
MARCA 	1 UNID VR.UNIT 1 VR. TOTAL 
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À. 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horlzonts/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO 1V 2018.12.06.1 

Objeto : Sseção da melhor proposta pani 'egisiro de preços visando futuras e evenh.ais aquisições de género alimenhioos destinados 

aos aluros assistidos pelo Programa de Almentação Escolar do municiçc de Honzort&CE 

DESCRIÇÃO 

Sardinhas em Óleo comestiral Se" 	- 

químicos, pronta para o consumo embalagem lata tpo 
abre-fácil, com peso liquido de 1259 e peso liquido 
drenado de 84g A erbatagem deverá conte 
externamente os dados de dentificação e procedência, 
número de lote, data de fsbncação. data de validade. 
quantidade do produto, informação nuinciorlal por porção 
nijrno do registro no Mnstro da Agnoitura SIF/OIPOA 

ON 

	

	
e atender as especicaçÕes técnicas O produto deverá 
apresentar validade minima de 6 meses a partir da data de 

VALOR TOTAL DO LOTE li RI 87.840.00 

oitenta e sete mli, oitocentos e quarenta reais 

nEM 	 DESCRiÇÃO 	 MARCA 	UNIO QUANT i VR.UNIT 	VR. TOTAL 

Sardinhas em óleo comestível sem conservantes 
ourrcos peorta para o oors.rc e—balagerr lata 1-pc 

abre-fácil, com peso liquido de 1259 e peso líquido 
drenado de 849. A embalagem deverá conter 
e.ternarnente os dados de identificação e procedência ROBINSON 
número de lote, data ce tatricaçio, data oe validade, 	

CRUSUE 	
LATA 8000 k$ 	488 RI 2928000 

quantidade do produto, informação nutnoonai por porção, 
número do registro no Ministério da Agrioulttsa SIFIDIPOA 
e atender as esoeofcaçóes técnicas O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega. 

VALOR TOM DOtO'tE12' -R; . '29fl000 

vinte a nova mil, &aentos e oitenta rsals 

- 	. 	- - 	 LOTE 1S-AMPLACONCORRÉNCLA 

flM ÇjI 	iS4rEi MARCA UNJO QUANT VRUNIT VR, TOTAL 

Arroz branco longo fino tipo 1. embalagem pnmána de 
polietileno 	transparente, 	resistente, 	atóoco 
i,eTne9carnente fadado Por terno-soldagem com Peso 
iqdo de • kg. contendo identkaçio do produto. nome e 

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

ITACUARY KG 2925 RI 	44$ RI 	1310403 luInocral por porção, data de embalager.i e Pra= de 
validade 	em fardos lacrados de 30k9 (especificações 
impressas na própria embalagem). Isento de mofo, odores 
est'anP'ios 	parasitas 	substâncias nocivas e quaisquer 
ouro tipo de impureza P'azo mr.mo de vaidade de 6 
mosca do data do entrego 
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Mistura para preparo de Mingau de Tapioca com lei 
em pó integral enriquecida com no m nimo 5 vitaminj 
(vitaminas A, C e B) e ferro. SEM O CORAN1 
ARTIFICIAL AMARELO TARTRAZINA contendo i 
máximo 500mg de sódio e 5.Sg de gordura saturada p 
1009. embalagem primária de poliéster ou pobetilei 
metalizado, com identuficaçáo do produto, data i 

p fabricaflo e prazo de validade mínimo de 240 dias 
meses) na data da entrega com peso liquido de i 
minimo 1 kD (especi Cações impressas na prbpi 
rnbalagem ou em etiqueta altamente colante, que N 
possa ser removida facilmente) acondicionadas em caix. 
de papelão reforçadas lanadas e 'ntacas cor 1 Ok 
Isento de moio, odores estrarvws. substâncias nocivas 
quaisquer outro tipo de impureza Entrega mesa' 

FORMA PACIL 1 KC 1 675 1 RS 	31,00 1 RS 	20.925.00 

-.a 

Leite em pó Integral de 1° qualidade. com  no minlmc 
6,79 de proteína por porção de 26g e rondimentc 

mínimo de 36 portões por pacote. E^calagern pnmáru 
rnetakzada e peso liquido De no mínimo 1 kg 
acondicionados em fardos lavados e rftaQCs CGm 10 kg 
A embalagem devera conter externamente ris dados de 
rdentfcaçIo. Dcocodhoa. wdoanações nutnolinss 
número de lote, peso do produto. data de fabricação e 
prazo de validade número do registro no Mnisteno da 
Agncultura/SIF/DIPOA e canmbo de inspeção do SIF 
Isento de moto, odores estranhos. substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de Impureza. Espeoficaçõet 
impressas na próprio embalagem. 

cinquenta e um mil e trezentos reais 

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

ITAMBE 	1 KG 1 '700.0 1 RS 	35.801 R6 608.603.63 

seiscentos solto mil a seiscentos roeis 

LOTE 29 - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

nEM —.iâ^•R1Çd0 MARCA UNID QUANE UNIT VR. TOTAL 

Leito em pó Integral de 1° qualidade. com  no mínimo  
7g de 	a por porção de 26g e rendimento } m 
 lvlmo dae 

38  
J6 porções 	pacote. aeota. Embalagem primária 

 metalizada 	e 	peso 	llqudo 	de 	no 	minimo 	1 	kg. 
acondicionados em fardos laxados e intactos com 10 kg. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identficaçio, 	procedõnoa. 	informações 	nulriaonios, ITAMBE KG 3003 RS 	38,40 RS 	115.200.00 

numero de lote, peso do produto, date de fabricação e 
prazo de validade 	núme'o do registro no Ministério da 
AgnculturaSIF/fIPOA e carimbo de irsoeçko do SIF.  
Isento de moro odores estranhos substtnoas noivas e 
oua squer 	outro 	tipo 	de 	r-ouen 	Especificações 
~essas na  pro"<U embalagem 

VALOR TOTAL OO LOTE 29 R$ 	115.200 00 

1 	unto e quina mil o duzentos reais 

n 

IITEMI 	 DESCRIÇÃO 	 1 	MARCA 	1 UNID QUANTI VR.UNIT 1 VR. TOTAL 1 
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Adoçante dietético liquido com Stevla Natural. pcde.idc 

conter edulcorantes artitciais sacarina sádica e oclwnato 
de sádio, em frascos de poiietieno atóxico contendo 60m1. 
Não apresentar na composrço xihtoi ou sorbitol Ou 

frutose. 	A embalagem dever conter externamente os 
ZERO CACK tJND 60 R$ 	510 AS 	3*00 

dados 	de 	ideiitl(lcaçôo 	e 	ixoc006ncia. 	'nformaçáo 
nutnoonal, número de lote quantidade do produto, número 
de registro. Deverá apresentar validade mínimo de 10 
(dez) meses a partir dl' data de entrega. Registo no 
Ministéno da Saúde 	/ 

Colortflco em pó, composto por, fubá ennqi*OdO com 
feito e ácido fosco e susoensão oleosa de uructvn, SEM 
SAL. O produto fio deve conter Quantidade s.gMcatrva 
de 	proteínas, 	gorduras 	totais 	gorduras 	saturadas, 
gorduras trens 	fibra/alimentar e sóac 	ei,, 	pacotes / 
plásticos 	de 	1009 'Com 	identificação 	do 	produto 	e / 

2 fabricante. n do registro no órgão competente data de fMRATA PCi' 9000 RI 	9$0 RI 	89.500.00 -' 

embalagem e prazo de. validade, acondicionados em 
fardos lacrados de 1k9. Prazo de validade mínima de 06 
meses 	a 	partir 	da 	nata 	da 	entrega 	do 	produto. 
Especificações Impressas na próprio embalagem. Isento 
de 	mofo, 	odores 	estranhos. 	substâncias 	nocivas 	e 
quaisquer outro tipo de Impureza. 

Sal refinado iodado, embalagem phmána pohebieno 
banspareate 

 
~atente. stádco. heirneticamente fechado 

por 	 corri dent¼.ç$o do produto e do 
fsbncante 	registro no Õtgéo mo~4. 	=a de / PIRAMD KG 2100 R$ 	1.50 AS 	3.150.00 

(tp2093_' 

~tia~e prazo de vaidade e peso liqudo ,$ t kg, 

r 

acondcíonaøoi em fardos twa®. com 30cg.4senso de 
impurezas 	Esp.cifcaçces 	inipressas 	na 	prõpna 
embalagem 

Tempero condimentado completo caseiro liquido SEM 
PIMENTA, 	consistente, 	embalagem 	primária 	garrafa 
plástica contendo 500 mi com identificação do produto e / 
do fabricante. n do registro no órgão competente, data de / 

4 embalagem e prazo de vaidade, acondicionados em caixa SADIO" GRF 2400 AS 	5,82 RI 	13.968.00 
de papelão lacrada e intfla contendo 12 unidades. Isento 
de odores esflnhos, substâncias nocivas e Quaisquer 
Outros tipos de impurezas 	Ppío minirno de validade de 6 
meses da data da entrega 

Vinagre de álcool. acidez vo1át 4%.'embalagem pnimáfla 
garrafa piásica contendo 530 ml com identlScaçáo do / 
produto e do fabricante 	reg:st'c no &gão competente 

2400rR$ 5 data de embAlagem e prazo de validade. acondicionados SADIO GR P 1.98 AS 	4.752,00 
em 	"de papelào lacrada e intacta contendo 12 
unidades, livre de impurezas. prØ mínimo de validade 
de 6 meses <ia data da entrega. / 

— VALORTOTALDOEO1ESO' RI 	111,318,00 

conto. onze rnU,.Uszentos • dezoito reais 

DESCRIÇÃO 
	

MARCA 	1 UNIO 1 QUAN1'I VRUNtT j 

n 

Õi.o de 9o3a refinado tipo 1, sai garrafa pet a 
conteudo de 900 ml wn idenbftaçio do produto 
tabncante informação nutricional por porção. n 
registro no órgão competente data de embalagem e pra 
de validade, acondicionados en caixas de papei 

	
SOYA 	1 GRF  1 4030  1 RI 

	
6,601 AS 26.400,00 

lacradas e ntactas contendo 20 unidades. Isento 
odores estranhos. substâncias nocivas e quaisquer ou 
tipo de impureza. Prazo de validade mínimo de 6 me* 
da data da entrega. 





