
n 	 1 	vinte e nove mil, duzentos e oitenta reaisFE 

LOTE 13-AMPLA CCNCORRtNCIA  

TEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT UNI D VR.UNrT VIL TOTAE 

Arroz branco longo fino tipo 1. embaiageni primária de 
polietuleno 	transparente, 	resjstente 	atóxico. 
hermecamente fechado por termo'soldagem, coin peso 
liquido de 1 kg. contendo identkaçãc do produto rome e 
endereço do empacotador, número de registro do produto 

1 
no , órgão 	competente 	e 	procedência. 	informação 

ITAGUARY KG 2925 R$ 	448 R$ 	13 104,00 
nutruaonal por porção, data de embalagem e prazo de 
validade, em fardos lacrados de 30kg (espedkações 
impressas na própria embalagem). Isento de mofo, odores 
estranhos 	parasitas 	substbnoas noovas e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo rnlnimo de validade de 6 
meses da data da entrega 
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CARTA PROPOSTA 

À. 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Honzontsc.. 
PREGÃO ELETRÔNICO W 201t12.O6.1 

Obsto: Seleção da ",elhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais a.,.5 Çi5es oe génet al.'re'it 005 destinados 
aos alunos assstidos pelo Programa de Ajimentaçâo Escolar do munici pio de Honzonte/CE 

LOTEII - AMPLA CONCORRÊNCIA  

ITEM DEO MARCA fUNID QUANT VR.UNIT 1 	VR. TOTAL 

Sardinhas 	em 	óleo 	comestível, 	sem 	,,,Tls4,l'int,i 

qulmicos. 	pronta para o consumo, embalagem lato tipo 
abre.Mcil 	com peso liquido de 	1259 e peso liquido 
drenado 	de 	84g. 	A 	embalagem 	deverá 	conter 
externamente os dados de identificaçà0 e procea6ncia, 

ROBINSON 
número de lote, data de tabricação, data de validade, 

CRUSUE 
LATA 16000 RS 	4.86 	R$ 	67.640.00 

quantidade do produto, informação nutnoonal pci porçãi 
número do registro no Mnistéoo da Agncultura SIF/DIPOA 
e atender as espeaScações tbo'iicas O produto deverá 
aoresentar validade mínima øe 6 meses e psttr ria data de 
entrega 

.IIoswquar.nta reas 

LU1t1Z-LUIAtÃÇL,QbIVAMtUUtJ*' 

DESCRIÇÃO 	 1 	MARCA 	j UNID 1 QtJANT 

Sardinha, e.,, óleo comeslivol sem conservantes 
qulmicos, pronta para o tcnsumo, embalagem lata tipo 
abre-Mal, com peso liquido de 1259 e peso liquido 
drenado de 649. A embalagem deverá contei 
externamente os dados de ldentibcaçlo e procedência, ROBINSON 

	

número de lote, data de tabncaçáo. data de validade. 	
CRUSUE 

quantidade do produto. informação nulricional por porção, 
número do registro no Ministério da Agricultura SIF?DIPOA 
e atender as especificações técnicas. O produto deverá 
apresentar validade minima de 6 meses a parti da data de 

LATA 1 8000 

VMIMT 1  VR.TOTAL 

R$ 	4,0$ R$ 29.280.00 

r01 





.' 
ítrZE 

( 
t 	PAGINA .7 

,fl 

a 

Bfecoito 	salgado 	tipo 	craam 	cracker, 	de 	prreira 

qualidade 	erinouecido com 	erro e ácido fálico e sem 
gorduras trans. textura crocarite e sem sabor amargo 
residual 	serão 	rejeitados 	biscoitos 	mal 	coados, 
queimados e de caracteres orgenolépticos anonnais não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem 	se 
apresentar quebradiço. Embalagem primána em pacotes 
de pohetileno transparente resistente e atóxico, lacrados 

PETVAN PGT 44C0 R$ 	6,38 RI 	26.072.00 
com dupla embalagem com identificação do produto. 
informação nutcional por porção, data de embalagem e 
prazo de validade e 	peso liquido mlnimo de 4009 
(especificações 	impressas 	na 	prógna 	embalagem), 
acon300419404 «n caixas de papelão lacradas e intactas 
coim 20 pacotes 	Isento de moo 	odores estanhos 
substhncias nocivas a qusaquir Otto Doo de rr.rfla 

Prazo mlns'no de vtade 0.6 meses da data da entrega 

Bolacha Amanteigada de primeira Qualidade a base de 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico livre 

de 	gorduras 	trens 	e 	sem 	recheio, 	serão 	rejeitados 
biscoitos 	mal 	cozidos 	queimados 	e 	de 	caracteres 
organofepticos 	anormais, 	não 	podendo 	apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço 
Embalagem 	primaria 	em 	pacotes 	de 	polietileno 

tansparente 	
resistente 	e 	atóxico 	lacrados 	com 

PELAGIO PCi' 3600 	RS 	7 98 RS 	2872803 
.centfcação do produto e 	do 	fabricante, 	informação 
nMloonai po' porção data de embaagem e prazo de 
validaøe e peso lotado 	inirno de 3009 (especificações 
ir'Qressas na própria embalagem) 	acondicionados em 
fardos lacrados e intactos coim 20 pacotes. Isento ao mo40 
odores eszrarl,os substâncias nocivas e quaisquer outro 
tipo de mpureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses 
da cata da e.ilr,qj 

VALOR TOTAL DO LOTE 20 1 R$ 	103.30400 

conto e três mil, trezentos a quatro reais 

LOTE 2IEEXCLU3IV0 ME OU EPP  

ITEM -- 	 .flflCÀ9 	 -• MARCA UNID QUANT VR4JNIT VR. TOTAl. 

Biscoito Sequilho feito a base de ~lho~ gordura 
vegetal e 	ovos 	isento 	de 	gk4en 	e 	sem 	lactose 
de pvnea qualidade embalado sai sacos de pobetileno 
flnsparente resistente atõEco. hemmetcwnente fechado 
por termo.scldagem contendo no minimo 290 gramas 
com 	identificação do produto, 	ingredientes, 	rotilagem 
nut'icional, numero do lote data de fabricação e prazo de 
validade 	especificações 	impressas 	na 	propina PROOUFORT PCT 400 RS 	9 98 RS 	3 992.00 
embalagem) 	Isento 	de 	mofo, 	odores 	estranhos. 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza.  

Prazo mlnimo de validade de 6 meses da data da entrega. 
sendo que 90% do produto deve estar com suas 
caracterlsticas fisicas intactas (não quebrados) Livres de 
sujidades ou quaisquer outros tipos de contamnantes  
como fungos e bolores. "4 

- 'VtoR TOTAL DO LOTE 21 	R$ 	3S 

três mil, novecentos a nOVSnta a d 

TEMI 	 DEscRiçÃo 	 1 	MARCA 	1 UMIDIQUANTI VR.UNIT 1 VRTOTAL 1 

/ 
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ts2:- j 
Margarina vegetal coei sal -55. 75% de lípidios. à bus 
Os óleos vegetais liquides • lnt.r.stsflflc.dos e sem 
gorduras traria embaisgeni primérta pote ~co de 
SOOg contendo idenbfcação do produto e fabr.cante. 

2 informação nutrioonal por porção, data de embalagem 	AJORITA 	UNO 3460 RI 	5.12 RI 17.e17.eo 
is/ou prazo os validade e $ l.F aconioionados em caixa 
de papelão lacradas e intactas Prazo minino de validade 
de 4 meses da data da entrega Especificações impressas 
na VÕpra embalagem. Entrega mensal. 

- VALOR TOTAL DO LOTE 31 1 RI 44117,60 
quarenta • quatro mil, duzentos s dezessete 

reais e sessenta centavo 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 	 1 RI 	 t312.7s1,201 	- 	 - 

dois milhões, trezentos e doze mui, setecertos o lovonta e um real, e viril. centavos 

Prazo de entrega; Maxirno 10 dias a cortar dc recetren,o da ardem de compra 
Validade: 60 (sessenta) dias 

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

Dedara',x,s para todos a lina de direito, que ournpnmos çaenan,ente os requisitos de habbtação e que nossa Carta Proposta está em 
ro'rndaae com as exg*iaas do wtst,njmenz convOCatórIo (edital) 

Foraieza 28 de ezernbro de 201$ 
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PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÃO ELETRÕNICO 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 Alimentaçâo Escolar do município de Horizonte/CE 

IVT'tI 4b1 A rnsrnont.,ris 

- VR TOtAL 

ITEM O€SCRIÇAO MARCA UNIO ANT. 
V VALOR Vt UNIT. POR 

VALOR TOTAL POR 
UNIL (M) EMNSO 

EXTENSO 

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade. ifl I%flflZ CEASA KG 90 10.50 cinqüenta 945,00 e quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco 
uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres reais 
de su)Idades, parasitas, larvas. 

cento e 
onze mil, 

cinco reais e 

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

2 CEASA KG 18750 597 111.937.50 e trintae 
primeira 	qualidade, 	iii 	natu ra, em pencas sete 

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

polpa 	lime 	e 	intacta, devendo 	ser 	bem 
cinqüenta 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
centavos 

oriundos do  manuseio  e transporte  

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

qualidade, 	
frutos 	com 	grau 	máximo 	de 

CEASA KG 16500 
setenta e 

61.875.00 oitocentos 
evolução no tamanho, aroma e sabor da cinco 

espécie, 	uniformes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos 
e setenta e 

defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
cinco reais 

machucados. 

dois mil, 
trezentos e 

dez reais e cinqüenta 

4 CEASA MC 225 10,47 
quarenta e 

235575 
e cinco 

Maça 	nacional, 	de 	primeira 	qualidade, sete reais e 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem centavos setenta e 

machucados, sem larvas, parasitas e outras cinco 

impurezas, 	acondicionada 	em 	caixas 	de centavos 

- papelão. 

vinte e 

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

80% 	de 	maturação, 	frutos 	de 	tamanho cinqüenta e 
seiscentos 

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

cinco 
28.687.50 e oitenta e 

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

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho ctnqüenta 

livre de sujidades, parasitas e la mas, sem 
centavos 

- machucados. 

La 





PA(,1NA 

Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, 
à base de farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido MUco, livre de gorduras trans e 
sem recheio, serão rejeitados biscoitos mal 

cozidos, 	queimados 	e 	de 	caracteres 

organolêpticos 	anormais, 	não 	podendo 

apresentar excesso de dureza e nem se vinte e 
apresentar quebradiço. Embalagem primária sete reais e 

setemil e 
4 em 	pacotes 	de 	polletiieno 	transparente. FORTALEZA PCT 3600 7,51 cinqüenta e 27.036,00 

trinta e 
resistente 	e 	atóxico, 	lacrados 	com 

identificação 	do 	produto 	e 	do 	fabricante, 

 um centavos 
seis reais  

informação nutricionai 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, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza. 

Prazo mínimo de validade de 6 meses da data 

- da entrega. ______ 
VALOR TOTAL DO LOTE R$: 7796400 

setenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais 

LOTE 21-EXCLUSIVO ME OU EPP 

TEM DESCRIÇÃO MARCA tiNtO QUANT 
VALOR  VRLJNITPOR 

VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 

POR 
UNITIRSi EXTENSO  

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 	polietileno 
transparente, 	resistente, 	atóxico, 
hermeticamente 	fechado 	por 	termo- 
soidagem, contendo no mínimo 290 gramas, 

com identificação do produto. Ingredientes, 
sete reais e c três mil, 

rotulagem nutricional, número do lote, data VITA GULA PC? ,400 
noventa e 

3.176.00 
cento e 

de 	fabricação 	e 	prazo 	de 	validade / j 
quatro setenta e 

(especificações 	Impressas 	na 	própria 
centavos seis reais 

embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 

estranhos, substáncias 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 
características 	físicas 	intactas 	(não 

quebrados). 	Livres 	de 	sujidades 	ou 
quaisquer 	outros 	tipos 	de 	contaminantes 

- como fungos e bolores. 

VALOR TOTAL 00 LOTE R$: 3.176.00 

três mil, cento e setenta e seis reais 

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

DECLARAÇÃO 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

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

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

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

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

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

Declaração de que o proponente cumpre plenamente 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 

previdenciárlos, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal, custos e demais despesas que possam 
incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro; 

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

DE DEZEMBRO DE 2018 
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CARTÃ PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2018.12.06.1 - SRI' 
À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 
OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando finuras e eventuais aquisições de géneros alimentícios 
destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de Horizonte'CE. 

LOTE 21 - EXCLUSIVO ME OU FPP  
ITEM DESCRIÇÃO IJNID QTI)F: MARCA V. tNIT \'. TOTAL 

Biscoito Sequilho, frito a base de polvilho doce, gordura vegetal 
e ovos, isento de giáten e sem lactose, de primeira qualidade. 
embalado em sacos 5 polietileno transparente, resistente, 
atóxico, hermeticamente fechado por termosoldagem, contendo 
no mínimo 290 gramas, com identificação do o roduto, 
ingredientes, rotulagem nucricional, número do lote, data de 
6bricaçãoe prazo de validide (àsjecificaçbes impressas na Pct 400 MAI3EI. 8,50 3400.00 
própria 	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 características fisicas 
intactas (não quebrados). Livres de sujidades ou quaisquer outros 
tipos de contaminantes como fungos e bolores. 

VALOR TOTAL DO LOTE 21 	 3.4tniUO 

Valor Total dos Lotes (em R$): Três Mil e Quatrocentos Reais 	 - 
Prazo de Entrega: conforme os termos do edital. Prazo de entrega de lO (dez) dias, a contar da data do recebimento da Ordem 
de Compra/Fornecimento, no local definido pelo órgão solicitante. 

