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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÃO ELETRÕNIC0 N°: 2018.12.06.1 - SRP 

OBJETO 	Se1eçáo de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios 
destinados aos aluros assistidos pelo Programa de Alimentação Escciar do municipio de I-forizonte?CE. (com ampla participação e 
colas exclusivas á ME e EPP). conforme especificações contidas no Termo de Referência 

LOTE 28- AMPLA CONCORRÊNCIA  

ITEM Especificação do Objeto UND Quant. Marca 
IT 

V TOTAL 

Leite em pó integral de 1' qualidade, com no miriWno 6.79 de - 
proteína por porção de 269 e rendimento minimo de 38 porções 
por pacote. Embalagem primária metalizada e peso liquido de no 
mínimo 1 kg, acondicionados em fardos lacrados e intactos com 
10 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência. informações nutricionais, número de 
lote, peso do produto, data de fabricação e prazo de vaidade, m du 

1 número do registro no Ministério da Agricultura/SiF/OIPOA e K9 17.000 
Leite  

R$ 22,50 R$ 382.500,00 
carimbo de Inspeção do SIF. Isento de mofo, odores estranhos, 
substâncias 	nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 	Impureza. 
Especificações impressas na própria embalagem. 

VALOR TOTAL DO LOTE 28 	- R$ 	382.500,00 

Valor do lote 28 RI 382.500,00 (Trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais). 

Prazo de Entrega dos produws: Conforme os termos do Editei. 

Validade da Carta Proposta: 60 (SESSENTA) dias, a contar da data da abertura das propostas de preços - conforme Edital 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, 
que não possuímos nenhum fato Impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e 
condições previstas neste edital. 

Declaramos que, nos preços oferecidos, estão inclusos todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente 
a frete, tributos e demais Mus atinentes á fabricação, validade. garantia. transporte e entrega do objeto e demais despesas que 
possam incidir sobre fornecimento lidado, inclusive a margem de lucro. 

Declaramos que, temos pleno conhecimento, aceitação e cumpiremos todas as obrigações contidas no Anexo 1- Termo de 
Referência deste Edital. 

Declaramos, que cumpsnos plenamente os requisitos de hab4itação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com es 
exigências do instrumento convocatono(edital), 

28 de Dezembro de 2018 
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RD COMÉRCIO LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ 
PREGÃO PRESENCIAL N° 14.01012011 

Razão Social: RD COMÉRCIO LTDA 

Endereço. Rua: Prefeito Almir Dutra, n° 250 - Centro- Maracanaú/CE 

CNPJ: 02215.25810001-30 	CGF: 06.263.958-7 
CEP: 61900-160 
Fone/Fax: (085) 3371 2236 
Banco: Brasil 	Agência N°0461-2 	Conta Corrente N° 19.428-X 
E-MAIL: rdcomercio@hotmail.com  

-4, 
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OBJETO: Seleção de empresa para o Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios e não perecíveis, 

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

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

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

1 Açúcar granulado 1 6  qualidade- embalagem primaria em pacotes Itajubá Kg 10,000 R$ 	3,51 R$ 	35.100,00 
de 1k9, livre de impurezas, insetos ou microorganismos que 
possam 	toma-lo 	impropno 	para 	o 	consumo 	humano 	ou 
comprometer o armazenamento. Validade mina de 120 dias da 
data de entrega do produto.  

2 Arroz branco polido, longo, fino tipo 1 - embalagem primaria em ltaguary Kg 17.000 R$ 	1,79 R$ 	30.430,00 
pacotes de 1 k inviolados Produto caractensbco da bpificação sem 
a presença de insetos ou impurezas que comprometam o 
armazenamento ou o consumo humano. Registro no ministerio da 
agricultura, validade mirnma de 120 dias da data de entrega do 
produto. 

3 Cate á vacuo torrado e moido - empacotado 	a vacuo, puro. Pnndpal Kg 5.000 RS 	10.14 R$ 	50.700.00 
embalagem com 250g. Rendimento igual ou superior a 7 litros. 
Apresentar selo de pureza da ABIC Validade minima de 120 dias 

,a da data de entrega do produto.  
4 Sal refinado iodado - embalagem primaria, pacote de 1k9 sem Nota 10 1<9 700 RS 	0.68 R$ 	476.00 

impurezas. Registro no ministerio da saude e constituído com 
decreto 75697r75-MS. Validade minirna de 120 dias da data de 
entrega do produto.  

VALORGLOBALDOLOTER$ R$ 	116.706,00 

Valor por extenso: Cento e dezesseis mil e setecentos e seIs reais. 

1 CTF (17 

TEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUANT. V UNIT (R$) V TOTAL 
1 Feijão carioca de 1' qualidade- embalagem primaria em pacotes de Itajubá Kg 12.000 R$ 	3.64 R$ 	43,680,00 

tkg, invioladosa e livres de impurezas. Validade minirna de 120 
dias da data de entrega do produto.  

2 Feijão preto de 1 	qualidade. embalagem primaria em pacotes de Tio Márcao 1<9 4000 R$ 	3.25 RS 	13.000,00 
1kg, invioladosa e livres de impurezas. Validade minima de 120 

dias da data de entrega do produto  
3 Feijão branco de 1' qualidade- embalagem primaria em pacotes dei Kicaldo Kg 3.000 R$ 	3,51 R$ 	10.530,00 

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

dias da data de entrega do produto. 

R. Prefeito Almir Dutra ril 250- Centro - MaracanaúiCE - CEP:61900-160 - FonsIFax:(085) 3371 2236 
E-maIl:rdcomercioQhotmall.com - cNPW02.21 5.258/0001-30 - CGF:06.263.958-7 
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CARTA PROPOSTA ~==me O)  

A, 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de HonzontaéCe. 
PREGÃO ELETRÕNJCO PC 20111.1t06.1 

Objeto; Seleção da melhor proposta para registro de preço,. sando &ituras e eertas a.-sç&s e ;é'e a "er ÚS ceV iOt 

aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Esccgar do munrcio,o de Honwrtsc E 

LOTE 11 -A 

UVA 	 DESCRIÇÃO 

Sardinhas em óleo comestivol sem conservar 
químicos pronta para o consumo, embalagem lata 1 

abre-fácil com peso liquido de 1259 e peso liqj 
drenado de 849. A embalagem deverá cor 
externamente os dacos de .denu¼açao e proced* 
numero de lote cata de fabricação, data de valida 
quantidade do produto, informação nutr,c,cnal por por; 
número do registro no Mnistóno da Agricultura SIFIDIP 
e atender as esoecd'caçôes tecncas O Produto 0ev 
apresentar vaidade mirim* de 6 neles a partir da data 
entrega 

MARCA 	1 UN&D! QIJANT 1 VR.UPilT 

ROBINSON 
CRUSUE 	

LATA 18000 RS 	4.881 RI 	87840,00 

VALOR TOTAL DO LOTE II t RI 	117.15 , 10.11  

cruento e sete mil, oitocentos e quarenta riais 

LOTE 12- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP - 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIa QUANT VftLINrT 	- VR. TOTAl. 

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

ROBINSON 
1 número de lote, data de fabncação. data de validade. 

CRUSUE 
LATA 6000 RI 	4,88 RI 	29 280 CO 

quantidade do produto informação níitnoorial por porção, 
número do registro no Ministério da ~cultura SIF/DIPOA 
e atender as especicaçóes téonicas O produto devera 
apresentar validade mínima de 6 netas a parti da data de 
entrega. 

- VALORTOtAL DO LOTE 12 RI 	2928000 

vinte e nove mii, duzentos e oitenta mala 

LOTE 13- AMPLA CONCORRÉNCIA  

DESCRIÇÂO - 	 MARCA UNIO j QUANT 1 	VR.UNIT VR. TOTAL 

rico longo fino tipo 1 embalagem primária de 
transparente 	resistente 	atójoco. 

mente fechado por termo-soldagem com oeso 
1 kg contendo icleotific~ do produto, nome e 
do empacotador, numero de registro do produto 
o 	competente 	e 	p.ocedároa 	informação 

ITAGUARV KG 2925 	RS 	448 RI 	13,10400 
1 por porção, data de embalagem e prazo de 
em fardos lacrados de 30kg (espec4tcações 
na própria embalagem) Isento de mofo, odores 

parasitas 	substinoas nocivas e quaisquer 
de imptteza. Prazo mirim de validade de 6 
data da entrega 

2 





Mistura para preparo de Mingati de Tapioca com leitor 
em pó integral. erviquecida com rio mínimo 5 vitaminar 
(vitaminas k C e 9) e farro. SEM O CORANTE 
ARTIFICIAL AMARELO TARTRAZINA, contendo n< 
má,omo 500m9 de sódio e 5,59 de gordura saturada P0' 
lOOg, embalagem primária de poliester ou poôeblenc 
metalizado com Identificeçáo do produto, data di 

p fabricação e prazo de validade mínimo de 240 dias (E 
meses) na data da entrega coo' peso liquido de nc 
mínimo 1 kg (especificações impressas na prõprit 
e.nbalagen ou em etiqueta altamente colante, que riSc 
possa se removida farefle) acondicionadas em ceixai 
øe pagelão reforçada, lacadas e rtfls com lCkg 
Isento de moIo odores eststos. substênoas nocivas 
quaisqi.S outro oco de rc%nza Entrego mris 

FORM.AFACIL 1 xc 1 675 1 R$ 

(1 
PAGINA 	

/ 

CL 

RS 20.92500 

)R TOTAL DO LOTE 27R$ 51 

cinquenta o um mij e t:azantol reais 

- 	
.. 	a tt.o- 

ITEM 	 DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT 	VR.UNIT 	VR. TOTAL 

Lfle em pó Integrei de 11- qualidade, com no mínimo 
6,79 de pretaina por porflo de jsg e rendimento 
mínimo de 3$ porções por pecola. Embalagem p.v'tia 
mesada 	e peso liQ,dO de 	rio mínimo 	1 	kg. - 
aconscionados em tinias l.~ e nacos com 10 kg -. 
A embalagem denrá conter externamente os dados de 
ideltilScaçjo 	procedência, 	.foonações 	numoonais ITMIBC KG 17000' R$ 	3,580 R$ 	W860),00 

número de lote, peso do produto, data de fabricação e 
prazo de validade, número do registro no Ministério da 
AgrlojltursfSlF!OIPOA e carimbo de 'nspeçáo do SIF. 
Isento de moio odores esuanhos, substâncias nocivas e 
quaisquer 	outro 	tipo 	de 	'mpureza-Eseclfica;ões 
impressas na pópna embalagem. 	,v 

VALOR TOTAL DO LOTE 28 R 	608.60000 

seiscentos, oito mil 	seiscentos reata 

1 ITEMj 	 DESCRIÇÃO 	 j 	MARCA 	J UNID 1 QIJANT 1 VR.UNFT 1 VR. TOTAL 

Leite em pó Integral de 10  qualidade, com no minimi 
6.79 de proteína por porção de 269 e rendimento 
mínimo de 38 porções por pacote. Embalagem primária 
metalizada e peso liquido de no mirlimo 1 kg 
acondicionados em fardos lacrados e intactos com 12 kg 
A embalagem deverá conter externamente os dados di 
dentificaçio procedncia. informações nutncionsia 
número de lote peso do produto, data de fabricação 1 

prazo de validade, número do registo no Mn.stóno di 
Aqio.Murs/SlE/OIPOA e canmbo de inspeção do SIF 
Isento de mofo odores estamos, lobstinoas nocivas i 
quaisquer auto tipo de inseza Esp~! 
impr essas na prtpna embalagem. 

lTAJlBÊ 1(0 3000 RS 	38.401 RS 115.200,00 

cento e quinze mil  du,entos reais 

LOTE 30-EXCLUSIVA ME OU EPP 

EM 	 DESCRJÇÂO 	 MARCA 	UNID QUANT 	VR.UNIT 	VR. TOTAL 





PAGINA a 

Margarina vegetal com sal -65e 75% de hpidios, ô base 
de Óleos vegetais líquidos e ínternterlticados e som 

gorduras traria 	embalagem prtmána pote pl*sboo de 
5009 contendo idenbtcaçto do produto e fabricante 

2 informação nutricãonal por porção. data de embalagem ADORITA UNO 3480 14 	5.12 R$ 	17.81760 

e/ou prazo de validade e $.l.F. acondicionados em caixa 
de papetio laaadas e intactas Prazo minimo de validade 
de 4 meses cia data da entrega. Espeo¼açôes impressas 
na prtpna embalagem. Entrega mensal. 

- VALOR TOTAL 00 LOTE 31 14 	44.21760 
quarenta e quatro mil, duzentos e dezessete 

reais o sosscnta contavas 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: 	 1 R$ 	 2.312.7911.ZI 	 --.. 

1 dos milhões, trezentos e doze mil, setecentos a noventa e um reais e vinte centavo, 	
j 

Prazo de entrega: Míximo 10 dias a contar do recetunenlo cia ordem de compra 
Validade: 60 (sessem) dias 

- 	 Dectaramos, para todos os tra de Sede. que nos preços ofeltados estâo indu idas as despesas nadantes sobre o tornecirre:, 
referente a VibÂos, encargos soOss e demais Óna aonrtes á execuç*o do otueto desta liataç*o 

Deda,amos. para todos os Mede Sede, que o..npnrnos p4enamenteos req.ncos de 	Laa: e ce - ;ssa Oa -tj ';ç.cs:., 
conitrrn.dade com as exigênoas do wisewnfl co.woatfrio (eãtS) 

Fortaleza, 28 de dezembro de 2018. 

WIE 
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VR.TOTAL 
VALOR VR.UNIT.POR 

rIEM DESCRIÇÃO MARCA URu) QUANT. 
UN1TIR$) EkTENSO 

VALOR TOTAL PM P 
EXTENSO 

dez reais e novecentos 
Abacate de primeira qualidade, 	in natura, ASA KC 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 sujidades. parasitas, larvas, 

cento e 
onze mil, 

cinco reais e 
novecentos 

2 
Banana prata tamanho médio (lOOg), de 

CEASA KG 18750 5,97 
noventa e 

111,937,50 etrinta  
primeira qualidade, in natura, em pencas Sete 

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

cinqüenta 
polpa firme e Intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos flslcos 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 3 7 5  setenta e 

(il.875,0O oitocentos 
evolução no tamanho, aroma e sabor da cinco 

espécie, 	unifonnes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos 
e setenta e  
cinco reais  

defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucadm 

dois mil, 
trezentos t' 

dez reais e dnqãenta 

4 CEASA KG 	27' ,,. 
quarenta 

2.35575 
e cinco 

Maçã Maçã 	nacional, de primeira qualidade. In Sete reais e 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem centavos setenta e 

machucados, sem larvas, parasitas e outras CiflCO 

impurezas, 	acondicionada 	em 	caixas 	de centavosç 

- papelão. 

vinte e 
oito mli. 

Mamão formosa de primeira qualidade, com dois reais e 
80% 	de 	maturação, 	frutos 	de 	tamanho cinqüenta e 

seiscentos  
CEASA KG : 2.55 28.681.50 e oitenta e 

uniforme, no grau máximo de evolução no cinco 
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem centavos 

sete reais e 

ferimentos ou defeitos, tinires e com brilho 
cinqüenta 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
centavos 

Em 

1 

LV,l~Te L/ 

PROPOSTA DE PREÇO 

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.12.06.1-SRP 

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

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

LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 

•t 

¼ 
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- PACIsNA ~ 

Mistura para preparo de Mingau de Tapioca 
com leite em pó integral. enriquecida com no 

mínimo 5 vitaminas (vitaminas A. C e B) e 

ferro, 	SEM 	O 	CORANTE 	ARTIFICIAL. 

AMARELO 	TARTRAZINA. 	contendo 	no 

máximo SOOmg de sódio e S.5g de gordura 

saturada por lOOg, embalagem primária de nove mil, 
poliester 	ou 	polietileno 	metalizado, 	com FORMA 

quatorze 
quinhentos 

2 identificação do produto, data de fabricação FÁCIL 
KC. 675 14.20 reais e vinte 9.SRS.00 

e oitenta e 
prazo de validade mínimo de 240 dias (8 centavos 

cinco reais 
meses) na data da entrega, com peso liquido 
de no mínimo 1 kg (especificações impressas 

na 	própria 	embalagem 	ou 	em 	etiqueta 

altamente 	colante, 	que 	não 	possa 	ser 
removida 	facilmente), 	acondicionadas 	em 

caixas 	de 	papelão 	reforçadas, 	lacradas 	e 
intactas com 104. Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 

- outro tipo de impureza. Entrega: mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 24.212,25 

vinte e quatro mil, duzentos e doze reais e vinte e cinco centavos 

LOTE 28-AMPLA CONCORRÉNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT. 
VALOR 'dR. UNIT. POR 

VALOR TOTAL 
VR. TOTAL 

POR 
uNIT. (R$) EXTENSO 

EXTENSO 

Leite em pó Integral de 1 0  qualidade, com no 

mínimo 6.7g de proteína por porção de 26g e 
rendimento 	mínimo 	de 	36 	porções 	por 
pacote. 	Embalagem 	primária 	metalizada 	e 

peso 	líquido 	de 	no 	mínimo 	1 	kg. " 

acondicionados em fardos lacrados e intactos / 
com 	10 	kg- ' A embalagem deverá conter 7 vinte ecinco ,, 

quatrocent  

externamente 	os 	dados 	de 	identificação, FTÃMBÉ KG 17000 25,10 reais e dez 426.700.00 
os e vinte e 
seis mil e 

procedência, 	informações 	nutriclonais, centavos 

número de lote, peso do produto, data de 
setecentos 

fabricação e prazo de validade, número do 
reais 

registro 	no 	Ministério 	da 
&gricultura/SIF/DIPOA 	e 	carimbo 	de 
inspeção do 5W. 	Isento de 	mofo, odores 

estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 
outro 	tipo 	de 	impureza. 	Especificações 

- Impressas na própria embalagem.  