11,/ 4 tt 

(5.QceL4_\ 
Pili 

- 9 
Margarina vegetal com sal - 55 a 75% de lipidios. á base 
de óleos vegetais liquidos e ir,terestariticados e sem 
gorduras trans embalagem pnmana pote plástoo de 
5009 contendo de'nt¼aÇSO do produto e fsbflcente 

2 informação nutr000al por porção data de embagem 	ADORITA 	UND 3480 RI 	5.12 RI 11.817.60 
ciou prazo de vaidade e $.I.F. accr.dioonados em caixa 
de pape4âo taczadas e intactas. Prazo mínimo de vaidade 
de 4 meses da data da entrega. Escecfcações 'receites 
na própria embalagem Entrega mensal 

- 	 VALOR TOTAL IDO LOTE 31 1 R$ 44.21760 
quarenta o quatro mil, duzentos e dezessete 

reais o sessenta centavos 

VALOR GLOBAkDA PROPOITk 	 1 R$ 	 2.312.791,20 	- 	. 	 - 

dois milhões, trezentos e doze mil, setecentos o noventa o um reais o vinte centavos 

Prazo de entrega: Máximo 10 dias a contar do recebimento da ordem de compra, 
Validado: 60 (sessenta) dias. 

,fl 	Dedaramu. para todos os fins de direito. Que flõl Preços ofertados estão unduidas as despesas inadentes sobre o fornecimento 
referente a OlbiJtoS eruosrgos socas e demais õnus abnentes á execução do ob1eto desta lotação. 

Deciatarnos. para toøcs os 5ns de direito, QuO QJmQriffiOs Øenvnente os requisitas dt nabitação e que nossa Carta Proposta está em 
conformidade com as exig&lclas do ristumento convtÕno (edital) 

Foflaiea 28 de dezembro de 2018, 

n 
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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 

- 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIU QUANT. 

VALOR VR, UNIL POR 
VALOR TOTAL 

VR TOTAL 

POR  
UNFT (R$) EXTENSO 

1 XTI NO 

dez reais e novecentos 
Abacate de pnmeira qualidade. 	Tfl 	natura. CEASA KG 90 10,50 cinqüenta 945.00 e quarenta 
tamanho 	médio, 	tamanho 	e 	coloração centavos e cinco 
uniformes e sem defeitos, polpa firme. livres reais - de sujidades. parasitas.  

cento e 
onze mil. 

cinco reais e 
Banana prata tamanho médio (Mil), ), de noventa e 

2 CE,%s,', 1 5,97 1937,50 e trinta e 
primeira qualidade, !rinatura, em penas sete 

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

polpa 	firme 	e 	Intacta, devendo 	ser bem 
cinqüenta 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
centavos 

oriundos do manuseio e transporte.  

Laranja pera tamanho médio, de primeira três reais  
sessenta e 

um mil, 
qualidade, 	frutos 	com 	grau 	máximo 	de 

CEASA MC 16500 375 
setenta e 

61.875,00 oitocentos 
evolução 	no tamanho, aroma e sabor da cinco 
espécie, 	unifcrmes, 	sem 	ferimentos 	ou centavos 

e setenta e 
cinco reais 

defeitos, 	firmes 	e 	com 	bnlho, 	sem 
machucados. 

dois mil, 
trezentos e 

dez reais e cinqüenta 

4 CEAS.\ 225 10,47 
quarenta e 

2.355.75 
e cinco 

Maçã nacional, de primeira 	qualidade, 	In sete reaise 

natura, 	tamanho 	e 	cor 	uniformes, 	sem centavos setenta e 

machucados, sem larvas, parasitas e outras cinco  
Impurezas, 	acondicionada 	em 	caixas 	de centavos  

- papelão. á 
vinte e 

Mamão formosa de primeira qualidade, com dois reais e 
oito mli, 

80% de maturação, frutos de tamanho cinqüenta e 
seiscentos 

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

cinco 
28.607,50 e oitenta e 

tamanho, arom a e sabor da espécie, sem centavos 
sete reais e 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho cinqüenta 

livre de sujidades, parasitas e larvas, sem centavos 

- machucados. 





LOTE 29' COTA EXCLUSIVO ME OU EPP 

VALOR VR. UNFT. POR 
V*. TOTAL 

(TEM DISCRIÇÃO MARCA UNIO QUANT. VALOR TOTAL POR 
UN1T. (MI EXTINSO 

EXTENSO 

Leite em pó integral de 1 9  Qualidade, com no 

initilnio 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 
vinte e cinco 

setenta e 

com 	ID kg. A embalagem deverá conter 
I'TAMIIt XC 3000 25,10 reais e dez 75L300,00 

cinco mil e 

externamente 	os 	dados 	de 	identificação, Irezentos 

procedência, 	informações 	nutricionais, 
centavos 

número de lote, peso do produto, data de 
nsa4, 

fabricação e prazo de validade, número do 
registro 	no 	Ministério 	da 
Agrlcultura/SIF/DIPOA 	e 	carimbo 	de 
Inspeção do SlF. 	Isento de mofo, odores 

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

- Impressas na própria embalagem. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$:   75 300,00 

- 	 setenta e cinco mil e trezentos reais 

LOTE 30 EXCLUSIVA ME OU EPP 

11CM DESCRIÇÃO MARCA UNtO QUANT. 
VALOR 

UN1T. (RI) 
VR. UNTE POR 

EXTENSO 
VALOR TOTAL 

VR. TOTAL 
POR 

EXTENSO 

Adoçante dietético líquido com Stevia Natural, 

podendo 	conter 	edulcorantes 	artificiais 
sacarina sódica e ciclamaco de sódio. em 

frascos de polietileno atóxico contendo 60m1. / 
Não apresentar na composição zilitol ou / Quinze reais 

novecentos 
sorbitol 	

ou 	frutose. 	A embalagem 	dever LINEA tiNIU 6 15.20 evinte 912,00 
e doze 

conter 	externamente 	os 	dados 	de 
centavos 

reais 
identificação 	e 	procedincla, 	informação 

nutricional, número de lote, quantidade do 
produto, 	número 	de 	registro. 	Deverá 
apresentar validade 	mínima 	de 	10 	(dez) 
meses a partir da data de entrega. Registro no 

- Ministério da Saúde.  

,IP4/ 
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Colorifico 	em 	pó, 	composto 	por 	fubá 

enriquecido 	com 	feno 	e 	ácido 	fólico 	e 

suspensão oleosa de urucum. SEM SAI.. O 

produto 	não 	deve 	conter 	quantidade 

significativa 	de proteínas, 	gorduras 	totais, 

gorduras 	saturadas, 	gorduras 	trans, 	fibra nove mil, 

alimentar e sódio, em pacotes plásticos de / um real e quatrocent 

2 lOOg 	com 	identificação 	do 	produto 	e KIMIMO' PC 9000 1.05 cinco 9.450,00 os  

fabricante. 	n9 	do 	registro 	no 	Órgão centavos cinqüenta 

competente, data de embalagem e prazo de reais 

validade, acondicionados em fardos lacrados 
de 1kg. Prazo de validade mínimo de 06 
meses a partir da data da entrega do produto. 

Especificações 	impressas 	na 	própria 

embalagem. Isento de mofo, odores estranhos, %svt 
substâncias n9dvas e quaisquer outro tipo de 

impureza.  

Sal 	refinado 	iodado, 	embalagem 	primária 

polietileno transparente, resistente, atóxico, 

hermeticamente 	fechado 	por um real e 
dois mil. 

3 
termossoldagem, 	com 	identificação 	do SALMONET 

KC 2100 1.15 quinze 2.415,00 
quatrocent 

produto e do fabricante, registro no órgão E 
centavos 

os e quinze 

competente. data de embalagem e prazo de ,, 
reais 

validade 	e 	peso 	liquido 	de 	1 	kg, 

acon4$eionados em fardos lacrados com 30 

kg/"isento 	de 	impurezas. 	Especificações 

- impressas na própria embalagem.  

Tempero 	condimentado 	completo 	caseiro 

liquido 	SEM 	PIMENTA, 	consistente, 

embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 

contendo 	500 	mi ,'Com 	identlficaçào 	do 
dois reais e 7 seis mil, 

produto e do fabricante, n° do registro no 

4 órgão competente, data de embalagem e IMPERIAL CRF 2400 - 	2,85 
ostenta 

6.040,00 
oitocentos 

prazo de validade, acondicionados em 
cinco e quarenta 

4 de papelão lacrada e intacta contendo 12 
centavos reais 

unidades, 	isento 	de 	odores 	estranhos. 
substâncias nocivas e quaisquer outros tipos 

de impurezas. Prazo mínimo fle validade de 6 

- meses da data da entrega. " 

Vinagre 	de 	álcool, 	acidez 	volátil 	4%, / um real e É" três mil, 
embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 

IMPERIAL GRE 2400/ 
/ 	

165 
sessenta e 

396000 
novecentos 

contendo 	500 	ml 	com 	identificação 	do ' cinco ''e sessenta 
produto e do fabricante, registro no órgão centavos reais 
competente, data de embalagem e prazo de 
validade, acondicionados em caixa de papelão 
lacrada e intacta contendo 12 unidades. Livre 
de impurezas. Prazo mínimo de validade de 6 

- meses da data da entrega.  

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 23.577,00 

vinte e três mil, quinhentos e setenta e sete reais 
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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\4' 
..lornecimento 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 requisites de habilitação e que sua Proposta de Preços está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatória (edita)) 

DE DEZEMBRO DE 2018 

COMA 
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CARTA PROPOSTA 
PREGÃO ELETROSOCO 5410181206 I4RP 

Anjau.. de Prefedura MunlcØel de HatzcntwCE 

Ob)eto: Reglalto de çteço paite teleØo de melhor proposta visando Itituras e eventuais aquisições de çÉneios elmerItoce do,Ii,ados ao. Mjna auIstiøoi pW Pniv.i 
de AIfltstsçio Escola, do rTbnhtlpods Hflrts'CE 

LOTE 30 COTA EXCLUSIVA ME Ou EPP  
NEM DESCRIÇÃO MARCA UNIO Oro! V.UNIT UNITEXTENSO V.TOTA3. T01'ALIXIVISO 

Adoçiale dietétIco 	qvIdo coes Siala natarsl. podendo 

cri.' td,jwi'tss s.ltc'eó ..c.'s iMcs e ocls.,sto 

de sódio. em frasco, de oa*oiir.o .IÕ.co cOfl.ndo 
SG,sl, isSo #piedenter na ~~ ohtol ou iortos o,. QUATRO REAIS DUZENTOS E 

fruto,,, A •mb.I.g.m dever contei otirniminte » Assugsln UnId 60 AS 	410 E OITENTA R3 	208.00 OITENTA E OITO 

dedos 	a. 	.dentW.clo 	e 	p, .dêr.d. 	nfoemaçso CENTAVOS REAIS 

nstflo..n5. nor,ato de lote. qisatIdede do vodulo, 

nuasnero di reviro. D~4 sp'nent.. nsde 'PSn% 

de 10 Ide.) n'eles. pa,tír da dais de enVegs Rijisto no 

MlnIstiiI'oda SaOde.  