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

DATA: 27111/2018 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/ CE 
PREOAO ELETRÕNICO N°2018.12.061 - SRP 

5eieço de mebc,r proposta pata registro de preços visando Muras e eventuais 
aquisições de gêneros aSaentidos desfldos aos alunos assistidos pelo Programa de 
AJwnentaçáo Escolar do municiplo de HOIQO.HWCE. (CO*'fl ampla participação e cotas 
exclusivas à ME e EPP). conforme espeotcaçtes cortidas no Termo de Referencia 

ABERTURA CARTA PROPOSTA: 28112/2018 ÁS 10:00 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 28/12/2016 ÁS 1100 HS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 -AMPLA CONCORRtNCIA 

ITEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO QNT UNT TOTAL 

Abacate de primeira qualidade. In natura, tamanho médio, tamanho e 
coloração uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres de sujidades, CEASA KG 90 14.00 1.260.00 

1 parasitas, larvas.  

quatorze reais 
mil duzentos e sessenta reais - 

Banana prata tamanho nédio (1009). de pflriefl qualidade. in natura, em 
percas integras. tamanho e coloração urvfot'ne. com polpa 	'ne e intacta. CEASA KG 	18.750 4,99 93562.50 
devendo ser bem desenyo$Ca, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do 

2 manuseio e transporte  

quatro reais e noventa e nove centavos 

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

Laranja peca tamanho médio, de primeira qualidade, frutos com grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes. CEASA xc 16.500 4.99 82.335.00 
sem ferimentos ou defeitos, armes e com brilho, sem machucados 

quatro reais e noventa e nove centavos  

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

nacional, de primeira qualidade. in natura, tamanho e cor uniformes. l Maçã 
sem machucados, sem larvas, parasitas e outras Impurezas, acondicionada CEASA KG 225 11,99 2.697,75 

4 enicaasdepapelso - 
onze reais e noventa e nove centavos 

dois mil seiscentos e noventa e sete reaIs e setenta e anca centavos  

Mamão formosa de primeira quaWade. corri 80% de matutação, frutos de 
tamanho uniforme, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor CEA$A KG 11 250 2.99 33.837.50 
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e corri bnlho livre de 

5 sujidades, parasitas e larvas, sem ma&ucados 	 1  - 

dois reais e noventa e nove centavos - 

trinta e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos 

6 Melancia graúda, do primeira qualidade, casca integra, livre de sujidades. CEASA KG 18.000 81 61.820.00 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem machucados - 

oito reais e noventa e nove centavos - 

cento e sessenta e um mil, oitocentos e vinte reais - 
Melão japonês, de prwneía qualidade, tamanho médio, ser, machucados, 
coloração e tamanho uniformes. corri grau de maturação adequado. 'sento CEASA KG 150 2,99 448,50 
de substáncias terrons. sujidades 

dois reais e noventa e nove centavos  

quatrocentos e quarenta e oco reais e cinquenta centavos 

	

lVALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 Rã 375.761.25 
trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e 

 

	

sessenta trezentos 	um reais e alta e cima, centavos 	 1 

LOTE 2 . COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 	t~i 
ITEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA  1 UND  1 QNT 	UNT 	TOTAL 	.I 
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Biacoflo doce tipo coquinho de primeira qualidal á base de farinha de trigo  
enriquecida com forro 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 nutriclonal por porção, dais de ESTRELA PCT 2.400 5.59 13.416.00 
embalagem e prazo de validade e peso liquido minimo de 3009 
especificações impressas na própria embalagem), acondicionados em 

fardos lacrados e ritactos com 15 pacotes Isento de mofo, odores 
estranhos. substancial nocivas e quaisquer outro tipo de impureza Prazo 
minirno 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 ferro e 
ácido Clico livra de gorduras trens e S,eni reCeio, serão rejeitados biscoitos 
mal cozidos, queimados e de caracteres organoiép000s anomias, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço 
Embalagem primária em pacotes de polietileno transparente, resistente e 
atõxico, lacrados com Identificação do produto, informação nutriclonal por 

2 porção, data de embalagem e prazo de validade e peso liquido minimo de FORTALcZA PCT 4,400 3,50 15400.00 
4009 (especificações Impressas na própria embalagem), acondicionados 
em fardos lacrados e intactos com 20 pacotes Isento de moto. Odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza Prazo 
mlnWno de validade de 6 meses da data da entrega 

três reais e cinquenta centavos  
quinze mil e quatrocentos reais - 

Biscoito salgado tipo crearn cracker, de primeira qualidade, enriquecido com 
ferro e acido fOco e sem gorduras trena textura crocante e sem sabor 
amargo residual. serão rejeitados biscoitos mal coados quewnados e de 
caracteres organoitpticos anormais. não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço Embalagem pnmáfla em pacotes 
de polieliieno transparente, resistente e atóxico, lacrados com dupla 
embalagem com idenlificaçiodo produto. informação nutrlclonal por porção. FORTALEZA PCT 4.400 4.13 18172.00 
data de embalagem e prazo de vaidade e peso liquido rninimo de 4009 
(especificações impressos na própria embalai acondicionados em 
canas de papelão lacradas e intactas com 20 pacotes Isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro Dilio de impureza. 
Prazo minimo de vaidade de 8 meses da data da entrega 

quatro reais e treze centavos 	- 

dezoito mil, cento e setenta e dois reais - 

Bolacha Amanteigada de primeira qualidade, á base de farinha de trigo 
enriquecida com ferro e âcãdo foco, livre de gorduras transi e sem re~ 
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 

4 produto e do fabricante. informação nutricional por porção, data de FORTALEZA PCT 3.800 10.20 36.720,00 
embalagem e prazo de validade e peso liquido rio mínimo 300g 
(especificações vnpressas na propina embalagem), acondicionados em 

fardos lacrados e miados com 20 pacotes. Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mlnimo de validade de 6 meses da data da entrega 

dez reais e vinte centavos 	 - 	 \4 
tinta e seis mil, setecentos e vinte reais 

I'IALOR GLOBAL 00 LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	83.703,00 
oitenta e três mil, setecentos e oito reais 

LOTE 21 - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
TEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA 1 UND  1 QNT  1 UNT  1 	TOTAL 
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Biscoito Sequilho, leito a base do Polvilho doce, gordura vegetal o ovos.  
isento de glúten e sem lactose, de primeira qualidade, embalado em sacos 
de pohetileno transparente, resistente, atóxico. hermeticamenta fectiado por 
termo-soldagem, contendo no minro 290 gratas, com identificação do 
produto, rigredenles. rotulagem nutr»naI, número do lote, data de 
fabricação e prazo de validade (especificações impressas na própria 
embalagem) Isento de mofo, odores estranhos. substâncias nocivas e OSHO PCi' 400 6,00 2.400,00 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo minimo de validade de 6 meses da 
data da entrega, sendo que 90% do produto deve estar com suas 
características físicas intactas (não quebrados). Livres de sujidades ou 
quaisquer outros tipos de contammanles corno fungos e bolores. 

seis reais 
dois mil e quatrocentos reais 

1 VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	2400,00 
dois mil e quatrocentos reais 

LOTE 22 AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND QNT UNT TOTAL 
Pão massa fina tipo hot dog em embalagem primária plástica resistente e 
atóxica contendo 10 unidades e peso liquido de 500g, com identficação do 
produto, mformação nutricionsi por porção, nome e endereço do fabricante, 
data de embalagem e prezo de validade (especificações impressas na 
própria embalagem). Isento de mofo, odores estanhos. substâncias ~as 
e quaisquer outro tipo de Impureza Na entrega o produto deverá ter data de 
fabricação máxima de OldIa e prazo minimo para consumo de 05 dias, REOEPAO PCT 18.000 5.60 100.800,00 
dentro dos quais não deverá haver afloração das caracteristicas originais do 
produto, como murchar. mofo, ele Entrega: quinzenal, diretamente nas 
escolas e centros de educação infantil, de acordo com o pedido leito pelo 
nucleo de alrentação escolar, em veiculo fechado e higienizado 

cinco reais e sessenta centavos 	- 
cem mil e oitocentos reais 

IVALOR GLOBAL DO LOTE 	 100,800,00 
cem mil e oitocentos reais 

LOTE 23' COTA EXCLUSIVA ME OUEPP 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND 0117 UNT 1 	TOTAL 

Pio massa fina tipo hol dog em embalagem p&nana plaslica resistente a 
atóxica contendo 10 unidades e peso liquido de 5009, com dentfcação do 
produto. Inforniação nutricional por porção, nome e endereço do fabricante. 
data de embalagem e prazo de validade (especificações impressas na 
própria embalagem). Isento de mofo, odores estranhos. substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. Na entrega o produto deverá ter data de 
fabricação máxima de Oldia e prazo mínimo para consumo de OS dias, REOEPAO PCT 6.000 5.60 33.600,00 
dentro dos quais não deverá haver alteração das características originais do 
Produto, como murd'tar. mofo. etc Entrega: quinzenal, diretamente nas 
escolas e centros de educação infantil. de acordo com o pedido leito pelo 
núcleo de alimentação escolar em veicula fecSadO e higeizado. 

cinco reais e sessenta centavos  
trinta e trás mil e seiscentos reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	33.600,00 
tinta e trás mil e seiscentos reais 

LOTE 24. COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
	

MA 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND QNT UNT \ 	TOTAC 

Acbocolatado em pó vitaminado com ferro - rico em no minrio 05 vitaminas 
á base de cacau, embalagem primária de poliester ou polietileno 

metalizado ou leitoso com Identificação do produto e Fabricante, informação 
nutriclonal por porção, datada fabricação aprazo de validade (mínimo de 06 
meses da data de fabricação) e registro em órgão competente, com peso 
liquido de no mínimo 1 kg (rendimento rninimo 40 porções), em fardos 
lacrados com 1 9k ou catras de papelão REFORÇADO lacradas e intactas coçó€s  KG 3.500 5.09 20.985.00 
com lig Isento de mofo, odores estranhos parasitas substâncias nocivas 
e qualquer outro tipo de impureza Especificações wnpressas na vÚna 
embalagem ou em etiqueta aflamente coiante que não possa ser removida 
facilmente 
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Validade da proposta 60 (sessenta) dias 
entrega: conforme ordem de compres 
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluldas 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 exçéncias do instrumento convocatório (edital). 

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 
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tU co SlS( com prezo de 't4ade mina. do Ia da. • peno ds dóis de nw. 
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.at.'%sno c'm ( 	teadoa do is .cn*ci56i — a'W di Pepeilo IW.MJ 

.ssctsu com 1  55 ccc. .ceem&.flo do .otto çnocadt.a. nt..e. .osts.a.sl coe 

ronha. loca. deis 4. f.taç3o Wa.ç.flTut. de nIXfla. 	 o ,o.,oinçhr. 
rnzode ..l.d.do,,jn,ero do reg,sto .50 5I.s,ten.õtAw.SeonSIP DIP'OA e 

na neo 
de unsoeclo do S 	Pecc.,ra. de eta ataca 	,is•Ii 1 A' $* 
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lcsp.c.flcgçõei nipenai na popra c.hg.on Cnt ie.Isi.a. 4! nH 	psnMe MWI "U 	tW 
.p.osono coe e odor csnauutcc.. suei. sim.., 4. (.,m.icaie p.u.d. eu pena 

nn'dosdsi NÃO DEVERÁ CONTER NE2.1O1.4 OIIRA PARTE QUE  NÃO SPJA 
VXC1I'SIVA%IPNlE COXA E SOBIcSCOXA, COMO PARTE DA COIMA. ETC 
Pisco pses coreumo .nin.mo do IO(4.x)mm ou deis.). .nri.51 
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c.. SD.L cc- nn de ,ai,8sée ..:rma..  d 	lo das e pó.... dó tu de nuep 

Coas e atrocoaa Se f,aa10 cceolado s 	onv. ISI PORÇÃO DORSAL .r*aõa 
it 	a%Sc,das4du tu. asa 4. p.p.It.o ÃcraSs e 

nucas 	:5 r4 com .dencltaçlu, do peoi.'o p.ocedáncu.. akew.flo s.v.c,oe* pot 

poreM. loca. deis de isbncl4Io. ronna. 4. aioceg.na, .,a.m...me.is, e 

prezo do nOidede o numero do rent, no Mmai.no 4. AgsoohuerSlFUMA. anmbm —. 
.a,p.çio do 5W Pcroennel de Àia ,nM,o. ou. tal & t 0% spdq dnccasol.mo.n.o. 
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iE,poc,fic.çôo. 	 Csncs..,sncum 	 de. umpoeilsa ia "6,..nbslspnt 	 en.. 3 P,.4.. 
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odor 	 4. rnnwnlaçso pa.'dn co.. pena 
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Peno pwe oonujmo minuntOde lO(dn meles nó dóis de 

'.l..TOTAI. ___________________________________ - Ri 	$I.  
metana e ela SI. eeorcntlat o sentina e neis reais - -. 
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Iliocodo Sequilho, feito 

 

Abate Lsr t-. inilll 	nirçO. s-.t .!.n cct.lcttoe. isa ti 	c 	IU1OA 

uns hotout. di pnsn.it. qualidade. eo,osdo en 	sicon de polnoileno tinn,piiinto. 

casiMeuli. .ieilcs. M,mslics,cnte receado p.c ten..,.,oldigem. coitocdo no mIolmo 2901 

pelaM. com  idiutifloaçio do nodoso. agndnouTa. ecoalqonu nutricional núncti do lote. vaiem e.,. i 
de (iboceela e peito de validade 5e,p.ciflc.ç0., moinas.. is plõpeis e.nbsligoiinJ 	Pci 	culto «o R$ 	Iii RI 	2 1 '2.JU 	'mis sub 

•t 

taenio de miolo. odoms ooi,snhck ,ubsSncim teci.., e quaisquer ot,ao tipo de l.pueea 
o.iu . .n:sn os 

Pr.00 mlnin.0 de nsl.d.de  Is Ci 'pisa da do., di eneei. sendoquo 90% do pcccno di'. 

essr coa sua. cai.cleel,Iicsi famas ii,t.cIio (aio quebisdoi) Litros de £zjich&b 	ii 

qusaqu.e cnn., cipos de c-ontsmirsneoe com.o lw.goo e bolo.... 

