA R$ 
embalagem com identificação do produto, 4,50 	79.200,00 
informação nutridonal por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso 
liquido de 4009 (especificações impressas 
na própria embalagem), acondicionados 
em caixas de papelão lavadas e intactas 
com 20 pacotes Isento de mofo, odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da 
entrega 

Bolacha 	Amanteigada 	de 	primeira 
qualidade, 	á 	base 	de 	farinha de 	trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, livre 
de gorduras trens e sem recheio, serão 
rejeitados 	biscoitos 	mal 	cozidos, 
queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, 	não 	podendo 	apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. 	Embalagem 	primária 	em 
pacotes 	de 	polietileno 	transparente, 
resistente 	e 	atóxico, 	lacrados 	com 

14.400 PELAdO R$ R$ 
Identificação do produto e do fabricante, . 4,99 71.856,00 
informação nutricional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso 
liquido de 300g (especificações impressas 
na própria embalagem), acondicionados 
em fardos lacrados e intactos com 20 
pacotes. 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos. 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 2R7$6.800,00 

LOTE 20- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

TEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNIO QTDE MARCA uZÃ'o VALOR TOTAL 

E3 
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Biscoito doce tipo coquinho de primeira 
qualidade, á base de farinha de trigo 
enriquecida com feito e ácido fólico. livre 
de gorduras trens e sem recheio, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolepticos 
anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. Embalagem primária em 
pacotes de polietileno transparente, 
resistente e atóxico, lacrados, com 
identificação do produto e do fabricante. 
informação nutncional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso 
liquido minimo de 3009 (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 
minimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

pc 2.400 FORTALEZA 
450 

R$ 
10.800.00 

Biscoito doce tipo sortido de primeira 
qualidade, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, livre de gorduras trens e sem 
recheio, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Embalagem 
primária em pacotes de polietileno 
transparente, resistente e atóxico, lacrados 
com identificação do produto, informação 
nutricional por porção, data de embalagem 
e prazo de validade e peso liquido de 4009 
(especificações impressas na própria 
embalagem), acondicionados em fardos 
lacrados e intactos com 20 pacotes. Isento 
de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo mínimo de validade de 6 
meses da data da entrega. 

1 	i 	
RS 1 

pc 4.400 FORTALEZA 	
4,69 1 	20.63600 

EM 

t  
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Biscoito salgado tipo cream cracker, de 
primeira qualidade, enriquecido com ferro 
e ácido fálico e sem gorduras trans, textura 
crocante e sem sabor amargo residual, 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos. 
queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. Embalagem primaria em 
pacotes de polietileno transparente. 
resistente e atóxico, lacrados com dupla 
embalagem com identificação do produto, 
informação nutncional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso 
liquido de 4009 (especificações impressas 
na própria embalagem), acondicionados 
em caixas de papelão lacradas e intactas 
com 20 pacotes. Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

4,50 
R$ / 

19.800,00 

Bolacha Amanteigada de primeira 
qualidade, a base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico, livre 
de gorduras trans e sem recheio, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolépticos 
anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. Embalagem primária em 
pacotes de polietileno transparente. 
resistente e atóxico, lacrados com 
identificação do produto e do fabricante, 
informação nutricional por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso 
liquido de 3009 (especificações impressas 
na própria embalagem), acondicionados 
em fardos lacrados e intactos com 20 
pacotes. Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

3.600 1 PELAGIO i 
	R5 R$ 

17.964.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE 21--EXCLUSIVO ME OU EPP 
1 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNIO QTDE 	MARCA 	
UVALOR 

NITÁRIO 1 VALOR TOTAL 

ffl 
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Vinagre 	de 	álcool, 	acidez 	volátil 	4%, \to;  
embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 
contendo 500 ml com identificação do 
produto e do fabricante, registro no órgão 
competente, data de embalagem e prazo 2 400 MARATÁ 	R$ RS 
de validade, acondicionados em caixa de 1,98 4.752.00 
papelão lacrada e 	intacta contendo 	12 
unidades. 	Livre 	de 	impurezas. 	Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. - 

VALOR TOTAL DO LOTE 2R3$985,00 
 

- 	 LOTE 31- EXCLUSIVO ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNJO QTDE 	MARCA 	uo VALOR TOTAL 

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

embalagem 	
e 	prazo 	de 	validade, 

	

r 	4 000 

	

g 	
. 

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 
Ilquidos 	e 	Interestarificados 	e 	sem 
gorduras trans, embalagem primária pote 
plástico de 500g contendo identificação do 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

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

350 12 18000 
e/ou 	prazo 	de 	validade 	e 	S.I.F 
acondicionados 	sai 	caixa 	de 	papelão 
lacradas 	e 	intactas. 	Prazo 	minimo de 
validade de 4 meses da data da entrega. 
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. Entrega: mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE 

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

incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à 

execução do objeto desta licitação. 

l)ectarainos para todos fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e 
que nossa Cana Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório. 

Pacajus - Ce, 27 de Dezembro de 2018 
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ØSJETO Seleglo de melhor proposta para registro de preço. visando lv lute. aav.pnivaia aqula,çaes de gêneros *iimerill,,oe d..t.nados coa aluno4 ae.iatdo. pelo Programa 
de AJimantaçio E.00l.r domunioipio o. HorliontecE 

CARTA PROPOSTA 

LOTE 1 AMPI..A CO$1COREMCIA  

'ELI UNIO OTOI 1 	MARCA otSCRicAO V UNIT V UNIr IXT. V TOTAL V.TQTAL E*T. 

Aliarei. de primeira qualidede. In natira. tamanho MdIo, nove realce 
otooentoee 

Rg nTTJ CEASA tamanho e colovaçio ,aiormaig e sem delalto.. polpa P1959 'mata a nove P154490 
5 qu&i'o 

Arme. llvtee de sujidades petaa*ae larva. oeslevee 
rase a noventa 

arena 	prata 	IIs.N.O 	'ódC 	1 Ilagi 	de 	pome 'ri -o..nta. 019100 

qi.dadt. vi  flra. — penca 	tig,aa. larienno mli encentoee 
SO CEASA covotaçio unhform.. com palia.brisa e intacta devendo P5510 

cinco r.aia a dei 
P555 143.27 nt. e te. 

 
as! bem deee'nvolwde, sem danos 0e10 osamnlnlcou 

centavo. 
reale e vinte e cata 

oriunøoe do manuseio e t,enapovta. oeqitavoa 

Lever.a as. tamanha ~. de primar. 	 .."a~. 
ceSto. mata. um  

•vIoe cai. grau sai Inc de evoluça no Wse. e,r%e e sete reais e 	Ifl5 
'v 	d'neM... 

ASA 
saber da aeeicie. 	via-es, a.. ta.vr.eniae oudelevtoe 

P5735 
a cano centavo. 

P4121 23444 Meeq'saVO'ee 
*flreae Ccli. brIlho, cai, macanicadoe. 

~mae nove 
tentevoe 

Maça nacional. de primeira qualidade ir. ..aura, lamento 
dois mil. 

4 Ky 225 C~ eco, uniforme., sem m.cnucadoe, sem Tai'vee. pereestes P11204 
doze recite 

P12 
satecentos e nove 

e outrae Impuras.. acordaclonada em caaaa de papelao 
Quatro centavo. •eae e deromto 

centavoe 

M. lsee. de •u..s y_. ~ 5044 di 
sessrafle. frvloe Se la"o ''°". 	ra- .rseaky.o 

trinta. asia mil 

de evoiu.çêo no leawS,o, aroma 	sabor da eapeêie. teia. Vós teses 
'U 

aetecer.toe e trinta 
5(g i ASA P5327 P334 734.19 e quatro e— a 

te,or,enloe ou detelloe. Armes e com brio,, livra de e sele centavo. 
aeaaenta e nove 

aujldadae. pafleila.alarvae, aemmetl,uoadoa. 
cancro. 

Malancle g~ de pr'r'.e"e quaedede, ceeca iolays. quarenta e quatro 

aw a de W~.peraadae e lava, 	taflisfllO C 
d 	raeie e 

md e Ostenta e 'Mi 
(9 15000 C~ ceicraçIo ..mjonaae levando se bens deaanvovvida e 

P5245 qusaae saco PS44.0SI.l3 
tesa .....nu.    

madura o 	polpa mine e Intacta, sem machvcedoe Via centeios 

MeTIa japonia. de primava qualidade. tamanho rTaódio. qui.'hento. a 

'50 
sem maohucaooe, .~As e amanho uniformes. 004T 

CEM A 

v"reaja e 
anaanaaeela 02 

Clnquentaeum 
(9 

grau de rnaturaçao adaquado, 	sinto da auselanc4ea reaja. do'. 

iarioeea. aupdadel 
c.vae centanoe 

— — 	 VALOØTO  TAL OOLCTIOI: P5300 509,1$ 

trezento. ess, 	oaMoe e noveieala e deac oeaiusae 

LOTE 2.001* EXCLUSIVA SI OU Efl  

IT(M W4lD I QIOL 1 	MARCA ocscpiçko V UNIT V. UNIT DT 9 TOTAL V.TOTAL EXT 

diaentoa e atenta 
Abacate de prin,a qajalidese, 1h ativa. la.eaPe 	ódio. nove rasa e 

K; 30 CESSA ta.ueano a 	ioreçIo waatraee e e.. døeaea, poVi P$a.fl trv.taa nave P22111) 
e si,  .51 e 

ela a. nte e USe 
•"e 'vias  de $updadea. peraaaa, ItIvea catava. 

Centavoa 

Banana 	prata 	tan,rà.o 	midio 	(IOOg), 	de 	primava trinta e lan ml. 

qualidade 	in natura, sus palloaa intagraa. tamanho e oltøcrto...  itenta 

1 Kg 6200 CEASA toloraçlo Uniforme. com  polpa teme a Intacta, davendo P5610 
cinco real, e dei  RISO .517.71 eeetera.ia. 

ser bem doso nvoirlde. aem dance ffeàcoa e macm.ucoa 
cenla'voe 

setenta ...  

orlajndoe do t.,an,aseio e Vs.eeerta. Cerriarce 

Larasle pera tamanho sarne, de pne.eira qualidade quarenta mil 

g 5500 CESSA 
'vAca com grau mójomo de ~~no tae,.enho. doma a 

17.3S 
seta reala e trinta 

P540 405,16 
quatrocentoe a oito 

eebot da eeece. utrrlorma., acm iervnenlos ou Octanos, e cinco centavoa reais adaieaaala 

Armes a com brilho. Cem macl.ucadoa. cantavoa 

Meça rseeedøal, de pias a quesdada. 1h' asa. Ac-'s' o .1.-..,..,i*.. a ate 

4 ' CESSA coe ...Ma.,...... 	ea-caeoa a 	e'vea pa'aai.ae P$ 	4 
Goa.noioa. 

RIÇCI )e tese a eeee 

• a.Sa be,aiveaae. acer.aaened. — eaaa da papallo 
q.JO cantava. 