VALOR TOTAL DO LOTE RS: 426.700,00 

quatrocentos e vinte e seis mil e setecentos reais 

1' 
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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 

s-4ornecimcnto referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

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

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

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

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

conformidade com as exigência do instrumento convocatório (edital). 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos encargos trabalhistas 

previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal, custos e demais despesas que possam 

incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro: 

Declaro que a empresa proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edita)) 

a 26 DE DEZEMBRO DE 2018 





VR. TOTAL  
VALOR VR.uNIt POR 

TEM iJNiD DcsaIçAO 	 MARCA QUANT. VALOR TOTAL POR 
uNr.(R$l EXTENSO 

- EXTENSO 

dez reais e 

1 1(6 Abacate 	de 	primeira 	qualidade, 	In 	natura, produtor 90 10,20 vinte 918,00 
novecentos 

tamanho médio, tamanho e coloração uniformes e dezoito 
centavos 

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

parasitas, larvas. 

cento e 

dezessete 

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

2 1(6 
qualidade, 	in 	natura, 	em 	pencas 	integras, produtor 18750 6,25 vinte e cinco 117.187,50 oitenta e 

tamanho e coloração uniforme, com polpa firme centavos sete reais e 

e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem 
cinqüenta 

centavos 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 

e transporte.  

três reais e 
sessenta e 

cinco mil, 
Laranja 	pera 	tamanho 	médio, 	de 	primeira noventa e 

3 1(6 produtor 16500 3,99 65.835,00 oitocentos 
qualidade, frutos com grau máximo de evolução nove 

• trinta e 
no 	tamanho, 	aroma 	e 	sabor 	da 	espécie, centavos 
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes e 

cinco reais 

com brilho, sem machucados. 

dois ml, 

dez reais e 
trezentos e 

 
seis reais e 

4 1(6 Maçã nacional, de primeira qualidade, in natura, produtor 225 10,2$ vinte e cinco 2.306,25 
vinte e 

tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem centavos 
cinco  

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

trinta e seis 

mil, 

Mamão formosa de primeira qualidade, com W% Ires reais e quinhentos 

5 1(6 de maturação, frutos de tamanho uniforme, no produtor 11250 3,75 vinte e cinco 35.562,50 e sessenta 

grau máximo de evolução no tamanho, aroma e centavos e dois reais 

sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, e cinquenta 

firmes e com brilho livre de sujidades, parasitas e centavos 

larvas, sem machucados. 

ai 
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PROPOSTA DE PREÇO 	 'O3 

PREGÃO ELETRÕNICO N 2018.12.06.1-SRP 

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

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

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

LOTE 1-AMPLA CONCORRÊNCIA 

'Iv 
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LOTE 2$. AMPLA CONCORRtNCIA 

VR. TOTAL 

TEM UNIO ocscniçAo MARCA QUANT. 
VALOR VR. UN1T. POR 

VALOR TOTAL POR 
LJNTT. (M) EXTENSO 

EXTENSO 

Leite em pó integral de it qualidade, com no 

mínimo 6,7g de proteína por porção de 26g 'é 
rendimento mínimo de 38 porções por pacote. 

Embalagem pflm4ri3j.tailzada e peso liquido de 

no mínimo 1 kg 	acondicionados em fardos •quatrocent 
lacrados e intactos com 10 kg.'A embalagem Ante e L- os e 

1 KG deverá 	conter 	externamente 	os 	dados 	de itamw/ 17000/ 24.50 
atro reais e 

416.500,00 dezesseis 
identlficaao, 	procedência, 	informações cinqüenta 

mil e 
nutricionais, número de lote, peso do produto, centavos 

quinhentos 
data de (abricaçio e prazo de validade, número reais 
do 	registro 	no 	Ministério 	da 

) Agricuitura/SIFIOIPOA,ycarimbo de inspeção do 

SIF. 	isento 	de 	mofo, 	odores 	estranhos, 

substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 

Es 

	

impressas na própria impureza. 	pe 

embalagem. 
VALOR TOTAL DO LOTE R$: 416.500,00 

quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos reais 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: 2.467.183,75 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitenta e três reais e setenta e 

cinco centavos) 

'ti 
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Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 

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

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

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

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

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

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

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

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

com as exigência do instrumento convocatório (edital). 

Declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento 

licitado, inclusive a margem de lucro; 

Declaro que a empresa proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

27 DE DEZEMBRO DE 2018 

IR 





/Ç t pq(;%\ \

c 	 1912_t 
tt PAGINA 

CARTA PROPOSTA 
PREGÃO ELETRONICO N'ZO%S 1206 l-SRP 

Av g- 	de PtsIfln MuflIC(S di HOIUOnISCE 

Ot$No Ri.sVo øa viço pais uIiçiø de neho pioposla iswdo fuuras e e.ontuais nqutiiçóos de g4'&os alrne'I'clos deslinados us alunos assistidos pelo Progin de 

AIIYSIISÇÓO Esce do rnunlcçlo de HodzontetcE 

LOTE 2$- AMPLA CONCORRINCIA  
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIO QTDE VUNIT UNIT EXTENSO V.TOTAL TOTAL EXTENSO 

ali. ii, pó mmiii de 1 quiIdaM 	n no n,inin,o 6,7; 

de piolsis p0' po'çso de 16g . 'endiminio nininio de 

IS porçõse por ~ote (rnb.iqsn' piInlIr 	m.tflzid.s 

oito latido de no I%{r.0 1 k 	acondicionido, si. fs,øo, 

l.c,.do,. fluido. cor. 10 kg A imbilanri 4i.t13 coei., 
V*ITE E SEIS 

~TROCE~E 
enue.rar.s*,ue 	o, 	dado. 	de 	•dseiifaçIo, ft~ PC 17 	0 R$ 20.00 

REAIS 
RS 	412.000.00 QUAREHTA E DOIS 

oroc.d4r'...riorniç4is fluuiiCsOaij. numero MlQut. . REAIS 
peno do p'oduio. liii dor lsb.açSo e yno d.vs osci. 

n."1 0 	do 	'i$ii3O 	lo 	W"Cs,,o 	de 

A4ticsfl'./5d10'PQA 5 CMtJI'OO 

 

dor .soeçSo oc s: 

1141,0 di r.o0, odres eEn 5tos. kobuhncas r.ns e 

QwsiQ,jt' 	o'A'o 	100 	dê 	WY'O,,ttiê 	InCC+OÇ6.I 

__ _______________ 
QUATROCENTOS E 
QUARENTA E DOIS 

VALOR TOTAL DO LOTE 2$ R$ 	442.000,00 MIL REAIS 

]INFORME OS TERMOS 

• e oents onus Sirleii 

onlnSoeidisdoid*s 

vi' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE] CE 
PREGÃO ELETRÔNICO N°201612.06.1 - SRP 

Seleção de meta proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
aqusiçOes de géneros altnenticjos dentados aos finos assisados pelo Programa de 
Aiwnentação Escolar do municipio de HOriZOnte/CE. (com ampla parbcipação e colas 
exclusivas á ME e EPP). conforme especificações contidas no Termo de Referência 

ABERTURA CARTA PROPOSTA 2811212018 AS 10.00 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 25/1212018 ÁS 1100 HS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 -AMPLA CONCORRÊNCIA 

4 TEM - - 	 ESPECIFICAÇÕES MARCA 11iÜE 1 QNT 	1 UNT 	1 TOTAL 

de primeira qualidade, In natura, tamanho médio, tamanho e IAbacate 
coloração uniformes e sem defeitos, polpa firme, livres de sujidades. CEASA KG 90 14,00 1.260.00 

parasitas. larvas  
quatorze mais  

mil duzentos e sessenta reais_______ - 

Banana prata tamanho médio (tOOg). de primeira qualidade.in natura, em 
pencas integras. tamanho e coloração uniforme. com  polpa firme e intacta. CEASA XC 16.750 4.99 93.562.50 
devendo sei bem desenvoivida. sem danos fisicos e mecãncos oriundos do 

2 manuseio e transporte - 

quatro reais e noventa e nove centavos 	- 
noventa e três mil, quinhentos e sessenta e dois rn!j&entacer*avos 

Laranja pera 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. firmes e com brilho, sem machucados 

quatro reais e noventa e nove centavos 	- 

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

Maçã nacional, de primeira qualidade. In natura, tamanho e cor uniformes. 
sem machucados, sem larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada CEASA KG 225 11.99 2 697,75 

4 em caixas de papelão - 

onze reais e noventa e nove centavos  
dois mil seiscentos e noventa e saie reais e setenta e cinco centavos  

- Mamão formosa de prirnaira qualidade. com  80% de maturação. frutos de 
tamanho un,torme. no grau mãmmo de evolução no tamanho aroma e sabo r : CEASA KG 	11.250 2.99 33.63750 
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho kvre de 

1  
5 sujidades, parasitas e larvas, sem machucados i - 

dois reais e noventa e nove centavos 
trinta e três ma, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos  

6 Melancia graúda, de primeira qualidade, casca integra, livre de sujidades. CEASA KG *8.000 899 161.82000 
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 primeira qualidade, tamanho médio, sem machucados, 
coloração e tamanho uniformes, com grau de maturação adequado, isento CEASA 1  XC 150 2.99 448.50 
de substâncias terrosas, sudades. 

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

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 AS 375,751,25' 
trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos 

LOTE 2- COTA EXCLUSIVA MEOUEPP 

ITEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA 1 UND 1 QNT  1 UNT  1 	TOTAL 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO QNT UNT TOTMZY 
Mistura para preparo de curau de milho verde com coco em pó. com  leite 
em pó integral, enriquecida com no mínimo 5 vitaminas (vitaminas A. C e B) 
e ferro contendo no mãxvno SOOmg de sAdio e 5,59 de gordura saturada 
por 1009 embalagem pnmêna de poáestw ou poheteno metalizado, com 
identificação do produto. informação nutricional por porção data de 
fabricação e prazo de validade mínimo de 240 dias (8 mesas) na data da 
entrega .  com  peso liquido de no mínimo 1 kg (especificações impressas na XC 675 20.43 13.790,25 

própria embalagem ou em etiqueta altamente colante. que não possa ser 
removida facénente), acondc,onadas e." caixas de papelão reforçadas, 
lacradas e intactas cor,, 10k9 isento de mofo, odores estranho,, 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Entrega mensal 

vinte reais e quarenta e três centavos  
treze mil, setecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos  

Mistura para preparo de Mingau de Tapioca com leite em pó integral. 
enriquecida com no mínimo 5 vitaminas (vitaminas A. C e B) e feno. SEM O 
CONTE ARTIFICIAL AMARELO TARTRAZINA, contendo no máximo 
SOOmg de sódio e 5.59 de gordura saturada por lOOg, embalagem primam 
de poiester ou poêetileno metalizado, com identificação do produto, data de 
fabricação e prazo de validade mlr*node 240 dos (8 meses) na data da 

2 entrega, com peso liquido de no mnimO t kg (especificações impressas na 5u5'V'Mt  XC 615 20,43 13.190.25 
própria embalagem ou em etiqueta altamente colante. que não possa ser 
removida facilmente), acondicionadas em caixas de papelão reforçadas, 
lacradas e intactas corn 10k9 Isento de mofo, odores estranhos, 
subslânoas noc'vas e quaisquer outro upo de impureza Entrega mensal 

vinte reais e quarenta e três centavos 
treze mil, setecentos e noventa reaIs e vinte e cinco centavos 

]VALOR GLOBAL 00 LOTE 	 1 	1 	1 	1 1 	27.510,50 
vinte e seo mil qu.nrbente soenta reais e cinquenta Centavos 

LOTE 28 AMPLA CONCORRÉNCIA 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNDI QNT UNT TOTAL 

Leite em pó integral da 1 qualidade. com  no mmmc 6.79 de proteína por 
porção de 269 e rendimento mínimo de 35 porções por pacote' Embalagem 
primária metalizada e peso liquido de no mínimo 1 kg, acondicionados em 

7 

7 
fardos lacrados e intactos com 10 kg»A embalagem deverá conter 

,/1 

externamente os dados de Identificação, procedência, Informações à' 
nutnc.onals. número de lote, peso do produto, data de fabricação e prazo de ITAMBE KG  25.20 428.400.00 

validade, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA a 
carimbo de inspeção do SIF Isento de mofo, odores espertos, substâncias 
nocivas a quaisquer outro tipo de impureza. Especificações impressas na 
própria embalagem 

vinte e cinco reais e vinte centavos 	- 
quatrocentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais 

L 	IVALORGLOBAL OOLOTE 	 1 	1 	 atoo,00, 

LOTE 29-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND ONT UNI' TOTAL 

Leite em pó integral de 1 qualdade com no minino 6.79 de protelna por  
porção de 269 e rendimento minino de 38 porções por pacote. Embalagem 
primária metalizada e peso liquido de no mínimo 1 kg. acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com 10 kg. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência. Informações 
nutr000ais, número de lote, peso do produto, data de fabncação e prazo de ITAMBE «3 3000 25.20 75.600,00 

validade, número do registro no Ministério da Agrcuftura/SIFJOIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. Isento de mofo, odores estranhos. substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Especificações impressas na 

embalagem própria 	 . 

vinte e cinco reais e vinte centavos  
setenta e 01100 mdc seiscentos reais 

1 VALOR GLOBAL 00 LOTE 	 1 	1 	i 	1 	1 	75.600,00 
setenta e cinco mil e seiscentos reais 

LOTE 30' COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

1 TEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA  1 UND  1 QNT  1 UNT  1 	TOTAL 
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VALOR GLOBAL 00 LOTE 	
quatro mil. o itocentos e setenta e dois reais 	

\C ) 

1 	23.352,00 

VALOR GLOBAL GERAL 	
e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais 

	- 

1 	3.321.723,80 

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

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018 
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PROPOSTA 

Número do Pregão: 	 2018.1 206.1 -SRP 

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

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

EXCLUSIVAS Ã ME E EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DF 
REFERÊNCIA. 

Lote: 	 LOTE 28 AMPLA CONCORRÊNCIA 

Especificação do Objeto: 

Leite em pó Integral de 2 	qualidade, com no 6,7g de proteína por porção de 26g e rendimento 
mínimo de 38 porções por pacote. Embalagem primária metalizada e peso liquido de no mínimo 1 

kg, 
acondicionados em fardos lacrados e intactos com lO kg. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, Informações nutricionais. número de lote, peso do 
produto, data de fabricação e prazo de validade, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIFIDIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Especificações impressas na própria embalagem. / 

Marca: 

1 	Iltambé 

Quantidade: 

1 	1 	170001 

Valor unitário de cada lote (em RS) 

1 	1 	19,971/"  

Valor Total do Lote(em R$) 339.490.00 
trezentos e trinta e nove mil. 
quatrocentos e noventa reais 

—tà LSJ 

Prazo de Entrega: 	 Conforme Edital 

Prazo de Validade da Proposta (em dias, coníornw estabelecido em edital): 	 60 (sessenta) dias 
1 

r 
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Declaramos que, nos preços ofertados estão incluldas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas. previdênciárlos, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros. 

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

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

Crateús, 27 de Dezembro de 2018 

FW 
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A Pregoeiro do 

Prefeitura Municipal de Ilorizonte/Cli 
Secretaria Municipal de £ducaçdo 
Pregão Eletrónico n° 2ot8.12.o6j - SRP 

Abertura das Cartas Propostas: dia 28 de Dezembro de 2018 às sohoomin (Horário de Brasília) 

Sessào de Disputa de Lances: dia 28 de Dezembro de 20,84. ,:hoomin (Horário de Brasflia) 

Objeto: Seleção de melhor proposta paro registro de preços visando futuros e eventuais aquisições de gêneros alimentícias destinados aos 
aluno, assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de Honzonte/CE. 

Proposta de Preço 

LOTE ai- AMPlA CONCORRÊNCIA 

1!rMH'tJrrIc. 	 nnrw. 

Sardinhas em 61w comnfl&eJ, sem 
consenanta qu(InicoJ, pronta paro o 
consumo, embalagem lato tipo abre' 
bel!. coei peso liquida de )28 e peso 
liquido drenado de 849. A embalagem 
deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência. numero  sessenta rrj mui 

	

, de Se. doto de fobricoção, data de 	88 	,8000 	Lato 	RI 	3.$$ c~~ R$ 	63900.00 e rnn.centos reais 

	

iutidod., quantidade do produto, 	 amava, 
informação nufricional por porção. 
número do registro no Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA e atender a, 
npeciJuro ções técnicas, O produto 
deverá apresentar validade mínima de 
6 ~ o partir da data de entrego. 