..----- — --- -. 
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- COTA EXCLUSIVA MLOUEfl  

Quittil Viu?, lt V~ T~  

li^ docc tipo eoqi'nho de p~ qaliádi. à W. di rit~ de tido onhiquccida 

(anos ic,do fõiico. li.,. & ioodia, e.. . nch.io. sitio ,.li,iid1s t.iicoiini 

at cozidos. qn.eimsda e da mmn.ni n.snlàpbco. mcmiii. Mo podendo sprawzar 

nc.noo de da,â . nim se spno.nla' qnboadiço amb.l.gr  piiiuidiui em icoIu de 

nsn,or.ie.i. 	sinaso. • .iõaien. lsctsdos, co,.. .deniithç4u do poudoto a do 
C ' R$ 	12431 CO 

CInCO (1511 e 00 (iàiàC 

frbncsnt.. ,uForn..çScnytic,o..1 o. P0100. deis di .cnhslirm e praia de validade • d*tOiIõ CtflISb' dizodo Cflni 

piso 	.qodo IMiiflC de 	X11 IespicJi.çMi InIren.o 	e. pioplie emb.Ie4~ 

icardwion.a. 	faia., Íecm.do..".Iscios tom, 1' escol., 	I.iw,, di .nalci odM 

Saab... nibsifli..., m.,o in.. e qii,snei ooIIn Uro diimpi'ui-,i 	I°eazo uncrnmo de 

o.hd.0 de ti-asada da. da r"ega 

Biscoito 6a 	pa- ....4. de p,...,r. qosl4.di 	eti,qsc.do com ferro 	sc,do (Õl,00. 

tinem a. 1cmdras vs,,e,.n, ao hei,- ..4e..n.,t.4a ba,o,ic.i osI cond,o. qoe.msdo.e 

Se csi..tcm cmessiSpt,co. .,t..ns,. 'à. poiee-do .roa..ls, t.ctiso di dieta e ,e,n 

ii 4ff iew qitr.d.co 	Ir.t.hl.ai 	w.ris.s ar- mali, di p?iia-isao iaopelse.it. 

ra.sasus i .an..o 	laisdos co.., .4n.u.f.c.çio 4. peodui. iedoensk. ,,t,icinii.l p' 	
Pu 	F,n.Iezs SC RI 	5 -te R$ 	22.792,W 

Ch00iStai CincO tiiis 5 

a.. de amsI.e..em • 	mau do es idad, e pia, liquido minin,o de 404 .i. casavos dezoito cistsea 

iaipeedhiçeis .a.easa. r. ze,,.. sabsisissi 	.d.nsi.sdsi a,. (sido. acesa., 

eis 20 pscoa 	É. 6, r.do oSora 	vsaho, 	.wh.tãac,ss licita. e 

qs 	tipo 44 m,usea Pai. n.saam de ,ei,dsde 4 	ir.,., da dais di 

—a 

lisa.. .slpds ipo ais. usa., a peseun q.gLdade amcqvec.4e co,.. 	o iodo 

b,.e*s 	l asas. 	iissdi' e di 	,.u..i afla.dflea snee.'s. Se podasSe 

— — aia, de asss 5 	ii ipisis qnbisõço (õah 	pw*. mor 

..a Sasi. as depÃ ~a
",, 6.90 11111» 

. 	,.... 
ataiaia. rocotis 

e... .isslhMi. 4. poas -k-.4. a.,n.asZ - pi.çi. deis a ~. 
ase di nbded. a pis. 1.de 	de ^ 5 - 	- AAcAaoAIA as ptçni 

teta Iiisj. tOiSôtlisdii — eM di popii bades a 	s as 30 e.e.W' 
Iii,,. di eu. odas atus. asSeStas. .,a,. qasraq. 	0 içot 	n 

Pisa maase 45 .udS. dei 	t dia di uiisttp 

Boas. 	 — de piaste qiS.dek, 	Mis di Ys,nu  de Otto anoeac,ds coo 

(ateu itt (iliW IS. 4. jo.das as. teu. rac Seio - sai i-'r.1e,a4nu b..caic-. m 

cq-iJot qu.uiisdei i 4* tSi;WI5 u.ntiptccs Sfr&LS. inSo 	cdiodc .rnnat 
actuo 45 	tS •iis is iciiwisits qov'rsd,ço I.&-itai4mm çrot-. cal puccoos dc 

p.ii..lmuo asft.. 'aulas.....deita i.ciaJo,c o., deaIfc.çlo 	. 	ia ei, 
P. 	7)0 - 	• 	ad. is.J* 	leu ais. meu 

iunii. .ofr.m.çl. 1551(0411 Dot P0'OiO. dit, de .u.b*1.gr e 	,it de ..h.!.4 	e _,c, 	tartinei 

pelo 	liquido 	no 	mâo,lIo 	,C" 	ie.ç,,flcâ0Õ*e 	apta... 	41 	rtcçn. 	cattsa.rii 

acondicionado, ..0 fa,do, I.cndoie.aescls,u 005 20 picou. licite de 0,0(1. <ccro 

isuanhos, ,nb,esacia, o.,cits.eoia liii... oue 	11pm da 	ir..pmiea 	Fruo tniiliftta 

as o maia bilsuil. ent,eU 

- - 	________.:  

dai sial, edito e daqseaoa 444. rida 

Ii... 	 Iap.dfle.çM.buealç*e 	 Vala Msrt-. Qi.iiol 	 Vilar lima - 	Esisso Vds 	PMi..s e. Tini 

Or.i,ti rins pc boi de ar ne,ib.losiun p,nis,,i ptéilms resielenIr e sana. ccetendo 

i.,.i.d.doi e pia, liquido de 	coe.. identiraçio do produio. inlveenaçio nuLliCioilsl 

poIyln naipe e ei.oa,co do (abnante. dita de emb~ e p,no di ,,el.ded. 

.,petiflcsçDa impedia) na propri.omt.ls$o,i( Isacco de mofo. odieis eaO'&S. 

,.,b,uSr.c as nocinalq,umq coclo lipo de impacta Mi entic, O produto dLi.tIs 
Pci oipsn 11000 Ri S IlO RI 

4300.00 cinco teus e enico visite 4INS 

dat, de fib, ,a;5a msnIma de Cl dii e ruo mino,n para annnumo de OS dias. denuo dos 	 VIM anui,. 	anisece 

a. ai., denera bacia termo das ctr.cttri,t.cio «15maio do produto. ocon.  

- vi ltrniaa quem nai. dircamr,se sal tacas centrol de edacaç4o infra.1, de 

•di. o-,-  - piji4i •IiL •  fl. nifl uic- os •itrncrt.çtc oCOÀt. me oicalo f,cSId, e 

.etesi, cork 0 i saitnarus .-..hi 	 . 	 - 	 - 

bpniScad.Vnaicà. 	 Mates 
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Inale. -. S..0 1..— - e ali, aS 

Marca 1 Qas 1 .,"t 1 vai.. Tnat - Esta.s 12.11 1 tias.,. rata 

o.. ...r5ktO',C ri rn4psi coe cocei d.IaSeas.da.oaaça.dtf 
• t.$.,,-.sie fl .I sn.eic a,rc001 rce por$o f do .e. - Õ.aiol 

	

conp.I.eW. s. 1. .'nh.Iqra o 915Ã de vaLidade. acoadoc,onado. — aias, dep.phbo 	
Soys 	1000 RI 660 RS 	26 100$C 	

— rasda ai 

	

lae..da,.,ns.con çoo.,Jo O saudade, Isesti '±0 odeia aus,hoa. ,ub,tlac... a,.x.vu 	 Cn. 
auto upa d. .mpulra Prss do salsoada mias..» d* 0 nasla 4. ,àoa da 

IN,., ... 's1alal coas, sai - 33 a 73% da hp,dios. à N. do oloi .fl~ iqwd.. e 
,,,r,e,,.,, rnado. o ..gordaass rasa. at.bagom ponscua pote e.bsu.co  .5. soaV 

	

uueo,do ,da.IiAc.ç*o do p,odulo. f.bncun. ,nts'si..ça. miuucinoal pai potç*o dais 
	C~0 liam 

	

,'slt.Iapm coa piazo de saudade eS Ir. sccod,cionaulo. «nc.nadu supou., acenda, Ue,d Puno, 
	liso RI 	'e OS 	-'-ii rota • 	qourou... 

curas 1" e orois.,no de vat,dade de 4 meses da U. si, eusi'.ts laje,.' 'as 2"' 
,oritutaje'o Fri,uta rc,s,sst 

jaMmata • tine, Si, qusuI.auoai.e estio,, ia usais o quinau ca*tab'na 

'AtOR GLUiAL DA PRISt'(TT LJCITAÇÁO 	 RI 4.441.$I13Á0 

	

qaute. Sb a. qaflrs.ce.I.a e qta.........t0 	. q,.laliuuiiss • does reaIs e quites'. ctaias,s 

se 

 In.laeJc si. Proposta: 60 sessem,, dias. 

Prazo de Entreza: do acordo como Edital e acua, presente. anosos. 

Declaramos asada que lemos o pleno eoahec.mcalo e atendenienlo ii ezigitacas de habilitado p,,, ,,[.. nesSe F411a1 alugo 21. S2'. do l)ecrelo o° 

5.450100u. 

Declaramos que temo, plena aceitação, por pane da propoae..lr. das eoaduc5ss estabelecidas ante Edital ç semas Atter.o, e que ateadenans todas as rtigtncias 

metida, saie EditaL 

Declaração espressa de que Dos preços cotados estio incluirias u,4.s ae ulapaas, tributo, e e.argoa de qualquer alterna sne.dnatra sobre o objeto deste 
srogA., nada mas, atado licito pleitear a nae titulo. 

tkclariun.m alada, que estamos enquadrado. ao Regime de tribulação de %Iicnscuapraa e Empresa de Pequeno Porte. conforme «tabelou o artigo)' da lei 
Complementar li). de 14 de dezembro de 2006. Lei Federal o' 11.4*11 de 15 de Junho de 2007. 

O licitante declara que, nos sature, apresentado, acima, estio inclusos todos os tributos, encargos Inabalhiala,, prnldeuciarrna. floreei e countrctais. raias. 
fretes. seguros, deslocamentos de pessoal. custos, ulenuaLs ulespesaa que penam incidir sobre o fornecimento l,cstado, inclusise a margem de lucro. 

O licitante declara que, responde por todoa os preluuzo.,  perdia e danos que ,nsbam a ocorrer referentes ao transporto e fornecimento doo produtos, caso 

venha a ser contratado. 

Declaramos ainda que assumisses Inteira responsabilidade pela aqui.içio dos produtos, e que sede executados confortei, eslgCocla edilalicia e contratual, e 

que sino iniciado, a partir da daIs de rcçclsimcnic. da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estAis inclusos todos os tributos, 
cacarsos trabalhistas, prevldeaciarios, fiscais e comerciais, latas, fretes. seguro,, deslocamentos de pessoal, cetins, d.usiuls despesas que possam incidir sobre 
o formcc,meato licitado, Indualse a mirara. de lucro. 

lkeiaramo.. sob a, penas da Lei, que lomamos pleno coisbccsmc.to dos produtos objeto desta licitação; que nio possaala.o. nenhum lato impeditivo para 
participação deste certame e que nos aubnietenios a toda. as cliusnias e condiçÕes previstas neste edital 

I)eciaraosos que csapr* plenamente os, requisitou de habilitado e que 'Ia proposta está em conformidade com as eslgéaclas da inatromenlo consocatório. 
(arte. 21.4 r.do Decreta Municipal 1°  0311016). 

Para fazer uler o direita de pr.oridade de desempate. a licitante declara, sob ai paas da lei, para lodos oa Ano de direito q que se possa prestar. 
eapccialmcaate para fazer prosa ao procnao lueitatónlo que teta coadicao do registrada: 

l ~PP. para efeito do dtsposnruo na IA 1232151*. 

COOPEILkTD'A, para efeilo do dupu.,tuao na leu Federal ..'t 1.4811 de IS de junho de 201?. 

Declararmos de que aaaumua,ua inteira responsabilidade pela entrega dai prodntos, e que wil euculados conforme etlflncta edilaticaa e contratual, e que 
sono iniciados a partir do dal, de recebimento da Ordem de compra. 

Fortaleza/te 281k De,enabro de 20111. 
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¶tae) CARTA PROPOSTA 	 \'3  

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

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

aquisições de gêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de 

Alimentação Escolar do Município de Horizonte/CE. 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

LOTE 1- AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM 1 	DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA 	VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR TOTAL 

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

kg 90 CEASA R$ R$ 
uniformes e sem defeitos, 	polpa firme, 7,50 875,00 
livres de sujidades. parasitas, larvas. 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de 
primeira qualidade, in natura, em pencas 
íntegras, 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 
mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 
transporte. 

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

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 

4 machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e kg 	! 	 225 CEASA 
7,99 1.797,75 outras 	impurezas, 	acondicionada 	em 

caixas de papelão. 

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

5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem kg 11.250 	CEASA 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 34875.00 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
machucados. 