Mamio 	ormola de piviselra qualidade, com 50% de 
dos, mIl, duienloe 

matuaçSo, frutos de tamanho unitornae, no grau mó*lmo 
Via reaja e vinte a quarenta e quatro 

IÇO 3 	flTT(  T ASA de avoluçlo no tamanho...a saba, da aapecie, sem P5327 P112 244.90 
reais e noventa 

ferimentos ou dala.toa 	lemes e Cr brileTo 11.1. de 
e 'eta convirmo 

eiqadadea parasita e lama. se ,,  mac?Tucadoa 
cantante 

quatorze tIui, 
Meianc.a grauda, de pnme.ta 9w&idade casca nIegra 

do,l rea,l a selecanutra e 

(9 6000 CESSA  
byte 	de 	eujudadae. 	paraaitae 	a 	larvaL 	mentuo Ta 	e 

P5245 quarenta acinoo R$14 893.89 noventa e traeraala 
ooloraç&o unuforrnea. devendo ser bem deaenvolv'da a 

car,tayoa a ostenta e coo 
medvra com polue Arma a v,iacta, sem mechuoadoa. 

caniavoa 

MetAo laponee. de 51,9,1alra quasoeda. tamanho n,tdiø. na reta 
teiMo a ementa a 

uçg 60 CESSA 
aem ,.acliuCadoe, coioraçao e laraenlno uadcr,,.ae. Cola, 155 e seeeer,taeaa 65141.57 

via rasa e 

grau 	metutaçal "'t".~ de auibatanc , aa da aeeaersta e aeta 

tertoeae, a.oudadea. centavos 

VALOR TOTAL 00 LOTE 02. P3100160306 

oem mli, aelacentoe e isa tesa a sai. centavo. 

'Ti 

bVE 
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'CL 

a 

I.acoito 	doca 	lipo 	aoitdo 	da 	prflnawa 	quaIId,da 
annquacido coei (ano a Coado fõeco, avia da gordura. 
trans a Iam raci'aio, 	sano rajaãt.dca bIscoitos (naS 
coildoa, quaanadoa 	a da casota... orgsnolaflcoa 

'~ não podando a.taaant.r a'c.O da doaste a 
na., 	a apeaaartaa qoab'ad'Qo E,.talaga'a p.v'ar. as' 

pedales da poaabiaso tvan.petaata raaet.nt. a atóxico. 	 lu.. 	
'ta a do.. ina .  

lçt 	 1.0.5004 	co., 	ad.noSc.çlo 	do 	pfcOSo 	Infon,laçêc 	ft$4a. 	 ata. nova 	R112 117.14 	
aaaac.ntoa . dota 

nutrcioas — po.~ data da a...bS.gan. • prazo da 	 çanlavoa 	
rasIsaalniaa 

validada a pato liquido minln.o da 4009 (.ap.cdlOaÇÕa* 	
gu.t.o c.ntavOs 

imp.aaaas na p.Õçni. ae.aalagam). acond.tionadoa em 
(ardoa lacrados a ~cos coa, 20 patot.a 'cento da 
moio, odo' a. .at,anhoa. .ubatkiciaa nociva.. quaiquar 
OutrO Ipo da ir,pu.na Prazo .,w.iao da nadada da 

..ataa da data da a.*fl 

Bisooflo 	aalgado 	tipo 	Oaani 	0.50k.., 	da 	prllTiaIra 
quaadada. arelqoacado COM aflO a acido (taco a Sam 
gotdueaa trena. ta.tur. ..ente a a... •abo. amargo 
raaidus. 	sacio 	,a,ail.doa 	b.acoitoa 	rsaJ 	coiida. 
owasnadoa a da careci.. aa or9ancaa0000a 	anaa nao 
podendo aprasasta •.casao da durna a na, aa 

açi.aaantar quaa.adioo tmtalagani pn.vaan. am pacotes 	 •. 	,. 	 Oitant, a aaaa mil, 
500 	ESTREIA 	da polaablaso tr.naparant.. raaiatanta a atózico. 1.1~ 	R$4,9O 	 RUI 204,01 	duzantc. a quatro 

com dupla ambidag..n com idanUf.caçio do produto. 	 arlavo. 	 raai.a oito 
~~Mnutic.onal por porçio date da .n.balag.ma 	 C 	 Cantavoa 
W.. da validada a pao liqoado mirim. da IOOg 
iaapacificaçôaa 	i.no.a.a 	na 	prõp.'a 	am*aSa9an, 
•condic,adoa a.' cs.aa da p.po lacrada, a riacta. 
coa, 20 pacotaa 	1a.M. da rnoo. odc.aaa.Uanhoa 
avibatinclas ncciraa a qu.a.qijac outro tipo da Impureza 
Prazo r,Inano da nadada dat mataa da datada antraga. 

loaaci.a Amanteigada da pr.ewira qualidada £ tia., da 
and., da trigo asqadac.oa tom ano a atado (0400 -na 

da 	Orduis tts#. a san, racha.. 	aario raaitadoa 
base-atos 	mal 	cozido. 	qotamados 	a 	da 	twactalaa 
o.ganolaiptiooa 	avo.,a& 	neo 	podando 	.praaamar 
a.casao da &lrat, a na., a. aptaaastar quabiaço. 
Embalagani 	primária 	a,, 	pacote* 	da 	po'atllar.o 	 savana, a quatro 

4 	1,t 	14400 	ESTRÉIA 	.danbulcaçao do produto a do(taninfd(øI 	RI653 	cinrzantaavaa 	R$94 040.52 
rrutilCaCa"al por po'çào. data da aet.lagaa, a p.azo da 	 caastavaa 
rada a peso kqu.do no tw.o 3002 laapac tcaçóaa 
av.p.aaaaa na p.tprla ambataga.n). acondlcceadoa 
(ardo. 'condoa a intacto. coeI 20 paootaa 	1a.40 da 
moto odoaat aabankoa aubatânc.aa tochas a qualaqu,r 
outro tipo da impureza Paazo n'fimo da validada da 1 
ma.aa da data da ac.lraga 

vMom TOTAL 00 LOTO It 	N$iII.S73A7 
- - 	 trezantoa a dai anova isa, saéacrioa a aa4aaS a tAa raaia a qus..t a aa oaasa,aa 

- — 

 

LOTE 20- COTA EXCLUSIVA M 	ou l,,  
QTDF 1 	~CA 	Q(SCRCAO 	 Y. UNI? 	V. "ff c". 	V. TOTAL 	V. 	TAL IX?, 

Ilacoato doca tIpo coq.S'dio da punia..a qual.dada a flaa 

da la.aasa da Wi90 an'quac.da com lacro a atada  
anta da go(d.jraa trans a sai.' raehaio aartao ralaitadoa 

b.acoilca 	mal 	cozida. 	quaan.adOa 	a 	da 	cara ttaraa 

oaganoiõplicoa 	anormais, 	na. 	podando 	aplacaM,' 

a.caflo da dura,, a nani  as ap.aaanta. quabradlgo. 
Embalagem 	primazIa 	as' 	pacotaa 	da 	p-oiiatilano 	 - 	 quatona mli. 

Pcr 	24M 	PALADAR 
tranap..aeta. 	ra,iatant. 	a 	atónito, 	lacrado. 	cc... 

Cinco remea 
RIS , 92 	Aquanta a do'. 	R$14 70405 	

duzantoa a qusoo 

idantaicaçio do produlo a do (abrtcaa'ta, infor'naçk 	 tesa 0.10 

,utsc.oaial — perflo data da aa'atagan. a prazo da 	 cant,voa 
crtavoa 

n'dada a pato aiq,,ado r.wnao,o o. 3009 iaapac.t'caçõas 

aspi aaaaa na pcop.ta ar*.laganti 	acoridic.oriadoa ar, 
(arda lacrado, a lntacioa coei. 16 paCotaa. iaanto da 
moio, odoraa aatraraioa. aubatAnclaa noc.vBa a quaaqua( 

outro tipo da Impuraza 	Puazo n,lnimo da validada da 6 
.naaaa da data da aa.&aga 





qiç5_" 

9.5<040 	0044 	IPO 	eort.dO 	de 	Pior.era 	quei.d*4. 

e"cuec,do co,., leito e sc.Oo Çtco 	we 0. 90r0uf•S 
.ez, 	t.oi,.io. 	serso 'e)eitadoe 	bl•ooitoe 	mel 

cozido. 	que.m.00e 	e de 	os'ecteree c'gsnoi*çtoo. 
anormal. nau podendo apresentam e.oeeeo de dureza 
nem 	e wecanta, quebradiço !n.b.legem primar.a *M vinte 'p11, 

pecotee de pocelileno trensp.r.nte, re.ieteflte e atõsico, ~te. e ÍeOentoe e 
Pci 4400 ESTRELA lacradob 	lom 	identlSc.çso 	do 	produto. 	lnfO.,,.çào R$4.60 ..eeenta e nove RuO 183,00 csvqutae Se 

nultciomSli 00' POf çso, 451e de en,beuegefn e prazo de crtavoe res 	se. 
.a0ede e peco Ismildo m.a1 de 400g e.peccaç6.. ce,tavo. 
.pneee a. p0çe 	a'*etaq. ,.l eooad.c.onedo. em 
'erdo 	lecredo. e e.itactoe co,. 20 pacotes 	Isento de 
mole oøoee eelie&,oe, eub.ISnoie. nocivas e quaiequet 
o..t,o tipo de impureza 	Prezo mmi,wno d. v.kdsde de 6 

da data da entrega 
/ 

Scco.t 	•e&95do 	opo 	c,eutim 	cresse. 	de  
queedeøe em.qvcc,edo cri ferro e seis. l0co • •e ,  
gadur.. V. teslure 	ocente e sem, sebo' smwpo 
rs.,duec. 	tarso 	'aleitado. 	bleooutoe 	mel 	cozidos. 
queimados e de Larecteres organolêpb.oe .norni.aie neo 

podendo ep.ee.ntsf •,Qeflo de dsøeze e nem 0. 

aprecentar quelirediço Embalagem pomans em p.coiee 
vWliee um md, 

3 PcI' 4400' 
de poilebleno trenapsrenta reelelsal. e .IOs.co . lacredoe 

qvetio'eele. quinhento. e 
ESTRELA 

com dupla embalagem co., IdentMceçao do produto, 
11*4 GO noventa 11$21 551 02 c.a4uea(ae 4..' 

eMc'.nsçeo aac.onal por poçlc dela de en.bagetre 
cwiavoe reNa a do. 

prazo - .5454. e Peso 54..edo muz..o de LOOg 
ce.'tavoe 

e.,ec"ceçtee 	r.flfl 	"a 	e-Ocre 	ernbSsgef.l 
econo.c.oneoe e,. Calca Oe petso cerco.. e intactas 

co', 20 p.colee 	1~ d 	'soto 	odoree •euer.hoe, 
subsiMole. fluo,,.. e queeequ.r ouuo tipo de laipureze. 