CS~ fore, pé. caroostc por f,.bà e'nqu.odo co., 
lerto e 	Odo fálco a ,i.,peslo oiose de ..ruoje,,  SIM 

SAI.. O DrOdI.tO rio devi conter, Quantidade ugnMcaIS, 

de 	protilnss, 	gorduras 	lotes. 	gorduras 	UI.,ed.,, / 
fordes; trans. 'lbr.,a4Ií.ntar 	• 	sódIo. 	em pacotes 

SEIS REAIS E 
CINQUENTA E 

2 PÉITCOS de 100 j C0' 4e1t4cst50 do produto 9 Ti. fl Pd 9000 RI 	6.60 CINQUENTA R$ 	58.500.00 
OITO ML E 

IsbnIUMti. n do 'ejnrO 	deilo csYcetel,ia dita 00 CENTAVOS 
QUINHENTOS 

.rnbal.g.n' e ir elo de vabdade. .cond.00a.do. ir, REAIS 

tardo, Isc,aõos de flg. Saio de velidedi n,Çnin'o de 06 

'rases 	a 	pari' 	de 	data 	da 	entrega 	do 	produto. 

t,pec'fações impressa na próp'.. ~sem . [sopro de 

meio. owes estn",ot, sjbsU/csas nooyn e QosêsQ.n' 

ovi'o iço M,.,0."88 

Sal 	eltasdo Iodado, erabalagen' 	primária 	poJitilino 

wsn,osrerta. 'ss,,tir.te, atóxIco hi,'reticsrnentt, feclisdo 

por ten.000.daf e", co.', d.'T¼1O do produto e do / 
3 fab'cai'le. 	martelo 	flO 	04130 	carettenii Cata 	de Aje K9 2 100 RI 	DiO 

OITENTA 
Ri 	1 680.00 

MIL SEISCENTOS 

en.belagini aprazo de validas e piso IuIdõ de 1 CENTAVOS E OITENTA RE,AJS 

acondioon.dot ir', 1~ hao'adoe con, 30 I. Isento de 
Impurezas, 	Es,.ciflcaçbta 	'espressa, 	na 	oiõç.ia 
imb.Tsçrn  

Tempero cendimentade CO..'ØsIO ateu 5~ SIM 
PIMINTA, 	conpstinti, 	embalagem 	prunâria 	pt'sfa 
plina conto.do 500 nI co', idenIlicaçio do produto, / 
do fabricante, n'do '.gistro no d'gio oon'oit.nte. data de Tenero IRES REAIS E 

NOVE MIL CENTO 
~138" e W.. ei ~,ac 	donado. em cal,. Da 

Grf 2400 Ri 	3,80 OITENTA RI 	9.120 
E VINTE REAIS 

CENTAVOS 
de piotllo lacrada e 'tia. o.nta,do la unidades. hirto 

de odores estra"ho,. pjbstincls, nodvis e lussiquir 

oul'os tloo, de Impureza,. PnsovnnIrno di  validada ter  
rases da o.ta do envolto. 	. 

VIsivi de àlao( soou VolatI fl.'evrbfl(em o't'né4a 

•ansta olâtilca contendo 	 m o 500 ml 	Ideatlt.a$o do 
DOIS REAIS E CPICO ML 

produto e do fafr ,a'w, rifIsito no Õrflo competente. RegIA1 Gst 2.400 d RI 	2.20 VINTE Ri 	6.280,00 DUZENTOS E 
deis de erssehs,en e ruo de nI,dsde. acond,cionflos CENTAVOS OITENTA REAIS 
e- ais, de paptlfc  .saada e intacta contendo 12 

unidade,. Uvre de r,ouneai freio n't'o de n ,d5di 
de 64.... di data da entrada.  

UTENTAE 
QUATRO MIL 

OITOCENTOS! 
885$! NTA E OITO 

VALOR TOTAL 00 LOTE 30 8$ 	limpo REAiS 

PRAZO MAXIMO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS. A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO . CONFORME OS TERMOS 
DO EDITAL 
VALIDADE DA PROPOSTA  410(SES$ENTA)D4AS 

Qaeisro, que neta nÇOe o(floe já estio noijida bodes ei? - 	flcSMis esi o fanetein rEais. sttet,Oe. - .C_yrs SC 5 dSTSe $5 SMe4 5 

esescuslo do otieto dieta ItUçio 

Dec~ pera todos os lhe de dôbo que ojrnprenoe plenamente os lequlsItos de habllisç&o e que nona cade propoeta está «li confamdade com as esogenca do 
edis 

26di0egsrflodi2018 





a 

tE 
/f(JDAAJTC ') 

A 

N°2018.12.06.1 - SRP 

À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 	 "4rj  ,$'4 
OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando flituras e eventuais aquisições de g6nerosbbmóiícis 1 

LOTE lA - EXCLUSIVO Ml'. flIT WPP 

11 M DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA V. UNIU V. TOTAL 

Adoçante dietético liquido com Stevia Natural, podendo conter 
edulcorantes artificiais sacarina sádica e ciclamato de sódio, em 
frascos de polietileno atóxico contendo 60rn??ão apresentar na 
composição xilitol ou sorbitol ou Mitose. A embalagem dever 
conter externamente os dados de identificação e procedência, UNID 60 AIX)CYI. 5.20 31 2,00 

informação nutricional, número de lote, quantidade do produto, 
número de registro. Deverá apresentar validade mínima de lO 
(dez) meses a partir da data de entrega. Registro no Ministério da 
Saúde.  
Colonfico em p6, composto por rubá enriquecido com frito e - 
ácido fálico e suspensão oleosa de urucum, SEM SAL. O produto ' 4/ 
não deve conter quantidade significativa de proteínas, gorduras 
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio, 
em 	pacotes 	plásticos 	de 	1 OOg 	com 

2 
2 identificação do produto e fabricante, n° do registro no órgfto 

Pct 9.000 KIMINO 1.50 1 	501)1)0 
competente 	data 	de 	embalagem 	e 	prazo 	de 	validade, 
acondicionados em fardos lacrados de 1kg. Prazo de validade 
mínimo de 06 meses a partir da data da entrega do produto. 
Especificações impressas na própria embalagem. Isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza  
Sal 	refinado 	Iodado, 	embalagem 	primária 	polietileno 
transparente, resistente, atóxico, hermeticamente fechado por 
termossoldagem, com identificação do produto e do fabricante, 

3 registro no Orgão competente data de embalagem e prazo de Kg/ 2.100 MIRAMAR 0.80 1.680,00 
validade e peso liquido,  de 1 kg(acondicionados em fardos 
lacrados com 30 kg. Isento de impurezas. Especificações 
impressas na própria embalagem.  
Tempero 	condimentado 	completo 	caseiro 	liquido 	SEM 
PIMENTA, consistente, embalagem primária garrafa plástica 
contendo 500 ml com identificação do produto e do fabricante, 
n0  do registro no órgão competente, data de embalagem e prazo 

Of 2.400 
FOLHA 

1,90 4 56000 
de validade, acondicionados emcaixa de papelão lacrada e VERDE 
intacta contendo 12 unidades( Isento de odores estranhos, 
substâncias nocivas e quaisquer outros tipos de impurezs. Prazo \ 
mínimo de validade de 6 meses da data da entrega. ,Z  
Vinagre de álcool, acidez volátil 4%,-embalagem primária 
garrafa plástica contendo 500 ml com identificação do produto e 
do fabricante, registro no órgão competente, data de embalagem 
e prazo de validade, acondicionados em caixa de papelão lacrada 

Grf 2 400 MARATA 2 50 6• 000 00 

e intacta contendo 12 unidades. livre de impurezas. Prazo 
minimo de validade de 6 Sses da data da entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE 30 	 26.052,00 

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

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

DATA: 2711212018 
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LICITAPJ'tC 7- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE ICE 
PREGÃO ELETRÕNICO N°2018.1206.1 - SRP 

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

ABERTURA CARTA PROPOSTA: 28/1212018 Ás 10:00 HS 
DISPUTA CARTA PROPOSTA: 2611212016 ÁS 11:00 HS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 1 . AMPLA CONCORRÉNCIA 

TEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES MARCA (iND QNT UNI TOTAL 

Abacate de pnmeira qualidade. In natura, tamanho médio, tamanho e 
coloração uniformes e sem defeitos, polpa firme. livre s de sujidades. CEASA KG 90 14,00 1.26000 

1 parasitas, larvas.  

quatorze reais 
mil duzentos e sessenta reais - 

Banana prata tamanho médio (lOOg), de primeira qualidade. In natura, em 
pencas integras, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e Intacta. CEASA KG 18.750 4,99 93562.50 
devendo ser bem desenvoMda, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

2 manuseio e transporte  

quatro reais e noventa e nove centavos - 

noventa e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos 
Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, frutos com grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espéoe. uniformes. CEASA KG 16.500 4,99 82.335,00 
sem fenmentos 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 - 

nacional, de primeira qualidade, in natura, tamanho e cor uniformes, 
machucados, sem larvas, parasitas e outras impurezas, acondicionada pe. 
 