Melancia graúda, de primeira qualidade, 
casca integra, livre de sujIdades, parasitas 
e larvas, tamanho e coloração uniformes, 

6 	 kg 18.000 CEASA R$ 
devendo ser bem desenvolvida e madura, 2,60 46.800,00 
com 	polpa 	firme 	e 	Intacta, 	sem• 
machucados 
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Biscoito salgado tipo cream cracker, de 
primeira qualidade, enriquecido com ferro 

i e ácido fólico 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. 
resistente e atóxico, lacrados com dupla 
embalagem com identificação do produto. 
informação nutuiclonal por porção, data de 
embalagem e prazo de validade e peso 
liquido de 400g (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 

PC 4.400 FORTALEZA 	
R$ 

i 	4,50 19.800,00 

Iii 

Bolacha Amanteigada de primeira 
qualidade, a base de farinha de trigo 
enriquecida com feno e ácido (Ólico, livre 
de gorduras trans e sem recheio, serão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, 
queimados e de caracteres organolópticos 
anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço. Embalagem primária em 
pacotes de polietileno transparente. 
resistente e atôxico. 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. 

pc 1 3.600 1 PELAGIO R$ 
17,964,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTEM-- EXCLUSIVO ME OU EPP 
VALOR 

DESCRIÇÃO 	 UNIO QTDE 	MARCA 	
UNITÁRIO 	

VALOR TOTAL 





PC 118.0001 REALPAN 
R$ 	1 	R$ 

5,00 	90.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 

n 

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 polietileno transparente, resistente. 
atóxico, hermeticamente fechado por 
termo-soldagem. contendo no minimo 290 
gramas e no máximo 350 gramas, com 
identificação do produto, ingredientes. 
rotulagem nutricionai, número do lote, data 
de fabricação e prazo de validade 
(especificações impressas na própria 
embalagem). Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade mlnimo de 6 meses da 
data da entrega, sendo que 90% do 
produto deve estar com suas 
características 	fisicas 	intactas 	(não• 
quebrados). Livres 
de sujidades ou quaisquer outros tipos 
de contaminantes como fungos e bolores. 

pc 	400 1 NAZINHA 1 	8,60 3.440.00 

SUB TOTAL 

LOTE 22- AMPLA 
VALOR 1 	 1 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA 1 UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL 

n 

Pio massa Ana tipo hot dog em 
embalagem primária plástica resistente e 
atóxica contendo 10 unidades e peso 
liquido de 5009. com  identificação do 
produto, informação nutricional por porção, 
nome e endereço do fabricante, data de 
embalagem e prazo de validade 
(especificações impressas na própria 
embalagem). Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Na 
entrega o produto deverá ter data de 
fabricação máxima de Oldia e prazo 
mínimo para consumo de 05 dias, dentro 
dos quais não devera haver alteração das 
características originais do produto, como 
murchar, mofo, etc. Entrega: quinzenal, 
diretamente nas escolas e centros de 
educação infantil, de acordo com o pedido 
feito pelo núcleo de alimentação escolar. 

L' 
em veículo fechado e higienizado. 

LOTE 23-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
VALOR 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTOE 	MARCA 	UNITÁRIOp VALOR TOTAL 





0 

,wJ PAGINA 
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1 Vinagre 	de 	álcool, 	acidez 	volátil 	4%, 
embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 1 
contendo 500 ml com identificação do 1 
produto e do fabricante, registro no órgão 1 
competente, data de embalagem e prazo 

gr 2.400 MARATÁ 
R$ 

de validade, acondicionados em caixa de 198 475200 
papelão lacrada e intacta contendo 	12 
unidades. 	Livre 	de 	impurezas. 	Prazo 
mlnimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
R$ 

23.985,00 

LOTE 3L. EXCLUSIVO MEOUEPP 

ITEM! 	 DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR TOTAL 

Óleo de soja refinado tipo 1, em garrafa 
pet 	com 	conteúdo 	de 	900 	ml 	com 
identificação 	do 	produto 	e 	fabricante, 
informação nutricional por porção, n° do 

• registro no órgão competente, data de 
1 embalagem 	e 	prazo 	de 	validade, 

g 4.000 SOVA 
R$ 

1 acondicionados em caixas 	de 	papelão 1 5.20 20.800,00 

1 lacradas e intactas contendo 20 unidades. 1 
Isento de odores estranhos, suDstãndas 
nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 1 

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

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% 
de lipldios, à base de Óleos vegetais 
líquidos 	e 	interesterificados 	e 	sem 
gorduras traria, embalagem primána pote 
plástico de SOOg contendo i dentificação do 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

2 nutricional por porção, data de embalagem 	un 3.480 PURO SABOR 
350 12.180.00 

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

VALOR TOTAL DO LOTE 
32.980.00 

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. 
Declaramos 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 

M,,gg~0,, 





LOTE 2 . COTA E)(CLUBIYA ME OU EPP 

ITEM -u;; QTDC 1 	MARCA DESCRI CÃO V. 5)1451 V. UN1T ITT. ti TOTAL ti TOTAL EXT, 

Aba~ os pnmeira quekdade, m ~ia. tamanho médio, nove cale e 
dunr,toe e oitenta 

• Kg x CEASA tarnaniso e ooioreçéo uniio.nses e sem defeito., polpa *19.39 Uintaenove *9255,53 
uml,*.e 

s

e 

trine. livree de aupdadee, parasitas larvas. centavos 
..ente e trée 

centavos 

Sanene 	prata 	tamanho 	médio 	tlOOg). 	de 	primeira Unta e um mli, 
qu&niaoe. 	A nature. e.,  Pencae injip,es, tamanho e odoce.,to. e ostenta 

19 5250 C~ ~~unøonme, com poipe Pi'ime e istSttâ, devendo R$5.10 
cinco 'casa e dei 

*131 5*7.76 e sete reais e 
ser bei, dee.vvoemde p5', ewoe *eicos e mecânicos 

centavos 
astenia .... 

onu,rsdos do isaeie e V*'ertt centavos 

Laranja paras tadso -as., de prvseirs queedade quarenta mil, 

'ex ASA 
trutoe coes. grau "4saso de evoi..çao riaIssermo. eroassa e 

*1735 
seta isa e Wta 

*940 401.11 
quatrocentos e oito 

sebo, da ee..cs 	utufo'mea sem tera..ee.t.e ou d^,~, e ~arreares rse e dezeee.ee  
.. 	treno seis 's.ecisuceeoe centavse 

TMeçl naciona1. de primeira queloede. la netore, tamanho o'r.c.ntc.eVte 
'1 1(9 75 CEASA e cor uniformes, sem .secinucedoe seis lenes, pai-saias *912 0.4 

doa. ra 	e r3903 06 'sem e eeC 
e ouves Ipur e nsta.. acond.clos,eds en.essa cs de papelio 

otiatro centavos 
ceavee 

Me,sseo ior.no.e de primeira qussdede, co.,. 80% de 
nsetureçao fruto. de tamanho uniforme, no grau mêximo doze  .sse, duzentos 

6. K, 3.760 CaSA da evoluçko no tamenho, croma e sabor da espécie, sem *13,27 
tias reeie e vinte 

ItIT? 244,90 e que.stae quatro 

Ierlmsntoa ou defeitos. nsmee e com brilho ilvre de 
e sete centavos rsafe e noventa 

suisdedes. parseitee • leivas, sem machucados. centavoa 

Metenore graude, de pltnserte quelidade, cesoe Integra, quatorzen.11, 

ivre 	de 	a.ijidadee 	parasitas 	e 	iarvse, 	tamanho 	e 
dois reais e .eieoentoe e 

6 1Kg 6.000 CEASA *42.45 quarentaecinoo 5t$14.e91,I$ noventaetriereaie ooloreç&o uniformas devendo ser bens desenvolvids e 
nsedrre. com  poip. Ikme e estada, setvsmadl.uoedos. 

centavos e oitenta coMo 

inseso apones, de 1,— queiidsde, um...snedlo, cento e oitenta 

*9 50 CEASA 
a.., srsaotsuoadoe. ooioreçlo e tamersito unwon,see, oofss 

ti is,seiae 
snsentaa sete Minei ('se ree 	e 

V. de 'nsatasçio edequedo, isento de substâncias 
tarroeae, eleedade. 

centavos snserita e sete 
centavoe 

VALOR TOTAL 00 LOTE 02 9$I04L103,04 

celes mil eeoentoe e ('is reais e seU v-1 

1/Zt 

t,CrfANTE Jo 	 ((ii :i 

•RtGÂO ELETRÓNCO N • lOtI.1244 1. 
A P*tFLflU*A 5U545CIPAL MMORIZOHTEiVE 

Ot*TO Ies.çeo de .aetc. pr090e_ta pn r.gieWo de preçoe vando tuti., e ntuais eqvelçôes oe, gl.veros eiimentcioe destinados aos alunos esa*tidoe pelo PrOg"af•se 

o. A$smeatsçâo Esosde' do .ssunc.plo de ssortontect. 

CARTA PNOOITA 

1.0111 .AMStÂCOWCOflIICA  

ittv JO QTM MARÇA OCSCrÇAO vj •  L*IT V.~cxT. ti TOTAL V TOTAL ITT 

Abaoeta de pnaseWa qusdade. 5, neto, e. tsns*,o nsa*o. nove es. 
•ie'eflla eWesto 

90 CEASA tamanho e coloraçao wnlfon,es 555.55 deleites. peCa RILTI bSst e nova *1*4490 

fio,.. livres de sujededes p.r.eita errei oenteroe 
r55 a nove_rita 

ceatavoe 

Banene 	prata 	treMo 	n.edio 	(tOOg) 	de 	pmmel,e noventas onco 

qualidede, in natura, em pe.soae Integras. tansenho e nus, seseoentoee 

1u Is 750 CLASA coio.sç*o uniforme. coes. polpa liame e lntaote. devendo *35,10 
cinco reais e dez 

*39584327 sessee,taeti'e. 

ser bern desenvtoMda. •em danos FleIcce e meolnscoe 
centavos 

e vv,tas sete 

onundos do manuseio e sransPoete. centavo. 

cento 	vinte e til!' 
Laranja pera tsesenuo medio, de primeira qualidade. 'sei, duzenice. 

K, 115 C(ASA 
frutos com grau nsésimo de evoiug&o no temanho, croma e 

*1735 
sete reais e ti-mia 

*3 121224,40 vIM, e 	reai s queijo 
sabor da espécie, uniformes, sem telInventos ou deleite., e cln000.ntevoe  

firmes e com brilho, sem machucado. 
. querentes nove 

centavos 

doei mil. 
Msç4 nacional, de prime,.. qualidade, lo natura, tamanho 

doze reais e seleo.ntoe e nove 
CIMA e cor uniformes. seenei machuc~ sem leryse, peresitas R*12.04 

• outree lmp.,rezas econdicronade em cairei de paselêo 
quatr o centavo. Icei. 	dezoito 

øentevoe 

Mamilo tormosa de pilmeir e quaiidede com 10% de 
t'rfl.iraçlo. 1,1.1(0. 	 ~Na ni,., .,. 	 ., de 

vinte. .els mil.  

de evoéuçào no tanw,o erema e eebor de espécie. cem és nesse 
•etecentoe e trinta 

250 CEJ.SA ~ias o,., olitoe %'s,ee e coes b'il* W.de 
R33127 , 

e seta centavos 
734 *934 	.59 se&o saie. 

avsdadea, p 	e iarv, s 	nses#Nc.doe 
se.eentae nove 

centavo. 

Meianc.e grande es pn.eWe r. escoe sflflra. 
dotarese 

qp 

n ,eooc Ivri 	de 	ujidedee, 	pee*ae 	e 	seiva. 	Sn.',.o 
R12 45 quaeOe *344 oe ,  es 

coIoreçac lMSosw.ee, devsvde se' lis.' deeeevoivids e 'e*e e seeeeetta e 
medis.. coes. poip. 	me e intacta seis. mectveeeOe 

°° 
~asseassem, 

M.11o japo~ de primera qneiidsde 	taa,.nlso nédio. qi.,l... 4,, 	e 
Cus, e em machucadoe. coiorr.çio 	tan..nho undonnes. co,, 1~ 

Use reis e 
csn*s.e.itaevm 

7 1Kg 550 *93.67 •naentaeeete . 
Grau de meturaçio adequado, 	sento de substâncias 

centavos '. 
t.r'oea.. aujidades 

VALORTOTALOO LOTE OI: U9liI 8,001$ 

trezentos s um mii, oitocentos e nove reais e dezoito centavos 
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Biscoito 	dooe 	tipo 	sortido 	da 	primeira 	qualidade. 
anr.quec.do  com ferro e ácido fálico, livre de gorduras 
trwis e sem recheio. acuo rsjeitados biscoitos nisi 
cozidos, queimados e da caracteres organolépticos 
anonnais, neo podendo apresentar excesso de dureza e 
nem as apresentar quebradiço. Embalagem primAda em vinte mii, 
pacotes de poiietileno transparente, resistente e atõxico. quatro reais a seiscentos a 

2 Pct 4.400 ESTRELA lacrados 	com 	id.ntllcsçeo 	do 	produto. 	inrorrviaçao Rias, sessenta. novs R$20.e63,0e ~quanto ttrôs 
nutiscional por po(çio, data de embalagem a prazo de centavos resis e asia 
validade e peso liquido minluvio de 4009 CespecIncações oeritavoa 

impressa. na  própria emBalagem), acondicionadoê em 
fardo. lacrados e Intactos com 20 pacotes. Isento de 
moto, odores estranhos. eubstSioias nocivas e quaisquer 
outro tipo de Impureza. Prazo mm~ de validade de e 
messe da data da entrega 

Biscoito 	salgado 	tipo 	cream 	cracker, 	de 	primeira 
Qual-dado. enriquecido com ferro e Soldo folico e ser, 
gorduras trana, textura crocante e sem sabor amargo 
reaidual, 	acuo 	rejeitado, 	biecoiloe 	mal 	cozidos, 
queimado, e de caractere. organoliptløoa anormais, Mo 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

vinta e uni mil, 
apresenta. quebradiço. Embalagem prImarIa em pacotas 

quatro reais e quinhentos e 
3 Rol 4.403 ESTRELA 

de polietilerso transparente, resistente a ~100,co, lacrado. 
R$4.gø noventa R$11.tdi 3O2 cinquenta, um 

com 	la embalagem o.oni idanbilceçso do produto, dup 
..LI. rea e dois 

intorniaçao nuuiclonai por porçeo, data de embalagem e 
prezo de validade e peso $quido insinuo de 400g 
(eapcificaçóee 	impressas 	na 	própria 	embalagem), 
acondlc4onadoe em caixas de papelão lacrada e intacta. 
com 20 pacotes. Isento de mofo. odores estranhos, 
subetanclae nocivas a quaisquer outro tipo de Impureza. 
Prazo mlnimo d"  ~*d* desrns.a. dadato da entrega. 