Prezo mialmo de validade de 6mes.e .......dsenteege. 

Golacis. Ameataigeoat de P~ qr.ebdade e base de 
1.4,1.. de V,e enriquecias oo..' ien'oe ec'do lb'co. 	e 
ee 	$a'ai#es 	Irei. 	e ser., rec..eo. 	cerco rejelado, 

bacorto. '155 coziaoe, que.,edoe e de 1~`A. 
organoeept.00e 	a,ora.s.a, 	 50 	podendo 	eptessnta 
ssoe.eo de dureza e nemn se eg,re.ente, quebradiço, 

Embalagem 	prlenatle 	em 	pecotee 	de 	polietileno ,w,Ie e Iria mil, 

4 P0' 3.600 PALADAR 
flnsparente, 	resistaIs 	e 	elõeico 	corados 	

Com 
REI 33 

sei e realce 

cinquenta. 1112161020 
quin1.entoe e dez 

idenefloeçio do  ~Lu e do tebelcesnie 	infonnaçso esie e —te 

nuticlons por porçio dela de embeisgen, e e-azo de 
centeio. 

ceeta,Qe 

vaildede e peso llqodo tio 	a1,.o SOOg leepec0ceç0ea 
asomue. na p0r5 a.iceiage..'i ecrec.onedoe e 

wdoe Iec.edoe e alacto. coa, 20 pacotes 	bento d 

mofo, odoqat ccl, e0e. substMoise nocnae e qu*aiqi.e' 
outro tipe de I.M. Prezo rincho de vesdade de 6 

— — — 

 meses da acta de entrega 

VALOR TOTAL OO LOTE IO 11*199037 

e.t.ata e nove md ,ovecantoe e dazolto 'eele e trinta e seta owtavoe 

— 	
— 	 LOTE 2' EXCIUSIVOME OU (PP  

lTD 0140 1 1 	MARCA ~RIC v UNI! V. ÇNT M V. TOTAL V.TQTA& EXT .  

Sieco.to Sequieto leito e base de poPriliso doce gomdur 

vegetal e ovos Isento de glútan e cern iectoee de primeIra 

qualidade. 	entalado 	em 	sacou 	de 	szoiietdeaø 

transparente. 	r.eI.Isnts, 	atõzsco, 	een,.eIJcan,ents 

echado por Is.h.oeoldegea, contendo no .mnimo 290 
grn,aa. tom 	deeiImCaÇaO 00 produto. 	.g'eCe'tee. 005 "5. 

rolueeg.., autiosonai nue'.ero 00 sota dela de iebnceção '.0v ecenta. e trinta 

Pct 00 I4AZISØ4A e p'aro de vrAdede ieepectcaçte. iihtreefle na prõrte R$?16 
__ ,• 	_, 

1142938,71 e edo realu e 

efnidelegem) 	Isento 	de 	mofo 	odo.ee 	eevennoe. 
eclno.o.ta.v.e 

seleala e 040 

eub.tSno.s noces e quelequer outro upo de Inr.oreze. cenlevos 

Prazo rnlnumo de velidede dei meses de data de ent'ega, 
sendo que 9014 do produto deva cela, C. euse 
caeecterlellcee ftescae intacta. jSo quebredoel livres de 

eueiaede. ou ~Que, .~tpoe de coateninentai 
como fungos e bolores 1 

VALOR TOTA1. 00 LOTE 71: 1142*3475 

doie md novecentos e lrmia e Oito reais e eetsrite e Oslo centavoc 

LOTE 22 - AMPLA CONWRRENCtA  

III 14 (1h11) 1 1TD€  1 MARCA lpEScRsÇAQ 	 1 	V UNI! 	1 V. UNIU' 1 	V TOTAl. 	1 V TOTAl. fl'T. 





ril&s~lilsSIj\ 

Sal raitnado 	iodado, 	.n'balag.m 	primk'ia polietàleno 

trar'epsrante. 	resistente. 	atbaioo, 	benaticamer.ta 

techado 	Por 	termoe.oidagen.. 	comI 	identfficaçêo 	do dose mii, 

produto edo rebncante. I.gi.Lio no Órgaocomp.l.nt., 	 atenta aum 'pais avias. 	.. 	 qwnh.ntoa 
Kj 	2 100 	ALTEZA daie da emb~~M' e prazo de validado . peso liquido da 	Ft 	77 	 1142 671,43 

1 kg. acondicionamos em Isidoe lacrados cosa 10 k9. e quarenta. ires 
isento 	da 	Sapucaia.. 	Eapeca4oaç15ea 	impressa, 	na can Ias o. 
própria an,baiag.l,v 

Ten.pa'o condimantado co'ap.Io caseiro liqudo SEM 
PIMENTA. 	conaletanla. 	enidaiagan' 	pnmane 	gani. 
páac. ceatando 600 ml on IdenUfScaçkó do D'adulas 	 quais m.l. 
do fsbeiw,te. n do ragi.b 	a. e.gao cmmpet.aL., deu 	 ias leza.e 	 s.Iscanioa. 

4 	 REO1NA 	de embala9.., e p,szo me vasm.m.. acon..csoaado. e., 	RUM 	caqwsnta. LIS. 	Ali  675,47 	a•ta,t, e ira, real. 
casas da pan5la saasda. intacta coatando 12 esidadsa 	 centavo. 	 e quarenta a seta 
bento de idosas aatrw*oe. subsiancias nwn e 	 o.atavos 
4uaQ..e' tuiros bpoe de .,,puratse 	Prazo mitsM.IO me 
vaamam. de 6 mnn da dita di entrega 

Vinagre de alcool, acamei volítai 4%, .iab.i.g.ra p.lrnáil. 
garrafa piMtsca contendo 600 mi cosa .dentwscaçao do 
produto a do tsbricants registro no 6.g&o competente, dai, mii. duzsn toa 

cri 	2400 	LORO 	data de embalagem e prazo de validade, acondiclonadoe 	Rfl,lO 	 R112,244J0 	e avarenta e iIU•bO oinc oranedei 
em caiza de papelÃo lacrada • intact, contendo 12 centavo. 	 reais e noventa 
uidadaa. Livr, de in.pvrsiaa Prazo mininvo de vaiidade centavoe 
dai m.aea de data da entrega 

VALOR TOTAL 00 LOTE 30 	01$44.57143 
quarenta a quatro ma, gissnA.ato. e setenta e uni isa-. Ç.fln 	e s'te entasaa 

LOTE 31. EXCLUSIVO ÍLO4JU 1, 

ME1,1 LI~ i avoe 1 	MARCA 	O€SCR.ÇÂO 	 V. UNIT 	V UNIT EX! 	V. TOTAL 	V.TOTAL EU. 

Oi,o do .qe refinado ind 1..•i' gera 0. pai coa. conteudo 

de 900 is ar,  ld,aUf.caflo do produto a iaã.icanl., 
inton.taç*o nuincional - porçeo, n'do registro no brflo 	 vinte asile mii, 

O 	4.000 	SOVA 	
Oon,pet,nta. data de embalapam e praia de validade, 	

R6453 	cinquenta eta, 	R$26.lnAi 	
cento evinta e doe, 

sei. re.. . 

acondicionadOs era ca.zae de papelão ".,.a. e ~Luz reais e quarent, e 
contando 20 unldadei 	Isento da odores eeb'a'rnOa, 	

00.u...
cincoosntavo. 

.ub.tànc.aa nociva. e quaiaqu.r auto tapo da impureza. 
Praia do vsiidade isnimo di 6 mesas da dat, da entrega. 

Margarina vegetal com sal - 65 a 76% de iipidioa, a baaa 

de oiaoa vagatale iiq~ a interaste.i*cad.....mv 
gordura. trana. embalagem primaria poita plaatico da 	 .t.a ceico mii. 

SOOg criando idandflcaØo do produto a tabilcanta, 	 qutrt.errtoe a 

2. 	Unid 	34*0 	PRIMOR 	Infocinaçio nut.00na por porçao, data de en.baiagen. 	R$7.35 
 

*125 547.33 	seaaaata e aete 
alt, prazo do valIdada e 511, scracioaadoe em cala 	 cesse a trinta a 

a casco centavo. 

de pedalio lacrada, e SvtaoUe. Prezo 1.o de vasdade 	 055100 c.ntavoa 

da 4 mnaa da mata da enbwga €a..oaç6ee v'.pan 
na pecarIa entalageri. Entrega. aeaes 

VALOR TOTAL 00 LOTES' 	 RI$1.619,60 

cinquenta a um iS. seiscentos a oitenta e nova raaie a oitenta centavo. 

	

VALORQLOSAL D0I LOTflj 	 R63.812.801.S4 
irAj miMA.., orsocentoe e doze mu oltocsrvr.nsnovo,t lar 7Rras)s e o/Tenta e guMi,o cantava, 

	

PRAZO 0€ EetTRLQA: 	 10 (DEZ) DIAS 

PRAZO CC VALIDAOC DA CANTA PROPOSTA 	 60 iSESS€NTAI DIAS 

Oeclaramoa, para todos os uns de direito, que nos praçoa csrtadoe estko lnciuidaa todas as d.sp,saa acidentes soara o foeneclnveeto r.4arantas a trlbutoa encargos soca.. 
demais anus atlnaataa 5 e.acuçao do objeto desta iicutaçao. 

Oeclaramo,, para todos ia mi da direito que cunuprinso, pienrenta o. r.qu.toa da vabittaç&o e que 'oeea Ca't, Propoata au, a. confornadade Dons es ealgêiscs.a do 
lnatnamsato convocatano ieddiwt 

FORTALEZAICCI. 21 da DC.Z(MBRO de 2011 





J6 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE noøjzonn/a  
PREGÃO ELETRÔNICO Pl.° 2018.12.06.1 SRP 	 t'S' 	PAAGfliêA 	' 

OI3ETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuros o .,*-tu 	 de gêneros 

- 	-- 	,, - 	 Escolar do mi 	de Ilorizonte/CE. 

Lorm 1 - AMPLA WNWRJWNOA  

ITEM DESCRICÃO ex 
UNIDE — OTDE 1 	MARc A V 	NI! V. UNIT EXT. V. TOTAL V.TOTAL (XI. 