CEASA KG 225 11,99 2.897.75 

4 aixas de papelão  
onze reais e noventa e nove centavos - 

dois mil. seiscentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos  

Mamão formosa de primeira qualidade, com 80% de maturação, frutos de 
tamanho uniforme, no grau mádmo de evolução no tamanho, aroma e sabor CEASA KG 11.250 2,99 33,63750 
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho livre de 

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

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

6 Melancia graúda, de primeira quakdade, casca integra, livre de sujidades. CEASA KG 18.000 8.99 161 .820,00 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firn,ee 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 KG 150 2,99 448.50 
de substâncias terrosas, sujidades, 

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

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 R$ 	375.761,25 
trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos 

1 
-44 

LOTE 2- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

1 ITEM  1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 MARCA 1 (iND 1 QNT 1 UNT 1 	TOTAL 
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Mistura para preparo de curau de milho verde com coco em pó. com  lede 
em pó integral, ennquecida com no mínimo 5 vitaminas (vitaminas A. C e 8) 
e fervo, contendo no máximo 500m9 de sódio e 5,5g de gordura saturada 
por 1 OOg, embalagem primária de poliesler ou oolietfeno metalizado, com 
dent&ação do produto informação nutncional por porção data de 
fabncação e prazo de validade mínimo de 240 dias (6 meses) na date da 
entrega, com peso liquido do no minimo 1 kg (especificações impressas na 
própria embalagem ou em etiqueta altamente colante, que não possa ser 
removida factiente), acondicionadas em caixas de papeitão reforçadas, 
lacradas e intactas com lGtg. Isento de mofo, odores estranhos. 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Entrega: mensal 

sUsTENTAREI 1(0 1 	675 	1 20.431 	13.79025 

lura para preparo oe Mingau oe 1 ap.oca com iene em po integral. 
iquocida com no mínimo 5 vitaminas (vitaminas  A. C e (3) 0 ferro. SEM O 
ftNTE ARTIFICIAL AMARELO TARTRAZINA. contendo no máximo 
)mg de sódio e 5.59 de gordura saturada por 1009, embalagem prwnana 
poliester ou polietileno metalizado, com identificação do produto, data de 
rlcação e prazo de validade minimode 240 das (8 meses) na data da 
rega, com peso liquido de no minimo 1 kg (especificações impressas na 
cria embalagem ou em etiqueta aumente caiante que não  possa  ser 
riovida facilmente), acondicionadas em caixas de papelão reforçadas, 
radas e Intactas com 10k9. Isento da mofo, odores estranhos, 
,stlnclas nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Entrega: mensal 

s4a1tNT.n 1(0 	675 	20,43 	13.790.25 

vinte 

LOTE 28- AMPLA CONCORRÊNCIA 
TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UNO 0KV UNT TOTAL 

Leite em pó integral de 1 0  qualidade, com no minano 6.79 de piate4na por 
porção de 269 e rendimento mínimo de 38 porções por pacote. Embalagem 
p'imána metalizada e peso liquido de no mínimo 1 kg, acondicionados em 
fardos lacrados e intactos com lo kg. A embalagem devera conter 
externamente os dados de idenbflcaçãó. procedência. wformações 
nub'ioonats. numera  de  lote, peso do  produto. data defabncaçãoe  prazo  de lAMBE 1(0 17.000 25.20 428.400.00 

validade, número do registro no Ministério da Agncu)turafSlF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e Quaisquer outro tipo de Impureza Especificações impressas na 
próçxta embalagem 

vinte e cinco reais e vinte centavos  
quatrocentos e viril* e oito mil e que 	tos reais 

1 VALOR GLOBAL DO LO 	 1 	1 	 1 428.400,00 -- 	

LOTE 29 - COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 	-- 	 -- 
ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA 'iiii 1 	0147 UNT - TOTAL 

Leite em pó integral de 1  Quali~. com no mlnÈno 6.79 de proteina por 
porção de 26g e rendimento mlnimo de 38 porções por pacote. Embalagem 
primária metalizada e peso liquido de no mínimo 1 kg. acondicionados em 
fardos lacrados e Intactos com ID kg A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identlScação, procedência, informações 
nutncàonais, número de lote, pesado produto, data de fabncaçâo e prazo de ITAMBÉ KG 3000 25.20 75800,00 

validade, número do registro no Ministério da AricuIturalSlFiDlPOA e 
carimbo de Inspeção do SIF. Isento de mofo, odores estranhos. substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Especificações impressas na 
própria embalagem 

vinte e cinco reais e vinte centavos  
setenta e cinco mil e seiscentos reais 

IVALOR GLOBAL DO LOTE 	 1 	1 	1 	1 	1 	75.600.00 
setenta e cinco rnFI e seiscentos reais 

LOTE 30-COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

1 TEM 1 	 ESPECIFICAÇÕES 	 1 MARCA  1 UNO  1 0117  1 Uni'  1 	TOTAL 	1 
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Adoçante dietético liquido com Stevia Natural, podendo conter edulcorantos  
artificiais sacarvia sádica e ciclarnato de sódio, sim frascos de polietileno "q 
atóxico contendo COmi Não apresentar na composição xilitoi ou sorbitol ou " '._ 
fnjtose A embalagem dever conto ,  externamente os dados de idenhficaçáo - 
e procedência. informação nutricionai, número de lote. Quantidade do ASSUCRiP 'UNO 60 2.94 176.40 
produto, numero de registro Devera apresentar validade minima de ID 
(dez) meses a partir da data de entrega Registro no Ministério da Saúde 

dois reais e noventa e quatro centavos  
cento e setenta e seis reais e quarenta centavos  

Coloflflct em pó. composto por fubá ennqueodo com ferro e ácido fálico e 
suspensão oleosa de uluajm. SEM SAI. O produto não deve conter 
quantidade significativo de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas. 
gorduras trans, fibra alimentar e sódio, em pacotes plásticos de tOOg com 
identikação do produto e fabricante n do registro no órgão competente. / 

2 data de embalagem e prazo de validade. acondicionados em fardos MARATA PCT 9 W 6,30 56 100.00 

lacrados de 1kg Prazo de validade rninvno de 06 meses a partir da data da 
entrega do produto. Especificações impressas na própria embalagem. 
lse.nlo de moto, odores estranhos substáncias nocivas e quaisquer outro 
Upo de Impureza 

seis reais e trinta centavos - 
cnquenta e seis m4 e setecentos reais  

Sal refinado iodado, embalagem primária po/lelileno transparente. 
resistente atoxico hermeticamente fechado por termossoldagem, com 
identificação do produto e do fabricante, registro no órgão competente, data / 

MARL4'1 3 de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg. acondicionados KG/ 2.100' 0,74 1.554.00 

em fartos lacrados com 30 kg Isento de impurezas Especificações 
rnpressas na própria embalagem 

setenta e quatro centavos de real 	— 
mi quinhentos e cinquenta e quatro reais — 

Tempero condimentado completo caseiro liquido SEM PIMENTA, 
consistente, embalagem primaria garrafa plastica contendo 500 ml com / 
identificação do produto edo fabricante n° do registro no órgão competente. 

4 data de embalagem e prazo de validade, acondicionados em caixa de LORD ORF 2.400 3,39 8.136.00 
papelso lacrada e intacta contendo 12 unidades Isento de odores 
estranhos, substáncias nocivas e quaisquer outros tipos de impurezas 
Prazo minimo de validade de 6 meses da data da entrega 

três reais e trinta e nove centavos  
ot mil, cento e ~ta eseisreais - 

Vinagre de álcool, acidez volátil 4%,'embalagem primária garrafa plástica 
contendo 500 ml com identificação do produto e do fabricante, registro no / órgão competente, data de embalagem e prazo de validade, acondicionados 

5 em caixa de papelão lacrada e intacta contendo 12 unidad.s:Lrvre de IM.RATÀ GRF 2.400 / 1.97 4.126.00 

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

um real e noventa. sete centavos 
quatro mil. setecentos e vinte e oito reais 

VALOR GLOBAL DO LOTE 	 i 71.294,40 

LOTE 31 COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA UND QNT UNT TOTAL 

Óleo de soja refi nado tipo 1. em garrafa pai com conteúdo de 900 ml com 
identificação do produto e fabricante informação nutncional por porção. n 
do registro no órgão competente data de embalagem e prazo de validade. 

¶ acondicionados em canas de papelão lavadas e intactas contendo 20 SOVA GRF 4.000 4,62 16.480,00 
unidades. Isento de odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de ClQureZa. Prazo de validade mintino de 6 meses da data da 
entrega 

quatro reais e sessenia e dois centavos 	— 
dezoito md quatrocentos e oitenla reais 	— 

Marganna vegetal com sal —55 a 75% de lipidios, á base de óleos vegetais 
tiquidos e interesteriflcados e sem gorduras traria embalagem pnmána pote 
piastico de 5009 contendo identificação do produto e fabricante, informação 

2 
nutricional por porção data de embalagem e/ou prazo de validade es 1 F PRIMOR UNO 3480 1,40 4.672.00 
acondicionados em caixa øe papelão iac,adas e intactas. Prazo minimo de 
validade de 4 meses da data da entrega Especificações impressas na 
própria embalagem Entrega. mensal 

um real e quarenta centavos 
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Validado dada proposta 60 (sessenta) dias 
entrega conforme ordem de compras 
Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluldas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes 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 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 	
F'AflOdA 

Prtgho Eletrônico N° 2018.12.O6.I-SRP 

Dii. e Iloflulo de Dispa;.; 28 de Dezembro de 2018.1,11 :OOIin (Horário de Briusilia)  

—...: ..--- 

Ap.cecnl.niog nossa peoposla dc pIvçoa rvfcrenic 6 Iicn.çlo na n,odalida& PREGÃO ELETRONICO N 2018.12.0&I-SRP, que n5 sobre oSELEÇÃO DE 

MELI 10k PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIO6 DESTINADOS 

AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA 1W ALIMENTAÇÂO ESCOLAR DO MUNICtPIO DE FIORIZONTECE. (COM AMPLA PARTICIPAÇÀO E 

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

Infom,an,o, inteira subnuulo às çI*tuIu e condições arncnn no Edital e sais anexos coa» Ian*an aos dg.n,es das Lesse Dectans que temi inc 	' 
IICID.IôflO 

P104 )P4 t DE PREÇO ELETRÓNI( 

— 	 LOlt 5. LMP NRU) 	 • 	.:L 	 ________ 

bpt&.csfl.Da.tlça. 	 taS 	Maca 	Qeal 	v.atiwü: 	£.a..USl- 	laiseyTS 

p.,o 	tn VlSi! ,oc.gS.do . com sd.çau de 4h 	de no Mtt,fll CA'.&JpClo 
p,Õpn 	aio .naolndo, e nem pesoow. cor própns wn atancha, .sv.dadn, ch,uo e 
'ibm ~um .....èncui de iu:ud&deã piIlMIa$ e I.n.• Pn*uhnm da poli.iktio 
ie.nlp.IenIa. •iA,.Co limpo. aio hiolado. IciuMIrde. la . t.ii,ui 4 .nu.g',d.do de peodulo 
ai, o .nanIo la osnhiano. coMendo po liquido de 1kg. .vund'c,onadeo •m,a,us 	Kg 	Dudico 	12341 	RI 	11.0 	RI 	n6010.00 	dnnaati Im. 	dei. 
liceal., camlølg I)n.nt o,nflar ai •mt.Ineaue d.do. de idenIsAcaCio. peac.dbn.a 
Inrarmiça.. uIq,rc,n..,. deu de v,.dade. qaniiad. do Produto. n do '.11.1, a na 5W. 
SIK au SIM com peito de v.I,d.de mI,mO da 110 Sita pan.' 4* diii dao.gs 

Coa.. ,.6nnu. da 6i5. 	Ia 	a. IflI potçÃo DORSAL, aba IsSo. 
—1. 	- — NS 	di tfr 	- 	- o.i.M di pijalio hscaidus e 

4. pesa ww~ 5ç1 .s*csi 'a 
p.eçi. 	. flt ft&...J. flaa di 	r wiaiaw.ao • ccau..v.çào. 
ias.. da n5t4.. ..tnsn r xw~ di A4..c,II.a.SIT "['04. ui,.mbo 
de caNIS. á W PS a *51* uIafWaOI - ~i 	'a toM doconge3tio 	Y4 	Dud,co 	2240 RI 	II 00 lOS 	141914.0 	,esnns 	OtiJt 1.11 e 
t.ç.c.fuaØ.. 	s.e. - pntçea. nbshaa Ca.ctaaisi.c.s pias,, o p.odulo deis Kg 	 ceras,., 
Ipratalar co. i ode, cnCtaisosos, sem 'sial da faen.ensçlo peltudi os pina 	 i.CøItVøt 
.n-.dad.o NÁO DCnA CON1SJ( ?4KKIRIMA OUTRA PARI! QUE oiÀo 5[0A 
EXCLU5WAKU.N1! COXA ? SOBRECOXA. COMO PARi! DA C0SHU.A. iTt 
-Prizopir. toalan.> naIniulo de lO(des) mias uia da 	di enop 

- 	
- 

 

ViIat tOtAl. 	 RI 	)311448. 
Irmanei e cIi.qià.iiis iiilI .0*010141 qadra tal. 