- 	 Vaú Globo'? 1 Lote ti: 	 RI 	6$.9oo.o(s 
sasenta e três mil, novecentos reais 

12' 

Sardinhas em óleo comcsttvtl. sem 
cuinsen.antes químicos, pronta paro o 
consumo, embalagem lota tipo abre' 
'áni,con. peso liquido de 1259 e peso 
liquido drenado de 'w• A embalagem 
deverá conter exten:a'Hente os dados 
de ident(flcoçdo e pncedéncia. nún,ro 
de lote, data de fabricação, data de 	88 
validade, quantidade do produto, 
liifonnaçdo nutricional por porção. 
ni'nero do registro no Ministério da 
Agricultora SIF/DIPOA e atender as 
especiflcaçi)es técnicas. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 
6 mesa a partir da dota de entrega. 

ó000 1 Lata  1 RI 	31U 

tr*r.e 	1 
ctøeclneo 1 RI 	

21.300,00 i*.ieewnn,de 
frfltfl tos reais 

'ii. 1 de ,ij 





• 

j_•3139(j  

Pão mana fina tipo hot dog em 
embalagem 	primá ria 	plástico 
resistente 	e 	atóxica 	contendo 	ia 
unidades e peso liquido de 500g, corri 

identificação do produto, informação 
nutncional 	por 	porção, 	nome 	e 
endereço 	do fabricante, 	data 	de 
embalagem 	e 	prosa 	de 	validade 
(espec(cações impressas na própria 
embalagem). isento de snoJb, odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de impureza. Na Paladar 6000 PC( 	R$ 	•, 

frei tflhIf 1 oIteiltil 
R$ 	800~ 

tiriteI doa ride 

entrvgo o produto deverá ter dato de 
cen raja nrtxvnt,n 

fabncaçdo m.txuma de osdia e prato 
mirim,,, part, cnruunum de os dias. 
dentro dos quai, rido deverá haver 
alteração das caracterlsflcus ongrnais 
do produto, como murchar, mofo. etc. 
Entrega 	quinzenal. dirvzamenze nas 
escolas e cenln,, de educação  infantil, 
de acordo com o pedido feno pelo 
núcleo de olunentação escolar, em 
pelculo fechado e higienizado. 

- 	 - - 
	 Valor GlobaI4 O Lote 13: 1 11$ 	n.Boo,00 

vinte e dois mil, oitocentos reais 

• em pó integral de s qualidade, 
• no ,n(nsmo 0.7g de protelna por 
ção de 26 e rendimento mtni,na de 
porçde, por potote Embalagem 
nórt metalizada e peso ttqutdo de 
mínimo a kg, ,tcund,ç,vnodos es» 
ias lacrados e mtactoi corri ia kg. A 
rolagem deterá conter 
~mente 	os 	.kd,n 	de 

• informações nutnc.onats. "úmero de 
lote, peso do produto, data de 
abr*rção e prato de validade, 

rn»nero do registra no Minislirio da 
Agrtdtura/SIF/DIPQA e carimba de 
inspeção do SIF.'lsento de mofo ,  
odores ,stro,,hos, substâncias nocivas 
e quaisquer outro tipo de impureza. 
Especcações impysssas ira própria 
embalagem. ' 

$ 	17.231 	Retrt 	R$ 	462.920.00 
assento edois n,i. 

12000 	 vbt
k'ee se.e reais ti 	

quatrocentos e 

	

1 	1 	1 
novccwntosedez 

'tais 

Página ia de 62 
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Leite em pó integral de s qualidade, 
com no mínimo 6.79 de prateina por 
porção de 269 e rendimento mínimo de 
sB porções por pacote. Embalagem 

fln.ár,a meta lixada e peso líquido de 
mio mínimo j kg, acondicionados em 
fardos lanadas e in:areoi co": ao kg. A 
embalagem 	deurrõ 	conter 
externamente 	os 	dados 	de 
ident(flcaçdo. 	 priedéncia. vinte e es reais e o'tenn, e uni nU, 

informações nuenciona,s, numero de Setônia 3000 Ky R$ 	nas ~cem RS 	8i.6'O.00 1~1. 

lote, 	peso 	do 	produto, 	data 	de 
Vobewaçdo 	e 	p'wo 	de 	validade, 
número do ornatro no Ministério da 
Agrinjlruro/SIP/DIPOA • eanmbo de 
inspeção do 8W. Isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas 
e quaisquer Outro tipo de Impureza. 
Espec(flcoções impressas na própria 
embalagem. 

- 	 Valor Gtoóo)i oLote2g: 2$ 	81.69o,ao 
oitenta e um mil, seiscentos e noventa reais 

Valor Global do Proposta: 	 25 i.304.lfl.00 1 
Lan milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, ailorantose n'inca e nove reais 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Sei, que assumimos inteira responsabilidade pelo entrega dos produtos, e que serão 
executados conforme  exig&ncia editalicia e contratual, e que entregará os produtos licitados/contratados rio prazo máximo de to (dez) (lias, 
contados do recebimento da ordem de compra, nos locais detenninados pelo órgão solicitante, observando rigorosamente as especificações 
comidas 'ia contrato, no terno de referkcfa,  nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços. 

Nesta oportunidade, Declaramos, para Iodos -fim de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesis incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributas, encargos sociais e demais d'ias atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e que nossa Cano Proposta está em 
confonnídadc com as exigências do Instrumento convocatória (edital). 

Validade da l'roposta: Cana Proposta não t.tferi.mr  o no (sessenta) dia., consecutIvos da sessão de abertura desta licit~ conforme 
artigo 6 da Lei n. 10.520/2 aos. 

27 de dezembro de 2018. 

Pógina asadeia 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO PREFEITUM MUNICIPA& DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÕNICO N 20191206 1.SRP 

DATA 1' HORA DA LIC1TAÇÁO 2811212018 AS IODO lIS 

DADOS BANCÁRIOS . BANCO DO BRASIL AGENCIA 1702.711 CC 122531.8 

OBJETO, SeIeçJo clo m.1fl0 proposta para reg*stro a. FeÇos  v~ Mt$a* tvt(tsàs a~ øe g4r.ro. 5V,'' <'os an?r$ aos anos ssa'sZdç p.0 
pfO7tfltI da sr'naaçJo t scolar ao ULiliopio de }1ç1150r95C4 

LOTE 25 

	

TENS 070 - LNC 	MARCA - 	- 	ESPECIFICACA0 DOS PRODUTOS 	 VIJNIT T ISTO 	V TOTAL 	
- ______ EXTENSO 

Lette cl' cd nIep& de rqs.dao.. co, no ninito 8.?'de 
P!005IDR DO' PCI Ç*0 de 2eq4 r.ndIrwItO tAiflIfflO a. 36 p'.xçó.s 

lO 

P0' Pacole. tpba'ag.m p.rtõ.. .ratcIlzada õ peso IZuco do n 
niTylkj aco'dlcíona,s em (sido. nados e miados Corli 
Icó A e,rbaQwI d.n.* cOMei e*ianbane4e os decos a. 

1700V 	Kq/ 	itanibi 	OSM/Icaçk.pioc.dèno., 'nIolmçÕflnwciraS n..nwos R$ 	2900 	IifiOME? RS 	*300000 	#NOME? 
ato, coso co produto dei, a. (ObICaÇÔO e prazo 
flútW o r.çmwo no rflntetfrce - .ycjtJa SIF'OIPOA e 

CSII'CO de rapeÇio da 5W' eec do t..o'o odores .wwcs 
ktet5nca rn. e Q...ssq. eisa 140 de rTna .fl 

Esc.cifc.çøn rEI es ni flna STCSSSn // 

VALOR DO LOTE 28 Ri 493 000.00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL REAIS) V 

PRAZO flf rwTRrç,A DE ACORDO COM FDITQ 

VALIDADE DA PROPOSTA GO (SESSENTA) DIAS 

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

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

FORTALEZA 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 

MA 





ni- 
À 	

j.jcjt,flflE J9 

 PRIFEITI RÃ MUNICIPAL DE HORIZONTE  

PregA. Eletrônica N' 2918.12.06.I-SRP 	 4_, 
Data e Horário da Dioputa: 2$ de Daembro de 2018. ia 1 I:OObn (Horário de BrniIIa) 	 . 

Apiicniamos nossa p'oposla de ptços rcícrcntoi Iicilaçio na modalidade PREGÃO ELETRONICO N°20112.06.1 -SRP, quc vcna sobre o swçÃo DE 
MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GtNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS 

AOS ALUNOS ASSISTIDOS pao PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE IIORIZOWFFJCE. (COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E 

COTAS EXCLUSIVAS À ME E EPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES COWrIDAS NO [ERMO DE REFERÊNCIA 

Inínimomon inicies submissio is cliwult. e comd,çõc, nistcnlcs uso Léu! e sem aia cone taa**sun , ditant, dai Leis e Decreta" 4ue rvgcn este proccdinnntso 
hctaõno. 

uHOPOST 1 Iii Ik1.( (11:111 

iÂflt!-AMPL&CONCORK1NÇL4  

linai 	 I.rtrsc.Stn.rkSc Las Mw. guasu UL. Vaicernal iei.as.U&I tai.a.o,.tniaI 

era,. 1 SI 1 ILL 	cr,paa.do 	oa,nu.d.4, de •gaa J. es- n'sues., cn. upccoo 
'504500 ii osmnIac do, e nem pcpa-otc. coe piôpeta tem n.nchat e.'-eeôc.dan, chc,eo 
,flnc p.Ópcan. coo. soadas,. de •u'dsdn, paiois. e lan., l'mtal... ... dc poh.lutmio 

lampo. nio violado. epsorenle. queMt  snus.iauugi,d,d. ala peoduto 
I.i,o,noen.,u,, do lonIsesio. cc.c,esdo peco liquido dc 1kg, •co',d.c,onsdn, em caixas IC1 Dedico 12241 RI 	17.10 RI 	204010.10 à.Iu rases d~~~* 

kc,,aln co,. I(ikg 	iSca-na conuac na cenbclapa,, dedos dc 'de,t.Ac.çao, pcoc.dMac. 
maçle. .00c , onsa• dei. dc a.idsd.. çeiwtt,dade do peod,Ao. n'do ,esse o no SI?. 

SI" .,11X1 iran rio,.  J. validade miamo dc 130d4 a gane' dc ae. dc aocgs 

Co. asescor. dc (mago acracado s, 	ro SEM PO*ÇAO CX*SAI. —Mb- 
,sdn.daaua.s ca — bcodcnus de 1k 	sccoâoáca ca seu êe ,cUo 	s çt. 5 li Ig 	sdectc.câc Si proda CI- .. esSesaçio —.—J,a 

p,.çóo, 	dais de (aheacaelo icta 	3. flta — 	e c..casçóo. 
4e nI,datc stasas do repiso no (m.,..,o da Aa,c.knSIPiflPO A*c.,,n*, 

de aa.Øo dc 50 	Parecaloci de aja m(a, 	0 	iguaIs lOS aptø dc..-ongei.manic 
K 	Dudeo 12240 RI 	11 .60 RI 	141 011 ® sol:: a 

	
Ónn regia 

bpcnd,c.çde. ap.isa. na  p,ope.a cir,baàpcm Csrscuelac,as. pua.a 	peodolo otrara sa..ni. c.nlavm 
.penc.i... coa a odot caíaacaca sum sinais dc (ctmuewajo ".,a.ou  gaios, 
aacdcadac sÃo nIVELA CORrER ?.'kMHUMA OI7TLA PARTE 011, NÂO SuJA 
FXCI.I]SIVkMEWTE COXA E SOBRECOXA, COMO PARTE DA CO%Tl(i A. ETC. - 
Pra,» era consumo n.sn,sso d.)0 Ides) .owscs na dais da eaUc. 

VaIrTOTAI.  

pôr"- 'lo .n.&a4c. -- PiPIO — FOÇflS 	acM, ave.. '4ena 
uSe, ror'c.- cci. $jtjsc.4 dc nu .daa. rama e i%IS Ia.bcl.cia de poluaS 
v,n,ç.oea, as4 cõ Laipo ,so c¼40. 1WS. qec pann • .Mw.d.d. de poda 
se o .nr.ri. da can,a,- cocmd ,so qo.& & tg .00,dcioagdoa — esa. 
lacrada, v.t kg *.oes cearni amt.lsgas dado. 6. ,dest,f,c.ç&o. poo.dbici 
,lc.'ea.a,, ,angiosn,a. ón dc 'aldidi. Qtan'ad.de do pcodio. .t do ccg,stua. no SI 

puno 4. .l:4id. e r.amcma :locg,ø.' no 
4. mipeçio do SI} Pnc.nu..a: J. àg..a 'níqncq co pra' a % •g.s 	aoc.g.Iamaia 
Esocofeaceci 'n'pena. o. pc.p',a .mb.lajum Cnaea,tcs, em,i o urda dacca 
isentou, coee,d.o ,.,a e.. cite os. tear Soais dc (-.eaç4o surda o,. ri".. 
«.rtio..Sis 'IÂC) PEVEtA COIa1U NtNHL.MA OLrTLA PARTE QUS XÃO 511k 

'SI' AMflT! COXA t ÇODR}COXA COMO PARTE DA COtIStA )tI 

5 





7,tt 

11992 
1' 

I.4.slw. pos pqs..t Monjai * T.'oa comcal. 1_I.-  wç.l. Iov,o'a..d. tua.,.. 

. 	i.S.o A C c 0.. real. 10.1 O ('ORA'dlt ARTIFICiAl 

AMWI.O TA*TRAZIXA. .oade .6 1_xflø Y.0t dl ,ed.fl 1 4 3 •oe6@ 

- IW& ~~ p. 4. p.2a1 ao pMabIao a.b..4o 

Fud 

	

a pndws. 4.la 4. b.'çSo. pnza 4. n1406l 	6, 110 - ti 

2 	- a 6. -s - e. beó. di masa 114 ap.c:caç.. S4lI$u 64 	"° 6' II 16.11 RI 	lo 0*9.30 

e. mias asè.hi 	- en ,a. casa fra .4. - se 
fSoWk ec'SaI - cnn de ps..lk '10 l.cnSt.n .cn, c.e 

I.*. 6* aoli. eden 	e& 	 a. a.co 

.apseia tfl. acatei 

Vdo,TQ'TAI. 	 - 	 RI 	2144.40 
aSel - -, SclO4*•l Iàqiala e ;nav, na 

ll.n.j 	 £.p.dflcaçIemDaaIçh. 	 Use Marc. Q.i 	 VoIe Teces 	£MIae LiS gales.... 7.4.5 

Ia. .,n ,. 'nw'p.I 4t ' qu.I,dcdccom n) mini,n 6.'j di ptolciaa , polviu dø2Õt 

liquida .3t ,v. mini 
d•

me .j .cor&cian.dcs cai &rdo, I.cr.do, . iMoaoÇ com IOkj A 	 - 
«'.h.l.. dat. .oni,, reIrn,rar,. co cedo, dc 4.nI,r.cqlo ii.oc.iiMe.., 	/ beaDu 

SI) Ir' o. roÇo odat a,.a,. s0SS 	 Mi qu..uI. alvo 

'Iint 	 '1 	pr coIt I%l.prn p~. e-.Iiaà • ViÇO 	

/ 

nfo.msç4.,nui 	anil. r',itiec' dc Ioc. 4iO 4) N044i0. dM03, Iabl.c.çlo. P,, 4, *C1 	
,, 	

17Gb RI 2$00 RI 	176000.00 SItIA 504401 

ourIço di, r.fluc a) M,nano do Awiculai.: Mi` ?I)IIM)A • cenabo 3. 

I . p 4. - o.p.al Esp.c.Façô., Ínraa. 50 prõçilI cmt.I.nn 

	

a. 	•4s'l, - 

q.tleilISSsl CHIa.. la.. rlsJI 'W 	 . 	- 

14v_à v. 

Lauta lo iwgra  de  'nak.c ccttba &7$Sp*'aaSlPOtIo4. VutI 

,nJ.o'.a.ta 4fliflC dc 9 rceçô.. - sc0 tmà 1.r PaI 	-' 

I1c 	3.60 r.n, 	14, )00CC.CC1it'* - àttt 	d e iSt.l. (cm 	tI 

	

*,.o. carta n,cmonetc. a. tdos 6, Ssstc.M c-u.4dmn. 	Sce D. 