Abacate de primeira qualidade, In natura, tamanho oitocentos e 
médio, tamanho e cotoraç5o uniformes e sem defeitos, Kg 90 iroihiio ' R$9.5O 

nove reais  e  
R5855O0 ,nta cinquenta  e cinco 

cin quenta centa vos 
polpa Arme, livres de sujidades, parasitas, larvas, 

— — 
reais 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de primeira 
qualidade, in viatura, em pintas integras, tamanho e cento e três mil, 

2 coioraç5o uniforme, com polpa n'me e intacta, KQ 18.750 produtor R$S.5O 
cinco reais e 

P.8103.125.00 cento e vinte e 
devendo ser bem desenvoivida, sem danos Ilsicos e 

cinquenta centavos 
cinco ruas 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

Laranja pera tamanho médio, de Primeira qualidade, 
frutos com grau ntaximo de e,Oiuçao no tamanho, sete reais e 

cento e vinte, 
(9 16500 produtor R$7,40 R$122.100,00 dois mil e cem 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem fermentos 
ou defeitos, firmes e com oremo. som machucados. 

quarenta centavos 
'tas 

Maça nacional. fl primeira qualidade, Ia natura, dois mii, 
tamanho e co' uniformes, sem machucados, sem 

Ko 225 produtor 01412.20 
dato dote rema e vinte 

R$2.745,00 
setecentos e 

larvas, prasitas a 	e outras lmptrezas. acondicionada quarenta. cinco 
em caixas de papeIlO 

— — 
reais 

MalAio formosa de primeira qualidade, Cciii 80% de 
maturação, frutos de tamanho uniforme, no grau 

máximo de evoiuçlo no tamanho, aroma e sabor da 
três reais e tanta 

trinta e sete mil, 
5 espécie, sem ferimentos ou defeitos. Armes e com i(g 11.250 produtor R$3.30 R$37.125.00 cento e vinte e 

brilho livre de sujidades, parasitas e ial'vas, sem 
centavos 

cinco reais 

— 

machucados. 

— 

Melancia graúda, de primeiro qualidade, casa integra, 

- 

6 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

18.000 protiuiiir i5Q dois reais e quarenta e cinco 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e dnquenta centavos mii reais 
madura, com polpa Arme o intacta, sem machucados 

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

Kg 150 produtor gj 370 
três reais e ~ta 

11$555,00 
quinhentos e 

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

• 	

substincias terrosas, sujidades. 
reais  

1 - •. 	VALOR Tott 
— 

t1! 
— 

tnzantcsa-aéi nos e clnaaag - - 

LOTE 2 COTA FWtVAME 0(1 EPP 

— DESCRI CÃO — MARCA V. UNIT V. VNIT EXT. V. TOTAL V.TOTM. EXT. 

Abacate de primeira Qualidade. Iri natura, tamanho 
nove reais e duzentos e oitenta médio, tamanho e coloração uniformes e sem defeitos, Kg 30 Rs285.00 

— 
Polpa firme, livres de sujidades, parasitas, larvas. 

— — 

cinQuenta centavos e cinco reais 

Banana prata tamanho médio (1009). de pnmeira 
qualidade, in natura, em penca integras, tamanho e 

trinta e Quatro mil, 

2 coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Kg 6.250 produtor R$s,So 
cinco reais e 

R$34 37500 
trezentos e 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e 
cinquenta centavos setenta e Cinco 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, reais 

Laranja Dera tamanho médio, de primeira qualidade, 
frutos com grau miximo de evolução no tamanho 

K9 5.500 produtor RI 7,40 
sete reais e 

R$40300.00 
Quarenta mil e 

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

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

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

75 dote reais e ~te novecentos e 
larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada 

K9 Produtor R$112 120 
quinze reais 

— 
em caixas de papelão 

— — 
Manilo formosa de primeira qualidade, com 50% de 

rTtaturacao, frutos de tamanho uniforme, no grau 
miximo de evoéuçio no tamanho, aroma e sabo. da 3.750 6tor R$ 

três mais e trinta 
doze mil, trezentos 

setenta 
espécie, sem ferimentos ou duelos, firmes e coas 

Kg 3,30 centavo, 
RIU 37500 - e 	ta e cinco 

— 

brilhei Ivre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
machucados. 

— — 

reais 

Melancia graúda, de primeira Qualidade, cas(a Integra, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

k9 6.000 Produtor R$2.50 
dois 

M& 
se 111$15.000,000 quinze mil reais 

 cação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e olor cinquenta centavos 
madura, com polpa firme e intacta, sem machucados. 
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n'TE te - £MPIÃ rnuennlNnA 
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Biscoito doce tipo coquinho de primeira qualidade, 6 
base de farinha de trigo enriquecida com ferro e óciiii> 

tõllco. livre de gorduras trens e sem recheio, serão 
reeit.dos biscoitos mal cozidos, Queimados e de 
caracteres organolépilco; anormais, não podendo 

apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
Quebradiço. Embalagem prinilria em pacotes de 

polietileno transparente, resistente e *tóxico, lacrados, re cinco 	ais e quinze 
quarenta e nove 

com identificação do produto e do fabricante, Pci 9.600 çameieire R$5,I5 R$49.440,00 mil, quatrocentos 
informação nutriclonal por porção, date de embalagem 

centavos e quarenta reas 
e prazo de validade e peso liquido minimo de 3000 
(especificações impressas na própria enibaiagens), 

acondicionados em fardo, lacrado, e intactos com IS 
Decotes. Isento de moto, odores estranho,, 

sobstincuas nocivas e Quaisquer Outro tipo da 
impureza. Prazo minirno de validade de 6 meses da 

data da entrega.  

Biscoito doce tipo sortido de primeira Qualidade, 
ennquec.00 coe' ferro e ácido Muco, livre de gorduras 

trans e sem recheio, serão recitados biscoitos n'ai 
cozidos, Queimados e de caracteres organol*ot'cos 

anormais, não podendo apresentar excesso de dureza 
e nem se apresentar quebradiço. Embalagem comilona 
em pacotes  de poletileno transparente, resistente e 

Quatro reais e 
oitenta e três mil, 

atóxico, lacrados com identlkaçao do Produto. 
Pct 17.600 estreia R54,74 setenta e quatro R$83,424,00 

Quatrocentos C 

informação nutricio.,al por porção, data de embalagem vinte e Quatro 
e prazo de validade e peso liquido rnlnimo de 4009 

centavos reais 
(especificações impressas na prõprla embalagem) 

acondicionados em tardos lacrados e intactos cor, 20 
Decotes. isento de mofo, odores estranios. 

tubstãncias nocivas e Quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo minimo de validade de 6 meses da 

— 

data da entrega. 

— — 

B$coito salgado tipo aeam cracker. de primeira 
qualidade, enriquecido coa ferro e ácida fõlico e sem 
gorduras trens, textura crocante e sem sabor amargo 

residual, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolépticos anormais, 

podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço, embalagem primária em oitenta e seis má, 
Decotes de poiletileno transparente, resistente e 

Quatro retem e duzentos e Quatro 
atóxico, lacrado, com dupla embalagem com Pct 17.600 estrela R$4.90 R$86.204,Oa 

identificação do produto, lnfomiação nutrlclonal por 
noventa centavos reais e oito 

irção, data de embalagem e prazo de validade e peso 
centavos 

liquido mínimo de 4009 (especificações Impressas na 
Próprio embalagem), acondicionados em caixas de 

papelão lacradas e intactas com 20 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. 
a 

Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, à base de 

- 

farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fálico, 
livre de gorduras trens e sem recheio, serbo rejeitados 

biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres 
organolépticos anormais, não podendo apresentar 

excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 
Embalagem primária em pacotes de polietileno seis reais e 

novena e quatro 
transparente, resistente e at6xico, lacrados com Pct 14.400 mabel it$6,5 cinquenta e três R;94.040,82 

mil e quarenta 
Identificação do produto e do fabricante, informação reais e oitenta e 

nutrscionai por porção, data de embaiagem e prazo de 
centavos 

dois centavos 
validade e peso liquido no minlmo 3009 (especificações 
impressas na própria embalagem), acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. Isento de 

mofo, odores estranhos, substinclas nocivas e 
Quaisquer outro tipo de Impureza. Prazo rnlnimo de 

validade de 6 meses da data da entrega, 

VALOR ToTxr3o LOTE 	 't' RÇ313;100,90 
trezentos e treze mil, cento e oito reais e noventa centav 

E! 





e 

Biscoito doce tipo coqulnho de primeira qualidade, à 1' 	- 
base de Varinha de trigo enriquecida Com ferro e ácido iaà 	PAGINA 

fólco. livre de gordura, trens e sem recheio, serão 
rejeitados b~05 mal cozidos, queimados e de 
ca'acieres organoitptscos anormais, não podendo C. 	V' 

apresentar excesso de dureza e nem se apresentar - 	------ 
Qi.ebrêdiçO Irnbialagem primária em pacotes de 

Polietileno transp.a'ente, resistente e  atóxico, lacrados, 
cinco reais e QU1flZC doze mil, trezent 

com identificação do produto edo fabricante, Pcf 2.406 gan%eleira RIS IS R$12.360,03 
informação nutricionai por porção, data de enbalagem 

centavo, e sessenta reais 

• p'azo de validade e peso liquido mn.mo de 300g 
especificaçiie, impressas na próona embalagem:, 
afldiclon.dos em tardo, lacrados e intactos com IS 

pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, 
substáncias nocivas e Quaisquer outro tipo de 

- 
itipurna. Prazo minimo de validade de 6 meses da 

dali do entrega.  

Iliscoito doce tipo sortido de primeira Qualidade, 
.'rieicuecido com ferro e ácido lblico, livre de gorduras 

trens e sem recheio, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queinibdos e de caracteres organolépticos 

anormais, não podendo apresentar excesso de durem 
e nem se apresentar quebradiço. Embalagem Primária 
em pacotes de poiletileno transparente, rei stenle e vinte mil, 

atósico, lacrados com Identificação do produto, 
quatro reais e 

oitocentos e 
i't 4.400 estrela R$4,74 setenta e Quatro 111$20.856,00 

informação nutricionai por porção, data de embalagem cinquenta e seis 
e prazo de vaIdade e peso liquido minimo de 400p 

centavos 
reais 

(espeofica(Ões nipressas na própria embalagem), 
acondicionados em fardos lacrado, e intactos com 20 

Pacotes. I,e,to de moro, odores estranhos, 
lubstincias nocivas e Quaisquer outro tipo de 

"pureza. Prazo minlmo de validade de 6 meses da 

- 
data da entrega. 

— a 
tt,icoito salgado tipo cream o'acker, de Primeira 

justidade. enriquecido com ferro e  acido faLto e sem 
gorduras trans, textura crOcante e sem sabor amargo 

residual, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organotepticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço. Embalagem primaria em vinte e um mil, 
pacotes de poletileno transparente, resistente e , quinhentos e 

atóxico, lacrados com dupla embalagem com PCI' 4.400 estrela R$490 
quatro reais e 

R$21.551,02 cinquenta e uni 
Identificação do produto, Infomiação nutnicional por 

noventa centavos 
riais e dois 

porção, data de embalagem e prazo de validade e peso centavos 
ligo do mlnimo de 4009 (especlflcações Impressas na 

prÕpria embalagem), acondicionados em caixas da 
papelão lacradas e intactas com 20 pacotes. Isento de 

mofo, odores estranhos, substáncias nocivas e 
quaisquer Outro tipo de impureza. Prazo mlnimo de 

validade de 6 meses da data da entrega. 