LOTE 6. COTA EXÇLVSIVAII 

- 	 jLW'EMI.± 

	
Vasa T.ga: 

Pai', de Frango M .ILÍ ceaJe o.i. .dçic de wa de asa ,.anaco 
rorro Mc a.roie--$e . sem p.p&c. coe ProOfli ic roachis  
SIb,M Cç'-h4 «a, •a*afls de ,.dida.. Pt2iS_55 t lusas ..#.sp. da colina. eec- 

.ia ,fl Laas 	go ol.c. raagg que js..,ts • migadaS. do poôdai.> 
ii. a,cre,e 4, 	i.r.> cayi.3 , 	oyÕr 4a ig. acondacceado, ..........Kg Dudoco 2160 RI '1.00 RI 	'20€.> deuses ns 	daanerw, 
.crids, c-,.a:c.ua 5h... oc-.iusa as, embsluc dados de ,danasr,.sç*, IhOiOd4tcss. 
rínaasues,.u,usm,ua dais de 'sl4sde qcás.~ do vd-.4e. W do aegíaito lia III 

SI! .5, SIM s''. r'nu 	'a,dide ad, uno de 110 é... punir 	de 

(oue ,ab,a-o,a 1. lrutngo ccnjeaidos,m Ii.aperoSPM PORÇÃO DORSAL .mt,sI.d 
,,ds,suda.In,ani, nu eun bsaaduis.. de 1kg scceducicn.do, ao c.ucal da p.p*o Iice*S* e 	- 
•asucus,co,,, 11kg som .d.alsflc.çso da pndauo pnçc.di..cua unfoen..ç&o nuoulual,i 1 pan 	L 
ponçio. lote d'la de 6buieaiçla, nen.tnuIur, de aloei~ umucn.nieulo e çu.a'..çlc, 
pr*XO de ,aI,dade.aumau lo oguivo no Monislaso da A4ncuuesSIF-DIPOA e CacImbO 

as lua e 1 
enri alia) e ide •nspuçl., da SI? Pnrceni'a! de £455 •ntauoe oaa gaaS  a '% 	

1 D~ 2160 5$ liii RI 	23 05400 	 1 E,p.caAetçde. mp  nauau na piopes. ~demo Cnaerinw asa o ruM. Mi. 	 saIeta cgne 
C04 e õd.s a,no.-guaCcs. ia. laia ia ?CintiaÇle pS.t - per' 	1 

sÃo obVflA CONItR 1l.504tLa OUTRA PARTI QUE itÃo Sala 
Ifl(tUSTVA.MENTI: COXA 1; S0B*ECOX.A. COM PARI! DA CantA. PC 
Puo,., co.*0...ea...00t Iluda,, r..e.r. dada t 

\ 

e alali e iii cal. 





YuIe.r TOTAL 

M,.t,n u. t.ee de Mge, de T.çuoa ce fl — - .e.e-. wqaad. cem 1e 1  

met.'iO vnrnw tnisa.e A ('eB) • Vav 	iDa O CO&&'dlt 	A*IIflCIALL 

1 AMAXELO TARIIÀZJNA, ~" 1» wsimo SOOm de ~0 e 5g 4. $udunI 
Miutidu põe 	00.. unlh.I.en.. reunui. 4. "1.. e.. poIi.bleao ,,ee.i.ado. cemi 	1 
4ertar.ceno do ç.&.Litc doto de eb.,aç&o e peco de .11.4.44 .sen.o * 210 	

i Fava - 
s,,4,, '—• 

... 	 • hq,ado de - 	1 &j ,e.c-f,aØ.. ',vaa., kj 675 ti 	16.21 ti 	109*900 vate e oito 
ia poç.-t. e,.tbenet.t o, es. ,,.qaea .itsaw.ee oeb..e. que r.to po. ,.,eetnnov.d.I teau,u, 
fueuinenie), icc,'j,*,or.d., te.. o. , ..s de çenhlo Soes.d.., Intede, e ,nto,ta cua.l 	1 

b.nco de -,1,, cdorn est,uahcc. rjbstlse,.o escive. e qsut.ca. ,,t,- tpc 	1 

,1. e . SI. Mleeauee e ileqi..eoe e queDa tlu 

luee 	 t,pnIdtnqi.V.uolØ. 	 ÇeId M.vn 	 va;. 1 VSerTutS 	"-°t!- .": 

pa pueçie de 2tq. 
a t , r. t '1 pcoçc, - pecoes EcIbeI..e. rn.o vçse.hada e pee. 

I,q.d,' de )mn,aii 1$. .cce-Jicioetudo. a-. I.rda, Iw.do. e aba., cai li 15$. AI 
ee.t..Ilttt, de'... onier n,.vt.we,te o. dedo. de 4e.tsf,c.c4o PseceddaaLl 

(e 1'OOO ti zia ti asaioo  
de .,tt pelo do ç.oda. a.- de faenc.eie e na.et 

.1: 3eje o_tiro 4. 40,1$" M.*,oteno de kncS,flhP DIYOA e eee.ebo i 
r.pe(l, 4.. SI) I,..-to de n.4,, 'doem nie..kot. .ot.i.c,e, ,ocnl e qus.quer olmo 
uiru,l.''tpsir,n I,.et.l.cnçi%ei.n'oti 'as .0 p,'ç.,a emb.I.gr', 1 

qvaIt.aee e pedeM. teia - vai. 
a 

Late 4' 1' flIegi ulite 1 .  .ça '414v 5Cm no mil,,». , 	& p',.l.Iitt PCI poicd. de 261 
rmnuno de 5$  por5.. p0. pocc- I'ml.l.ir ra..o, rneosho.J. e pe 

i.q.ode de ió mava 154 scceJ,00a.4cn a- ri, Lo, L.crtk. o 'teci,, cm,,  , 
1.' denwe coMa n'r,s.01,a0t o. dados Õe .4a' '(5 CESO is o.e3c 

afces...dee a,c,,.n,, e,.nceo de kee. pao di ,  j.,d,ao. dei. de feto,oeØo e pe.00 

.11,4.4.. elomwÕ di, efltsoo 0(5 M,n,utetio dc o.'.00ltutt'SI)"t)IPOA e eesl 1*0 
,n.peçdo do. SIP Ireo de tolo ,td,ee, e571e)olu .,b,tc.. m'.l.n.ectja.,.a. ,fl 

t,G 44 sana !wec.f.açse. -te....., o ;o.ç.a 

- -- .n 	 LOTk 30. £XCLL'SIVÃTMtOV £1? 	
- 	 2W7- 

- 	 j!J.IdjM..ce 	 zzt f 	J nuoatLtau_.v tei 

Adoçaule tetence iqsado co., 'te... S.tvni. podc"Js ,-'.t 	_:,s - 5. '.r.; o 
%$cOe de oh.t e-  .i....c  

Nt .ee.a4.t le coaos.Geo ..:acd o.. sab,'al eu Itautei A' 	d°o 	 itis TC•lle 	MC Mal e Õ*,s 
oeta,,e.e,le a dedo,  de ,4qe,ur.o.Øo e peoçediacie. infots'eçio n,.C'g.oeei, ewmao de 	 . 	 0.11000 000vol 	CS'eltC 

1 lote. qvdIldlde 4,, ,e,4,t eÕmce. de .e,o Deve.. .pteseaw 'eltaSe ..Mio 

4eU.ae. penh 4e doo de.e*n. tqioto no M.eaio de %.ó. 

Celoofle. cefli P. ovenpOttO por 5..?, eønçaec,do eo.u ,  fato e Indo O Neo e uv.pe0%$a 

oleola de  SIM SAL 0peSueo mio de.e coNel a,eoxslutc.4. ,iifleet,* de 
prole.... goedoes, ',S,u 60OJ.e.e..tgeedds p.'..I.,t.l eia', t,t.e. .I,mee,ter e i44.o. c 

pecoem ptai4.c,, de 1 , .oq cone ,d.nttt,caflo do p.  ,.dteo e Liso..,,. " do  ia. K. 0% ti $ 
orei,  ..-çecu. de. - rthgea e posto de nà.dede .oadn,ot.adc. at (soda 	 -' ^~&,.i entoe de vai 

kco.d.e de k r,,,.. de ..id.demlra,uio de ) .st.n e raflo de dato de .,l.esa do 
ptod..lo Cipceíflct7e. .mptems% Iii FVÇ,tl ensh.ldgem Istmos de mulo. odõtei 

ntninho, •,InuiltÇitt leLos *14 .sh..lts,ee 0000 'pc de Ímv.reo. 

Se ref,,.4.. .,4.de eateiee.. riwt. polo. e' 	naspeta.h. 	'es,er,W MOuca, 
h.nm.,ce malte 	fecea&, 	pt,t 	ivnemusoidepm. 	tom 	ideeo,íts.110 	do 	peindooh,. 	e doí 

1 

I0,.ig 
nostou eov 	teetova de 1 	i f.ltçtc.nl ,, repiso. ei. «eta corrçesesit.. deli. 44 aeito:egetn e pena de .'.:.J.d. e 9001 Kg 	Pia 2100 , ti 	OS) Ri 	1 190(0 
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SALOU GLOSAS. DA PRESLNT! LICITAÇ Ão 	 as w'saza 
qatso 	h1.i. qoalro •i'nerar alas aai 	isiLeslol e doo rra'srquaresla 'alisa 

alidadr da Proposta: 60 (sessenta) di... 

Prazo de I:nlrega: de acordo com o 14i1.t e se,, pincntc, afetos. 

Deelseramo, ainda que (cmos o pleno conhecimento e ialrndimento As nig&cias de habilitação pres'hts, neste [ditei (iafligo li, $2', do Decreto ri -  

5.45(1.120051. 