.,fcan.cõn rJ0IcIca'• 1. 04111 4e Icc.. pite do prad.ø& a. a t.ea'açsa. 	
4 	

,,,, 	
) 	RI WG) RI  

.14.4.. rwmro do rnl,too.c (L.:.nuno .5. ar.c,o.jjY-fleCA 1 '51,4, 1%) dc 
ão SI L,.i,io de mofo .:da'oi ciciaS... ubesiace. leca,..l qa,.q'ao ovQ 

.1. t'.aca E,çcc,ficaç4.. n'pia lua. plÓpos eibso' 	

- 

LOTk3O. LÂWSWA ME OUEPP  
UoId lista Qial 	 ~Total 	!tta* ViS ~,.TOM 

Adaçanie djc'e,co )j.yido ci,', tr, 'a NITUI si. p,'d.r,ducomo I4..,,.'O,' 	ii...,.: 

I..af,h5 .ôd.c..cicl.motc 4. .õd.. cai *nccl de piaInelnIem. .l,'',l -, cari, n'do «'ml. 
leal leal 	leoa sapo IdioMa .çao.siSi tal ccrç'sacic tliloI ou u,rt , ilo- ofrio.. A aSg.a' 	

°° 	Urod AdocyI 	60 	RI &i0 RI  
Intr,wneitlt a dadoa Ot .dcncifaçla • çetcedt'.. • .nfa.m.çtonuoac.o,ni, nomeio de 	 «tu,,'. ccatasoq ' 	cmo.,o 

an,tdst dc coda'o. n4flCtO øt .1.550  De.,.. .po,..n'oi .014.41 ml).,'.. d. lO 

'da p TWI.5 . 	a aa de esvflu Rocsu na M.satwe,o do $a.9. 	 - 

.a p1 coopono por foá I'JuQ.40*. eta Ia.., 04.4. foice e 

oleoso 4. s..c,0p SD.1 SAI. O pM.aUo ado as'.. toaia qt.sS.td* .p.Acav. 4. 

picqana,. T.d.'t. Tonta goctns aa,m4,.. gooaa o..,. 6k. 	. e a&So ia. 

ViCOMI $aorocoq de ICIj -- datfocacão de poàsIA • bbncoa ' 4, 	
Pci K. 9000 RI 0.96 RI 	16400 	

wvra.~   

«fla coa,oecrc.. a. 4 	.i. 	, 0e d n4i «_• n Ça.dci 	 caiava de mi 	 4.,..' 

ucrn4o, Tt PrIjo dc à6.* - às 	. ,.nac di a.t q. 4. 

ç.ada.o 1.pcc.fc.çoc. 	acs. - pipos aa 	Se a ad. deu 

.ocstt?'000. ,..bvac -. nocnsz e aa.olia 	. . di 

Sol '.flnad.c ,o&do. srScI*gsi. piia".t poàtala5 	 ws aó'..ca 

lwe,c.,cvn.,,t. recedo por acatolt. aS 	 ,' 4 podeo e dc 	
_'.,_ 

ftbncca.ce. 'n"o  'w «SIO coapcl 	aIA a s.ShI .p.a 6. nhdsi. pe.o 4 	lia. 2400 RI tiO u 	twm
catava. 4. mi 	pai 

liquido dc i, acaod,cancadc. mt. fitas hcndso coa 60 6; Inalo de pousa, 

tgeciflc.'ba impinso. na 5. a)... r.bolqga 

Teaipc.o oavd,n'a,l.do can'pOcto cto..ca l.quudo SYM PIMENTA. cas,rrw. 

qab.Iqcm pr.nrér,s pnú piasluco conte'ad. 100 ml com ,deol.Ilc.salo do pno4,oic • do 
ole ais. ti. pai. 

	

bncwi.. n'do rqaaun na or$4o cocspceaIi isto de embalava epno de v&.4adc. G,f Saio 	A00 RI 	dia  Ri 	I.(i0 
.cond,c,onado. a dlii de p.pcISo 'acr..k. e n'Mi. contendo 12 uo,d.du laenvo dc 	- 	 WNaiCnI 	 fl1 

odovn nsonftoo. uub*uhncrno nOd,..0 . qu. iogas. ó~ lipo; di impuilati Pio.. 	1 
amimo dc nIsMde deI. m....d, diu 6 «tu,. 





- 	

.$rcdca.%c..' a4n 'os -,  4'. c.n'aagr, çt-eaz,a jr001u I'4E cca.i \'J e; 
- .!.'f •.fltcfl.á..- J.. r'cd:o e de tItflar 	r.1 ,Eg3 ao cuflo comçcta'oa .dat. da 

co e pioro Ir ,.a 

	

	scon.j , . a dc,, r o.,,. da pcIl°  actaS. .,,l.r,. Cri NIcas 
'e Jr,"iq,a, l',,wmic,niodanIidada&6no.e,J,.t,i. 

Valor TUTAL 	 - 	 - 

a a ba . siacas t Squ.ai. e di. riaS 

teto e, ces~ 	Uiá- 
paS.so e fatrcaase uufouwaçio nmau,c.nI por pc.$o st ão rir., ir...:. gb 

. 	 Nt á. ..Sfl a ps da nlatdt. 	 aaas di p1&o 

acntae asca. 	 4s 1e 4 tines mania.,. aS*ac ut..c,ns 

• QaiiQiu9V Safl upo ii i.naa Poisa di njidad. — á. — a Na di 

Masasi.s .qeial COO' tal - 55. 7 1'4 da tipidion, á baia d* 64.at 'asila,. k,ldeaa 

..ng.nraôoa e tia, oin9ara nIahae poargo,. poic ptht.cn di SOOg 

.ad. uáuat.f.taçlo de p' , 	 .,àta.cio rou,c,onat or po.ça d ete 	Pruna 
aoq uno de ').3' u.,s. ,-$o.4ca r-,. 1 di patIle ..ndau e' 

Valor TOTAL 

1 	 1 	
ValoeTatai 	tamem  

1  soos RI ato RI 	26 400,03 	uae,m 	— 

ChOco Tflhie 	tiflCO Cmli i 

450 *5 19070.SI qucanta .0:1.. 	qua'.nl. e Otto 

1 	Cc'ta , '. 

quitaM. • naco 	, qaalrac.atoa frusta inala q,arta......... 

Val»R GLOSAL DA PRZSLVTL LICrTACÂO 	 III 4.44'.501a 
, asa...—. —a s, aa . — .. '-' - •isrmS. qu. asia.s 

alolade da 1° rolili  qia 60 (tesicota 

Preto de Entrega: alt att,rdtu com o I,d il. l e teu, presente. aflito,. 

t)eclaraa,o, amida que temo, o pies.o conheam,uto e atendimento La ntgEaelas de habilitaçio prn istaa neste idital (artlo 21. SI'. do Decreto o' 

%.4Mk-2005). 

Declaramo, que lrniOm plena acrItaão, por parte da luroponenle,  da. conduções atabekcid., neste Edital, acui Anet.on equ, alindemos l~ as eughetas 

eonlidaa mate Edital. 

DeclaraØo espi~ de que nos pieço, cotados ali,, incluídas toda, a, despesas, tributo, e encargo' tu qualquer natureza incidentea mb,, o objeto desce 

prrio, nada isso. .c..do flato pleitear a cisc titulo. 

Ikclaramo,. asada, que atamo, enquadrados ao Regime da tnbutaçio de %Iucroempreta e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o astgoYd. lei 

omplementar 121, mIe II de dezcniluro de 2006 e 1  Federal n 11.4M de 15 de Junho de 200'. 

() licitante declara que. no, •alore, apresentado. acima, estio induson todo, o, lributoa, encargos trabalhinas, preides.ciários, finais e comercial,, laxas, 

frtn. aeg.roa, dnlocamet,toa de pew.al. cu,lo., doaiS despesao que ponto incidir sobre o fornecimento licitado. lnelu,lvc a margem de lucro. 

O licitante declara que. responde por lodo, o, prrjui:un. perda, a' daaos que  scamham a ocorrer referrala ao ~porte e fornecimento do, produto.. caso 

%eflba a ser contratado. 

Declaranto, alada que alsumlnlom nutrirei responsabilidade pela aqulstçio .1v. produto, e que .trio e.ecutadoa cunl,.rma cügtneia edilalncua e contratual. e 

que ,edo Iaicnadoa a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nus preços apresentados acima, estio incluso, todos os tributo.. 

encargos Irabalhula,. pmdeacsri.n, fucan r remernais. latia. titia,, ,egaro,. de,k.cansruto, de n.oal. curtos. drinumn despesa, que twaaaim  incidir obre 

o fornecimento licitado, inclusi,e a margna dc lacro. 

Declaramos, aob a, pensa da Lei, que tomamo' pleno conhecimento do, produtos objeto desta licItação; que não pou.ummot nenhum (ato impeditivo para 

Leto 	participado deite certame e que no, submetemon a toda, a' clâu.ulag e condiçbn pres-i'tu, neste editei. 

Occlarsiso, qae cumpre pleaaa.eote o, raIastoa de habiditaflo e que tua propoala ciii eis confortsadade com as etlg*anaa do laltrumernlo convoeatórlo. 

(artigo 21.4V. do l)ecreto Iuntc.pal n' M' 01 6), 

Para farer valer o direito de prioridade dc desempate, a licitante declara. aob a, penas da lei, para todos em flui, de direito q que se po,,a pintar. 

e.pecialmenle para fazer prova no trocano lit-uiathrio que tem condlclo do regime dc: 

1 ME/EPP, para efeito de dl,po.ili'o na LÁ 113.2006. 
1 COOPERATIVA. par, deito do dupoulimo na Lei Federal .11 4M de l dejunho de 2001, 

Declarariam deque anesisou ateira rap'ou,ab,l.dadc pela eatrega do, produto,, e que terão arestados conforme ea*&ac!a  editalicua e contratual, e qae 

,erio iniciado, a partir da data de reeebi.aeato da Ordem de compra. 

Eortalna/(r' 28De Dezembro de 2018. 
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PAG%NA 

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

Secretaria Municipal de Educação 
Pregão Eletrônico N° 2018.12.06.1-SRP 

Data de Abertura: 2811212018 
Horário: lOh:Oümin. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N° 
8.666193, bem como às cláusulas e condições do presente Edital. 

Declaramos que nossos preços já estão inclusas todos os tributos, impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais 
despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.e  demais ônus 
diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação. 

.ieclaramos que o cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta roposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de 
gêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do município de 
Horizonte/CE, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP). conforme especificações contidas no 
Termo de Referência. 

Nem 
	Jn'xnrr flat'i.i,i  reli 11 	lliiiii 

PEITO DE FRANGO EM FILÉ CONGELADO, COM ADIÇÃO 
DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6% ASPECTO PRPRIO. NÃO 
AMOLECIDO. E NEM PEGAJOSO. COR PRÕPRIA SEM 
MANCHAS ESVERDEADAS. CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. 
COM  AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. 
EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE. 
ATÓXICO, LIMPO, N.AO VIOLADO. RESISTENTE. QUE 
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATG O 
MOMENTO DO CONSUMO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE KG 
1 KG. ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS COM 
10KG. DEVERA CONTAR NA EMBALAGEM DADOS DE 
INDENTIFICAÇÀO. PROCEDÊNCIA. INFORMAÇÕES 
NUTRICIONAIS. DATA DE VALAIDADE, QUANTIDADE DO 
PRODUTO. N DO REGISTRO NO 5W OU SIM. COM  
PRAZO DE VALIDADE, MINIMO DE 180 DIAS A PARTIR DA 

L DATADEENTREGA.  

	

VR. uNIT VR. uNIT. 
	 VR. TOTAL 

	

. 	 VR. TOTA 

	

EXTENSO 	 L EXTENSO 

	

1 	 duzentos e 

	

1 	 1 nove mil, 
dezessete1 

reais e 
cectoe 

nove 
12.240 	FRIATO 	R$ 17.09 	 R$ 209.181.60 'oitenta 

	

centavos 	
sessenta 
centav

reaiso

os 1 

ITEM 
	

DESCRIÇAO 
	

UNID QTD 1 MARCA 

1

vv 





' 	PAGINA ? 

MISTURA PARA PREPARO DE CURAU DE MILHO VERDE 	 1 
COM COCO EM PÓ, COM LEITE EM PÓ INTEGRAL, 
ENRIQUECIDA COM NO MINIMO $ VITAMINAS (VITAMINAS 
A. C E 8) E FERRO, CONTENDO NO MÁXIMO 5000 DE 

15Õ0b0 E 5,56 DE GORDURA SATURADA POR 1000, 	1 
'EMBALAGEM PRIMARIA DE POLIESTER OU POLIETILENO 	 vinte e 
METALIZADO. COM  IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 	 quatro mil, 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAI. POR PORÇÃO. DATA DE 	

doze riais quinhentos 
1 FABRICAÇÃO E PRAZO 0€ VALIDADE MINIMO 0€ 240 	

KG 2.025 
FORMA  RI 12.14 e quatoae RI 24.583.50 e oitenta e 

DIAS (8 MESES) NA DATA DA ENTREGA. COM  PESO 	1 	FÁCIL 	 1 	 Irôs reais e 
'LIQUIDO DE NO MINIMO1 KG(ESPECIFICAÇÕES 	 1 
IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBAGEM OU EM ETIQUETA 	

Cinquenta 
LA  

ALTAMENTE COLANTE. QUE NÃO POSSA SER 	
centavos 

REMOVIDA FACILMENTE). ACONDICIONADAS EM CAIXAS 	i 	 1 
0€ PAPELÃO REFORÇADAS. LACRADAS E INTACTAS 	 1 
COM 101(G. ISENTO DE MOFO. ODORES ESTRANHOS. 1 	1 	 1 
SUBSTANCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE 	 1 

IMPUREZA: ENTREGA: MENSAL 

MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE TAPIOCA COM 
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDA COM NO MINIMO 
5 VITAMAS (VITAMINAS A. C E B) E FERRO. SEM O 	 1 
CORANTE ARTIFICIAL AMARELO 	 1 

DE SÓD4O 
E 5,50 DE GORDURA SATURADA POR 1000. 	

' 

TARTRAZINA.CONTENDO NO MÁXIMO SOOMG 	 1 
vinte e seis 

EMBALAGEM PRIMARIA DE POLIESTER OU POLIETILENO 
METALIZADO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA ' 	Í 	 treze reais 	

mil. 

DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 240 KG 2.025 1 FORMA 
	

oitocentos e! 
R$ 13.25 Í e vinte e 1 RI 	26.831.25 trinta e um 

2 01A5 (6 MESES) NA DATA DA ENTREGA COM PESO 	 1 	J FÁCIL 	 1 cinco 

	

1 	e cinco 
LIQUIDO DE NO MINIMO 1 1(0 (ESPECIFICAÇÕES 	 1 	 1 conta~ 

	e vinte 

IMPRESSAS NA PRÓPRIA EMBALAGEM OU EM ETIQUETA 
ALTAMENTE COLANTE, QUE NÃO POSSA SER 	 1 	 centavos 

REMOVIDA FACILMENTE.) ACONDICIONADAS EM CAIXAS 
DE PAPELÃO REFORÇADAS, LACRADAS E INTACTAS 
COM 10KG, ISENTO 0€ MOFO. ODORES ESTRANHOS. 	 1 

 1 	 1 
SUBSTANCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE 
IMPUREZA. ENTREGA; MENSAL. 

 

	

Valor do Lote 	 M__61.414 
cinquenta e um mil, quatrocentos e quatorze ria Is e setenta e cinco centavos 

ITEM 	
1 	1 

DESCRIÇÃO 	 UNID QTD 	MARCA VR. UNIT. VIR. UNIT. 
	 VIL TOTAL

VR. TOTAL 

	

EXTENSO 	 EXTENSO 

LEITE EMPÓ INTEGRAL DEI' QUALIDADE. COM  NO 
Í 	MINIMO 6,7G ÓE PROTEINA POR PORÇÃO DE 260 E 

REDIMENTO MINIMO DE 36 PORÇÕES POR PACOTE. 
 

EMBALAGEM PRIMARIA METALIZADA E PESO LIQUIDO J DE NO MINIMO 1 KG(ACONDICIONADQS EM FARDOS 
LACRADOS E INTACTOS COM 10KG 'Á EMBALAGEM 	 _trezentos e  
DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE 	 cinquenta e 

	

KG"f' lt 000 
f" BOM OU 	2087 e oitent e 

vfle 
IDENTIFICAÇÃO. PROCEDENCIA. INFORMAÇÕES 354.700,00 quatro mil, 

	

1 1 NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, PESO DO PRODUTO. 1 	' 	LEITE 	
a

rea RI 

sete 	 setecentos o 
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. NÚMERO! 	 centavos 	 noventa 

j 	DO REGISTRO NO MINISTERIO DA 	 1 	 reais 
IAGRICULTURftJSIFJDIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO  DO 
ISIF. ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS. 
ISUBSTANCIAS NOCIVAS E QUAISQUER OUTRO TIPO DE 	 1 
IMPUREZA ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS NA PRÓPRIA 
[EMBALAGEM. / 
	 .7 

	

Valor do lote 	 R$ 354.790,00 1 

trezentos e cInquenta e quatro mil, setecentos  noventa real, 
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Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Procedência dos Produtos: Nacional. 
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a partir do recebimento da Ordem de Compra. 
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CARTA CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 201812.06.1 - 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 CONCORRÉNCwr 

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE MARCA 
VALOR 

VALOR TOTAL 1 
UNITÁRIO 

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

kg 90 CEASA R$ 
uniformes e sem defeitos, 	polpa firme, 750 	 675,00 
livres de sujidades, parasitas, larvas. 

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

2 com polpa firme e intacta, devendo ser kg 18.750 CEASA 	
289 54.187,50 bem desenvolvida, sem danos físicas 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 	R$ R$ 
espécie. 	uniformes, 	sem ferimentos ou 4,20 69.300.00 
defeitos, 	firmes 	e 	com 	brilho, 	sem 
machucados. 