Bolacha A,nantaigsda de primeira quadade, 1, base de 
farinha de trigo enriquecida com ferro. ác.do  fálico livre 
de gorduras trans e sem recheio, aer5o rsje.tadoz 
biacoitoe 	mal 	cozidos, 	queimados 	e 	de 	caracterelí 
organ'olépbcoa 	anormais. 	náo 	podendo 	apresentar 
etceseo de dureza e nem se apresentar quebradiço. 
Embalagem 	planAria 	em 	pacotes 	da 	poliotileno 

asia reais e 
vinte o lcd, mil, 

4 PC, 3,503 PALAOAR 
trariepar,nts, 	resistente 	a 	at4xico, 	lacrado, 	com 

11116.53 cinqueeitaet,bs 23,510,20 
quinhento, e dez 

Identlficaflo do produto e do fabricante. inforvnsçêo ale 	'C  ue 	ev 
nutriclonal por po~ data de embalagem e prazo da centavo, 
validade e pato liquido no minimo 3009 (espaunoaçóei 
impressas na própria embalagem), acondicionados em 
fardos lacrados a Intactos com 20 pacotes. Isento de 
mofo, odores estranhos. esbatkncise nociva, e quaisquer 
outro tipo de Impureza. Prazo mlnlmo de validade da 5 
massa da datada entrega. 

VALOR TOTAL 00 LOTE 20: IL  R179.9I8.37 

setenta e nova mil, novecentos e dezoito reais a tr*ita casta centavo. 

LOTE 21 EXCLUSIVO sE OU EPP  

ITEM UNJO 1 OTDE MARCA DESCRIÇÃO V UNIT V.UNrTEfl, V.TOTAI. V.TOTALEXT. 

Biscoito Sequilho, feito a bas, de polvilho doce, gordura 
vegetal e ovos. isento de glúten e cem lactose, de primeira 
qualidade, 	embalado 	em 	aacoe 	de 	polialiteno 
transparente, 	resistente, 	atõxlco, 	hermaticamante 
fechado por tanno.soidsgem, contando no ii'ln'iao 290 
gramas. com 	identifoaflo do produto. Ingredientes, dois mil, 
rotulagem nut,ic'lccai, número do lota, data de fabricaçeo 

acataste i 
novecentos e trinta 

PcI 4D1 NAZINHA aprazo de validade eapecifcaçôet impressas na própria R$7,36 R$2.9315,18 adIo reais e 
embalagem). 	Isento 	da 	mofo, 	adoras 	eatenhos. 

e cinco centavos 
aetanta solto 

aubstinciaa nocivas e quaisquer outro tipo de mnporazs. centavos 
Prato minirno de validad, de e meses da data da enfraga, 
eendo que goto do produto dava catar 	cern euae 
cerecterlaUces fisica Intacta. (mio quebrado.). Llvvee de 
ai5idadaa ou quaisquer outros tipo, da contaminantes 
con.o fungo. e boloraa. 

VALOR TOTAL 00 LOTE 21: R*2S35,711 
dois 	H. noveoentos e trinta a oito reais e satenta a oito centavos 

LOTE 22 'AMPLA CONCORRENCIA 
iTIMI Unto! 

 
MIL 1 MARCA IDESCRICÃO 	 1 	V.UN5T 	1 V.Up4rrflT. 1 	V. TOTAL 	1 V.TOTALtT. 

sv1, 





cinquenta ... mi. seiscentos e Manta e nove reais a oenta oenta-voa 

VAtCUUtOSALDOSt.UTflI-'- 
--ztS.fle. agaoans. .do.i. m* oitoni, Wa a noventa, une na,,• nMps& a 4eMipceflaverrr 

- - - 	 LOTE3I. EXCLUSIVO ME OuEPP  

ITEM UN1O QTO€ MARCA DESCRIÇAO V.UN1T v.uNirEXT. V.TOTAJ. V.TOTALEKT. 

Óleo do cola reinado tipo 1. am g.~. pat com conteúdo 
09 de 900 ml comidentificaçio do produto e fabricante. 
1.10..940nuiticionai por porçao. n do registro no órglo 

sais reais e 
vinte e seis md. 

(3,11 4.000 SOVA 
competente, data de embeiagem e prazo de vaiidade, 

R$4.53 cinquenta etrês R$28.122.45 cento e vinte e dons 
acondicionados em ..de papeiso lacradas e lntactaa rasa e quarenta e 
contendo 20 unidades. isento da odores et,anhoe, cincocentavos 
ubs stâncise mocas, e q.".., outro W. do impureza. 

Prazo de validade .~dei measa da data daantiega. 

Margarina vegetal com sai - es a 75% de iipldios. â bata 
da óleos vegetais liquidos a intarastenicados e sem 
gcu'dursa titie 	embalagem pnn.ána pote plásbco da vinte ecinoomul 
W09 contendo identMcaçao do produto e fabricante, quinhentos e 

2. Unid 3.480 PRIMOR infom.açso nutdcional por porção, data de embalagem R$7.35 
sete reais e 

R$25.557.36 sessenta e seta 
atou prazo de validade e Si!., acondicionados em ..N. e cinco centavoe reais e tinta e 
de papeilo lacradas e intactas. Prezo n.Enlmo de validade cinco centavos 

da entrega- Especificaçes õ 	impreasaa do 4 me,,, da data 	en 
na propila ~elegem. Entrega: manas,. 

- - - 
 

VALOR TOTAL 00 LOTE 31: RS61.IeLed 

Sai reinado iodado, embalagem p.imkis poilatii.no N, - 
iranaparanta. 	r.sIst.nte, 	atóxico, 	hem,.tICa#nenta dolsftits.-.- 	- - 
fechado por taensoeeoidsgevn. com 	identiricaçs. 40 quinhentos. 

S. K9 2.100 ALTE2A 
produto. dofabricante. registro nOõrgao competente. 11$1.22 

um real evmtse 
R$2.571.43 selaria, um 'sai. 

data de embalage.'ne Prezo Ge validada a P"0 ~Ido de dota centavos • quarenta eti'js 
1 kg, acondicionado. em fardo, lacrado, com 30 tg. cent.voe 
bento 	de 	impureaa. 	Esp,cificaçõaa 	impressas 	na 
pi'ôg.'is embalagem. 

Tempero condimentado con.pi.to  caseiro liquido SEM 
PIMENTA, 	coneistanta 	s.nbaiag.m 	pnmáda 	galrafa 
plástica contando 600 mi com identificaçeo do produto e QIJSite mii 
do fabricanta, ne do registro no Õrgio oom9atenta, data e,.' rasi.. eeiacentose 

4. Grf 2400 REGINA de embalagem e prazo da vaiidade, *condicionado* em R141.63 cInquenta e rei R$16.87347 satanta ebês reais 
caixa de palio lacrada e intacta contendo 12 umidadas. centavos e quarenta sitia 
isento do odor., estrenios, .ub.tancsas nocwas a centavos 
quaisquer outro, tipos da impurezas. Prazo mlnimo da 
validada da em..,, da data dsenü'ege. 

Vinagre de álcool, acidez vcaâtli 4%. ambatagem primMia 
garraia pfaadca contando 500 ml com identificeçio do doze mii, dutantós 
produtoe de febtløsnte, registro no ôrflo competente, ,nco'eaisadez aquatenta.quatro 

6. Grf 2400 LORO dais do embalagem e peno da vaiidaøe. *condicionada* R$5,10 centavos 
R$12.244,90 

reais enovanta 
am caisa da papeiso lacrada a Intacta contando 12 

centavoe 
unidades. Livra da Impurezas. Prazo rninimo de validade 
de 6 mesea da data da entrega. 

VALOR TOTAL OO LOTE 3O: 11$44.571.43 

queatae quatro mii, qulnMntoa a setenta, um reais e quaranta e três centavo, 

PRAZO DE E~: 	 ID IDEZ)  DIAS 

PRAZO DE VALIDADO!DA CArA ~Paute CO (SESSENTAI DIAS 

Declaram... para todo. os nuda ffireito, que nos preços ofertado. ,atao inciuidas todas as despesas incidentes sobra o fornacinlanto rararantes 5 tributos. encargo, sociais a 
09.919 ônix,  alimentas a execuflo do objeto desta iicitaflo. 

Decia'smoe, para todos os fins de direito, que ..nem.plenenienta co nequieitoe de habiiitaçso e que nossa Carta Proçosta está cru conformidade umes exigências do 
instrunsento oonvocatõno (edital). 

FORTALIZA(CEh 21 de DEZEMBRO de 2016. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.O 2018.12.06.1 'SRP 

preços visando futuras e eventuais aqulsiçõesl; 
de Alimentação Escolflfl.intçipio de Mi 

LOTE 5 - AMPLA CONWRRtNCA 

ITEM DE5O1CO ufliO OTO€ MARCA '1.UNI'! V.(IIIT EX!. V.TOTAL V.TOTAL_iXT. 
— 

Abacate de p4rneira quaSdade, ia natura, tamanho 

— — 

médio. tamaniso e coloração uniformes e sem deeios, 1(9 90 produtor R19,50 
note reais e R$8S5,OO cinquenta e cinco 

— 

polpa firme, l'vrfl de sujidades, parasitas. larvas. 
a — 

onouenta centavos (tais 

Danaria prata tamanho médio (LOOg), de pnmeira 
qualidade, in natura, em pinças íntegras, tamanho e cento e três is, 

coloração uniforme, com polpa 	. lnest,. <9 p'Odtt') 
cinco 1e44 e 

R1103.1125.00 Cento e vêMes 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos fslcos e 

Cinquenta Centavos 
cinco reais 

mecánicos oriundos do manuseio e transporte. 

a - — 

Laranja pira tamanho médio, de primeira qualidade. 
frutos com grau máximo de evolução no tamanho, sete reais e 

Cento e vinte e 
Kg .110 produtor R$l.40 R$122.IO0,O0 dois mil e cem 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos quarenta centavos 
ou defeitos, firmes e Com brilho, Sem machucados. 

reais 

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

KQ 225 produtor R$12,20 
doze 	eis e vinte 

RI) /i' 
setecentos e 

iar,as, parasitas e outras impurezas, acondicionada ,r'ta(,. quarenta e cinco 

— 

em caixas de papelão 
— — 

reais 

Mamão formos, de primeira qualidade, com aO% de 
maturação, frutos de trnanho uniforme, no grau 

micimo de evolução no tamanho, aroma e sabor da 
vês loas e trinta 

trinta e sete mil, 
espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com 1(9 *5.250 Produtor 11$3.30S3,33 R$37.125,00 cento e vinte e 
brilho livre de sujidades, parasita 	rv , e laas, sem 

centavos 
Cinco reais 

machucados. 

— 

Melancia graúda, de primeira qualidade. Casca integra, 

— 

6 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

1(9 18.000 produtor P,52,5O 
dois reais e 

R$45.000,OQ 
Quarenta 'cinco 

coloração unirormes, devendo ser bem desenoivide e cinquenta centavo, md reais 
madura, com polpa flrme e intacta, sem machucados 

Melão japonês, de primeira qualidade, tamanho médio, 
sem machucados, coloração e tamanho unirormes. três reais e setenta 

quinhentos e 

com grau de maturação adequado, isento de 
1(9 150 produtor ft53,73 

centavos R$55S.00 cinquenta e Cinco 

substãncias terrosas, sujidades. 
- 	 reais 

VALÕRTÓ Xi' fl!•' 
— 	 — — -- 	-- 	 ezento, e onze S,uFnhentos e cinco reais 

LOTE 2 - COTA EXCWSIVA ME OU EPP 

D E 5 —, 1 ' 4 UNI D MARCA '1.UMT V.UNI'!EXT. V.TOTAL V.TOTAL iXl. 

ADacôte cc primeira qualcade, 	ri natura, 	ama-tio 
nove reais e duzentos e oitenta 

médio, tamanho e coloração uniformes e sem defeito,, icg 30 produtor RS9,50 R$25500 , 

— 

polpa firme, livres de Sujidades, parasitas, larvas 
— — 

o nq uenta centavos e cinco reais 

Banana prato tamanho n%eC.o 	1009). de primeira 
Qualidade, In naDira, em pencas íntegras, tamanho e trinta e quatro mil, 

2 coloração unirorme, com polpa Arme e intacta, Xi 6.250 plodritor R$5.5O 
cinco reais e 

R$34.37S,00 
trezentos e 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos Isicos e Onquenta centavos setenta e cinco 

— 

mecánicos oriundõs do manuseio e tran,pott,. 

— — 

reais 

Laranja pera tamanho médio, de primeira Qualidade, 
frutos com grau máximo de evolução no tamanho. sete reais e quarenta mil e qu 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos 
Kg 5.500 produtor k $7,40 

Quarenta centavos 
R1140.700,00 

setecentos reais 

— 

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

Maçã nacional, de primeira qualidade, in natura, 
tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem doze reais e vin te '\ 4iovecentos e 

larvas, parasitas e outras Impurezas, acondicionado 
Kg 1, 5 pmod.,tom 14312 20 

centavo, 
1459 

quinze reais 

— 

em caixas de papelão 
a - 

Mamão formosa de primeira qualidade, coei ao% de 
maturação, Mitos de tamanho uniforme, no grau 

de evolução no tamanho, aroma e sabor da três reais e trinta ,to 
doze mil, trezentos  

espécie. sem ferimentos ou defeitos, Armes e coa' 
Kg 3.750 produtor Rs).30 

centavos 
145i2.J/S.00 e setenta e cinco 

brilho livre de sujidades, parasitas a larvas, sem reais 

machucados. 