Declaramos que imo, pkna aceitado, por parte da proposesle. das coad,çdea estabelecidas .e,le 111h! e seu Asnos e que atndeao, toda, si etaghscisa 

eoslidao neste EditaL 

Iseclaracio espressa de que nos preis condoa estio incluiria, todas a' •lespe,a,, tributos e encargo, de qualquer sature,s incidesles sobre o objeto deite 

prio. nada mala sendo licito plelirer a case titula. 

Declarsao., asada. que estamos e.qaadrados ao Rrgise de tributaçio de Microcespresa e Empresa de Pequeiso Porte. conforme caeabelece o artigo 3' da I.ei 

(oa,plementer 123. de lá ele dezembro de 2006,   lei Federal n°11.488 de  lÇde Junhocle 2007. 

O licitante declara qse, no, saiote, apresentado, acima, titio inclusot lodos o, tnbiatoo, encargoit trabalhista,. presideiscianos. r,.caa r cumeresan. latas. 

(retm teturos. desiocameatos de pesnoat cn,lru.. decaia despesa q.e possam incidir sobre o fornecimento licitado. indu,ne a margem de lucro. 

II licitante declara que. responde po, iodos os prejuázos, perdia e danos que veobam a ocorrer referente ao transporte e l'onsecin,eolo doa produtos. caso 

iniba a ser coalratado. 

I)eelar,sso, asada que assumimos inteira responsabilidade sela aquta,cio dos produto.. que 'era.' esecttadc's coisleprair rufada ed.lslwia e contratual, e 

que acato iniciados a partir da data de recebimento da Onlem de compra, e ainda, que aos preçol apraeotadii, lema, estAis inclusos todo, o, tril,uto,, 

encargos trabalhistas, prevIdenciri.i.s, fiscais e comerciais, lisas, fretm seguros, de,li,L'aitsento, de pessoal. custos. demais despesas que possam incidir .obre 

o fornedmenli, licitado. lnct,a,i.e • mar;cm de tocro. 

ise.'lanmo,. sol, is; penas da Lei, e1iJr tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta liçitaçio: que niu possutoso% nenhum falo i:nprditiso para 

participado deste certame e iiue ais; .ubmetemo, a toda., a, cláusula, e ei,.diçÕn presiolas neste edital. 

Declaramos que compre pleaamette os requisitos de Iaabilit,çioe que sua proposta está em eon(ormidade com as rugincia, do insimencuto colI,ocstõflo. 

(artigo 21. 12% do Decreto Municipal o' 038.2016). 

Para fazer valer o direito de prioridade de desempate, a licitante declara, sob as pena, da lei, para todo. «a fio, de direito q que se possa prestar. 

c.p.ciatmeiste para fazer prosa no processo llcliatório que tem cosdicio do regime de, 

1 	1 ME. [ri'. para eleito do dsp.sili.o aa lÁ' 123/3006. 

)(OOPIJLATI'VA. para efeito dodispositiso na Lei Federal a s ] 1.4SSde lide junho de 2007. 

l)eclararmos de que assumImos Inteira responsabilidade pela entrega dos produtor. e que neto executados conforme ezigiacla edilalicia e costraluak e que 

,erio iniciado, • oartir da data de recebimento da Ordem dc  compra. 

Eortalers/( e. 29 De Dnembro de 20111. 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 2018.12.06.3 - 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 MSONa 

LOTE 1- AMPLA CONCORRÉNCIA 

UNIO QTDE 	MARCA 	VALOR 
UNITÁRIO  VALOR TOTAL ITEM DESCRIÇÃO 

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

k 	90 	GEMA R$ 
uniformes e sem defeitos, 	polpa firme, 7.50 675.00 
livres de sujidades, parasitas, larvas. 

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

2 com polpa firme e intacta, devendo ser kg 	18750 	GEASA 	
2,89 54.167.50 

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

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

k9 16.500 CEASA 
espécie, 	uniformes, 	sem ferimentos 	

, 4,20 69.300.00 
defeitos, 	firmes 	e 	cern 	brilho, 	sem 
machucados. 

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

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 8001* de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

R$ 
5 tamanho, aroma e sabor da espécie, sem k9 11.250 CEASA 

3,10 34.875.00 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
machucados. 

 

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

6 
e larvas, tamanho e coloração uniformes. k g 	18.000 CEASA 

R$ R$ 
devendo ser bem desenvolvida e madura, 2.60 46,800.00 
com 	polpa 	firme 	e 	Intacta, 	sem 
machucados. 
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Leite em pó integral de 10  qualidade. 
com  no mínimo 6,79 de proteína por 
porção de 269 e rendimento mínimo de 
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 
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 Ministeflo 
da Agflcuttura/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 

17.000 ITAM8Ê R$ 
25,00 425.000,00 

   

VALOR TOTAL. DO LOTE 

LOTE 29- COTA EXCLUSIVA ME OU E»  

TEM 	 DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Leite em pó integral de 10  qualidade. 
com no mínimo 6.7g de proteína por 
porção de 269 e rendimento mínimo de 
38 	porções 	por 	pacote. 	Embalagem 
primaria metalizada e peso liquido de 1 kg. 
acondicionados 	em 	fardos 	lacrados 	e 
intactos com 10 kg. A embalagem deverá 	kg 	3.000 ITAMBÊ 

25 .UU 
fl 
1 .J.VVIJ, 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 AgriculturwSlF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Isento de mofo, odores 
estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e lau 
quaisquer 	outro 	tipo 	de 	impureza. 
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem  

VALOR TOTAL DO LOTE 

,QTE 30- EXCLUSIVA ME OU EPF 

ITEM DESCRIÇÃO 	- 	UNID QTDE MARCA UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

MN 
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Adoçante dietético liquido com Stevla 
Natural, podendo conter edulcorantes 
artificiais sacarina sódica e ciclamato de 
sódio, em frascos de polietileno atóxico 
contendo 60rn1. Não apresentar na 
composição xilitol ou sorbitol ou frutose A 
embalagem dever conter externamente os 
dados de identificação e procedência. 
informação nutricional, número de lote. 
quantidade do produto, número de 
registro. Devera apresentar validade 
mlnima de 10 (dez) meses a partir da data 
de entrega. Registro no Ministério da 
Saúde. -/ 

/i 
un' 	60 r ZERO CAL 1 

	

1 	14,30 858.00 

r '1 

Colorifico em pó. composto por fubá 
enriquecido com ferro e ácido fólico e 
suspensão oleosa de urucum, SEM SAL. 
O produto não deve conter quantidade 
significativa de proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas. gorduras trens, fibra 
alimentar e sódio, em pacotes plásticos de 
lOOg com identificação do produto e 
fabricante, n° do registro no órgão 
competente, data de embalagem e prazo 
de validade, acondicionados em fardos 
lacrados de 1kg. Prazo de validade mínimo 
de 06 meses a partir da data da entrega do 
produto. Especificações impressas na 
própria embalagem. Isento de mofo, 
odores estranhos, substánc4as nocivas e 
quaisquer outro tipo de impureza. 

TIA ISA 	 R$  
0,90 	8.100,00 

kg 
	

2.100 -ti 

Sal refinado iodado, embalagem primária 
polietileno transparente, resistente, 
atóxico, hermeticamente fechado por 
terrnossoldagem. com  identificação do 
produto e do fabricante, registro no órgão 
competente, data de embalagem e prazo 
de validade e peso liquido de 1 kg. 
acondicionados em fardos lacrados com 
30k9. Isento de impurezas. Especificações 
impressas na própria embalagem. 

Tempero condimentado completo 
caseiro lIquido SEM PIMENTA, 
consistente, embalagem primária garrafa 
plástica contendo 500 ml com identificação 
do produto e do fabricante, n° do registro 
no órgão competente, data de embalagem 
e prazo de validade, acondicionados em 
caixa de papelão lacrada e intacta 
contendo 12 unidades. Isento de odores 
estranhos, substãncias nocivas e 
quaisquer outros tipos de impurezas. 
Prazo minimo de validade de 8 meses da 
data da entrega. 

11 	 / PUREZA 1 	1.35 	1 	2.835
R$

.00 

EME 

	

MARATÁ 
1 	R$ 	1 	R$ 

	

1 	310 	1 	1.440,00 
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Vinagre 	de 	álcool. 	acidez 	volátil 	4%,  
embalagem 	primária 	garrafa 	plástica 1 -- - 
contendo 500 ml com identificação do 1 
produto e do fabricante, registro no órgão 1 
competente, data de embalagem e prazo 95,. 2.400,  / MARATÁV' 

R$ . 	 R$ 
de validade, acondicionados em caixa de 1,98 4 75200 
papelão lacrada e intacta contendo 12 
unidades. 	Livre 	de 	impurezas 	Prazo 1 
mínimo de validade de 6 meses da data da) 
entrega. 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 
23.986,00 

LOTE 31 -EXCLUSIVO ME OU EI'?  

ITEM DESCRIÇÃO UNID '  QTDE 
VALOR 

MARCA 	
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL - 

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

i registro 	no órgão competente, 	data de 

embalagem 	
e 	prazo 	de 	validade, 	

gr 1 4.000 SOVA 
R$ 

acondicionados 	em 	caixas 	de 	papelão 6,20 20.800,00 
lacradas e intactas contendo 20 unidades. 1 
Isento de odores estranhos, substâncias 
nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 
impureza. Prazo de validade minimo de 6 
meses da data da entrega. 

Margarina vegetal com sal - 55 a 15% 
1 de lipidios, à base de óleos vegetais 
líquidos 	e 	interosteflflcados 	e 	sem 
gorduras trans, embalagem primána pote 
plástico de 5009 contendo identificação do 

1 produto 	e 	fabricante, 	informação 1 
R$ 

2 	nutricional por porção, data de embalagem 1 	un 3.480 PURO SABOR 
3,50 	12.180,00 

e/ou 	prazo 	de 	validade 	e 	S.I F. 1 
acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão 
lacradas 	e 	intactas 	Prazo 	mínimo 	de 
validade de 4 meses da data da entrega. 

1 Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. Entrega: mensal. 

VALOR TOTAL DO LOTE •aonna 

Total Geral: 

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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	 LOTE2. COTA EXCLUSIVA ME O4JEPP 

TE) t7T& 1 QTVL 1 	MARCA 005Ç*IÇAO V. UNIT  tia EXT. —U  V. TOTAL Y.TOTAL EU. 