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

R$ 4 machucados, 	sem 	larvas, 	parasitas 	e kg 225 CEASA 
799 1.797,75 outras 	impurezas, 	acondicionada 	em 

caixas de papelão. 

Mamão formosa de primeira qualidade. 
com 800% de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem 	kg 	11.250 	CEASA 	
3,10 34.875,00 ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 

livre de sujidades, parasitas e larvas. sem 
machucados. 

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

6 	 kg 18.000 	CEASA 
R$ 

devendo ser bem de5envoIvda e madura. 2.60 46.800,00 
com 	polpa 	firn'is 	e 	Intacta, 	sem 
machucados. 
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Mistura para preparo de curau de milho 
verde com coco em pó. com  leite em pó 
integral, enriquecida com no minimo 5 
vitaminas (vitaminas A. C e B) e ferro, 
contendo no máximo SOOmg de sódio e 
5.5g de gordura saturada por loOg, 
embalagem primária de pohester ou 
polietileno metalizado, com identificação 
do produto, informação nutncional por 
porção, data de fabricação e prazo de 
validade minimo de 240 dias (8 meses) na 
data da entrega, com peso liquido de 1 kg 
(especificações impressas na própria 
embalagem ou em etiqueta altamente 
colante, que não possa ser removida 
facilmente), acondicionadas em caixas de 
papelão reforçadas, lacradas e intactas 
com 10*g. Isento de mofo, odores 
estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Entrega: 
mensal. 

kg 1 675 1 SÁOBRAZ 22.30 15.052,50 

fl o 

 

wj 

Mistura para preparo de Mingau de 
Tapioca com leito em p6 integral, 
enriquecida cern no minirno 5 vitaminas 
(vitaminas A. C e 8) e ferro. SEM O 
CORANTE ARTIFICIAL AMARELO 
TARTRAZINA, contendo no máximo 
SOOmg de sódio e 5.59 de gordura 
saturada por ioOg, embalagem primária de 
poliester ou polietileno metalizado, com 
identificação do produto, data de 
fabricação e prazo de validade mínimo de 
240 dias (8 meses) na data da entrega, 
com peso liquido de 1 kg (especificações 
impressas na própria embalagem ou em 
etiqueta altamente colante. que não possa 
ser removida facilmente), acondicionadas 
em caixas de papelão reforçadas, lacradas 
e intactas com 10k9. Isento de moto, 
odores estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. Entrega: 
mensal. 

kg 875 1 	YORK 

	

R$ 	1 	RS 

	

16.89 	11.400.75 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 
RS 

 26.45325 

EM 	
VALOR 

LOTE 28.MPLÁ cONCORRÉNCIA 
1 	1 DESCRIÇÃO 	 UNIO QTDE 	MARCA 1 UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL 
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Leite em pó integral de V qualidado, 
com no mínimo 6,79 'de proteína por 
porção de 26g 	rendimento minimo de 
38 	porções 	por 	pacote. 	Embalagem / 
primária metalizada e peso liquido de 'l kg, 

 

acondicionados 	em 	fardos 	lacrados 	e 
intactos com 10 kgÁ embalagem deverá kg 17.000 ITAM 
conter 	externamente 	os 	dados 	de 25.00 425.000,00 

Identificação, 	procedência. 	informações 
nutildonais, 	número 	de 	lote, 	peso do 
produto, data de fabricação e prazo de 
validade, número do registro no Ministério 
da AgriculturalslF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIE. Isento de mofo, odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer 	outro 	tipo 	de 	Impureza. 
Especificações 	impressas 	na 	própria 

___ 

VALOR TOTAL DOLOTE 000.00 

LOTE 29- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNIO QTDE MARCA VALOR TOTAL UNITÁRIO 

Leite em pó integral de 1' qualidade, 
com no mínimo 6,7g de proteína por 
porção de 26g e rendimento mínimo do 
38 	porções 	por 	pacote. 	Embalagem 
primária metalizada e peso liquido de 1 kg, 
acondicionados 	em 	fardos 	lacrados 	e 
Intactos com 10 kg. A embalagem deverá kg 3.000 ITAMBÉ 
conter 	externamente 	os 	dados 	de " 

,00 75.000,00 

Identificação, 	procedência, 	infonnações 
nut,icionais. 	número 	de 	lote, 	peso 	do 
produto, data de fabricação e prazo de 

da AgriculturaiSlF/DIPOA e carimbo dei •  
validade, número do registro no Ministério  

inspeção do SIF. Isento de mofo, odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer 	outro 	tipo 	de 	impureza. 
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem.  

VALOR TOTAL DO LOTE 

LOTE 3O- EXCLUSIVA ME oupp: 
ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTDE 	MARCA uZ10 	VALOR TOTAL 	j 
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1 Vinagre 	de 	álcool. 	acidez 	volátil 	4%, 
\o 3SY 

embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 
contendo 500 ml com identificação do 
produto e do fabricante, registro no Órgão 
competente, data de embalagem e prazo 	2 	o 	MARATÃ 	

R$ R$ 
de validade, acondicionados em caixa de j 	 1,98 4.752.00 
papelão lacrada e intacta contendo 12 
unidades. 	Livre 	de 	impurezas. 	Prazo 
minirno de validade de 6 meses da datada! 
entrega 

VALOR TOTAL DO LOTE 23.985 ,000 

LOTE 3I- EXCLUSIVO MEOUEPP . 

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID -- QTDE 1 MARCA uZÃÇo VALOR TOTAL 

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

embalagem 	
e 	prazo 	de 	validade. 	

r 4 000 SOVA R$ 
acondicionados em caixas de papelão . 5,20 20.800.00 
lacradas e intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos, substánc4as 
nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 
Impureza. Prazo de validade mínimo de 6 
meses da data da entrega. 

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% 
de lipidios. à base de óleos vegetais 
líquidos 	e 	Interestenficados 	e 	sem 
gorduras trans, embalagem primária pote 
plástico de 5009 contendo identificação do 
produto 	e 	fabricante, 	informação 

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

• e/ou 	prazo 	de 	validade 	e 	S.l.F., 
, 

,%Iv r i°o 
• 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. 

r 
VALOR TOTAL DO LOTEj 8QQQ  

[Total Geral: 	 1 R$ 	3.266.698,00 

Declaro para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estio 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 Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 

Pacajus - Ce, 27 de Dezembro de 2018 
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OSJETO: Salaçio da malhoç ptopoats p.ce r.glaIJo da raça. viaendo Suluns a avantaja .qvciçõas da ptmeros aJ,n.anbc~ d..tradoa eoa aiuf'a 
de A3.ninl.ç&o Esos' do n'unicipto da Hoiu.onta)CE, 

CARTA PROPOSTA 

LOTEI AMPtACOMCO*ENCIA  
ITEO _VAMO 1 57W 1 MARCA De  v alT, v yw flT te' A. V TOTAL txT. 

AbaQfla 6• p.lm&r. ~Me, In ..M., tan*nho adio, nove teus. 
oitocentos 

 
Kg '0 01*34 ts.nanho e coãoraçAo unilorina. . ..ni ó.taltoa, polos 519.39 t,InI. e nove 51844 VI 

iluscenta • qu.Uo 

vtfl Os supdedes. pai aMa. I.iv dentavol 
'Sais a noventa 

Bw.enu 	prata 	Isnienho 	'nõdio 	IIOOg). 	da 	p.Im.Ir. noventa. clnoo 
Quaid~. in netura. Cli, psflCfl Integres. 	reuno . ,.,II. ..lacsnto.. 

2. Kg 11.160 CIMA COIOC.ÇaO un4foiM'a. com. polpa Sri,..  e Suada dsv.nøc 515.10 cinco '.a.. e dez 
RIIS.II3,l? s.aeMa•vê. 

ser bani desenvolvIda, e.... dano. fl.ico. . n.eclnlcoe 
cantavas 

r.sa. vMta e ..t. 
oriundoe do rsenuealo e trtntpøits centavo. 

pai 	tamanho media. de prime.'. quslld.de, 
5-lIO 	V*to a um' 

(nica com grs.à na,imo O. evoluçao no tan'mnho, .... 0 se.....las I,lnta n.4, dut.aloe 
3 '(9 '6500 CLASA 

IL..nja 

R$7.35 51121.224.49 vinta e quatro 1a15 
.~da .a.c. urSonu.ea e. ,.. (e.l..enloa ou defeito..

e coa' brilho. .a. inciiucadoa 
a o.aco centavos • qus'aaia e nove 

caMevOa 

liaça nc.ona, da pcv.ie• quaadad., in na*.I4'e ta,WairA( — md. 

4 1Kg 225 CEASA •oor .jnifocmas, seni machucadoe .. larva., p.ra.lta. R$12.04 
doze rea e 512.701.15 

..tacaatca . nove 

• oubes Impune.., .condIo.onad. em c.It.s d.p.p.Iao 
qu atro oantavo* 's•l. . dezoito 

cntavo. 

MImA. fonsoas dl piviiairs qudidade 	co..,  40% de 
metuI.çêo, Ii trIo. da tamanho unitorma no gtem nilsimo 

trinta. sal. mal. 

de avoluçio no t.aa'eS,o aromes ..boe de espécie sem , Lia, rues * vide .*Iacanto e UnIa 
C E ASA 

Çeria.entoa - 	de~Srn.n 5 coa, bt*so muI de 
513.2? • seta ceatavoa 

5135 714.59 •quatroteala. 

eujldad... pan.lt.e e ervas, e.... meohucsdoa. sessaM. e rve 
cantavo 

lleW,c.. gisude. da rI-.—. e..eSdade, casca -.g. mataM. e W.U. 

O '(3 Ii 000 CIMA 
e livre de sujidades 	P-.~s 	larva', 	Un.aAriO 	e K$2.4n 

005' rIas.. 
qu.'entae 0.100 51$41081,0 

mil a ontanta • un. 
coloraçio uniforme., devando Cal b•l, d.sevoMd. e ass......  nte. 
a.adur& com pelo.  Co... e Intscte sem. nt.d&.uqados vê. centavos 

M 	sponêa. de puma-. qualld.de  tan.snho inédi.. quinhento.. 
m sal. 	edl.ucados. c001.1"4o a t~n"unsfonsas, 

'la realce 
c.nquentaeun. 7 1(9 150 CIMA 

rau de mat&eflo .deq.ado, sento  - st*atMc *a 
51317 . menentae seta 5155' 02 

csale a dois 
lalToaae, Sujidades. oeat*voe 

VALOR TOTAL OO LOTE OI: 51301 809,15  
trezaaWe e a. ..5, oitocentos e nove rIas e datado dvoe 

LOTE 2. MIA EXCL UMA M( Oi,JCPP 
iits 1)5110 OTDE MARÇA OEeÇRiÇAO II. UNTT V. ytlfl UT. V. TOTAL V.TOTAJ. (XI 

Abac.Ie da pn.nalra qu.iidade. ia n.tute. tamanho 'nédio. nova real.. duzanlo. a Oitenta 

1(9 CEASA a,varho e celoreØo urw.ea e semi defeito., polpa 5*9.35 tmtae no.. 55241.03 e uni resta 

trm, livre. da .vpdedae pareasta.. saie, centavos _,• e,,, 

banane orMa ta'nsnt 	msdao 	(1009) 	de 	primelie binta. um. mil, 
quaIId,da, ia natura sa peca. ~no.terlianhO e ododladosa oltani. 

2. 1(9 82% 01*5* ~M uniforme, com polpa firma a Intacta, devendo 5*5,10 
Otto rIS, e de. 

5$11 .11775 casta real e 
lar bani danniolv ido . San dano. fiejcoe e n.aclnloos centsvoa 

eMenta sacia 
t.andoa 60 menuaajo 5 b'snspo'ta o.ntavoa 

L.r.'.Ja pare tainenho médio, da pslnl*lra qualidade, quarenta mil, 

500 CIMA frutos com 9r.0 mêzuno de evoluiA. notam.nho. crome. seta reaja e t'lna .suatiotentoe .01(0 
Isto. de aflas unafo.,..e ia (eitaieato, ou della'toe. e cnco ce..tavoa 5$40 405 

real a da a.asis 
'maca  con, brIlho, tem .nacllucadoa. 

Maça nuolonai de pfsn,ire  *ede. IS mafl tantaS.. novecentos sire. 
4 '(9 75 1,.. .00r uniforme.. sem rneohuoadoa .en. i.r.a., ps.aelta. 5312.04 doa. real.. 

54903,06 t•sss e sal. 
• outras impurezas. acondic.cr.ada em celtas dc pap.lCo queIjo 0..U. 

oenlavoa 

Mamio formosa de pIlm•lra qu.ilOad., 00.1 	50% de 
mMsrr.çêo, frutos ds tamanho unflor..e, no V.mStlmo doze mli, duzentos 

01*34 da .'rcluçlo no ternas.. eroe 	sabor e. espada., .•r. 5$321 três reajaavinta 
5$12 244.90 • querenta•quMro 

lsiim.ntce Ou defeito.. Sn.wu a coa. talho lr. de e seta tMsvoa reala a noventa 

sueidedes, palulia. alarves. sem meohucsdoe. lavei 

Mel.ncis gras.ds, da pilmat qusêdada. 05.0a latage's Qtistott mi. 	ç 
llv.e 	da 	sujidades, 	pstaaltaa 	• 	larvas, 	tamanho 	a 

dc IacantoS. 
6 K, 6000 CIMA qu.renlaeolnco 513141193.61 novantaa três sala colotsçao un#orineI. devendo sar bani daeanvolv.da e 

madura. com  polpa 4r..ae eutadia. san rrsach..c.do. Ceata?Ot e altanIa e 91t0 

Iietko Japonê. de pnm.lra qusl.dsda, tamenho n.êdlo, canto e oltj ,%d 
li; SC 01434  e.... machucados. coloiaçso e (amanso uniformes oc, as..' 

irla recita 
.aaaantaa sua 54,1317 vê. vaalae 

V. de n.aonção .daqu.60. santo de eobathnc.ae eaaaen(a e seta 
trocas Sujidades. cantevos 

VALOR TOTAL DO LOTE 02: 53100 105.06 
tea s4 aesos,Ios a bIe 'ase a .aá. cavOa 

a 





1 /E 5 f lN \  

PAGINA 

Misture pera pr.pWO de Mingeu de Tepioca Covil leste em 

pó integrei. .r..lqueoede co,, no minimo 5 vitaminas 

(vlts'snee A. C e L e fervo CEM O CORANTE ARTIFICIAL 
AMAAtLO TAITRAZUA cont.ndO no mas...so SOOn.g de 

50.0 e 5.59 de gordura letrada w tOQg ennoaiege,n 

prinvIru de poli.eter ou poiietieno metalizado, com 

identiflceção do produto, data de febncaçao e prelo de quatorze 'esse degnuli e c.aquenta 
FORMA 

y.edede nuinimo de 240d.a. IS n.e.c.) nadei. de entrega. *51490 noventa 1410055.12 sacia realse doze 
FACK 

cem peeo 	4*j.do de 'O na"IO 1 19 	e..oec#C5Ç4ee c'tavos oentavos 

imp.s.eÍ 	na 	prtpna 	.n*.ie9es 	ou 	ent. 	etlqv.ta 

altamente 	colsate 	que 	pio 	posse 	ser 	renuovide 

feclIniental, 	soor,dlclonsdae 	cm 	essas 	de 	p.p.tao 
,eovçadaa. iso'.des. .,Intae com lOtg 'sento de moIo. 

odeIe. sebeSvo. elMc.e nocrvee e quoa ,  oao 
tipo de Impureza Éntnge "enes.. 

VALORTOTAL 00 LOTE 27: 1420.112.24 

- - 
	 _________ 	 v.nie ice, ceale e doze reais e vSMae quete one 

- - 
	 LOTE 2$' AMP4,A COI4CSSRREPICIA  

MARCA 	ç$c 	 5XT. 	,  V LJNIT 	

V. 00"

V TOTAL  	V.TQTAL_EXT. 
Leite en. pó Integral de 1' q,aloa4e coe.. te ,vr,mc 659 
de protela. por nrflo de 25g. rendimento MIN~ de 36 
P.0.. por pacote. Embalagem prvvena metelueda e 
peso 	 eCOndedoe l~ de no min 	1 	 em lerdo. 
iecradoe e alacice cov 10 tg 	A ea.buiage'.. 	eveqd 	 dezesseis mii 

quinhentos e 
conter 	e.ternan.ente 	Os 	dedos 	de 	denlmcaç&o. 	 1.'e., e ,OROU 

e5 	'7000 	procedência, infreneçóe. nut,lc,onais. .~1. de iCta 	1430,41 	natenta e a, 	I$SltIflhI 	Sonceesos e 
LEITE 	

Vv.ta 
peso do produto, data os fsb'lcaçeo e preso da validade, 	 centavo. e 0.10 'es.. e 
nvp.e.o 	do 	r.9iet,o 	no 	Ièrieateno 	de setenta e oito 
AgnctraflWPIPOA e cv.to de meçeçio do 51V centavos 
Sse.'uto de .,ofo. odores estranhos, aubetkncite nocivas 
quasaquer 	outro 	tipo 	de 	impurela. 	Esp.cioaçõ.s 
impresese ne próp'is embdegsn. 

VALOR TOTAL 00 LOTE 2$: 	RS9IS *34.75 
e de.eeee. is, r..recrtoe a binta e 	te.. e aente e eco ,—..*.. 