Bolacha Amante.gada de primeira Qualidade, a base de 
farinha de trigo enriquecida com feno e écido lôlico, 

livre de gorduras trens e sem recheio, serão rejeitados 
biscoitos mal coz'dos, Queimados e de caracteres 
organoépticos anormais, não podendo apresentar 

excesso de dureza e nem se apresentai Quebrad.ço 
trnbal.açem prirnána em pacotes de pOl.etiler.o vinte e três mil, 

a 
transparente, ~tente e atóxico, 	os com 

pci 3.600 mabel 
r eis eais e 

Quinhentos C dez 
identificação do  produto  e do fabricante. in'orrnação 

P5653 cinQuenta e três R523.510.20 
real, e vinte 

nutnicional por porção, data de embalagem e prazo de 
Centavos 

centavos 
validade e peso liquido no mínimo 3009 (especificações 
impressas na ordona embalagemi acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. Isento de 

moro, odores estranhos, substâncias nocivas e 
• quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mlnimo de 

validade de 6 meses da data da entrega. 

- • 	 VALOR TOTZVO rtr 	 n$7111,377ar 
-. 	setenta e oito mii, duzaa(gs e setanta e sete reais e vinte a dois centavos  

LOTE 21' ExcLusivo ME OU EPP 

'1 ml 	 OESCRICAO 	 IUNIDI OTDE 1 MARCA 1 V. UNIT 1 v. UNIT EXT. 1 	V. TOTAL 	1 V.TOTM EXT. 1 

LWJ 

L"Uo 
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	 (1 
Ôleo de soja refinado tipo 1, em garraio pai Com 

;onteúdo de 900 ml com identificação do produtos 
?absicaflte, informaçiO nutriclonal Por  porçio, no do 
.egIstro no Õ'gho competente, data de embatagem e 

prazo de validade, acondiconados em caias de 	Gd 4.000 	abe 	11$7.00 
papel&o lacradas e Intactas contendo 10 unidades. 
Isento de odores estranhos, substánclas nocivas e 

Quaisquer outro Ilpo de impureza. Prazo de validada 
mfnimo de 6 meles da datada entrega. 

margarina vegetal com sai - 55 a 75% de lipidios, a 
base de óleos vegetal, Ilquldos e intere,teriflcadose 

sem gorduras trans, embalagem primária pote Plástico 
de SODg contendo identificação do produto e 

2 	
faD,.cante, informaçko nutncjonal por porçSo, data de Unld 3 460 	delicia 	U$S 30 

embalagem e,tOv prazo de validade e S.I.F.. 
acondicionado, em caixa de papeláo lacradas e 

intactas. Prazo minimo de validade da 4 meses da dat 
da entrega. Especificações impressa, na Própria 

embalagem. Entrega; mensal. 

-- 

 

,_tt 	 •o•® 	vinte e Oito ml 
rC" 

vinte e sete mil, 
oito reais 	R$27.840,00 	oitocentos e 

Quarenta reais 

VALOR GLOBAL R$4.017.073,66  
mli e ,etana a tit reSte eltanta e no centavos 	 tL_ 

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

Declaramos, para todos os fins dtdrelto, que nos preços «citados estilo lrickgdas t04M as despeas ifladentes ,0brt- -_ SOS atri6iiti1 
sociais a demais anis aunestn bacuç6o do ob)eto desta llc4tasp, 

Declaramos, pare todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os reots de habilita  
eicigtncies do lnstnjrren;o convocatório (ed; 

a 

a 





LOTE T COTA 	 ttVSnA ME 01' F,PP  

Uni 	 DISCmÇÂO 	 U%10QTVL 	Ma*: VALOR VIiIT 	
LXT. 	TOTAL 	 flT. 

VALOR L'NIT 	-VALOS 	VALOS TOTAL 

Abacate de rinietra quatl,miade, a nataL antanho nuedio. 
nosc coisa e tisnia 	 .latctiTci e ucictia 

SI 	amanho e colotaçàsm wu(onse, o seio defeito,, polpa fume, 	K 	'O 	Ii, Natura 	lesO. 0 	 RS2N.00 

- 	 livres de ais,.Ôdc,. pinstss,  
centavos 	 nne teias 

Rasca cata taziw.bo raso (1 CCtgs, de yratua quaJ.dade. ai  

papa fleme e mtata. d,,~ se bom desaisolisisa. 	
, 	 i :50 	Ir 	nra 	951 .10 	 R532.SC'O.00 

suei. O p000as uia5sai. WiO e oslixaçio ssimLxiix. o.'cii 	 000 reata 	Sitie 	 Vaus 	doe, irei 

finco, e mecinuco. .a,wsjo. do manuseia c vanseco. 

mmvi pera uj.gsnho inóda, mie primeira qualidade. fritos com 	- 

Vau "time de evolução no tamanho, atina e sabot tia cspõcie, 	
'lxi 	lo Satura 	R$730 	

•- Na C tinta 	
liãO '000 	

".,.0 MIL CCChO 

wuil&setncs, icem (..tu, ou difrilus, firmes e coes beilho, seis 	 centavo. 	 e citsiiueiuca tesa, 

'laçi raacacaal, de tires. qua~ es malta. tainha e coe 

nukcmei, seis rn.Jsaaios, sai, Lesas. pn 	e 	an 	Kg 	" 	lii Natura 	1(51 3 . (sl 	urze casa 
t,O5C55O* e 

awna assaiduo tostada «a cana de Pw~ 	- - 
acicata e caco reais 

- Mango founcas 

 

de primeira qualidade. coam SUS de mareação. 

fulos 

 

de tansanho wimist,nc. no vau ,rax,n,o de evolução no 	
di 	

doe irei, VezeiRo. 

05 	lainanho, abusa e sabor da ,sp&lc, sem lecunenlos ou  defeitos. 	KR 	3 750 	Iii Nau. 	1(53)0 	 R512 375.00 	e setenta e caco 

m.eu e coem beilhas Ir,. de sujidades, panaaut" e lanas. san 	 'casa 
cOtiuu,,'s 

I,taa rasd. de 'nuca qualidade. casca sirga. lss,t & 

sujidades. peasiai e lesas. tainha e coleca.ao afoitei.K 
	® 	, 	 R52,'S 	

dois 'casa cintila 	 deaaaaa sal. 
RSI6 500(0 

descuido use bem dcscssoivida, 	et cai polpa frise e .au es, as-os 	 q.uheneoa lassa 

intacta. sem machucadas 

McIhovponts. de prmniare qualidade. lanianho nédio, meis 	 tatu haLl e 	 cento e setaita, 

ii' 	nachocassm.coiosaçl.m e 1~0 ,asifoonet. comgraa de 	K¥ 	'II 	In Nacuesi 	1(51,45 	quarenla e cinco 	1(5172.515 	dma leais 

- 

nnimsaçio adequaS.. 'ir,, ode nibs&&saI,ss 	 .......  jidades 	 cer'lam,ms 

VALOR DOWTR r 	 RtIo? usiso 

as  

1it— 	-- - 

A pREiTm;RA MUNIC1P4L OS lff)RIWNTE-VF 
PnGÀouz*ÓslcON2ols 12 06 1 -SRI' 

FOtTALZZA/CL 27 Dt DCZtMIRO DC $11 

OB.1E10: Sekçao de melhoe pqoçnla pan te,stTo de çevoa suado ~ a cvca. .qsn.çõc. de $uao. 	. 	- 	— ata- auiandoa - ti.ya dc 

Almicritaçio E.col do ltAmKIpaO da Hoeizoa.CE 

- 	 lo. POMPLA CONC0RIDICIA  
r~ DISCRIÇÂO 	 UNtO QTDF. 	MARCA 	VALOR UNIT 	VALOR t:NIT 	VALOR 	VAIA)K TOtAL

KXT 	TOTAL 	LXL 
dc stexi,. q.shM4e 	salsa. crw'Jio sesSo. 

II 	tamanho c 	tonç10 unihwn'a e scsi deEs. poJpa dnuge. 	4 	% 	E. 'na 	RS9.30 	 RUitOø go'. TtC 	ia 	 O400CCI tia e 
de tires 	sujidade'. p.niutas. lana, 0150* 	 geta tais 

lisnana ;uata tamanho md,o loogi. dc ltiTit1 qualidade. eu 
o: 	tflK e n1t detendo aet bem de.csnolnda. 	ano. 	ICj 	11750 	Ii, Nai.a 	R$5.20 	 RSQ7 500.00 natas. rui ~U. IliIe5ns. ~o e colo..çlo wufoeuic. com 	 c.tcO reina e iini. 	 novasla ame nal 

d S caitavo, 	 quíiiiienlos leais 
8 sa.os e crccàaicca onursiou do mancialo e esa.çsale 

1 aloja teia amanho n*d,, da pnn.ena qualidade, friso. coei 
grau masinio dc esoh.ção no tainantuo. atola e naDar h1 	IÇ 	IS 500 	1. Nts. 	R3730 	 RSI20.450.00 	qitafrocaus» e leis teia e Va caio e srat nu. 

'lias liucad1)t 
Maii nacional. 

 
unu(c,nnes scsi, (comentoa o,, delë,lua. terno. e C. tolho, nu, 	 cenas-o, ..mq..tnh. reais 

de wlmetra cual,d.Jr. as naturk lanw.ho e cor 	 dois mil, 
1)4 	isunfkwcs san 	 hucaoloa seis iana 	pnsatas e oarss 	Kg 	225 	lo Natura 	R$13.00 	coze meis 	R32.925.00 	rtosccolulr. e sitie 
- 	.ae:as. azss,S'icsiada rui cana, de ~W 	-     

ManSo Soamos, dc pnnscuta p.andade. coe,' 50% da turaçio. 
Suam 	mie tan,atto IIAIÍLSSTS, tiO 11*0 rr.,itu de e,oha1s, ata Vauta e sele 'iii, 0,K~.   tadot da c,pøç,e. 'cm ~.ouda(e,roa, 

	Kg 	1 .250 	In Natura 	KSi. ii) 	 R137.125,00 	cesutoc nntc tamanho,  cara. , 0.ea tr 
fln'eu e com bnlho n'e de ai,uislaties, panaiatas, lanvaa, ias 	 ceatsvod casco ais 1 ia.líucmkis 

Metam tutudL de wus,cua qualidade. casca Seit, Inc de 	- 
ob 	suqsd.de.. pafasatas e Lesas. tamanho e ccdceaç&o w,i~ 	 dois tina e setenta 	quannla e ,uo, mil Kg 	11000 	laNa, 	R12.75 	 R5.40500.00J desaido se t,,,Jesecsujod. e ,na&s'a. c 	polpa Sire e 	 e 	o trotas-r, 	 e qu.thcntcs reata 
- 	 acata. iam ,,.cbucado.  