Melancia graúda, de primeira Qualidade, casca integra. 

6 
iivre de ajldades. parasitas e larva,, tamanho e 

Kg 6.000 produtor R$2.S0 
dois reais e 

R$15.000.00 Quinze mil reais 
coloração un formes, devendo ser bem desenvolvida e cinquenla Centavos 
madura. com  polpa firme e intacta. um machucados. 





a 

Biscoito doce tipo saquinho de primeira qualidade, á 
base de farinha de trigo enriquecida com ferias ácido P 	04A 

fóiico. livre de gorduras trena e sem recheio, terão 
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organoiépticos anormais, nlo podendo 

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

poiletíleno transparente, resistente e atóxico, lacrados, cinco reais e quinze ioze mil, trezentos 
com identincaçio do produto e do fabricante, ll,ji,'i'I' Li k3".l'- 

centavos 
R$12.360,00 e sessenta reais 

informação nutrlcionai por porção, dela de embalagen. 
e prazo de validade e pelo liquido mínimo de 3009 
(especificações impressas na própria embalagem). 

acondicionados em fardos lacrados e intactos com 15 
Picotes. Isento de moro, odores estranhos, 

subslincas nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo mínimo de validade de 6 meses da 

data da entres,.  

Biscoito doce tipo sorlico de primeira Qualidade. 
enriquecido com ferro e ácido fólico, livre de gorduras 

trans e sem recheio, serlo reitados biscoitos mal 
cozidos, queimados e de caracteres organolêpticos 

anormais, nio podendo apresentar excesso de dureza 
e nem se apresentar quebradiço. Embalagem prirnána 
em pacotes de polletlieno transparente, resistente, quatro reais e 

vinte mil, 

2 
atóxico. laaados com identincEjo 00 produto. 

PCE 4.'0O est'eia 5154.74 setenta e Quatro 11u121).856,00 
oitocentos e 

n~riutricional por porção, data de embalagem cinQuenta e seis 

e prazo da validade a peso liquido rigrunio de 4009 
ce'it avos 

reais 
(espect.caçôes impressas na própria embalagem). 

acondIcionados em fardos lacrados e intactos com 20 
pacotm isento de mofo, odores estranhos, 

substánctas nocivas e quaIsquer outro tipo de 
Impureza. Prazo n,JnlmQ de validade de 6 meses da 

date da entrega. 

Biscoito salgado tipo creem «actas, da prb,.ewa 
qualidade, enriquecido com tem e ácido Muco e ser" 
gorduras trens, textura crocante e sem sabor amargo 

residual, será* rejeitado, biscoitos mal coados, 
queimados e da caracteres organolêpticos anormais, 
não podendo apresentar excesso de dureza e neo, se 

apresentar quebradiço. Embalagem primária em vinte e um Mil, 

pacotes de poiietiieno transparente, resistente e 
dhiabo reais e 

Quinhentos e 

3 atóxico, lacrados com dupla embalagem com Pct 4.400 estrela R$4,90 R$21.5$1,02 cinquenta e um 
identiticaçlo do produto, inforniaçio nut,lcionai por 

noventa Centavos 
r..s e dois 

porçlo, data de embalagem e prazo de validade e peso centavos 
liquido mínima de 4009 (especificações impressas na 
própria embalagem), acondicionados em caixas de 

papeilo lacradas e intactas com 20 pacotes. Isento de 
moro, odores estranhos, substáncias noavas 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 MUco, 

livre de gorduras trens e sem recheio, serão rejeitados 
biscoitos moi cozidos, queimados e de caracteres 
organoiõpticos anormais, nlo podendo apresentar 

excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 
Embalagem primária em pacotes de poiletlieno vinte e três mli, 

transparente, resistente e atôxico, lacrados com Pct 350C matei .. iquenta 515653 
Seis reaib e 

cn 	e três M.) 
quinhentos e dez 

Identificaçlo do produto edo fabricante, informaçlo reais e vinte 
nutricionai por porçlo, data de embalagem e prazo de 

Centavos 
centavos 

validade e peso liquido no mínimo 3009 (especificações 
impressas na prÕgria embaiagem), acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com 20 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. 

VALOR TOTAL DO LOTE 	 R$70.2 77,22 
setenta e oito mii, duzentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos 

LO'!! 22- tfllSvQ me Ou VP 

171(1 	 DESCRIÇÃO 	 IUNIDI QIDE 1 MARCA 1 V. UNIT 1 V. UNiT EXI. 1 	V. TOTAL 	1 V.TQTAl. EXT. 3 





Biscoito Sequilho, feito a base de Polvilhe doce, PAGrNA 

gordura vegetal e ovos, isento de glúten e sem lactose, 
de primetra qualidade, embalado em sacos de  
polietileno transparente, resistente, atóxico, 

hermeticamente fechado por termo-soldagem, 
contendo no minimo 290 gramas, com identificação do 
uroduto, ingredientes, rotulagem nutricionai, número 	 dos mil, 

do lote, data de fabricação e prazo devalidade 	PCI 	r'azl;'hü 	<5; 	 e 	Ufl_ 	co 	oitocentos  
• 	(especificações Impressas na própria embaiagem) 	 sessenta reais isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas 

e quaisquer outro tipo de Impureza. Prazo n,in,mo de 
validade de 6 meses da datada entrega, sendo que 
90% do produto deve estar com suas caracteristicas 

Visitas Intactas (não quebrados). Uns de sujidades ou 
Quaisquer outros tipos de contaminantes como fungos 

e bolores. 

VALOR TOTAL 'oTTr 	R$?.860.00  
"dois 	oitocentos _e sessenta reais 

LOTE 22 - AMPLA CONCORR&ICIA 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 ro 	MARCA 	V. urr 	V. urr EXT. 	V. TOTAL 	5/TOTAL txr. 

Pio massa fina tipo hot dog em embalagem primária 
plástica resistente e atóxica contendo 10 unidades e 
peso líquido de SOOg, com identificação do produto, 

inrormaçio nutricional por porção, nome e endereço do 
fabricante, data de embalagem e prazo de validade 
(especificações impressas na própria embalagem). 

Isento de moto, odores estranhos, substâncias nocivas 

produto deverá ter data de fabricaço máxima de 	 9 P 	 . 	
centavos seiscentos reais 

cidia e prazo minimo para consumo de 05 dias, dentro 
dos quais ao deverá haver alteração das 

caractexfstscas originais do produto, como murchar, 
-oío, etc. Entrega: quinzenal, diretamente nas escolas 

e Quaisquer outro tipo de impureza. Na entrega o 	
18000 	ar' 	RS6 - 	

se s reais e vintL
11.600,00 	

cento e onze mii e 

o centros de educaçio infantil, de acordo com o pedico 
feto ,elo núcleo de alimentação escolar, em velcuio 

fechado e higienizado. 

TOTAL  

(e 	lO C Ofl?O viii * 6ICeiitos reais  

LOTE 23 - TA EXCLUSIVA ME OU EPP 
Tl'fl 	 DESCRICAO 	 UNIO    - 	V.tJ'Ir 	VNF EXT, 	7H CY/iL 	VCrALDC. 

Pio massa fina tipo hot dog em embalagem primária 
plástica resistente e atóxica contendo 10 unidades e 
peso líquido de 5009, com identificação do produto. 

i tformaçio nutdcional por porção, nome e endereço do 
fabricante, data de embalagem e prazo de validade 
(especificações impressas na própria embalagem). 

Isento de ~fio, odores estranhos, substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. Na entrega o 	Pct 	Ci 	 seis reais e vinte 	

RS37. 	 trinta e sete mil e . 	UC- 	q09 	(5620 
produto deverá ter data de fabricação máxima de 	 centavos 	 duzentos reais 

00 200, 
Oldia e prazo mínimo para consumo de 05 dias, dentro 

dos quais não deverá haver alteração das 
características originais do produto, como murchar, 

mofo, etc. Entrega: Quinzenal, diretamente nas escolas 
e centros de educação infantil, de acordo com o pedido 

feito pelo núcleo de alimentação escolar, em veiculo 
fechado e higienizado. 

- - 

 

VALOR TOTAL toTr 
trinta e sete mu e duzentos reais 

LOTE 24 - EXCtUSiVO ME OU EPP 

DÍSCRiÇÃO 	 IinDI QTOE 1 MARCA 11 V. uisiT 1 V. UNIT EX!'. 1 	V. TOTAL 	1 V.TOTAL ma.1 





/ZEc 

LOTE ti - ExriilçpJfl ME OU !PP 

Zui DESCRIÇÃO UNIO Oli MARCA UhIT V. UlV EXT. V. Tc4 _____________ - 

' 

Óleo de soja refinado tipo 1, em garrafa pet com ?Q 
conteúdo de 900 ml com identificação do produto e 
fabricante, informação nutricional por porção, n° do 
registro no 6rflo competente, data de embalagem e vinte 'oito mil 

prazo de validade. acondicIonados em celtas de t.-' ir i: sete reais R$28.000,00 mio 
papelào lacradas e intactas contendo 20 unidade,. 
Isento de odores estranhos, subst&ncias nocivas e 

Quaisquer outro tipo de Impureza. Prazo de validade 
rnlnirno de 6 meses da data da entrega. 

a vegetal com sai - 55* 75% de lipidio,, 6 
Óleos vegetais liquides e inter.,teflfic.do,. 
uras trens, embalagem primária pote plástico 

Og contendo idencac8o do produto e vinte e sete mil, 
 ir,formaç&o nutricionai por porçio, data de 3.480 deiic,a RsB4 O0 oito reais R$27.840.00 OItocentOs e [fabmwtC', 
alagem e/ou prazo de validade e s.I.F., quarenta reais 
iciolados em caixa de papelbo lacradas e 
razo minimo de validade de 4 mesa. da data 
rega. Especificações lmp.e,sa, na prõpria 

embalagem. Entrega mensaL 

-- 	
— VALOR TOT'VO" R$55.84000 

Onquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais - 

n 
VALOR aDRAI.  

.j. I— iNII uWs tSs nilsaofl CORO ansns- 	i4 

PRAZO DE ENT*EGA: 10(0W DIAS 
PRAZO DE VAUOADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

Declaramos para lodos os lUis da dIreito qts 	 lados estio ndutda$ todas es despesa ~tas sota 0 1 ornadInanto referentes a te buxos encarços 
- 	

.-k Õniis atnantes à exeaãçio do objeto desta ticitaçio. 	- 

Declaramos, para' 	 Øireito qu.t1 	 -enosreQus*0s de hablitaÇi0 a @e nona Carta Proposta está em contozn'ildace COO' 85 - 

donitu  "rito convocatÓdc  

'a' 
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-  PAGINA 

140  ~11  
OBJETO: ScIeçáo de melhor peupo.ia p1 erjiubo de nç0. visando 5stns evcabaa 	 de giestas .--&s, 4'4fl a Si. caiando. 

Ajiaxotaçio Escolar do uain.IQI de lL,nsc.dc.CE 

lOTEI  - AMPLA CONCORRÊNCIA  
VALORLNIT VALOR SALORTOTAI. 

ITLM DILSCIUÇÂO IJNID Q1DC MARCA VALOR LINIT 
RIF. TOTAL EXT. 

Ahacae de rinicil, qualidade. si. naus. lan,anAo medio.  
TuovC leais O mula oilocemto, e ".0 e 

tdmsflbo c cuIoíaçÂo .ap.j(cin,.es e se..' defe.sos polp. IIna.e 1(4 o Ii. Nassa 5(591(5 
Centavos 

RS137.00 
sete teias 

leses de sujidades. paisiuua.. tinas 

lIsans pnha am.rihó mediu (103g), & pontua qvaiad.dc. ei 

finta. CII'. 't5Sn 	Xe5ak iw,wsjio e eoIss.Io i.rsslonit ('aos 

po4. 	re e 	 -... 

	

reo~ 

Kg 1*730 Ia Nni RI5.20 
~~C~    

R91 500.00 
noventa e sele mil e 

qumlieatos reais 

lisco, e mOaAJ'OI ccw4o. da 'Taisvario e nnipcslc 

l.was.ja çcr,  a usaian3o mediu, de presara. qialuda. &4os can 
fl 

sr.0 ms..Iflso de evOlis,âo no natio, Na e sabor da esçeaC. 
ica 500 Na.. R$7.30 R1120.410.X ~,,me 

unsforirsei. sem fenunentua USA defeitos, SiTue, 	cai. b~sem - «v0. 

mac huc ajo, 
esquena reais 

%Iaçl nacional, de pnmouta qualidade. 'is natura. amanho e cor doas mil. 

04 uniformes, seoi ,nachucmloa. sei,, latas,, arrisas e assIna Kg 221 lis 'salas. R$] 3.00 n reais R12 923.00 novecentos e bme 

- impurezas. acs,ndaciongdu. 0u0 csnss de papelão -  _______________ e Cinco reais 

Mamão fomiosa de psi.neint qualidade, coso *0% do matuinçio. 

hutos de tainadio anulem.. no UiaJ  nsMumo de evoluçào no 
sinta e sete fluI. 

,anisrsl,o. .1-orna e sabei da esptcue. tem fenmeetos ou defeitos. 
I(g 11 250 l" P4 miara RS.70 

CU ,.Â" e Inala 
55%?': S00 censo e vinte. 

t3nncs e coam bnlho lis-ir dc suusdades pwas.tas e latias. San cernlaos 
Cmoe reais 

machuc.alo. 