— — 

 

LOTE 2$. COTA cxctuswlut ou t,,  

,TEM 	UrdO 1 QTOE i 	MARCA 	PESCR1GAO 	 V UNFT 	V.UNITV'T 	 i TATAI 	 . 	A 

leite em pó Integral de 1' quelidede, com no p'.ifiino 6,79 
de protein. por porçio de 2$g e rendimento fviimmo de 38 
po'çôes por pacote £ i'.balagem prnar.a me teMi pata e 

peco i.qu,do  de  no ffin.ol 	g. ecoad.co'eoce em f.rdoa 

SOM 	
conter 	eaternemsnt. 	os 	dados 	de 	ideslilttc.çao. 	 Sinta reais. 	 duzentos e v.nte 
proosdeacie, intcrv,.eçóee nts,c.oneis 	niin..ro de iate, 	11530,41 	quarenta eu,, 	*591.221.19 	quatro e.,. 

LEITE 	
peao do n'oduto. dele oe I"~e p1520 de ~# centavo. 	 quarenta e no.. 

do 	registro 	no 	'ntano 	di 	 o'tsroe 
Agncuftu.N$iFIO1POA e cersvbo de ~M do SiF. 

acicate e intactos com lo tg. A embelegem devore. 

cento de moto, odores estranhos. subelMuies noolvai e 

quesgi,e' 	outro 	tipo 	de 	n'pureza 	Espec.Oceçõee 
"prensa ne p'oa emósegen' 

VALOR VOTAS. 00 LOTE 29: 	 *5*1.224.44 

noventa e um n'ai, danntoe e vinha e quão rede e quarenta e nove centavo. 

LOTE so.ttctusivout 04) EPP 

11E14 iiMri 1 OTDE 	MARCA 	DESCRIQÃO 	 V.UNIT 	V.UNITEXT. 	V. TOTAL 	V.TOTALflT. 

Adoçenes seteoco iqu'Oo cc.'. Siev 	N~ podendç 
conter 	.e,toor.,t.e 	art,*c,aa. 	.acani'e 	saca 	e 
c.c1eme4a de sódio, em Irsacce de poiletieno atósioo 
contendo $Os.,i. raio 	.eeenta, na compoe1ç40 sima 	

atar 	
pai duzentoe e .vlta 

60 	ZEOKAL 	
sfltoi&j 	

m
*520,11 	quarenta etam 	141.224.4* 

v.form.ç$o nvtrcioaai. nçanwro - lote. qua.ntidede do 	 caatevøa
comemoe  

produto, numero de registro, Devera spreeentar velidede 

mmm. de ID (de.)  Meses e partir da date de .ntrega. 

Registro no iÃndsWlo de $ttd 

Coictmoo •m pó, oompoeto por hiba eiviqueciiio com 

ferro e acido foico e siapeneio d.o.s de urucum, SEM 
SAL. O .'.duto neo deve conte' quanodsde s,9ni*cetiye 

de 	prolsaae 	gorduras 	tola.. 	gorduras 	sata-adei 
go'du'se ocas. Rbre .dn,ente, 5 ed,o, em pacota. 
piMt4cos 	de 	1009 	øom 	idenildicagêo 	do 	produto e 	 um sele 	 oitocento, e 

2 	PcI 	9000 	KIMIMO 	f.br.canle, r, do registro no órgio oompetents, data - 	*51,43 	quarenta. trio 	R$12.e6,14 	o,nq,aent. cccl. 
e"bt,aqez" a preso de vee,aad. 	.cond'C.r.do. 54n 	 centavos 	 'salsa quatorze 
vstdoe ecr.doe de 11 f"szo de va*ded. '5 1 de 04 	 ceMavos 
meees 	a 	perljr 	de 	data 	de 	entrega 	do 	produto 

E.peolfloeçóee imp'ea..s na prõplie .mbaiafl.n. Isento 
ds 	mo4o. 	odores 	est,enhoe, 	eubetknc.aa 	nocivas 	e 
qualaque. outro teo de in'çia'ssa 

/ 





(j2o_•t 
t: PAQ(NA 	

' 

\3 4Jz;at) 
; 

Sal reInado iodada. 	eane. 	Wsfl P05eano 

flsiaparrte. 	'.&et.øt.. 	5(0.1Gb 	hari,ia.aiilanta 

tooltado — Iemioa.old.g.m. 	coo. ldanblo.çao do " - quinhanto.. 

2.100 ALTEZA 
produto edo latnc.nt,, regIstro no Ovg$ocompebnt.. RIs .22 

um raul a vinI.e 
P3257143 ~~ t um asic 

"O da. 6. enoasgane W.. oo validada e PINO liquido de doIs centavos 
quarenta. 1111 

1 I', acondicionados ai- •stdOe Iaor.dOs coar 30 lig caaflvoa 
canto 	de 	wnpurez.a. 	E.p.cidceçoee 	Impre.... 	n. 

própria an.bslag.m. 

T..ep.ro condimentado complato caelro liquido SEM 

PIMENTA. 	conaletanta. 	.n.bel~ 	prinraila 	garrafa 

pdaabca cofiando 500 «s Cr .d.nUf.caç$o do produto • guinoe iril. 

do i.bloant.. a do rseito no 0r94O coaiøet.nt.. data eso rasas eetcCeMO.. 

4 (li! 2.400 REGINA da ailtbaiagam a prazo da vabdade. acondicionados em P1463 cinquenta. 	a P515 173.47 ..tsnta e na tesa 

caies do papeilo lacrada a intacta contendo 12 snidad.. osntavoe e quarenta. cate 

Isento da 	odn •aL,at*oe. 	•.e.iânca nociva. 	. centavo. 

qusegucr outro. bpoe da rllpufSZte prazo maiorIa da 

valld.ds da e ni.na da data da entrega. 

Vinagra de scoot, soldas rola. 4%, catalagear pnmat%a 

ganal. plastida contando 500 ml com idenoflcaflo 6. dota mii, duxentos 
produto e do i.bncanta rag..tro no órflc con.pctenle, 

o.nco rasa a dez .quare..ta • qu.b'Q : 4 LORO datada ssbalaoein. piazo de vede. .c.ndc.n.doe P1110 
centavo. 

R$i2.244.I0 
reais a noventa 

aos csxa de paøal$o lacrada e intacta acatando ti 
unidades. Livra de alpurezes. Pino mineiro de yaiideda 

canlauo. 

dai i,eaaa da data de .nt,aga 

VALOR TOTAL 00 LOTE W. NMJTI.4* 

qu.r.n ia. qu.tto mli, quinlientoa 4 setenta e uni rasa e quarenta Me centavo. 

LOTE 31 	€xctusivoatt QUE»  

'TEM •UNIO 'zv5r MARCA OEICRIQÃO V. UNI T V. UNIT EKT. V.TOTA& V.TOTAI. IXT. 

Ole. de soja reInado tapei. eis. garrafa paI coo. orWo 

da 900 mi coo, id.ntiflcaçeo do produto e iabncant.. 
Iniorviraflo nutriclonal por porçio. o' dmreglat'o no broCo MM. e cal. vai 

o,! 4000 SOVA 
con...tenta. data de embalagens e pasto da validade, 

-se 53 

teta I.M. 
caruanta e tesa R$2t122.45 

acato. late, dois 

.cond,cicnado. eni canal da 0~ ~Mão. e~ta. r~.q~. 

c'oalendo 20 unid~ 	santo de odor.. .avanhos 

eubstlnoiae noolvai e quausquer outo tipo de Impotata. 

P',zo de validade m,nlino da Sare,.. da dela da entrega 

M.rgereia v.g.laJ coas sal - 56 e 75% de lip.dloa, à baei 
de bIsca vagelaio Ilqiado. 5 vaa,.,tar*cadoa e 'ah" 

gordura VI... 	•aYsbeleg.rn ps'4'.4,!a POIS DIMUGO de vintae casco mil. 

600g contendo ,dantiflcaçho do produto e iabricanta, qtilnPi.lde a 

2 ')d 3430 PRIMOR 1~40n.4ricionaI por ~~dela da embalagem 1117.36 
sete t.aia a ~ta 

P32566736 eeaaefltaeaeta 

abu peste de validade e SI r. acond.c.00ado. co' caias 
centavos 

 
e Cinco 

real. a trinta e 

de papaM. 'acrada. a ~UM 	0,no ir a jade cinco centavos 

dei maca da data da entrega 1.p.cidcaçõaslmpr. 
na própria embalagem (ntrega niansel. 

- - - 
	 VALOR TOTAL DO LOTE 31: 11$51 .341.30 

cinguante e um mii, seiscentos e oitenta, nove real. 	ORaRIa centavo. 

- 	 VALOR OLOSAL DOS total 	 P13512 334  84 

rrda mimdn1  oqoc mi ros e dar. nw .,d...se -ror.ra. um  na. a o.t.nr. 5 quatro c,ngs. o. 

	

PRAZO OR tmfl.0A 	 10 (DEZ) DIAS 

	

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 	 30 (SESSENTA) Das 

OecI.q.n.o., par, todos o. na. de direto. que nos preço. afanados .~~MI todas - de,p.aa. .ncidsnta, sobra o frs.ecin.eato rsfarantea e tributo*. ancargoa bolsa e 

demat. baus atlnealat à .»acuçao do obJetO dada licitaçio. 

Oecisoe. par. todoe os Ra. de sr.4o, que o.a'.prwl.o. pinmeata os  re'Quleeoc de Is.bdtaQao e que o... Cena Propoata aata em coidorwddade com ao essgênolas de 

lnstnjm.nto oo..vdcstono adita). 

FORTALEZAICE). 21 de DEZEMBRO da 2015. 

ftel 1 1  
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t A PReFErTUM MUNICIPAL DE HORJZONTUCE 	

4,jTA A_T6 àc 

PREGÃO ELETRÔNICO N,0 2018.12.06.1 - SRP 

OBIETO: Seleção de melhor propoa para registro de preços visando hitures e eveobj.4 aqui$4ç6es de gêneros alimcnticios descin 
de Hoflzonte/CE. 

LOTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA  
— — 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA V. UNI? V. UNI? (XL V. TOTAL V.TOTAI. EXT. 
— 

Abacate de primeira qualidade. In natura, tamanho nove reais e 
oItOcentos e 

., .do. tamanho e coloração uniformes e sem defeitos. 90 produtor R$9,50 
cinquent a Ctfltfl0l 

0$855,00 cinquenta e cinco 

polpa firme, livres de sujidades, parasitas, larvas, 

[Kg 

 

reais 

- 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de primeira 
ouaildade, in natura, em pencas integra;, tamanho e Cinco reais e 

cento e três mdl, 

coioração uniforme, co." polpa fi e intacta, 18.750 produtor R$5.50 
cinquenta centavos 

R$103.125,00    cento e vinte e 

devendo ser bem desenvolvida, sem donos filias e cinco reais 

mecánicos oriundos do manuseio e transporte. 
— — — 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, cento e vinte e 

3 
frutos co." grau máximo de evolução £0 tamanho. 

16.500 'odicor P5740 
SttC reais e 111$122.100,00 dois mil e cem 

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

ou defeitos, firmes e com brilho, sem machucados. 

—  
Maçã nacional, de primeira qualidade, In natura, 

—  —  
dois ma, 

4 
tamanho e cor uniformes, se,,, machucadas, 5e.,, .. 

25 produtor R$12,20 
doze reais e vinte 

R$2.745,00 
setecentos e 

lamas, parasitas e outras impurezas, acondicionada ., centavos quarentae cinco 

em caixa; de papelão reais 
— 

Mamão formosa de primeira qualidade, coo, 80% de 
maturação, frutos de tamanho uniforme, no grau 

máximo de evolução no tamanho, atonia e sabor da três reais e trinta 
trinta e sete mil, 

5 espécie, sem ferimentos ou defeitos. Armes e com :1.250 produtor P5330 
centavos 

.12S.00 cento e vinte e 

L . 

briihO livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
macta --____  

cinco reais 

ieia'c,a graúda, de pnmeira qualidade, casca integra, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e Kg 18.000 produtor R$45.000,OC 

arenta e clncc 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e mil rea is 
madura, com polpa firme e intacta, sem machucados 

— — 
Mello japonés, de primeira qualidade, tamanho médio. 

L 

em machucados, coioroç&o e tamanho uniformes. Kg 150 produtor R$3.70 
 

RS5S5 c' 'v4 
com grau de maturação adequado. 'sento de 

substancias terrosas, sujidades, 

P  5311 505,00  -a-- __________  

- — 	
ednco ta.....,, - 	z'—' ........... .., 

LOTE 2 - COTA EXCUSrVA ME OU EPP 
— 
ITEM Yl SCRÇAC 

— 
UNID 
e 

— 
OTDE MARCA V. UNI ,  V. uu:T EXT. V. TOTAL V.TOTAi. EXT. 

— 

Abacate de primeira qualidade, ,n natura, tamanho n ove reais e duzentos e oitenta 
1 médio, tamanho e coloração uniformes e sem defeitos, Kg 30 produtor P52 85,00 

cinquenta centavos e cinco reais 
polpa firme, iivres de sujidades. Parasitas, larvas. 

— 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de pdmefra 

— — 

e Queitino mil, 
Qualidade, in natura, em pencas Integras, tamanho e 

2 coloração uniforme, com polpa fome e intacta, Kg 6.250 produtor R55.50 
Cinco reais e 

R834.375,00 
trezetflose 

cinquenta centavos setenta e cinto 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos ss e 

—  

mecánicos oriundos do manuseio e transporte. 
reais 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, 

e - 

frutos com grau mjii,mo de evolução no tamanho, 
Kg ® prodr4ot 

sete reais e quarenta mil e 
aroma e sabor da espécie, uniformes. sem (enmentos quarenta centavos setecentos reais 

ou defeitos, firmes e com brilho. sem machucados, 

—  
Maçã nacional, de primeira qualidade, In natura, 
tamanho e co' uniformes, sem machucados, sem ' crodu'.or RS1 	.23 

doze reais e "itt 
R59 15.00 

novecentos e 
iaas, parasitas e outras impurezas, acondicionad a lamas, ceto '.os quinze reais 

— — — 
em caixas de papelão  

Mamão formosa de pnn*ra quandade, coa, 80% de 
maturação, frutos de tamanho uniforme, no grau 

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da três 10015 C ti'nt,, 
doze Mil, trezentas 

espécie. sem ferimentos ou defeitos. firmes e coo, 
Kg ;Sc'croir R$1.3O 

cela-o' 
P51237500 e setenta e cinco 

brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem reais 

e 
machucados. 

Melancia graúda, de primeira qualidade, casca integra, 

6 
irvra de sujidades, parasitas e larvas, tamanho ,  Kg ,000 2' 5~ .50 dois reais e 

quinze mil reais 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e anquenta centavos 
madura, com poipa firme e intacta, sem machucados. 





'E 

Mistura para preparo de Mingau de Tapioca com leite 
em Dó integral, ennguecida com no mínimo 5 
vitaminas (vitaminas A. C  6) e ferro, SM O 
CORANTE ARTIFICIAL AMARELO TARTRAZINA, 

contendo no máximo 500r"g de sódio e 5.59 de 
gordura saturada por 1009. embalagem primárIa de 
poliester, 0v polietileno metalilado, coei Idenoncaflo 
do produto. data de fabricação e prazo de vade 	 025 
minimo de 240 dias (6 meses) na data da entrega, 

com peso liquido øe no nWnhrno 1 4 (es..dflcaçóes 
impressas na prógna embalageni ou em etiqueta 
altamente colante. que não possa ser reno  

facilmente), acondicionadas em caixas de paøe4io 
reforçadas, lacradas e lntactas coo. lOttg. Isento de 

moto, odores estranhos. subst$nc,as nodvas e 
QuaisQuer Outro tipo de ImpJreZa. Entrega: mensal. 

A 	trinta mil, 
1  fácil 	

Uezeotos e 
15.00 	Quinze reais 	R$30.375.00 1 setenta e cinco 

1 	reais 

1011 27- COTA EW~A ME OU Efl 

DESOUÇAO UNID QTDE MARCA V. UMIT V. VNIT LXI. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Mistura para preparo de curau de milho verde coo, 
coco em pó, com leite em p6 integral, enriquecida com 

no minimo 5 vitaminas (vitaminas A, C eS) e ferro. 
contendo no 	átimo SOOmç de sódio e 5,59 de 

gordura saturada por 1009, embalagem primária de 
poi.ester ou poluelileno metalizado, com identificação 

do produto, informação nutrioonal por porção, data de 
taDncação e prazo de validade mínimo de 240 dias (8 1(9 0/', troin fá c il R$I5.00 quinze reas R$l0.125OcI 

dez mil, cento e 
meses) na data da entrega, com peso liquido de no vinte e cinco reais 
mínimo 1 kg (especiflcaçôes Impressas na própria 

embalagem ou em etiqueta altamente colante, Que não 
possa ser removida facilmente), acondicionadas em 

caixas de papelão reforçadas, lacradas e Intactas com 
10k9. Isento de moro, odores estranhos, Substánclas 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Entrega: 

mensal. 