Abacele de primata quasdad, la nativa, tamanho médio, nove real. e 
dvszantos e olWaia 

K9 30 C(flA tamanho e coloraçio unIforme. • cem d.fe.toe. polpa OU 31 bMote e nove *5241.14 
eu... real, e 

Irt,.e, Livre. de eupdadaa, parelta.. ls'vaa cantasse 
.aaestia e use 

Benane 	preia 	'amanso 	.de 	(1009. 	de 	pa'nee'a unia e  um mi. 
qua.Iidas., - natura, — pencae integras. tamanho e oltocantoe e oItenta 

260 CEASA ooloeaçao ai.dcrms, com polpa pomo e intacta, de vendl 0*6.10 
c,000 reei, a dez R331.68 7. 78 e sete reais e 

ser bem dssenvotvids, sem danos he'coe a nsecsa lcoe 
mm~ 

setanta e e.le 
or4undoe do manuseio e transporte, oelitavoe 

Laranja peno tamanho médio. da prlmera qualIdade. W~ as, 

3 K; 5 500 CEASA 
frutos coca graumasimoda evqeuçio no tan,smho. atonia e sele se. e levita 

*540 404t4 
quWtcantoe e asia 

cabo. de .~u.,Ifonnae sen. l,fln,eMas ou de4,'to.. e cesco centavos rael, e deze.ee.. 
IIn,'ea e coa. sesso. se.,, niachuc edoe centavo. 

Maçi naolonat. de prin'sei.s qualidade, In natLaa, tamanho flOvecentoa e Iria 
K9 75 eu ASA e o,,  unIforme, acm machuoedoe. sem larvaa. peratltas 0*12.04 

doze 'cela e 
*1903.00 no...    

e ouVes mpurejae acondicionada mo ~. de papalso quatro oantavoe 
CentavoS 

Man,ao lovnsoea de prlrne.ta qualidade 	coal 20% de 
matjr,çao n~ de la...anno unhileme. '.oi grau maaõ'ao 

doze rI'S, duzentos 

3 	'. CÍASA de evoluçeo oo ts..a'rso, aroc,e e sebe' da espacie ser. *33.27 
VI. as. e viMe 

0*12354.50 
e quarenta e quatro 

fsnmentoe ou def.'toe. 6n'ea a oi, brilho livre de 
e e.te orlavas real. a noventa 

5t.dsdes, 0.1..e Morro.. San, machucado.. 
centavoe 

Melancia greuda, de prinielre qualIdade, casoa Integra, quatorze mIl, 

lIvre 	de 	sujIdades, 	parsaltaa 	e 	larvaa, 	lamenho 	e 
dois realce eeieoeatoa e 

t o, 000<) CIMA 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e 

052.43 quarenta e oinco R*14.a930614.893,114, novaatae tfla reaee 

madura, ocm polpa nine e Intacta, sem machucados. 
cent.voa e oitenta e 0db 

(lasso 0çoMs 	de p.la.es ..andade. iss'.Iio o.edso. 
VIs vears a canto e ollarta e 

5: CLASA 
seni Iuoados c'aç.&o a tavalaviso undormn OOf' 

*12.57 seseev,Iaesala R3143,00 usa reais e 
grau de .e..luraÇSO adequado. isento de subethnciee 

Damas na 
eeeeenta e sete 

ta.roeas, aupdsaea cenlavoe 

VALOR TOTAL 00 LOTE 02: 05100.554.06 
c.m mil, aeiaoantos 5 Iria reeea e sela centavae 

*1 

4fcft,INTC ia 

	 rXI~2-44J
, 

À PUFErTURA MUNICIPAL 00 HORIZONTECE 
.PRCGÁOELEI*ÓitC0N10.I 11041  SRP 

OSIETO: S.'eflo Se melhor propoela para registro de p'açoe visando futursa a eventuais aquisições de gênero. as.menticlos desdnado. co' Muno. aae.,tidçs pelo Programa 

deAiimenl.çao fetais, do rnunio'p.o da etoqtgont&CE. 

CANTA PROPOSTA 

LOTEI' AUPtÁ CONCORRENCIA  _______ 
MARCA OCIC*ICAO V UNIT V UNIT w. V. TOTAL V.TOTA4 (XT 

oitocentos e 
Abec 53. Os pr,mees qudede, a netura, tamanho meda nove real,, 

l(g 50 CE,ASA lan,anho e coior.flo unuionnes e es,, dØ.lto. 	polpa 0*9.39 bode .... RJ144.50 
q uarenta • quatro 

trme 	tires de supdadse, pwaeltae. ta'vae. Centavos 
reala encante 

centavo. 

Banana 	prata tamenho médio tlOOg), 	de 	pumas. noventa e Cinco 

qualIdade, 'a neture, en, pencae integres, tamanho a mil. ..i.Oaaloaa 

4 nu II 730 CEflA coloraçio union,e. 00i 	polpa Ornies IMacta. d.v.ndo Rl5.10 
cisco,.als edez 

*595 e43 2 sessenta. IrIa 
se. bani ".envolvido. a.., dance 	,looe e niec.co. 

centavo. 
rea.s e voMe. saia 

cavado, 40 manvflc 5 Iran.p1a centavo. 

conto e vvi%be (491 
Lw..la para tamsnho n'seo, de primeira qual,dade. 

mii, duawlo_4f 
3 K, IS 500 CEASA 

frutos coa, grau mazimo de 	 ta evoluçlono 	tisMo. a.omse 
*37,36 

sete real, e Vio la 
*3121 224 .49 vinte e galgo riais 

sabor da ..pec,, unitormee eco, Ier.'nentoe Ou datado., e cM000erllavOe 

fi'mee e coa, brilho, semmachuø.doa 
e quarenta e nove 

centavec 

doie vai, 
Maça neceonal. de pr.reIra qualidade. lo nato. taniaruv 

4 l(g 275 CE.ASA eco,  unlfon.,ea, san, r"acr'uoadoe se., Ifinnie. pereeRa. R$I3.04 
dose -- e *12 ?0&IS 

sataoentoe e 	,e 

• outas ips aaae. scoadcla..d. e- Capa. de papelao 
queiXo centavos rase e dezoIto 

oentavo. 

ManIa formosa de primeira qualidade com 20% de 
Viola e sele IS 

metureçSo. frutos de tamanho uniforme, no grau nffialmo 
setec.nloe e Inala 

t K,g II 	'30 CEASA  
da evoluçao no tarnariflo, aroma. sabor da espécie, sem teia reais e vinte 

0334.134,50 equatroreele e 
fsiln,entoe ou datelta., Ronca e com brilho livre de 
•l4ldadaa, peratltaa e larvas, sem machucadoa. 

e sele centavos 
sefleoa e nove 

centavo. 

Meianc.a grsuds, de psse t . casca 	tegra. quarenta e quatro 

( '• C~ c Svie de s'.pdade.. paraaaa. e larvas. ~n.e 
doca taa.s e 

 o., 
mie olienla e uni 

ocaoraçio unllom,.ea. devendo 554 livro, deeetwolvlde e 
madura. 0045 polpa Rrn,e e intacta, sem m10hucados 

C sIlIavOa 
reais e aeasenla e 

IrIa centavos 

Melao japonas, de prime.fi, qualIdade, tamanho nédIo qulnhantoe e 
seu, meohuoadoa, coloreçio e tamanho uniforme. .  ooi,' 

lias rsale e 
qu.nta e uni 7 K, 160 CEASA 

,eu de malsaçêo adequado, 	santo de aubsljnceae 
023,67 seeeearae sete 0266102 

tesa e dol. 
tarroeee, ss4.dad.e. 

o entaooa 
oentavoe 

VALOR TOTAL 00 LOTE Di 1 	 04101 .100,14 

trazenifoe e ia, ad, outacaeto. e nove 'ee e dezoIto centavos 





yf0zui 
PAGINA 

\; c - 

1 

M.atvrs pwe pesçro de Iønsgsu de T~ coa. sele e., 

pó elaÇtel- erwvqvecide c0.. ,  ltQ n-.in.o 8 v.tsv.inee 

vitamine. A. Ccl) • ferro. esse O CORANTE ARTIFICIAL 

AMARELO TARTRAZIMA. ooat.ndo no mildn,o GOOnug de 

sódio e 6,6$ de gordui. saturada por 1009, ..CEM.~ 
prlmàrt. de policiar ou potew•no n.elalliado, com 

quitou. 'e4e entlIloeç$o do produto. data de feb.icç$oa p ,ezo de dez n.iI e c.nquenia 

2 
FORMA 

FACE 
veedede mimmmode 210 O,.. ti ,nse.J ns data da .nte$a R$1490 noventa AlIO 0*12 no.. e dota 

co.. 0.50 Iqu.00 de no nlrn4nnO 1 k9 	....ciøceçóe. c stawoe centavo. 

isp,..... 	na 	D'tona 	s'sb.g..s 	ou 	e'. 	nqv.ta 
.AS,.la 	cotaat.. 	Ous 	AIO 	e55 	5r 	rennov,de 

!eo li i__.sai, 	econdiv.on.d.s 	ei, 	cala, 	de 	pwiiIo 
r.torçad.e. lacrada.. intactas 005 10k9 'unto 

4.-0 
 i o. 

odores estranhos. .ub.tknc.ea nociva.. quaisquer Quilo 

bpO de impurela. Entrega: menesl 

VALORTOTAL 00107(27: R$20 112.21 

fl .4. sesse e 60z• t...evSm, e qs.so cesta... 

LOTE 21. AMPLA C0+JC8RWICtA 

,TEMI  MARCA 000RIÇÃ0 V. UM! V. VNIT EXT. .TOTAL ---£ V.TOTAL 5 itT 

Leite es' pó Integral der qualIdade, oom no mlnln'.o 6,10 
de p,olelna por poiç$o de 21g e rendimento i,vnim 	de 3$ 
po'çÕ.. por pacote (n'betag... plImirla metalizada e 

peso liquidode no m,neno l k, acondIcionados es, feudos 

teC(aôOS e Intacto. COi" lO eq 	A •mbS.gen, devera 
Qw.'uuse"toet 

SOM 00 
Conta, 	eate.nr,ents 	Os 	Ô~de 	de,.titc açio 

:0. 

 utata rsat e 

qu.'ant. e uni 

dezeesme mil 

peoced~ informações n,A,.ciers n.rnlero de lote. 5130,41 R$$t$ Sitie 
novecentos e trinta 

LEITE 
peec do produto data de fabnc*flo e p.ezo de validade 

e oito reaIs e 

.Mal. 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
atenta • 040 

AgnculIurNSlf101POA e oari.ndo de mape9to do SEI, 
ntavoe 

unto  da moo, odores estranho.. .ubetànciaa nocivas e 

q ual.qu.r 	Quito 	tipo 	de 	Inpur.za 	(specifica9ões 

.lipreeeee se próprIa embSaqer 

VALOR TOTAL 001.07! 21c 5961$ 936.71 

q..,_J'._. .t.. e de...... ad, r,d.ecet4oe 	bt.ta e Me reate e eMenta somo cessa... 