- Melacua pasdai de amarra qualidade. casca inteça, Mw de - 

rs~ pata, 	e Ir. si, tamanho e coicração atina, 
5$ 000 li, Salsas R$2,3 

dois reais e sacha 
R$49.300,O0 

qu.enua e nose nadá 

devas& ate bens deaca'cbsia e ,r..,Sst cau poa fr 	e e cloro ~109 a quinlscetos rets 

- Matai Hill rrthac.da.  
Melão japocis. dc mm.". qm.aalsdsdr. 'amanho mtiâo. imim, ub seta e 

07 e,achus.rados. colotaØoc sanianlio snkenars. ccii. grande 1(4 150 la 'sin R53.45 quaceu. ao R$5 17.30 õszasae re 

intlwa;k, adequado. isento de substâncias leitosas, iiipdades ceorasco c.qwtta c.tI 

- VALOR oocfloir   RS)O$.334JÇ 

atentos e osso sul, o:rocensmjE.~ e qual? o note e c,~ CVT&YO5 	 - 

- LoTirFotriii:LUSIVA ME OU EPP  
(TEM I3ESCRIÇÀO - 111 QIDE MARCA VALOR ENIT 

VALOR 
 

VALOR IJNIT VALOR VALOR TOTAL 

EXT. TOTAL EXT. 
•%ba.r.ate Se ps.sursis qualidade. is sitiAra, 	xnanba 'pediu. 

nove reaca e t tussa durenros e letausa e 
CI larnaisbo e color.ç.$o ssnilcwnen e sem ,klàtos, polpa faust. Me 30 tu Salsa R5930 K$27.00 

hvin de ssu.4adn. pansiras,  

cenha,os nove raias 

l%cmr,a perna tamanho mó&o 0 00g). de nsn qaadi&. au 

02 
nafta., au peacaa negra w~e coloração sasfxax. coas 

K 6 130 Ia Naun R55.20 
caco Irias. ~c 

RSI2 300,00 
flua e dois asal. 

potça Smnr e estarIa. deveedo ia San taasobt sem d~ centavos quaubeivaca reais 

ússcos e inecinicslt onanóM do raiano e uanspate 

laranja pera tansínhio medis, de peiTwra quaabdade. tato. Coe - 

rutâzaano de e 	no isn 	 tIPCOi. V. 	e~arbo. n e saboc da  

$ 500 la N~a W.30 30 
w raia e Inata 

R  $40 1 
qn_r 	sus!, ocaso 

wutooiHa. sem feninciutos uma dsfeuwa. 6stnc, e coso (niso, Ias. 'atino. e cinquenta leais 4  

- machucado.. - 

Maça nacussual, de pnaiwui qualidade, ias nanin, tamanho e cor 
04 susil'onuMu. seio osíchu.cado,. sem tnia. patasitas e outras Kj 73 Is Naan R$13,00 frete 'rei. R$')75.00 

nos'tcastoe e 

sJnrersa, ncondkiwmada au caixas de pepelso 

Mamamo úsrsnusa 

 

J. peaiarnrn qualidade. com  80% de matuaçio. 

aetenia o casco rea is 

- - 

frisos de 'amaiNo uunuluamne, no pau~ de evolução no doze n1 siezentos 

05 t~ Morrer tabte da espõcie. san (erimentosou defeito.. K '"i li 	\nhlsia 1(53.30 
rues tesas a busCa 

R512 ,?75.00 o setaubaecinco 

fummei e c,an hnflms, tine de sujidades. P.~e lana., sena 

fl.dos  
ceitta soa 

reais 

%telnua grasia, dc IYVTXW qnand.de. casca nega. tine de 

aojsdadca. saunas el.'sas. trwsb e coloração ucikirseas. doas lesas, areais d....nial e 
CIO Ks e. Cmlxi In Nanica RS2.75 R$lÕ 500.00 

de' rido se, hmdesern'ols.da e naS,, com po4'. 6=e «cinco cesulavos qumhc.uoe reais 

SIa saiu nbucado 

%lelJo epasui.. 4e nne.n qualidade. wnssjso modio, senis tia reais t :ne'.'esnlrp:, 
0 inachucad,n color.çki e trnaobe 'pui%rsnes, ccci cas dc kg Ii) Ia Sanca 5(53.45 .tuaterea e ;ao XS'' 	• 

ilssl,sriu..L, adequaS, mncrsI,, de substâncias IerTcasa. sujidades ema,.,. 

VALOR tjoti'FoF 5(5102951.50 

conto e does 	 J. ntaveçesihus.c lirqui.snlae uent 'falir ciaqaenta «vintavos 

1.0 193 AMPLA CONcORRÊNCIA 

ITE.M DESCRICÀO 	 IIJNII)I QTDV. MARCA 	VALOR UNIT 
VAI.OK (NU 1 	VALOR 

1 	TOtAL 

VALOR TOTAL 1 
1 	ENF. 5 	EXT. 





Lolt 20-COTA EXCLUSIVA ME DI: LI? 	 ..".  

DESCRIÇÃO LICID QTDE MASCA VAlOR ISIT 
VALOR tr\1T VALOR Vila,. sinAL 

ENT. 10111 EXT. 

Ibicoilo doc tipo coquinho de p.uucn qualidade. a bs,c de 

tia,,nba de mgo canquecida ojai tenro, ácido fôlico. h.,e de 

gorduras tratu e tem ,eche,u. talo repe,Isdra b,ico,to, mal 

co,.idoi. qucnnadu; e de caiic(eie, cwl1anuljiemeos anoimam 

elo podendo apieten,., flcet.v, de dizia e uienI se apresentar 

qucbiadiço F.inbal.ge.0 pninksía ciii pacotes de pouienleno 

ltai'apaieme, resi,ienle e ,tôico lacrado,, cnn •dentifltaçlo do 
Pet 2.400 Pula RS3.Y0 	

cinco tt&JI e 
lista 160.00 

mui~ miL cento 

prrdumo e do I.trwanlc. infonnaç4o nutne.oenl 1,,,porçlo. dais novenla cent,vol e aea,eata itais 

de embala4ao e peno de validade e pita liquido mínimo de 

YXu; capo'5c.,fe. inçatins na peÓçw.s entalagcml. 

era IrS., lsce.domã e intacto. cci.. '1 *oies 

lemo de mofo oSses cateanis,. ,ubdtcan nocisas e 

q,.ancuer 	?o tip de eTÇn. Prazo Wt.T 	de,~ de 

6 iTtWs da dat. da 	.a 

Biscoito doce tipo ,oítido de ponte. ,paal~. errap.ec.do  

om ferro e acidu, IbIi.o 	inc dc gijeijurta Iran, e Se.,. 

talo rejeitado. biscoito. ,,,aI cosidos, quemn.adci e de 

caractere. oiga.iol.iicol Inoimai.. não podendo apetite.,. 

eaces.o 

 

de dissera e nem se ,pie.emas quebiadiço I'nhaiagem 

pnmária em pacohei cio Ixil,eiilcno  inntpaienle. (n'Mente e 

2 Monco, laci,do, 	oul idoiitufic.çao do piodulo. imifomiaçio Pci 1.100 Bout, Sabei R$4.70 
quatio ieasa e 

14$20 6100') 
''ai. nal. .eucetleol 

nuiricional poi poiçio, dai, de eeiib.lageit. 	peno de validade e 
setenta cem.,.. e oitenta retal 

peso liquido mmmii', mie 41X114  IeapecilicEdca un'qweasas na 

propna eenbals$cesih, actrndic,onade, e,., ludo. lacrados e 

intacto, coei 20 pacote, lgenio de ,noki, odoeta e.tra,.bos. 

..ubgMc'sl nocivas e 	uaisq,aci 05550 tapo de nrwen  Prato 

asono de 'alidade de 6 nttea da mina da ean1a 

Wscc,to .ala.S, tapo ccc.., cr.ckee de genencua 	ualadlde 

e,trsuecido co.,, gero e loja Pilico e 'am Fçjuviu tts, 

:e'flfl crutanie o lar labor w.aro retalia!, 'crio re;atado. 

biscoito, rial coodo.. ltaelniadoa e de caractere, reg 

ar,onhiasi. ruto po.Ien'cl.' apieacumiae c'ces,o de dureza e nem se 

apcoaeniss q,uebuitulmço bitbalqem pnmána em pacote. de 
+airo retal e 'ate ia, iril, 

polie(h!elio esanq.azee,te. enaflente e .Ióinco, ta.,ados com dupla 
r 4 	iuii' II..... Sala, R54.95 noventa e cinco 1321 110.00 setecentos e oitenta 

~,emciii, idciiliticaçlo do produzo. .afom,açlo aumc,onal 

pai pooçlo, dai. ,le e,ttøIaieeus e pato de validade e peso 
cei,taao, Is_a 

laqusdo nummo de 40l 	(ca1.ec,f!c.çees iwçrenas na peopr.a 

embalagem;. ac,md.c,tiesstkia cai canis de papeLlo 1acas4ss e 

intacta, .'sr. 20 pacolci bento de mofo, adota c.uanbos, 

substância, ,vnnaa e qu.uqua Ouro tipo de uiçtaela Prazo 

dc a.alidsde de 6 nwws da data da e,,Üea 

Piolacta Asn,ate,1ada de p',nstra qua}.dade. a traie de (anal,a 

de b,go eru.quecida cana Sino e 	.& *ko. lj'ai. de gSns 

us e sem recheio. testa re,eoa&, biscoito, mal oczados. 

qoein,ada. ide asactne; oqar.'itçmco.xc~ aIo 

podeniSa sptua.w ev.a.so de disca c oco se  

q.aeteaaisço Embalagem,pomassi em ç.orea de pobetiln.o 

Itaaspstwe, ies,.is.le e alanco. lacrados com udeasaícaçio do 
Fta itou '_ 

seta Tesa C setenta c..c e 	-a.- 

produsso, tio (abelcante. mforunaçlo n.n.c,oaal por porção, data certa'.,,, :er' e a,,tg res., 

de ewtalagc,., e pinto de validade e peso Ilqualo Do mexenn  

lOOg ie.pocuicaçeei sntqnarn na peópeia en*alagem), 

acotaicionadoa 

 

em fardo, lacados e intactos ccii. 20 pacote.. 
- 

Isento de nv,Ib, odesea esleanl,os. sub.tMcuas nocivas e 

quasaqaee outro upa de nmçtsse,a Piara mun,mo de validade do 

e,uue,ea da data da ea,rea 

- VALOR DO LOTE 0; RIM. 740.00 

intento ur,u& I.UCOIIOS e qaCeTitIa Noi, 

%tE tqj 

PAGINA ;i 
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iMico.to Scq,alho. frito a base da pololso doce. çcrÕem segel& 
e ovo., nícirio de glutem e San latina., da peaneira qualidade. 

embalado ecu taco. de policuleno iTan*pwcnie. retiMenhe, 
ulóaico. hcnnciicmnense recitado por ie.ino.aold.i coeilenda 

no nun.ns. NO gramas. cciii id.aoflc.ção do produto. 
edSaatti iufl.6jeoi oiimc,oaaL n.,wro do loa, data de iao lias,, olhai. tet aval ecetio e 

Stnaho e prazo de ni4Me Ie,pecii¼.çõcs ~~ na Pci 400 \azaba 1117.30 ES) 12000 

prOfana ea*alaganl liccio de mofo. odores estanho. 
'mie lema 

.ubsikacm, rmcna. e qusisquce outro tipo de grpunra rvuo 
nitumo do ,.lidada de 6 naea da dais da entrega. saardo pie 

0045 do piodulo deve estas co.,, sial c,,ncie,ssiicss Osia. 
unhactis írsio qurbiado.). LaTes de anid.der ou qssaísqsci 

o'SoS t~ de ccowaiaar'lc, cce' 	fungos e t.Mctrs - 	VALCI tE  Ri) 120,00 ' 	Toa vrau 	real: 

LUTE i-'AMPLA COrCORRtNCIA  

ITIM DESCRIÇÃO urD( qruic MARCA 	VALOR LNIT 
VALOR UNIT 1 	VALOR VALOR TOTAL  

EXT. 

Pio nau. Shis rrpo IsA dO$ cm ntc porna $au.a 
resisceale e atÓuca cooec.do lo .s~ e peso hq.sdo de 

com udeni.Ac.çdo do penda a.frnção msinaonal por 
porçào, uniria, endereço do Ilibuccasuse. dali de embalagem e 

pista de validade iespocic.ç4tc. sirçiessas na p~ 
anbdage.u) l.e.,uo de mofo. odouet estanhos, :,sbgãnc,u 
nocnn e qutaqsce 	otapo de mtu N. 	tg. o 

Pci ~o r~ Seis eta e ariana 1t56.70 RS120600.00 
cento c~ mil e 

pto.Saa dneea ia dai. de U~aan de Olda e p. ceetavoa saiacenlo. tais 
iThfloh 	pana omurna de 05 iSa., dcntv do. qana são dnst 
haver sileraçio das cancteawca. .xrgínais do peoduio. CciTW 

murou,, moio. etc. Eotrca quinsenal. dssciamente na. eacolu 
e centos de educação iitfrnisl. da acordo com o pedido frito 

pelo nútico de a)inienl.ção escol.. e.., vesculo (cebado e 
hspatssado 

VALOR DO 2T  
«soe asase 	. u1Jc 	ngt 

LOTE I5TCOTA EXCLUSIVA M*f OU £P  

ITEM DESCRIÇ.LO UNIX) QTDR MARCA 	VALOR UNIT 	
VAIO: UNIT VALOR VALOR'I'orAL 

Pão nassa Mi Iço ke doç eia aabslagan penana plástica 
restutanie e asóxica contendo lo unidades e peso laçusdo de 

SOOg. com  identificação do peeduto, nkmtçIo flutWiola& por 
porção. noou, e endereço do filinçanle. data de etilbalagem e 

pmw de alidado (capocillc,açóc, tmp.esaas na peópnn 
emb.sMgciiu) lienlo de mofo. odeies e.tni,hos, substincias 
noci".a e quaisquer cato tipo de tçwera 'a autrega 

Pci o till Pluuopan 	95t1.10  	
1415 teus C 110(n. 