Postura para preparo de Mingau de Tapioca com leite 
em pó integral, enriquecida com no mínimo 5 
vitaminas (vitaminas A. C 	B)c ferro. SEM O 
CORANTE ARTIFICIAL AMARELO TARTMZINA, 

contendo no máxImo Soomg de sódio e 3.59 de 
gordura saturada por 1009, embalagem primária de 
poliester ou polietileno metalizado, com identificação 
do produto, data de fabricação e prazo de validade 

Kg 675 f forma fácil • Rj.5O0 quinze real, 
dez mil, cento e 

mínimo de 240 dias (8 meses) na data da entrega. vinte e cinco rea-s 
com peso liquido de no mínimo 1 kg (especificações 

impressas na própria embalagem ou em etiqueta 
altamente colante, que não possa ser removida 

facilmente), acondicionadas em caixas de papelão 
reforçadas, lacradas e intactas com 10k9. Isento de 

mofo, odores estranhos, substituías nocivas e  
Quaisquer outro tipo de Impureza. Entrega: mensal. 

— 	 – – 	- 	VAL0R TOT'!O LOTE = 	- -- 	
- - - 	 ---- vinistin~  a oribios ---  - 

LOTE 26 2$ . AMPLA cONcORRMOA — 
rEr4 ESCRICO 

— 
UNtO 

— 
.2i MARCA V. uNr V. (mil W. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Leite em pó integral de 1 0  quaádade, coo, no mnlnimo 
6,79 de proceina por porção de 269 t rendimento 

nlnin'o de 38 porções por pacote. Embalagem prbnáfli 
n,etaMzada e peso liQuido de no Salmo 1 4, 

acondicionados en fardos lacrados e Intactos coo. 10 
kg. A emba~ deverá conter externamente os 
dados de identelcaçIo. procedência. infonnações quinhentos e 

nutriconais, mimero de lote, peso do produto, data de 
1(9 17.000 piracanjuba 1111132.00 trinta e dois reais R$544.000.00 quarenta e quatro 

fabricação e prazo de validade, nimero do registro no mil riais 

Ministério da Agr.culturaSIFIDIPOA e caarnbo de 
inspeção do SIF. Isento de moto, odores estranhos, 

substincias nocivas e quaisquer Outro tipo de 
impureza. Especløcacees impresSas na própria 

embalagem 

— 
VALOR TOTAL 00 LOTE  

Quinflentos e Quarenta e Quatro mil reais 





(5 
'À. 	osr.iwA 

v.iw#èar. V. TOTAL  
WTt 31 - EXUUSIVO ME OU EPP  

rrEèC 
— 

DESCRIÇÃO UNID IT.DE MARCA ___ '1  . UNI? V. UNI? EXT. 

Óleo de soja refinado tipo 1, em gorra?a pet com ) 	i 

conteúdo øe 900 ml coo' Identificação do produtos 
fabncante, n(ormçio nutvltIonal por porção, n° do 
registro no órgão competente, data de embalagem, vinte. oito mel 

prazo da validade, acondicionados em caixas de Gf "ciO abc R$7100 sete reais R$28.000,00 
papelão lacradas. intactas contendo 20 unidades. 
Isento de odores estranhos. substincin nocivas e 

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

Margarina vegetal com sal - 55 a 75% de lipidios, á 
base de óleos vegetais liquidos e Interesterlflcodos e 

sem gorduras trens, embalagem primária pote plástico 
de SOOg contenøo identdicaçõo do produto e vinte e sete mil, 

rabncenw, infonviésilo nutricional por porção, data de un4 3.480 delicla R48.00 cito reis R$27.540,C oitocentos. 
embalagem 91% prazo de validade e S.I.F.. 

(luarenta reais 
acondicionados em caixa de papelão lacradas e 

intactas. Prazo minirno de v&idade de 4 meses da data 
da entrega. Especificações imoressas na rópra 

— 

embalagem. Entrega: mensal. 

— 
VALOR TOTZtO LOTE 	 . 	 R555,840.00 

cinquenta e cinco r*1, oitocentos a Quarenta. 

VALOR GLOBAL R$4.0 17.073,58  
quatro malhõese A--  mil a ntense Si reais e ota. oito centavos  

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

J 
Declaramos, para todos os fins de direito, QU• nos preçoa orertados estão lncJu(das.tadss ai despesas incidentes sobre o fornecimento referentes á tributos, encargo, 

socIais e deram ônus 9tøi&esb -eÔcuç5o 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 çonfonn,dads com as 
do insbiin'eotO.cõïOCatÕdO (acedi). 

FORTALEZA(cE:., 26 de Dezembro de 2018. 

9' 





LOTE t COTA EM. LUSIVA ME Vil EI?  

ITEM DESCRIÇÃO D QTOE UNTO 
 

MARCA VALOR VNIT 
LO R tfNlT VALOR VALOR TOTAL 

EXT. TOTAl. EXT, 
Ahaaie de p'wsz. qualidade ,n sais,. sanswmho ntd. 

01 tciaiso e :.ÀoesIc wsionnes e sem defeitos, polpa inre. Kg Y' In Sistema KS0.0 
rtOve re alternos. 

R1ÏT'I,OO 
s1u,entnt e leiais e - 

- !ysTet de  wi.dads i.aessdu. lanis - centasas nove eia. 

S.nana pa tamesb sieduo :1 C('ji de irrwir. quaisda&. o 

02 
nas.. em penca, u*egru tn.o e ..cskaçio wt,fcw'me 'cm 

Ki à :s 1,, 	.t,a. RS5 1') 
CO: Oreajseflnte 

RS1 ÇO0,00 
tinta e dou, it.l e 

P~firme e w~ &,~ ser bem denenoh,d. salh 4.b5 oLa'tn quabentos reala 

Sano, e nwclosco. uciseidos do "wsu,ene e w.upofle 

- Laranja pia moinho nSj. de çcncie. quabdade. Suba com 

fl, ~~,'n 	estimação no amanho. anosa c nabo. da ~. de ? 	 t 
k 5.500 Ia San. RI- ,30 

sete rem e vibra 
1(140 15000 

quarta. til, ao 

unifonises. sem ferimentos ou dele.,.. Cumes o com trilho. ecos ceatan, e cn.quec.t reastc 

- ,,açls.sack.s - 
Maça nacional, de p.inueu,. qualidade. un nanica tamanho e coe 

04 lusifotlnes, ato, rucliucsdoi, sem lenas. pamaistan e atas, Kg 7$ M Mem. 11$13^ une reais K$S5'S.OU 
lio,aieede 

impurezas. .cOOd, c,oissd. em cena, 4. papelão  
.ctent. e ctaco ia, 

Muito (ruInosa dc pnnicmra qualidade. com  10% 6. manaçio, - 
frito, de tvuiarsho tms(urn.e. tu irei trtsimo de esolsaçio no dote mil tezeatos 

05 tasianiso. aroma c tabu. da espete. eco. Iintrc..Isus os defeito,. Kg 3 750 Ia Nau. RS1.30 
ires reais e clima 

9511 1 7 5.00 e acicata e eir,ro 

fumes e OtaTi bnlho Issuc de suj.dades. pansilss e lana, ia,' 
ccola"oi 

reais 

MeLa,a 5tra4a, de ene r". ceteca S.çt bit de 

saipSaica. pa.sI*ai e anis . -C c~ ..4.....a doma reais e setent, dezesseis tal 
K4 6 000 Is iSens R12.'S 1(511.500.00 

deitado eec bem desem,ol's4 e ins. c 	pelp. fl e e Ce.ccaumus qwrsiscnto, 'es'. 

intata. ser. machac.dot 

Sida., apsimô. de prentice qualidade 	aiinho mâd,o. sem ais real e ceiso e lata. e 

0 renchucados, 	t'loisça,. e tamanho enuítenses. coengs, de K4 50  1(13.15 quarenta e '110 1(11 '2.50 doa mtaa e 

rmticaçla sâeqsaaslsi, 'senis ócss hettiicss, ,e,yuuas. sujidades centaici cinqicema rectais). 

- 	 VALOR DOE3TE 7 R1l02951.5O 

c,moe dote anil, nowc.nroe e crnqweeaa. ira nua e .b%....a e._o'o, 

LOTES-AMPLA (Or.COERI.NCIA 

ITEM DESCRIÇÃo 	 VMOI <» VALOR UNIT 
I VALOR 1151V 
1 

1 	VALOR 

1 
1 VAI.OR TOTAL 1 
1 EXT, TOTAL EXT. 

s 

U 

s 

/ t ':N 

L,c,T1/JTC ai- 

I 	PAGINA 

A PWTJILRA ML?SICJPAL DE HO&tZOPsfl r t 
nEoAoarnónlcoN201912 061 .SRP 

YORTALEZAJCL fl DE DEZEMBRO DE 2011 

alui. lO; Scicçis, dc r,xlhur peo4Zs p. ~.,u & rçcoq sn.Jo A~ e neufla', .qunçdc. de ttnec. .Amrbc'os denodo. ao ~ aseneido. - Proçn de 

AIinient.ç&o EsoI& is) znm,clpsa dc lIu.itssrie.t  

- LOTE t. AMPLA CONCORRENCIA  

ITEM DESCRIÇÃO (JNID QTDE MARCA VALOR VNIT 
VALORUNII 

EXT. 

VALOR 

TOTAL 

VALORTOTALI 

EXT. 	1 
At.acve de irimelra qualidade, us neM. lwls&.s, nidio. -, 

I] tamanho e eoloisçio um(ones e sem dsfeilo, palp. flane. K9 90 Itt N.I. 1(50.30 
otite reais e uirns 

R$I37.00 
Oiloc Cisc.I e Riais ei 

lss7eS de su,idade. p.sslas. lance 
cenlavo. sele 	ccli 

isc.a,a nta tnrs}.o rnCo 	00fl do auiWlF5 qv&sd.de. a 

ww. cio penca, u.e$is, tanho e cokw.ao ssnik,e,ne. 	. 
K IS '50 lis 'ansi 1(15.20 

eao ris,, via. 
500.00 

n'sau'a e sele mml ei 

1 -lpa tnyse e citts óc.cndu scm bens de.aso5s.ia. 	,,, quini.emimn reais 

isicos C mecânico. .XIIInSM 4.) rtWsacs) e 

P,S rasn.sOmo rTWstso 	le pcuicif • sqtsaltda.k bm.tos co." 
'Calo e iiaQ 

01 
pio maumo de evoh,çk no Ian,a$o MtWT 	e tabu 4. c,ptçse 

K4 16.500 ia Na... R37J0 
Ide 	t 

1(1120450,00 q.e»cetnos e 
unl(onnes sem kn.nrnmo. ou dekilos. Sint,. com tnitso 

machucado, 
cn4uena reais 

%lsça nacional. de pruinrins qs,aIi,Iale. in nâma. i..nmiho e coe do,, nol. 

04 uzsilbrmes. sem nchucodci,. ser 	lati,. IWMiIs. e ruins Kg 221 lis Sint. 1(113.00 tac cccii R11 '51 'MI noseccnro,o vinte 

inwurczas. acoridicioistdc Clii CAISSI dc p.peUc, -  e cinco reais - M.mâo (amima de ponteira qu.lidade, cmii 10% de meruicçio. 

tolos de tamanho .iufonh.e, ir, pau otinio de esoluçio no 
unia e tese mil. 

tamanho. amorna e sabai da esØcuc. sem lennenlos ou defeitos. 
Kg 11.250 Ia Neo... 1(13.10 

us re*ii e tinta 
R137 115.lXu colho e vrnle e 

flore, e cm, bnlhe livre de wjsdade.. p.enur.s e lana. ia, centavo. 
cinco reais 

m.clnjc.dos 

ielanna p.ida. de pti 4~ ates 	eçt. lnn de - 
sup~ palita e lana, 	e coloeiçao 	usfreine.. 

*000 lesa. 1(12.75 
doa tias e cc. esta 

1(149500.00 
quarenta e note mil 

detendo ser bem dese,nolada e ,easàir. co,i paraSire e e ~ ~M qanisaulos tCaa 

se,. umeçh..ç.M  

lelào jcals. 

 

de p.uticiri q~ mamado nied,o. teta uni, ,e qwrdiecnos e 

Ó' toichucaiJo,. coloeafla e tanianisu inibem.,, com gte. de K5 150 Ia Nee 1(13.45 q.an e 	o R$51 1 .50 dezessete 'cais e 

i'maiugaçlo .4.10.40,  isento do substâncias cennsa., sujidades cct~ claQpIs ccotssc 

yALnRDoiioir  
IP.NSITOS sofro as!, e.eocemorí!.iffi; e q.efrn Pedi. 	cusçc.nIa ctHasW 

P- S 





1' 

1¼? 

(jx_\ 
Mwi pei ~de ~ de raLo verde 	coco 	pó. 

c~ leite ci.. pó Inev* ~~ com .o 	no 
tie.rs... (tisnas A. Co B)t fruo. cessando no SaSno 

S00nrq de .64... $.Sg de gabes .is.d. por I(IOg. 
ertSaa.. pisa de pobesk, es ponitio flnd. cote,  

.da.nhlcaçIo do produto. u.fomwçao nimnc.oeai pa pacçio, 
daiade 6LWiCaÇIO* pt.zo de validado nilmimode 240 diag (1 ir _ R$15 ,20  

quuue Tflhtt tinto 
R$ 11) 26000 

dozm.l. duzentos. 
~)) a. data da es Co.l pano h~ & no ino 1 Lg cent.soi sentina rcs 
lespeciAcaçian .,~ o. petçm ertiqanotien. enq.a 

.3t.mnt, cabal,. que não latia la tmuovida 6cíbwuie). 

.conkc.o..das alt casas de .gollo it~ lw~ e 

stwaa com 104 I,erao de tnoh mia., e1BoL 
eubEliwis. nocivas e qssnquer oito tipo de mipuni. Enuep 

mental 

Mw'.. pai. pap.v de Mia4., de T~ oemk*. ai. pó 
negral. ennquzada coso no 'naunio 5 vil.,,... (vslsnm.s A. C 

Bit kno. SEM 0 CORANTE ARI1IICIAL AMARELO 
TARTRAJINA. cesedo no ~ Wititig do lobo e 	g de 

gorduzg atirai. po. 300& .uè.Mau p~ de puliester ou 
polieidao mcqj.ndo. coo. .dent.ócaçlo do produto. dai. da 

ti~ epeazode .'S.dade.m.,de 240&.s($r,a)n, 
•5 vw,.Fácil RIIS,10 

zzr0ailevinte 
R1l0260.00 

dai, da ant coa. pala líquido de ao 	ano 1 14 centavo. Intenta reais 
(especiflç.çÕ,, inipfluis tia píôpn. tmbal,8cni 041 cm esique4. 

slIa,.ea.e colaine. que aio possa so, rrn~ fk,Inwnie), 
acerajx.oaadea em ciasa de papelão refre~ l,aadn e 

intactas com 1 01, Iictth' dc noto 	4orct z.~os. 

.ubisâl%lu 	lval r qL,  PAIOl  'Alti O ij'" 'ir 	V4MuC15 Entrega A 

- 	 VALOR r)Otwr T' R52 .2O00 
tioM sd. givahenlot e Witie nato 

- tón a. 4MPL.% CONCORR&CU  

ITEM DESCRiÇÃO Il)()l'DLf MARCA 't.41A)R ItilT 
'VALOR UNIr 

tAl. 

VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL  
tAT. 

Leita ai. PC uiIE 	,I de 1' qioAdaie, acm ao tinir.. ó.'g de 
prolelna por posç&o do 269 e esudomei.to andino de IA  p~ 

por p.cote Emb.Jqen pr~ incubad, e pano hqudo de no 
tTas5II 1 14. .awac.oaado. «a frete Indo. e m4-ta. am 

qsanMatoi e 
10 kg A entbala4eto devetá caliça otlen.nnse o. dados de 1 	.ita e Sai reais e 

.dcaok.çla. prncrdtnci.. inronntções nulnciOo.m nomeio de Kg 17.000 (mupones. R13284 oilat,a e quatu RS5*,2iO.00 cin.aueoa e alto 

lote. pe.o 6, peud.eo. data de ~a~ e peito de ~ reativo, 

\4 
,rsldula.Iofl 

nwneto do rel»uo no Míanta,o da AgncWinfSIF DtPOA e 
abati teto, 

canasbo de tnspeç&o do 5H tinto do n.olb. adoce. estanho., 
M,htoâaciaa naco.. 1 	 matio tipo de ..pwns 

bopeti bios.. 	4tflw na propina embalagem 

- 	 VALOR IX) CI! Ii. -  
qtMStinust e ('fliQStfltO# ali,, t,iL ehaesNos e oiIVtiIO tVOU 	 -  

- 	 LOTEWt iiflit LVSI'VA Mt OU EP?  

ITZM DESCRIÇÃO LNID QEDE MARCA VALOR 1,14ff 
VALOR UNFr VALOR VAIaR TOTAL 

leite cm pó ulojnl do 1* 	vom no ndnin.o 6.74 de 

prata~ por paflo  de 26$ e rcnd,mees.o ondina de 38 pa~ 

por p.o4. Embelagesti pa..sua meqisiada e peso bqudo de no 

mininio 1 14. .candacio...dot ai dedos lacado, e miado, coso 

10kg A erflhavelo õrvaI cade eslee,axe.le os dados de tonta o do.. reais e novena eDito irsi 

1 Sene6aç10 procedênca nkzaçõe. assina Sreeo de (4 3000 Cflønaaa K$i2.84 ornada. guino R89t520.00 qumbento. e vinte 

lote. peso do p~ data dc &kncaçio e pato de nbdaie, ca'ot ft_ 

número do teginro ao M.iate,io da Ajnndisn'SIFDIPOAe 
canto de un'eJo do sr Isento de inot odoan. cinasbos. 