Melão japonês. de pisinana qualidade, tamanho adio. san 	 edo reatar 	 p.ashentcn e 
07 	,arnchq,cada,, colu.açi" e ian,asho ,inifbnme.. coes gnau de 	K0 	150 	la Nitre, 	R33.45 	quarenta e 	KV 1' 50 	dezessete reais e 

'raneaçio adequado. 	mia,, tio sub,iSncias leitosas s,iiidacles 	 cccl istms 	 cu,mIucntac eiilas.)5 
-VALORDe) WTLOIT"  	R1308.154,$D  

nn.ewsee auto na. OJøcenftneoiaquflffa • guaua nahs.ciaqase.ua  cenurros 

LOTE). AMPLA CONCORREhCIA I  rEM 1 	DESCRIÇÃO 	 1 UNID QTDE 1  MARCA 	VALOR UNIT 	
VALOR UtulT 	VAlOR 	VALOR TOTAL 

LXT. 	tOrAI 	(Xl', 
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ON 

LOtt - 2.COTA &XCLI S4VA ML OU IIPP  

ITIM DEM2ftIÇÀO L" flTDR MARCA VALOR t,lT 
1 VALO 	INIT 

CXTR. 

VALOR VAIOU TOTAL 
TOTAL CXT. 

dspçc ttpo ccs1isinb, 4o j.ittse'ra qu&tdwle. A ba.c de 

fintOu 	Je filo cariquccida coiti testo e ácida Iblico. Ii'.rt de 

1oeduta, 'rins e sem tioticio. sesSei ic»ítados biscoitos nial 

,o4oa qucuiiadoa e de c.,,ciee, 	.oI,tico. anonisais. 

rilci podendo iesa.lw esceni de d~ enanse apitKRtW 

qyebeaço luttIJã*ctn  ptn.na em p.coict à palietilcrio 

Uaflwtnte. ,wisgenie e 0~.. I..ndo.. 	Iá 	 do : 
Pos 2400 Piilg 

CO ZJI e 
160 RS14 	.00 

Q."."e os 5. cetim 

~0. e do (aNi5- saie. mftcnak, nuaicien.i pos porção. dada -.. KIWTII• T11.11 

deetnbaI.em e pato de sLmuMde e pcio Isqiodo minimo de 

IllelR 1 etpacificiidcs lliiftw,i na p,õpiu cutalagemi 

actInd}ckmflaóas «TI ltdos Iscrido, e inicias com 15 paiiic, 

Isento de tirito, o4oecs cstrsnbo.. wbtlbicia, iiesasa,e 

quaaqoa oi.iw tpo dc mq.clirla Pista moisiano dc s.Iid.dc de 

5 meses da dita da e.oep 

&woito doce liça aocitdo de rwinwn tal 4ale, enqt.d.s$o 

coes r..,, e ácido f6ico, liste de jduris Iria, e sem recheio, 

tecto rejeitado, buacosios mil cotudus, qucmmado. e de 

c.,se,ere, ag.ioltpiicos anomnslma. nio podando aiwadent 

ixCaMo de dweza e neiii 'e .WeKtitW qucb,tdaço In&Iaem 

pc~ ces p100115 de pobetmleesc' nlnpannte- iesiiiceile e 
'""e 'mmc iiiiL aeucemloa 

a~h~ coes 4a:s&alo do ,~sa!i,.inaçk Pci 4 400 bom 5~ R$4I' RI0 610.00 

eu~ pai por~ data de wtalctn e nzo dc .L.dade 
sacou ccli.. os e oel(taIã tias 

o bquado nsnsni mis 4co1 lc.pscmrmmacõcs iTÇcflsaI 54 

prtçna cntualagomn). acondiçio,tks «o úsdo, lacados 

Sacio, com 20 p.sco4cí Imenso de moto. adorem estranho, 

asaba~ nocivas a quaisquer ouuso tipo de inipuleos Prato 

ata,» de v*lidsde de o nse,n da dam, da eiioelt. 

asacodo Nado tapo ueas nckee. de feritra psaiaade. 

fac c ao tio 2&o e san jcr Seis no,, 

Ie,tw. ctocante C San sais.'. ..namo ees,d'aal. scik rejotado, 

bl,c'ommsni,uI condos queuimaslos e de csncIcic, õjtAIk'icp(mcua 

arsonissis, nio podendo 	pic.eimmsi excesso de duse,.ciieni se 

ulicesemium qucbmolmyo h'.risbnlajmem pnusans cm oscilem de 
quais.. «e-ai, e vuilet LSTI mil, 

pm'hetmleoo tr*tispazentc. mesistetile e asôsseo. Iacrsdmn 'cmiii dupla 
Pai 4400 Ikmuo Sabor lOS-lOS novaita e cinco R121.710.00 grI,ccniO, e astenIa 

enul.Iaem 	mtn sSenmm&iIo do produto. mfc.nnaAm, riunciceusl 
111.141,11 leal, 

i's tmc'tÇ.SO. data dc emfl'aiqrn, c pata de 'alaisk c tsr 

ti-podo nusori de 4C51g 1 tspOcmfk~ TrÇICAI 	M IWOÇY14 

ont.lacrn. icceibcasoaiSas em caixas de pcT4o L..radas e 

intactas coas 20 picumes 	sestro Se mo. idarrl ..ts.mtlso.. 

subulárcuas 000ivaae qsaimquce auto tipo de ioipuaen Prazo 

niinutso de validade do e, n'eta. da da:, da enfte1a 	/ 
Fsrlsctsa Aniaoteipd* de leulasili qualidade. A base de (vinha 

de indo eotsuocsia .&t,i (cru' e iodo 	mtaco. Irvn dc wadJai 

11515 e SaIS rem.Stcw ,erI- 'e;efla.Syt bascoisce mil cuz4.'i 

q'seimadis o de cat..lcras ornoIe~ saiu, não 

podendo apfcsoIttil ei-esses de dwen e 50411W 	,raetn 

quebt.dsç.j Entalavam 1iiuiwls e,npicoaos de polsebhetio 

rman.p.itttic. resistente e sufoco, IJCndO, 00455 idautihlcaç&o do / seio reais c ,Oc~u vinte e quatro til. 
PcI 360 0 Minha. I1$6.0 R524 120.011 

dc fatn; 	 su p'm4umo e 	ant. 	lcnuaçso ,wiceial o' 

ele eniaaen, e prazo de validade c pesco liquido tio osaismo 

1 t ecibcadc, inçee.ns na ~ c.rtsl.4rtssS. 

sccajicx,tsk&s eos (viii. l...r.dus e murtas .ees 20 p1CC5 
N~. dc IrJiIÕ, Ócio,., ,sm:ujthos. subiLàss..as saci. asa 

lliaisquct 0000 api ele iimisirc,a Prazo nanulmn de s.lid.& de 

O imiescs da data 'Ia 0h11h55 

- 	 VALOR DO £51T 10 RIS .74000 

othcmuo isul!. nUx'VPUA. a çsanMa 

LOTE 2ImLXCLVSIVOML O( LPP 

llt,l DLSCRIÇÂO 1tT4101 Q'TDE 	MARCA 	VALOR Lsrr VALOR LJIT 
CST. J 	VALOR  

TOTAL J VALOR TOTAL 

EXTI 

La 
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\ %fl (oicel&o em pó. carçsouio por futei eSquecido com ki,o e 

Medo W.e auapeaslo oleota de an SEM SAL O 

peod. 	aio deve cotc, - 	1~ de 	tais. 
Iordwll Iowa, 1oSiaa, aameidas. ganiu,., traiu. 6W, 

uSnear. e .dd.o. em p.00tea pMca de 100$ cem 

udemaScaçio do F°OI ~~ e do lÇlt0 no ~ itilt ViSO 
2 

COeTpC(CnIC. dais de cuitalagem e pato de .bdaule. 
Pci 9.000 Kjnuirno 1(5113 

ao csio. 
1(512130.00 

ctqecta rit 

acotb~ a' bido. lacado, de 14 Prazo de ~ 
insano de 06 meu, apantr da dai, da canga do peoduuo 

Esçcciic~ unçrcuas na prõpcie a*dqeat I.afto de 

mofo. oe. ee,,oe. wk,nMaas uocnt. e qeai.qise 	o - flpodeaTuun.. - 
Sai reSido »dado. cat.ailgem p~ poluetke, 

fiwupotenue. re,i.Iee,i,, .xóuca. Iiee,neceama,ee kcluado por 

teeinoaoidagcm. temi 4&.çlo do peodiso e do h~ 

rcpso .o6rocoaewea.e. Kg 2100 M. c Sol 1(11.14 
~,..1 e  'loira 

R12604.00 
do,, mil, ,e,ue.aioa 

data de embalagem o peno de validade e pelo Ilquado de 1 4 
quisfiu centiroe e qvaao leais 

.oadicmaadc. em Sdo, lindo. cem 30k4 Iue.aoáe 

miçaaezas l.ipcci&açôc, eTwcsuaa na prõpna eaibaiegent 

Ía,ç.o oaõnnuado coeçieto casem, liqaudo SEM 

PllF's'Tk. eoiu.,tcnlc, ctnbelagan peinána gana] plástica 

contendo 3011 ml com udcfl&açio do peodiiio c Si 6&.caaie. 

do Ft$ilU0 lo 09Â0 Coe~ dá- de cti*aàaeio 1 Pato reoipao da 
isucasse qumzemil 

de ..I,d.dc. econdicionedre em cw'a de papeilo sauda e 
Grf 2400 

Case 
RS6.'7 caiqoenla e sete RI 15161.00 .eiecea.oe e 

,ntaLs coactado II unidades (cesto de odore. ewsaboe. 
«ate' lttisi e Otto reais 

.ub,tSsc.ss rw.i*s c quaaqun oito, tipos de uvaia. 1¼e,o 

mínimo de saudada da t, emit, da dais da courcga 

inaexe de alcool. a.jdcs volSt ^ eatalacin p,mnine 

ganeta p4ssoc. «ateado 500 ml com ideodfic.çM do p.odmo c 

do6Ww.nc.r.gunoaow  são -.-, 	.Sedecctaiegcat 
0v! 1400 Munes 1(53.00 cmcoreen 1(512.000.00 dozeisicais 

e ;auo de validade. aooadicsoaseda cai caMa de papelio 

Iscesda. nuscli coesuendo 12 unidade. ( "te de nwurca. 