5(540 20000 
qua.c.sl.ui'sal 

proiS 	&,.a ia dia de fatatcac1on.im. de lida c pwszo centavos dsucffl.s 	es' 
TTnsW 

 

para comiamirmo,de 05 Sã.. dentro dos quais cio destra 
haver alteação das casactn,uucau ongsaais do produto. st.nJ 

murcha,, ,aioij. coe. Entoi qumsenal. doctamenise nas e.colaa  
o ceeulrus de educação auPanlal, de acordo com o pedido frito 

pelo núcleo de alimentação cieoiw. eta veículo fechake 
hsgiaumndo - 	%ÂLOR De)  RSOIOO.00 

qi.a'imla na.! 4 £,u,rw reJal 	 - 
LOTE 	 LPP  _24-ltx('I.t:SIVOME_OL- 

IflM MARCA VALOR UNIT 
VAIA): LNIT VALOR VALOR TOtAL 

DESCRIÇÃO 	
UMDI QTPK ! IrXT._TOTAL itXT 

A~~Ctfl P0 sflitgiado 1. forno - luto  
05 vitasTwsaa 'a baia de cata. ennbalagan P.de p  4 c 

ou polaetilauo ~1~ou nono cccl udeootcaçio do 
medeio e fabsuc.nie. intbmiaçio nulnciosal porpaflo, data de 
úbnceção e pitas de validado Cusuinumo de 06 nuca.s da dela de 
~30e reparo em órgão ~n~com peso liquido de 

K 1 	lXl Basta 1(5)8.40 
deposto reais e 

R$64,41u0.00 
laMenta e tlutltO 
mil e qualcucenios 

nu usam» 1 kg (ro,tabnucnlo mlnumo 40 	en 	. quarentaatas CeOs 
'tais 

Ia,~cccii l%$ ou canas de p~ REFORÇADO 
lacrada. e 'acateM ccci 1 0kg 1 'auto de mofo 	n .aaos, 
patasna.. ,ubillnc.as nociva, e qualquer outro tipo de inçwezt 
Espetuticaçoes impressm na piópna embalagem ou cri' etiqueta 

alhanenie colmate, que nio IxIii. te ,emov,da faccinuente. 

o 





t 

(olonfcõ cm pó. cctso pa Liná 0~ 	fac e 

acido R,hc., 	iss.çc.aio okoia de unnit SEM SAL O 

produto não dcoco.,., quana&dc uijm&i dcsi de ptaeao.as. 

9-~lotai., «ordutas «aMada,. «ardinas (nas. libra 

alimenta, e tód,o. co, paçotss plástico, de 100; coo, 

idcnná:ac.áo dopruduloe 	&xaMz. n'dorepstonoóeflo 	
goto 	km 	 851.31 	

iSiTblfll 'USas 	
8512 150.00 	

doze mal. cenlue 

oaxcwnte. data de a~e pnzo de vsbdsic. 	 ensco cenl.vo. 	 cinquenta coau 

acondicice,ak., em 6rdos h~ de Ik; Nua & sajad.da 

minaro de (36 notes a pazln da data da .itqa do peOiAO 

Especilcaçóca impressas na rapo. eutt.lem. Isento da 

nuto. odoien cu,nnhos. substôncias nocivas e qusinqum outro 

tipo de uttpustsza 	 - 

Sal ritmado podado et*jaja5snn praiia polsetlao 
vspceaec rtnncae& ~. bemiebcnndg fretado por 

iennsuo4dem. com  sdcitu&.flo do pwdudo e de Stw,c.ni.. 	 a asia .n.e 	 doa maL neincenstas repst,o no arfo conça.mc. 	 K 	2.100 	%larc Sol 	851.24 8S2 tolos 
dais de cmbals5sn, e mano de validades peso líquido de 1 k1. 

acondicionados em fardon Iscradou com 30 I., Reato de 
gTxnc'ss t-.apecilicnçbes impre~ rua própria embalagem 

Tçao condaneotado coerç4cto cancro bqwdo SEI 
PIMEJ rÃ. 	us,uingc. co,baJsem «sinsia gnS plausca 

contende 104> ml ccaTs denn&.çlo do psodssto 1 d Skiewsate. 	 , e 	 q.ze ,at n'do tepttto no dqâo conipetenhe, da de astalajerTi e passo 	2400 	TUTWUO ida 	85617 	c.s'quenla. acto 	8515 768.00 	setecentos e de validade, ncondiaonados ao c.i.a de papcllo lacrada e 	 Casa 	 centavos 	 ,esscnia e osso rcni, orada comendo 11 umidades lindo de odores esasa}.m 
itabtsibiaa narmns e quáque. oito. 4soa de argiureu, Prazo 

naa,o de nkidade de 6 mese. à ta da cni~ 

Vananjc de alcool. acidez volátil 4%. en*tiagun pelsna 
~ta plaar,c. contando 100 ml comi. idenrifleaçio do produto e 
do tsbiicnile. eeg,stlo no Arfo ccaupelcntc. data de embalagem 

e p.. dc validade. .condic,omado, em caixa de papelão 	01` 	240(1 	Matai. 	955.00 	cinco leais 	RI 1 .'tIiiuI 	e.,. 
lacnda e miada cascado 2 unidade. Lzvn de 	wn'5' 

Nato rNasr' 	de validade de a .sncne. da data da cave5. 
- 	 VALOR DO t5W 	 8543 10900 — 

4.2a. Dl. ias?. ej?fOCeiUO$ e ,wn 'fali 

— LOTE S!. EXÇI,USIVOitIE OU EPP  

ITEM 	 ..-=MrttCÂO 	 IJNID QTDL 1 MARCA 1 VAI.ORUNIT 	
VÃI,ORUNIT 	VALOR 	VÀLORTC)TAI. 

flT. 	TOTAL 	F\T, 

Oto Se soja reMado upa t. caiu «wuu pci cccxi ;.tcaJo ide 

100 ml comi idenflácaçio da produto e Sboicanta. mkwu.ao  

numcsjrual por pmçio. & do reastro no arfo coo,pdente. data 

de cn*alajc.n e prezo de validado, acondicionados em caias, de 	
CIrF 	4.000 	Sove 	816.20 	

Seis leais O Vime 	
852480090

u4isâiiO mil 

papelão lac,.da, e intacta contendo 20 inudades. lacaio de 	 centavos 	 oitocentos reais 

~ieat~ wbstbcsas nocivas e qimiaqixi 0mb tipo de 

nopilera Prazo de nbdsde menevis, & 6 ~ da dais da 

- 	MaryannavccçaJconsal-55a75%4cwndtoa.sbascde  

6leos ve1selaas líquidos c intatantenôcado, e acm,' «oedtni nas, 

embalagens prirnana pote plástico de 500; contendo 

idemifica.io do produto. fiáncaiar. issíoeniação a.suictonal po, 	 vinte e qisalro otal. 

2 	porção, data de aiÕala5assou pavode validade e SI 1', 	Lnsd 	sego 	Deline 	857,15 	
adt 	quMc 	

8524832.00 	oi~ve soiteitra 

aconsbc,oa.dos e., ra de paç'elao u~ e 'Mace.. flato 	 e dei.' 'casa 
centavos 

flainio de validade de 4 ,nu 	da dece da enea1a 

Espie fLs,çttci imp(sas ~na embalagem tauep 

massaS 	 _____ 	 ___ 	_______ 
VAIaR DOLfl!..TE' 	 -,--'.— 	fl49Ur.:: 

guorr'Hes e nave uni, JCLMCMIOI e OU.nOI a' alui, reais 	 - rr,i.t'-r-- '-- .P'$r' 

"aia. Global dai la.,.: «eS 4 %l 299.cei qu0 oi*iÕaa e mal. 3.,'r'c' e Vms. a nove remo, 

Prazo da Valsada da Pnç.aa: 60 sessenta) diai. 

Prazo de Enena: to (do,) dias. 

l)eclaras'nos, para lidou os fias de ditado, que nos p~ ol.atadoa estio inchsadaa roda, as despesas incideriee. sobre o sfocraecis,,ento reteeeotes a tnbuto.. siicavgos wc,as,a danmsa 

Anus atinentes s e'ccuçlo do objeto deala licitação 

Doclatmnot paia uc4oa o' fins de dxeda, que ow~ pla.ameaee o, requasitos de  luabubtaçio e que nossa Casta Proposta culi cm cre.temisdade COO, as cufacias do nustnimenlo 

co.u'OCflOOO (,dstaj) 





613 t 
1 

P4GIN 

8. 8. 

'. ID 

a a 
o t o r-. 

E? Ci E• 

o o 

Li. 

2 0, c 3 

g 
atui a 

 
DW C u.' 5 ã 
wz 100  

C 	O 
8 5 çO  

lJhtI 

ce  

.22 g . 
1IIL 

o  

2 o 	alo 

o 
a 

o 

o 
ai- 

a 

' E 
o CL 

- 
ai

- 
em  E 

fl!-  

ljIisfl!t 
IlibO °E 	tOmI- Oo&seuJoOw __ 

cv1 

'4 

(A 

1. 
m 
t 

o 
1- 

1- 
o 
1 

Oa 

0w 
w  C4 

n CO 

-J.2 9 
ei 'co a, 

zE z o  

•0 P4 

IL a 

III 
o 

1. 

o 
1 

'5 

'5 
o 

LU 
o 
o 

1< 

w 
-J 
ILI 
(/) 
o 
a) 

CO 

o 

o 

o 

o 

CO 

cá 

co 

o 

o 

C. 
o 

o 

.0 
o (A 
'5 'A 1- ID 
a) 
a.  
Q. 

o 
2 •0 
E-uJ -J w 
o U w 
o- 
w o 
LI, 
o o- o 
o- 

8 

a 





; fc4N\  

1_('?4_; 
"' PAGINA 

4) 
a 
3 
e 

w tu 

t t 
CL 

I: -toaca 

8 

"a 

14)1d 
8 	:v 343 ilflui"! 

ilhftd 1iLti1 
3flft o U"v cá 	

5' 

EO,98 

gt9 
"o !IHi1 
flflü8 II1IH tÉ  

CL 

3O 	004, 

Hhh:I j1flifl b E v 
E&0 

"8 	92  
aE.asfl€ 

E 
bqE&fl 0EtE82t 

p8E0Eo 

os  iftUil 
£flhfl RWE Ii;? M3  m 

r) 

oh 
1- 	e 

s 

.2 

4 

c D 

a 	a 

4S 
3 
a 

•1 50 
o 

• 0 E C O tO  O 

1 	
jD•° 2o. 

o O 

00 h O 
o Z. 
(O 

cá —I 

,. 
30 0  

Cl o 
;OS 	10 L 4, 

1 uI9 

1. 

O a flC)O 

1z aa2q, 0 
! 	• 	. 

2o" 2 ' 	4, 
8fl 	m" _.twEa 

a € 
_t o 

6 
2 2 

g 
r . 2 

- £ a 	 § 
E 

O O 
O 
N 

4. 

a 

1 

E 

a 

cr 

qp 





a

lo 

cr 
o 

o 
vi 0 
0) c (5 
'a 0) 4- 
0) 4., 
E a. 
c1 
4, 
0) 

15.t 
w 

2° 
CE 

o 0) 
'a 'ao 0)0 0 — 1. o 0 (o o co 
2w ti> t 0 o. is 00' &.0) 

W 
0)0) tt 

o 
—(5 

(1 

cl, 

a 

e. 1 
li) 'a w. 
e, 
a 

o. 1< - 
o 
-J 
L 
2 

uJ 
o-
o 

/tt i;N 

D 

2 

8. 8. 
1- 

e 
1 

- 

e, 

o, 
N. "4 

o 'n 

8 8 
1 cm 

8 

4)  

4) 
2 

õ 
w 

o w 

o, 
o 

t 
o 

1% a 
fl2 
tv ad 

€U 

:- 
2 cso 
pc.) 

CW 
•2E 

afl 
€v 

1 8L ,ø 

o; 
2 

2i 

CO 4) 

- 11 ii 
flO 

em à 
,v  mio 2w 	2 

Z3 có 

2vg 

1 	' .afl 
tafl lu 

2 o 	'o 
o Hu1'fl ck 
fl EflE 

i.fl2; 
!"?t 

Eøøfl.v a 

t 

• 	4 
9wø Jlinilh 

DV cEcs& 
&)SH 

'a 

8•  

r 

a a 

r 
CO 1'. 2 

. 2 a a 

1 

• 	'g 
' 1JE, 

: 
§. .D.8 W 

2 
o0! C 0 05w 

> 
Jilt 

_j 
8o© 
o0E° cW0 

w1 (5 

t! 
c5 o  

ft 
a -C m 

; . wc 
L2n 

E (1 

4 
fls& 
• 2J 

E  
on 

1 1111 
— 

n;2 .5S ncsflc CO NDW 

!hI fl w h E— 	4' 
[h 
•fl 

8fltg 

:h 
r 	'o o  

(5 	.4)cø 
n 

-d»-t 
CN 

' 	PAGINA 

E! 

r o 
4, •0 
0 1- .0 
E 4, -N 0) 
o 
0) 
o 
P1 
0) 
o cv N o 
'5 
t 
o Ii. 

n 

i 

1• M 





tG4o  
1G2-6 t\ 

ti ti 

8 — 
II 

E 
1' 

E 
5 

E. 

8 8 

ti 

h 
r 

t 

o 

5 o 

t c 

E 
& 

3 

.0 > 

Õ. 

Se 

k 1 2 c 	a $ 
7 0r.t°E 

o E CQk oC 
•? 

1  iEk 
fl w -g 

E&fl 

o 

2 

•1 
-t 

.3 	•8 

E 
ti 

In 
	

2 

I 	ON 

2 

ci 
-o 
o 
g 
Ii 
1- 

4 

o- 

t 

c 
2 c 	'1 o, a o 4 
1 	1 - c 	c c 	c 
8 	8 

I1 

1 





n_~2~
t6 M a' 

-i 
o 

1 
1 

1 
4 
1 

WN 