,ut.tkwia. nocivas e gniq.cv 04*0 l.o de WTCLs 

r.pecdca~os unipteins na prõpn. autata4ccn. 

- 	 VALOR DO LYP ir-   P.S93J 20,00 

LOiiTO.EZCCUNIVOME_0V - LPP  

VALOR L'NIT VALOR VALOR TOTAL 
[rIM DLSCRIÇÃO UMD QTDL MASCA VALOR VMT 

851. TOTAL LXI. 

Ado,wuIe dseiei,<, "guia. e,m Sint. l.twaL. podendo cç.i'tct 

cduh'nwte, ,ioticsa,s .awna .O4.a e -,clnMo de sod,u. cio 

*to, ... de pihictileno aln"o ontavk, Ôcitg 'lo tre,enw na 

.uiiq'tniçio s,I,ioI ou, 	totol ou lholo.e A enibalagoui unte viole e san teu. e 
mil dotem. e 

conscretanwnrn.coad.&aÕe.dat,(vrsçhoeprocedtmo. Un.d 60 Fino 9S2I.45 quazeaiaecm. 1451.217.00 
mkuem.ção n.st,c.cnal. ur.erode lote qtac4ade do gw~ calavas 

osletili e sete teia 

ttunuiode leIiíttO. Deveu 	.pra.nts validade mmn de lo 

neve. a panlr da dai. de mmc.. RcguM.o no M,n..tsno 
da Saude 
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Coja,o ml pó, ~c pre f.ibi Caro~com kmvo e 

.c,do fi.hco e s.upaiuIo olto,a de n,ST SEM SAL. O 

,muduto 1*0 deve casio quw.iid.de  ..gni&Miv. de p.aweann, 

oedwa. 'Ova. 1cwdwas sugadas. oed.n. trw. 6b, 

alnnantst e iod.0 CIII pata, pISiI,oa de iO3g ç. 

ideflnlXa%todopiO..lutoe 6t*ica,iItn Jflit$IWOIKP °° 
Pc. 9000 Kinisito RSlj$ 

a,11 FUZCtr1MSC 
R512130.00 

conipetenie. dai. de .utsulem e reajo de v.lsdade. ouve ccnia'o4 eáqua..i. reis 
aconjc,nm.&» eu, Sajos lacndoa de lis Prazo de .alt& 

TTSI1RIO dc 00 meses apuiti, da data da cntca& produto 

Especificações ii,.weasn na w65,tia oinb.l,5eni. Iwino de 

.lb odonci ca.a}so. iuStMc.ai ~is., e quas.qg, outro 

11906* *iVWtfl 

Sul rc(nado iodado. eoil.at .etn pn,uitia pol.et.lcno 

trr.apalnHt TCSISIflflt NOtMO. bctn.rt,w.c,,ie fethado por 

cnuios,taIda5uit cor,' dcc,t(icaçao do re.d ,so e & ítsnwwe. 

1c5,'ITO no Õqe*. eoa,,c.einc. l( 1100 Mii e Sol RSl.21 
evi t a1 e •l*(tt 

R$2 ".Cu 
dOas 'Tal. .cIlca.(c's 

Ura de e.nha1.an  e prazo dc v.l.dadc e pcao liquido de 1 k. 
IuaflO Cei.tavoi e quilo las. 

coesd.aonakn cm S6cs a' 	cor,. C k8 Insto de 

imporei... E 	ccslaçÓea oupte,,.. na p.Óptia embalugem 

Tmnipiro coad.mcoaado .mfl10 casei, o liquido SEM 

p:Mt 'tA coawflc..tc, cn*ela.an pn,n*na girafa ptazbca 

contendo 	OU ml ..aui ,dc,,i.lisaÁo do pit4ulo edo f.k,canlc. 

ies,.eo no ""&" conçesenic. data dc 
do 	

evitala4enl qnLO 1 omporo d. 
te.. reais e quase nal. 

Gef :400 R$6? e ..t a.tecsi,to* e 
de ,aj.dsje. .oaid.c,oeak.. lan estai de paçcli&,  anda e (a.. 

mista cestoudo 12 saaSsk. 1.4_o 4o odorez e.eria,KOL 
o, ~os  . aSa reta. 

.ub,tSac,a, nOc.Ias e ~q. QuiTas iITOi & UIIÇiIUttSt h..- 

.~de .al.dadc de 6 utaca da data da ~a 

Vo,agre dc ulcool. ..dez volátil 4%. .mbelagco' provais.. 

gazra(a piaitica cor,uea.do 300 	l creu ideunficaçio 4., piodoto e 

do 6tws.aMç. rep*o 	ce 	caçeteM. data de C1IL*Iatcm o.i 2400 Mna R$' t') cg,ce cci. R6l2.000.00 dor. naS 'cai, 
prazo de val.sIade. aondsc,nnadot em caiu ate p.pcl*o 

licr.d. e ~1. cotilendo '2 .,W,.dâdc. livro dc .'içureza' 

Prajo nabos, Se , al,dadc de 6 finca de data da ente4. 

r - 	 VAI.ORDOc *543109,00  
qI.wtffiJ.vismI&affineniot e ia». evan 

Lo uP  

ITEM DE$4'RICÁO U?.ID QTDS MARCA VALOR ÇNTT 
VALOR LJNIT VALOR 'VALOR TOTAL 

 EXT. TOTAL 

Olco de ioja refuia4, 	L 	cv-. csiaft pet comi' .anslttdo dc 

900 Id vou, IdCIIII%CaÇ50 is. produto e (atacante. uftwma,ao 

n.at,c'onal pos pnm.io. C dc. ICØIITO no &flo roaIvctentc. dai. 

*alascu e pato de aJ.dade awadc,jordos nu canas dc 
(CM a COO Soa R$0. 20 

sei reais c vinte 
R124 . $00 ,0C 

viela, quatro mil 

papel&o Ia_lada, e sincian coercedo 'l adai.. 	goto de ecaiasos O4OCIIOI rei.. 

adote, ,clrshoa. subitdnaass tocava, e qsa.sqasct 00110 upa .1v 

importa h.. de vajadade mmm» dc O meses da data ia 

ebotep 

Niatiarina sagesal com sal 	$3 a 75t dc lipud.o.. i base alt - 

óleo. seReas. Isqusdo, e u,ictcnen 	dob:., etem gotelons USo' 

entalagen' ~.pvec $anw de 5X4contendo 

~~110 do piodoro e Sbt,cantc. mituamuiças nulitçicaas PX —. e qunu na. 

2 poiçao. dai. Se embalagem rcaa posso de validade eS 11 Ursad 3480 Dela,. R51,15 
me, reksi e qorar: 

K$24 SC.00 a*occc oiIctta 

&tnj, ,rcsad.', ci" v.a,J de i.peIS 	airadas e ugatIas Piazo 
acatas os 

c dois aeaus 

mn,ntciQ dc ..14,4t Se 4  'Ir... .ia 

 

data da cnnga 

lu~E,pcç ,ticase. ,mptc.sa. na prõpna ctrtaSagan t. 

- 	 VALOR DO wab '3 *549.642.00 1 
ai 	e 	. ,aitvSea . OSNO e ás 

ii., Global doa Lo te,: *5 4.001 299% (qtaabo mmDdcs cmii. d.acniias e 1-11 e nove reaja, 

Prazo de 'Vaildade da Pnp.,o.: 60 ar,~) dica 

Pra,. dc Entrela: lo Ida, 1 dias 

Í)aalswnos, pata iodo. os bns de decaio, que nos pr~ ofenado, esila' mcloldaa tola, as .k,pc.a, aa,odesl,a soltre o fernecintenio reI'oicnic . ultimar. toca, os sacias. e demais 

ón..a anncnaa * eucuç4o do ob$to dna, hc.cajao 

Declasaino.. pata todos0, 6n, de d'icilo, qw esmaltol plenaotenhc os aeqwailua dc bab.lnaçao e que solta Cana l'ropo.ta essa em coa,fcnnxbdc trem., ca'gmcc ds, •',rinuncnlo 

vcenocsoflo Iedaat) 

c1 
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1_.io3a_, 
PACNA 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 
Secretaria Munldpal de Educaç$o 

Horizonte - CE 
Pregão Eletrônico no 2018.12.06.1 - SAP 

28 de Dezembro de 2018 às lOtsOOmki (Horário de Br") 
2$ de Dezembro de 2018 às tItái (Horkio de Braga) 

FORTALEZA. 27 DE D4O DE 2018. 

Prezados Senflores (as) apresentamos nossa Carta Proposta. 

Ob,eto: Seieçào de n-Sor D'opoa para registro de preços visando Muras e eventuais aQUISIÇÕeS de giSneros alimentícios destinados aos alunas assistidos pelo Programa de 
Alimentação Escolar do município de Horuonte/CE. 

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUSOS 
NENHUM FATO IMP€DmVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TOCAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL. 

LOTE 11 - AJ4PtA CONCORRÉNCLI 

rIEM PRODUTOS QjAJ41, MARC) UNIDu PCUNIT. PÇ TOTAL PCUNITP. 
EXT. 

PÇTOT.P  
EXT .  

Sardinhas e— øIeo caneveI, sem cr6ervante' 
guincos, pronta para o consumo, embalagem lata tipo 

abre-fáol, com peso liquido de 1259 e peso IlQuídi 
drenado de 849. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e procedêncIa, rrt,.nre r e Mu 

número de lote, data de fabricação, data de validade, 18.000 68 Lata R$ 	3,66 RI 	6530400 .—...rsen e.t oaor.nu.e 
Quanbdade do produto. informação nutilcional PCI  

porção, número do registro no MinistÉrio da AçriaturJ 
S1F/DIPOA e ate~ as espeocações técnicas. C 

prOOSO deverá apresentar validade t"nima de 6 rnes.r 
a parti ,  00 data de entreoa.  

jJ VALOR TOTALOO LOTE 1I R$ 	 65.880,00 
SESSENTA E CINCO MIL,, OITOCENTOS E OITENTA REAIS 

LOTE 12. COTAEXCLUSIVA MEOVEPI 
(TEM PRODUTOS QUANT. ",VA '. PC UNÍT. TOTAL. PC UNIT P. PÇ TOT. P 

Sardinhas em óleo ocmeøvel, San 	ervantr 
Quincos, pronta para o consumo, e.nbalagern lata tu 

abre-fáci, com peso hovido de 125.9 e peso Iiquidt 
drenado de 849. A embalagem devei contei 

externamente os dados de denUAcaç&o e procedência, irá.~.rme.nn.#c 
número de lote, data de fabricação, data de validade, 6.000 811 É .iidi R 	3,66 RI 	21.960,00 .a..S e se ,oiqce.,toEe 

quantidade do produto, informação nutriconal poi /1 	ca,UrC SeAte 	S 

porção, número do registro no Mlnlsttio da Agncultuu 
SIF/DIPOA e atender as espeoflcações técnicas.. C 

produto deverá apresentar validade mínvna de 6 mesa, 
a partIr da data de e'eCa, 

VALOR TOTALOOLOTEJ2 RI 	 21.96400 
VINTE E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS 

• — 
LOTE 13-AMPLA CONCORRENCLI 

_____ 

ROD PUTOS QUANT. MARCA UNI D. O PÇ uNrf PC TOTAL PC UNIT P. 

EXT 
PÇ TOT, P. 

Atroz branco longo fino bpo 1, elibalagen primária de  
polieSeno transparente, retente, atóxico 

heoneocanente (ed'ado Por fl —, com - 
peso liesim dei kg, contendo: iderttIcação do pro&o . 	- 

fIOIT* * *lIdbtw 00 «ToaCotador. n(mwo de reger onze mil. (cnn' 

do produto no Õr$o competente e procedência,  
ln'ormaçio numoonal por porção, data de embalagem 

a 2.925 flAGUAR .. RI 	3,81 R$ 	11.144,25 M*itáeum qiMtro w/, 

prazo de vaidade, em fardos lacrados de 301q 
(especificações impressas na própria embalagem). 

 

Isento de mofo, odores estranhos, parasitas, substânoa: 
nocivas e quaisquer outro tipo de Impureza. Praz 

mialmo de vaidade de 6 meses da data da entrega. 

Aroz PartoSzado bgo fino tipo 1, embalagem prvnán4 
de vu* pra s,artnte. ressente, atóxico 

Mnnedcnr*e fechado por termo' soldagem, com 
peso liQuido de 1 kg. contendo: dfliflcaçk do produto, 

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

m.t dneørie 

2 
Informação nubloonal por porção, data de embalagem e 

24.750 ITAG,MR K-; RI 	3,81 RI 	94.297150 oRsW.ein.. 

prazo de vaidade, em fardos lacrados de 30k9 
S,Oen. 

(especIficaÇÕes rpmssas na própria embalagem). 
Isento de moio, odores estranhos, parasitas. sutistinca, 

noovas e Qua'SQ,S outro tipo de mateis. Prazo de 
vaõdade rM*no de 6 mesa da data da ertega. 

- 	
- 	VALOR TOTAL OOLOTE13 	 105.441,75 

CENTO E CINCO MIL, QUA TROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTA VOS 





/ - 
LOTE 28- AMPLA CONCORRENCIAI 

ITEM PRODUTOS QLJANT. MARCA tiNto. 1JNrT, 4. TC2 PÇ 	2? 

- 
Leite em pó integral de 1 qualidade, com no minimi \o W'NA 

6,79 de proteína por porção de 269 e rendimenti 
mínimo de 38 porções por pacote. Embalagem primária 

metixada e peso liquido de no mínimo 1 kg, 
acondicionados cm fardos lacrados e intactos com lo kg 

A embalagem deveri conte. externamente os dados de / 
/ vaus •0.0r-, 

qnr'ocentne e 
ta eraS 

.dentficaç&o, procedênoa, in'ortnações nutridonais 17.003 Betánia Kg Á$ 	2405 R$ 	476.350,00 
e naco coara vos a,k cRoa. Cor e 

nsneço de lote, peso do produto, data de fabricação e tqseare ,eeS 

prazo de validade, rwxnero do registro no Ministério d 
Agricukura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 

Escota de moto, odores estranP, subsUncias nocivas 
/ Quaisquer outro bpo de impureza. Especiflcaçõei 

Impressas na própria embalagem. 
/ 

VALOR TOTAL DO LUTE 23 fl 	 476.8M0,00 
OVA TROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS 

LOTE 29 - COTA EXCLUSIVA ME OU EPI 

ii» PRODUTOS QUANT. PIARG UNIO. P 	u\: - PÇ TOTAL PÇ UNFI P. 
Da. 

PÇ TOT. P. 
EXT. 

LeQ co. p4 integral de 1° qualidade, com no rninirnc 
6,79 de proteJas por porção de 269 e rendlmentx 

mirw'.o de 38 poroSe por pacote. &nbalagern primóru 
metaizada e peso lq.Ido de no n*wno 2 kg 

aconados co' fardos lacados e k'*actos wn 10 lig.  
A entalagem devei conter extemarnerte os dados di  

ideotdlcaçio, p.ocedinoa. wdo.mações rttioonal, 3.031 B~ Kg RI 	28,05 RI 	84.150,00 n,4 cairo. 

numero, de 	 *, peso do prr*o, data de f~ 
prazo de validade. rúnero do registo no M.Mio 

ArcuuraJSIF/DlPOA e caflito de wepeçio do 5W. 
Isento de mono, odom C~ SltstbicIal rloavas 1 

aualsquer outro ago de rçisca. Esp.ctcaçôe 
wrossasnaprdaenta4agem.  

	

VALOR TOTAL DO LOTE 25 RI 	 54.I5000 
OJ7FNTA E QIJA TRO MIL. CENTO E CINQUENTA REI IS 

	

VALOR DA PRESENTE PROPOSTA - VALOR CLIL RI 	£406.084,00 
UM MILJiIQ, QUA 7ROCN7VS E SEIS MIL E OITENTA E QUA TRO REAIS 

FORNECIMENTO DOS PRODUTOS - tnícxo DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: CONFORME DEFINIDO NO EDITAL DO Pregão hs4nicz nO 201$.I2-OtI- 
SRP, Deverá entregar os produtos ikltadøm/cøntratados no prazo máximo de 10 (dez) das, contados do recebimento da ordem de campa, nos locais 

detemiênados pelo dição solicitante, observando riçorosamente as especificações coatidas no contra, no termo de referênda, no' anflol • disPoskÕcs 
constantm de sua proposta de p.eços. 

VALIDADE DA PROPOSTA: PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE SUA APÇLESU(TACÃO 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão Induldas todas as despesas lnddentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos social, e demais õnus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

DECLARAÇÃO ESTA EMPRESA DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA IMPLICA NA PUNA ACtuAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO Pregão Eletrônica n° 2018.12.06.1 - S*P E SEUS ANEXOS. 

4---- 