Pato 	no de sa:.$ajc j c r,scs is ia:. la encs 1 = 	quu.aP o'r miL o.,oa,oae e aose nau 

LO1iti.tL%1VOMKOVF.PP  

(TEM UCSCRIÇ.&O UMID QTDL MARCA 
1 VALOR LJMT 

VALOR tINIT 
1 	VALOR 1 VALOR TOTAL 

EXT. riyrÀL LXI, 

Ole" dt soja itflaa,s, fipo 1, au ~ por coas 	 .c 
SoveS cem sdeatiúcaçio do prodido e bS.cmwe. in(oeriassv 

numciunei por porçio. Cdo registro no ôrglo conçet~ dais 

de a,talqens e peno de vlbe, K~~ em cansa de 
0v, 4000 Soya 1(56.20 

a... reis. e vasTa 
1(524100.00 

~. e quatro mli 

~M~U ona5l ~~10 umidade, Isento de 

odoe., eavriuot soWUacias nocivas e q.s~ aturo iço de 

mveeza Pta,o de vabtdc n 	de e oxi.. da Si da 

eanga 

óleo, vegetes, liqwdoa. ,ntaesienkados e sem govduuu fluiu. 

cfftaIa$enl paisana - plana da 500$ contado 

ideaflhlcaçio dii Itoda) a Mc,c. tskn.açio taflfloeStl P viale e qualso mui. 

2 poeçio. dai, de embalagem coo peno de validade eS.l F. L'nsd 3 4110 flelj.,e 1(57.13 
aol. leais O quinze 

R324982.00 0*ocnlctt e Olteusei 

ucouducionado. em cana da pepelio lacridas e careceM Prato 
c'ct 

e d'is teus — de vabdade de 4 omiti is &ri 45 a,tgs 

EspectAcaçór, mipreasas na próçeia e'ji*alagcus, Enifegi 

VALOR IX) LtWT 1(549.61200 1 
quarenta e aiim sul ialceiflo.rWteiaÃi eto nade 

alor G~ 4u Lata: RI 4 CCI 299.00 Iquaoo aliene sal, d,uenlo, e vasta e nove rema) 
Prazo de Validade da Pragal.: 60 (nucais) dia, 

Praao de F..in: lO (deu dia, 

I)eclnn,oa, pan todo, o* fina de d'mio, que nas oçoi okit.doi estio mcluldaa sadia as dasçeess ucudeoteu totu. o he.ecnaeo refaiama a tobseta. eocaoe tocais a 

dais, aoiwesees a necuiçio do obto dais bceaçlo 

I)eclannios. par. Iodato, fin, de direito, que caspuowo pleaanote oe requisitos de hebilitaçio e qu. sou. ('mia Proposta estÁ em ccekrauedad. oa* is azigiscia do 

coa 'ocat*so (edital 
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Çr 
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t ia  (f ÇO\ A Pregoeira da Prefeitura K~ 	~C 
Seo'etana *.nIøp& de Educaçio _______________ 

L. icrtA'vTE 	2 .1-. \ 
Horizonte - CE 

Pregão EIetr6n.con°20l&12.O6.I'SRP 
Dezembro de 2018 ás 1&^(HorMo de Brasãa) 

- 	ou% 	de 

- 
Dezerlto de 201$ às 1 Ir~(HOrktO de &~) 

FORTALEZA, 27 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Prezados Senhores (as) apresentarmos nona Carta Propoa. 

Objeto: Se4eçjo de metior composta para reglto de preços visardo Muras e event.aas aqi.niçbes de gêneros alrne,tíoos destinados aos anos astdos pelo Programa de 
Alimentação Escolar do município de Horizonte! (1. 

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, 508 AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA UCITAÇÂO; QUE NO P059211105 
NENHUM FATO IMPtOITIVO PARA flRflCIPAC)Ø PESTE CERTAME E QUE NOS SUØMET8IOS A TODAS AS QÂUSUI.s E CONDIÇÕES PEV15TAS NESTE EDflAL. 

LOTE 11 - AtIPIA CONCORRENCIA 
-rfEM PROOUTOt QUNIT. MARC) UNID. PCUNIT. PC TCTÀL PÇUNITP. 

EXT.EXT 
PÇTOT.P 

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

abre-fácil, com peso liquido de 1259 e peso íquidi 
drenado de $4g. A unbaiage'n dewtrá Corte 

ecternamente os dados de identiflcaçáo e p.ocedênoa, tia ,nse ninar, e c*,co 

número de lote, data de fabricação, data de validade, 18.000 88 Lata R$ 	3,66 Rg 	65.880,00 reaentJ en', ,.IL oloca'n.e 
quantidade do produto, Inrormaçio n.Moonal por CStCflw O*?O iafli 

podo. ni'nert do registro rio Mt,Séno da AQnciAur 
SIF/DIPOA e atender as espeøncaçôes téo,as. 

Produto deverá apresentar validade mínima de 6 me-se- 
a oorilr da data de entreoa, ________  

VALOR TOTALDOLOTEII ki 	 65.8s400 
SESSENTA (CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS 

- LOTE 12' COTA EXCLUSIVA ME 01) (PÇ 
PRODUTOS QtIA?r. ..'. - 	. PC TOTAL PÇ UN!T P. PÇ TOl. P 

Sardinhas em óleo comestival, sem conservante 
Químicos, pronta para o consumo, embalagem lata tipt 

abre-fácil, com peso líquido de tZSg e peso l(Qiió 
drenado de 84g. A entaiag&n deverá corte 

externamente os dados de idenbfic*çào e procedênda  
número de lote, data de fabncaç8o, data de validade, 6.000 88 Lata R$ 	3,66 R$ 	21.96400 ta.~  Øoneef o.. 

quantidade do produto, informação nO1oonM por .a.Cna .amta .eà 

i3rçjØ, nCjmeqo do registro no Ministério da  
SlF/DIPOA e atender as eweclflcaçóes técnicas. 

Vodç40 deverá apresentar vaidade m i  ,ima de 6 rnese 
a partir da data de entrega 

VALOR TOTAL OOLOTb 22 R$ 	- 
ViNTE E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS 

LOTE Ï_ AMPLA i&.CORRENCI) 

L  PRODUTOS uANT MARC? UNID 

. 
PÇ UNIT 

. 
PC 	Qrfl PC UNrT P. PC DT. 

- &z branco loo A 	tipo 1, embalagem Primária de 
polleoleno transparente, resIstente, atóxIco, 

hermeticamente fechado por termo- soldagem, com, 
peso liq ilda de 14, conteCo: lderdlcaçõo do pro&*o. 

nome e endereço do empacotador, número de reQlSbt onn n,i4 ceatqe 

do produto no 60980 ompetente e procedência, 
1 

lnforr,aç5o nutocional por porção, data de embalagem 
2.925 UAGUARI K'; R$ 	3.81 R$ 	22.244,25 aresta e ii ,,,  qeato iaM. 

prazo de validade, em fardos lacados de  JOkç 
.yamraeo. v.re e oscc 

ca'bvo, 
(espeotcaçâes imprenas na ptla embalagem). 

Isento de mofo, odores estranhos, parasitas, substinclai 
nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza. Praz< 

n,frifrno de validade de 6 meses da data da entrega. 
. 

Arroz Pa,ilszado longo fino tipo 2, euitiaíagefn primare 
de polietlleno transparente, resistente, atóxico, 

hermeticamerte fechado por termo- soldagem, com 
peso líqui de 1 kg, contendo: ldeftllscaçao do produto, 

nome e endereço do empacotado., número de reg'strc 

2 
do produto no órgão competente e procedéncia, 

24750 [TAGUARY R$ 	381 R$ 	94,29 
tida 

ORSW. aval 

ASIC lnntoee 
øotana e—e 

Informação nuolcorlal por porçio, data de en'balaçeoi e 
7,50 

 
prazo de va&i ei' fardos Lacrados de 3Ok9 

(especificações impressas na própna embalagem). 
Isento de moto, Odores estranhos, parasitas, substância! 

nccivas e quaisquer outro tipo de Impureza. Prazo de 
validade minlmo de 6 meses da data da ettega. 

VALOR TOTAL OOLOTEIJ R$ 	 203.441,75 
CENTO E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO aNTA VOS 





— Biscoto salgado tipo cream aadteç, de pømsi f J qualidade, enriquecido com feno e ácido fólico e ser! 
gorduras t^textura croclite e se" sabor anwgc 

rNA 
/ 

residual, serão rejflados bcscoltcs mal cozidos \ 3' 

queimados e de caracteres organoléDbcos anormais, nic - 
podendo apresentar exCeo de dureza e nem, S -.. -. 

apresentar quebradiço. embalagemprimána em pacotei 
de 	 ato~,,, transparente, resistente e ató, lwado mati 

cri dupla emb~ cr' .deritflcaço do pmo&ko, 17.600 $ 	551 «5 	103.3140 flflaS  

informação nutncional por porção, data de embalagem t 

prazo de validade e peso liquido min.mo de 4009 
(espeoftcações rçressas na prõpfla embalagen), 

acondicIonados em 
 

~soe papelão lacradas e rntacta 
com 20 pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, 

stjbstjrcas nocIvas e quaiflief oito tipo de SflÇureza 
Prazo mínimo de validade de 6 meses da data da 

entrega.  

— Bolacha 

 

Arnante~ de prr.en quaidade, á base de 
farinha de Indo enriquecida com feno e ácido fólico, livri 

de gorduras trans e sem recheio, selo 'ejetado' 
biscoitos mal cozidos, queimados e de ca'actere' 

organolépocos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentai' auebraø'ço 

&~ pnmána em pacotes de pcletlenc 

3 transparente, resistente e atóxico, lacrados COfli 14.400 PdLõdaI PC R$ 	3,40 R$ 	48.96400 qanøte aj .otaaQa 
dent&açãc do produto e do rabncance, in(ornaç& c.m, •e1, ,ses 

nuuioonai por porção, data de embalagem e prazo de 
validade e peso liquido no mínimo 300g (especlfIcaçõe 
mmp.eas na própria embalagem), aCor'dlOOradOs e' 

— fardos lacrados e intactos cem 20 pacotes. Isento de 
mofo, odores estanhos, substâncias nocivas e quaisue' 

outro Doo de moinha. Prazo mínimo 

-- 	 VALOR TOTAL DOLOTEI9 R$ 	 262.35j00 
DUZENTOS E SESSENTA 50015 MIL, rREZENrOSE CINQUENTA E DOIS REAIS 

— 	 tQfl 20- OTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
PROOUTO QUN4T. MARC' UNID. _ PÇUNIT. PÇ TOTAL PçUNrTP. 

EXt 
PÇTOLP. 

LXt 
- Biscoito doce pilo coquinho de primeIra qual_idade, 

base de farinha de lago enriquecida com ferro e ácido 
fólico, livre de gordmfls trans e sem recheio, seu 

rejeitados biscoitos mal cozidos, queh'nados e de  
caracteres organolépbcos anormais, não podendo 

apresentar excesso de dureza e nem se apresenta 
quebradiço. Embalagem ~da em pacotes de 

polietiefio transparente, re9stente e atSco, lacrados 2.400 Palaó pel R$ 	3,40 R5 	8.160,00 

— 
qaneze 

01% "14 

n ideribticação do produto e do rabocante, infonnaçhc ce-. rue 

nutrloonal por porção, data de embalagem e prazo de 
validade e peso liquido mínin,c de 39 (espectkaçôe 
mpçeas na própria embalagem), acrdldonados ST 

fardos lacrados e intactos com IS pacotes. Isento de  
mofo. odores estranhos, subsdtclas nocivas e QuailqJe 

oi#o apo de imp,nza. Prazo mínimo de vaidade de 

Biscoito doce Upa sortido de prvnemi lualidade 
ere4queddo com feno e ácido fólico, livre 	rdura 

trareie sem recheio, serão rejeitados bos ma 

Nduma 
coados, Queimados e de caracteres 

anormais, anormais, não pooendo apresentar excesso 	i 
'nem se apresentar quebradiço. Embalagem primária em 
pacotes de polietileno transpare'te, resistente e atóxico  

lacrados com identiAcação do produto, informaçãt 4.400 fortaicha 1 R$ 	4,40 «5 	19.360,00 qi,a,r,,re (,errnr,n 

nub'lclonai por porção, data de embalagem e prazo de 3W' 

vaidade e peso líquido miM-no de 4009 (espeotic~ 
e-npressas na própna embalagem), acondicionados em 

fardos lacrados e intactos com 20 pacotes. Isento de  
m&o, odores estrartos, subacias nocIvas e quaisque 

outro tipo de impureza. Prazo mínimo de vaidade de E 
- n.esesda data daentrega. 





/Çtt;>\  
&scoito salgacio ORo atam abck&. 

de 

 pnrnelri 
 

Q~, enriquecido cor as 	- 
gorduras trens, textura ci-ocanteesem satioramargc IA 

/ res*ojal, seio rejeitados biscoitos mal coados L .  

queimados e de caracteres otgan00cos ar1nais, n& 
Podendo apresenta, excesso de dureza e nem 

s 
açenrr Quetradiço Ernbatagecn pr.n4na em pacote - 
de polietileno transoarence, resistente e SEco, Iwado 

 
com dura embalagem com identlficaçio do produto, 4.400 Fortaléza PCI R$ 	5,87 1$ 	25.828,0O  

srrna* n.Ânoonal por porçio data de embalagem e ''" vMs . 	IWM 

Prazo de validade e peso liquido minn'o de 400ç 
(esDeocaçcs unØrenas na pmtçria embalagem), 

acondiCIonados em caixas de pagetio Lacradas e intacta 
com 20 pacotes. Isento de mofo, odores estranhos. 

,tqinoas nocivas e quaisquer outro tipo de impureza.  

( Prazo mirim de validade de 6 meses da dita da  
entrega.  

8olacta Amanteigada de pnmelra qualidade, á base di 
fanrta de trigo efr%quecca cor" feno e ácido Mico, kvm 

de gorduras trans e se" recheio, saio 'ejetado 
b.scokos mal cozia, queimados e de caractere 

organoléoacos Wr'&4, nio podendo apresenta 
excesso de dureza e nem se apresentar quebrad.ço, 

Embalagen pninársa em pacotes cie polietileni 
Uaflsoarent& resistente e atóxico, lacrados cor 3.600 Palajai PC R$ 	3,40 P5 	1224400 •&nata 

miL 
Lesaras. 

idelttlflcaçio do produto e do fabricante, informar&  
flisidonal por poçio, data de embaiallem e prazo de 

validade e peso Uqudo no mírWr,o 3009 (especncaçõe 
impressas na p.tpria embalagem), acondioonados en 

fardos lacrados e r*actcs com 20 pacotes. Isento ai 
moto, odores estranhos, substincias nocivas e quaãsqae 

Outro tipo de impureza. Prazo mínimo de validade de e 

VALOR TCAL 00 LOTE 20 R$ 	 65.3891 00 
SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS 

LOTE 22- AMPLA CÓNCORRËNCIJ 
rTEr.I PRODUTOS Q&JAKT. MARCA UNtO. PÇ UNIr. PC TOTAL PÇ UNII P. 

EXT. 
PÇ tOY. 1 

[Xl 

Pio massa fina UDO Nt dog em embalagem pmmérli 
plástica resistente e atóxica contendo 10 unidades i 
Mo líquido de SOog. com  decaçio do proõso, 

informaçio nutilcional por porçâo, nome e endereço do 
fabricante, data de embalagem e prazo de validade 
(espeoficaçóes impressas  na pn51a errtaiagen) 

Isento de mofo, odores estranhos, substindas nocivas i nó 55Sf Dftøt5 mIL 

1 quaisqueroutrotipcdetmpurtztNaenoegaOprO&tC 18.001 Paiac4r PC P5 	3,91 RS 	70380,00  

deverá te data de fabrlcaçk máxima de Oldia e prazc (WS osa'U tais 

mínimo para consumo de 05 dias, dentro dos quais nic 
densa haver alteração das côracteristicas onginais dc 

produto, como murchar, moto, etc. Entrega Quinzenal, 
diretamente nas escolas e Centros de educçio infantil, 

de acordo com o pedido fflo peto nudeo de altmtntaçic 
escolar, em veicuo feOiado e NØeizadc 
-- -------------------- 

VALI/ti IVi#ILUVLUICd fl 	 FV.JOU,W 

SETENTA MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS 

LOTE 23 - COTA EXCLUSIVA ME 04) (P1 

rItM PRQOUTOS Q4JANT. MARCA UNIO. PÇUNrr PÇ TOTAL PÇUNITP 
EXTI 

PÇTOT.P 

Pio massa fina tipo hOt dop em embalagem pr.nána 
plástica resistente e atóxica contendo lO unidades 1 

peso líquido de SOOg, com identificação do produto, 
informação nifl,00nal por porção, rane e endereço di 

fab'icante, data de embalagem e prazo de validadi 
(espeotcaçàes impressas na própria e'nbalagen) 

isento de moto, cidoms estranhos, ,Cstinøas nonris 9 nó ,MSS ,mt. . nó 

1 quaisquer outro tipo de Impureza. Na ertega o produti 6.001 Pilada PC P5 	3,91 R5 	23460,00  
Cfflt,•Vfl• teSSat5 ISSIS 

deverá ter data de fatincaçio máxima de moia e pr 
mkemo para consAr,o de 05 dias, dentro dos quais nic 

deverá haver alteração das caract&sticas &gina di 
produto, corno murchar, mofo, W. Entrega quinzenal, 
diretarneite nas escolas e centros de educação da,d 

de acordo com o pedido feto pelo n&leo de aumenta* À 

escolar, em veículo fed'aOO e N'gienizado 
 

VALOR TOTA LOOLOTEJJ P9 	 23.460,00 
- 	 - ----------------a,-. aesrC 

~E E IRES 4I4, QUA Iwoan' LO C acaa'.' 

0  age 





P*OQ4JTOç QIJANT. MMCA UN!Q 
OTAI PCJTt%I  

leite em pó w~ de i°  ~Idade, com no rnlnjm VJi 
prote. G.lgdena Por porç6ode 26geredr,ent 

ÇJ 
nmo de 38 porções por pacote. &nbalaçrn V""  

rT 

metaãz 	e peso «Quldo de no IflflIffi3 1 kg, 
aconØicJonados e" fardos lacrados e intactos com lo g 

A embalagem deveri conter nteçnwrentr os dados ao 
ideit%caçJ, procedência, informações nutpcionalç !7.00( Retina 9 RI 76850,00 rente e oiro , b 

CiflTOi entoes 

ttAte e 
númn de lote, peso do produto, data de fabricação t• 	C s.a 

prazo de validade, número do reflro no Mnlsténo di 
Agncufture/SIF/DIPOA e carvnbo de Inspeção do 5ff. 

Isento de moto, odores esb'art,os, subhnoas nocivas i 
Q"~ outro Upa de «pureza. Especfficaçõe 

"essas na própria ernóalage'i. 

raL&fll&1AL13UL0fE13 RI 	 476.850,00 
vuei fflVCflJ IS t C'CNTA (Sfl5 N14 OITOCENTOS 

LOTE 29 ' ITT!.! 	 PRODUTOS 	QUANT. 	MARCi 	UNID. 	PC (i'JFf 	 PÇ TOTAl 
COTA eXÇLU$IVA 

PÇ UNIT P. 

E C!NqvENrA REAIS 
MC OU EP 

PÇ TÕT. P 

leite em pó integral de 2 .  gj$dad, conn no minffni 
6,79 de prcte*ia por porção de 269 e rendimento  

n*lno de 38 porções por pacote. Embalagem prvnkn4 
metahzada e peso h'QuIdo de no ntno 1 kg, 

adicionados em tardos lacrados e intactos wn 20 kg 
A embalagem devei conter externamente os dados di. 

dtrtlticaç$o, procedência, infomações nutmoonais, 3.000 Sei» a l(ç R$ 	28,05 RI 	84.150,00 • rtZu 

• 
- ' 

s' 'únero de lote, peso do produto, data de tatncaçlot ' 
piazo de validade, número do registro no Minjt&lo de  
A9icultura/SIF/DIPOA e carwnbo de inspeção do 5W. 

Isento de moto, odores tsl]'irtOS, subkcias noc'yasl 
Quaisquer outro tIpo de Impul-era. Espeof.caçõe 

nipressas ria própria embalagem. 

	

VALOR TOTAL DO LOTE Z9 R$ 	 94.150,00 
OITENTA (QUI TRO MIL,, CENTO E CiNQUENTA REAIS 

	

VALOR DA PREãWi3#OST4 - VALOR GLOØÁL 1$ 	1.40 054,00 
UM MiLHÃO, QUATROCENTOS E Sf35 MIL E OITENTA E QL/A TRO IWS 

FCRNEÇ!MEWTC DOS PÇ&004r0S . INfCIO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: CONFORME DEFINIDO NO EDITAL DO Pregão Eletrônico n °  2018.12.06.1' 

SRP, Deverá entregar os produtos licitados/contratados no prazo máximo de 10 (dez) diaa, contado, do recebimento da ordem de compra, nos loca), 
determinados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as especificações contidas no contrato, no termo de referência, nos ancas e disposições 

constantes de sua proposta de preço.. 

VAUDADE DA PROPOSTA: PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA 0€ SUA 
APRESENTAÇÃO 

CQI4POSIÇÃO DOS PREÇOS: Declaramos para todos os fins de direto, que nos preços otsitdøs ado Induldas todag as de.pfl Incidentes sobre o 

torneamento referentes a tributos, encargos sociais e demais ôniss atinentes & execução do objeto desta 
kltação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os ,equitos dc hablIltao e que nossa Carta Proposta 
aS em conformidade 

com as exigênciAs do Instrimieflto conirocatõflO (edital). 

JEQ.ARAÇÀO. ESTA EMPRESA DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE A APRES!NTAÇÀO DA PRESENTE PROPOSTA IMPLICA 
NA  PLENA AcEITAÇÃO DAS 

ONDIÇÓ€S ESTABELECIDAS NO EDITAL DO Pregão Eletráuko n° 2018.12.06.1 . $RP E SEUS ANEXOS. 

4I 