LOTE 2$ COTA cxttusivl ME ou EPP 

ITEMI -UNIO 1 •tvr 1 	MARCA ocscssçAo V UNIT dUNI! (si. Y. TOTAL V.TOTAI. (*1 

Leita em pó integi'& de 1* queadede, com no minlnio 0 7 
de proteine por po'çio de 21g. rendimento mínimo de 3$ 

poções PC. Dácota. (neeteqe.'. pn'..r'. .netatqeda 

peso kquido de no ninmmol kg, acd.c.oaado, san ~ 
Iecr.doe e v'tactoe coa. iO 19 	A ea.betegen devera floresta e um rSI, 

SOM OU 
conter 	..~Mente 	os 	dedo. 	de 	.dentfficeçio, trinta reais e duzentoe 	vinte. 

K; 000 
LEITE 

procedência. .nlori,ieçõea nutilclonale. ntmanero de mote. 5130,41 quer.nlaeum 519' 124.49 quito reate. 
peno do p'odulo. data de tab.Icaçao e prazo de vaIdade, o.ntavoe quarenta. nove 
nwnero 	do 	regletro 	no 	MinlatAilo 	da centavos 
A$rioulttnwSiFtOlPOA e carimbo  da Inepeçio do SIF, 

cento de anoto, odova esmalto.. eutstaflclas nocivas e 
quaisquer 	auto 	tipo 	de 	impunes. 	Ea4necit.caçõe. 
e,u.eee 	na poona embatag.., 

VALOR TOTAL DO LOTE 29: 5991.224.40 

- 	_________ 	 noventas um md, duzentos e v.,te• quetro sele e querente e nove centavos 

- - 	 LOTE 3O. EXCLUSIVO Mt ou 5141,  
ITEM UNTO 011)1 MARCA OESCRIÇÀO V UNTT V UNrT (itT V. TOTAL V.TOTA& flT 

Adoçante dietatico Iio..do Qoni Saulá eiel..,aJ, podendc 
crI.' 	sd.âcc'antaá 	AMNIÇOMEIa sacarIna 	códice 	e 
c.clan..ato de eto'o. am fracos de polietreno etóeioo 

cnnoo GOME Não apresentar na oon.posiçêo zilitul ou me duzentos e v,nte 

'O € 210 NAL 
sorbltol 	ou 	fmvtoe• 	A 	embalagem 	deve, 	conter 

'... 

qual. ni 	au li 
e queu'o realce 

eicternamesle os dedos de idenlinc.gao e p1 Ocedincla, 
5920 41 . . R$1.224,49   

quarenta e nove 
mnfomneçeo nut'lc.onsl, numero de lote, quenadede do 

tentavo. 
ceatas 

produto. numero de regisTro. Devera ea.eeenta' vaIdade 

mina~ da lO (deli meeea e partir de date de entrega. 
Registro no Mmn.ten.o de Saude / 

COi&IÇ,co e". p0, co.'.poeto por iniba ennqma040 CO.,, 

•rro e ác'do sálico e suennalo oleosa de urucu.,,. SEM 

5*4, O produto neo deve coate, onientidade algnitscativs 

de 	prote,nes, 	gorduras 	totais. 	gorduras 	aeturadsa. 
gorduras Irene, libra alimenter 	sódio, em pacotes dote .tel. 
pulatioce 	de 	'OOg com 	identiticeçio do 	produto 	e um 'cc e 0400e.,tôe e 

Pot 91000 ItIMIMO fea,'c~ n' do registro no órgio oon.'çetente, deis de 511.43 Quarenta e trás 5$12 $37,14 cinquenta e sete 
emrtaieqarn e prezo de vaidade, acondicionados san ortavee teIme e oueta,.e 
fardo. •c'.doe de 119  Preto de .&.dede fl.Sva,O øe 06 oeatavoe 
rena 	a 	part. 	da 	data 	de entrega 	do 	produto 
Especificações ~TEcomo na própria sn*aiegen, Isento 

de 	noto 	odores 	estjenitos. 	substanolse 	nocnvee 

queiaqu.r outro tipo de impureza 

vi' 





a 

S.i 'sAnado iodado. .ntaiage.s pr.,.sla poaetlies.o 
bww.,eat.. 	,ectente. 	6s,co 	.vmetdan..nt. 
Ç.i,ado 	no. 	ta.mo...ÉdaØ.a.. 	coa. 	dsswlcaç&e 	do 

3 II; 2 '00 AlTEZA 
çodutoe do lao.icaate. Ie7SVO no arfo cosiflteaW. 

*1122 
da. leal e 

*12 571 43 sete*a cor" r.a 
data de ..ndages e prazo Se vasdede e peso bqu.do de dose centavos 

viki 
.g 	acondlcsad.e es- terdes leclados 	 9 

ICêfltO 
	

co 	ewflae 	Iepecdtcaço. 	-pressas 	ni 
centavos 

piøeia sntasgen 

Te.'spe.o ce,dass.atado oo..'eaeto 	•.o liquido 5(14 

PIWzNTA. 	colresetaMa, 	..bsege... 	pn.r.ana 	n'e'. 
pelacca 

 
contendo - 	- Co.. ld.aut3c.ç5o do ~~e QuInze nu, 

do lseeecsnta 	00 rgeeVo no te9ao oo.np.t~ date sse. 'sais e esisoerto.. 
£ 2 z..; RCOÍ 54A de Mn~ e prazo d• ,stdade sCe.duclonadQs a.,. *56.51 çwquanta e tias *516 67347 setenta e 	4e rees 

caaa de paptio lacre... intacta cont.ndo 12 unidades c.atavoe e quarent, e sete 
lesMa de odor.. 	..t,e.os 	sobeS,.., ctsvco 
qua.sque,  oubue Opoç de d'ourela. 	Prazo pn.irtlrnO Øe 
veadede deI meca, da dela da .'vsga 

Vanógno de escoei. acidez volete 4%, entsl~ prsrr.aile 
garrafa pulo'. ocntsado 600 ml com ideaUflceglo do 

uto e do tsb.icsnte registro no Órgêo oosnpstanta, produto 
COTO ,n,, duze tos 

5 6u4 2400 10*0 data dt embelages..e prelo de relidade econdioionadoe *5610 
clnoo nele a dez 

*512.244,90 
• quzrent,e quatro 

•m cessa os pepetio Incriol. e Intacta contendo 12 
celltevoa r sais sf0150 la 

unidade. Livra de dnpurezsa Prazo minimo da velidade 
centavo. 

dei meses da data da entrega 

VALOR TOTAL DO LOTE 30 0144,1 b71 .43 

quarenta • quaSe mli. quInhentos • noeMa eurn reai......  bóe centavos 

LOTE 31 -EXCLUSIVO ME OU (PP 

ITEM Uc10 OTDE MARCA DESCRICÃO V. UNIT V. UNIT EXT, V. TOTAL V,TOTAL EXT 

Óleo da ao,e r.f-.ado bpo 1. em garraia psi o~ conteüdo 
de 900 nt com ldenuflcsçào do produto • fabeloants. 
Inforeneçio nutrlclonel põe porçio n' do registro no Õrflo vinte o seis nnit, 

• G 4,000 SOVA 
cosinpetsnle, data de embalegen, e prazo de validade. 

sela resse 
cinquenta eSSe R125 522.48 

s v cento 	inte. dose 
acondicionados em 0.~ de paello p 	lacrades e Intactas 
contendo 20 unidades, lento de Odete. estean'soe. 

centavos 
reate e quersntae 

cincocentavos 
subetsnolaa nociva. a quesquer outio tieo de impueeie 
Prazo de vatldads mintno dei meses de dela deentrega 

MargarIna vegetal com sal - 55 a 15% de lipidios. £ base 
O. Óleo, vegetal. liquIdo. e lnlerssterlficadoa e sem 
gorauraa Irene. emaalagem primada pote plIslJcO de vhits.clflcomit. 
SOOg contendo .dentfioeçeo do produto e fabricante, qsulahsntose 

3 421 PRIMOR rormeç5o nutriconsl por ~Oito. data de entalagem *4736 
aets real. t,v,ts 

*525 541.35 ementa a esta 
siou prezo de validade e 1,1 F. acondicion~ a.,e osma 

e cinco Centavos 
reais e ~Tal. 

de papelão lacrada, e Intacta. Prazo mln'mo de validade circo centavos 
da 	messe da data da entrega. Eapecincaçbee impressas 
na própria embalagem. Entrsga: mensal 

VAtOS TOTAL OOLOTIJI: *$81.Ua,SO 

ceiquenta e uni mil, asecertos e oitenta e acue re 	e e*s..la centavos 

	

VALO CLOIAL DCI LOTfl:l 	 *43 II? 141 SI 
t,Sz r,wmc4n QiWCefliOa e C'OZÇ iiSL OIVCCJJ7COI a unovaaca ui5  'flua e Ostente a quatro oe"tevt'e 

	

PRAZO 05 Is(T*EQA 	 '00(11 COAS 

	

PtAZO DE VALCADE 04 CARTA P*OPOST& 	 eo (5(SS(NTAI COAS 

e 
demais lnua at..entta a seacuçáo do ot.to desta Icitaçio. 

Oeclnen.oe, pata todo. Co fina de dlte4o, que cu-.p.--.oe páenanwat. 05 ecnr,eutoe da ha54açAo e que nossa Cana Presoata estA e.. Csnlorsredads terS - aamgs.sciea do 
Inst,tu,v.ato convocatoeno ed*az) 

At&GE). 71 de Q€ZEM8 de 201$ 	

- 

rW 

— 

00 
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A PREFEITURA 1IUNIOPAL DE Ho*IzoHTva 
PREGÃO ELETRÔNICO N,° 2018.12.06.2 SRP 

OBJETO: Sieçãc  de melhor 

GTE 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA 
— * DESCRIÇÃO 

— 
UNtO 

— 
OTDE MARCA V. UNIT V. UNIr EXT. V. TOTAL V.TOTAI. EXT. 

'rEate de pnmeira qualidade, in natura l  tamanho nove reais e 
oitocentos e 

m médio, tamanho e coloração uniformes e sem defeitos, Kg 90 • produtor R$9,50 111$055,00 cinquenta e (Inc., 
cinQuenta centavos 

polpa Arme, livres de sujidades, parasitas, larvas, 
— — 

reais 
- 

Banana prata tamaN,o médio (IOOg), de prirnfla 
Qualidade, fli natura, em pencas integras, tamanho a cento e três iii, 

• Arme coloração uniforme, com polpa Ae e intacta, Kg 28.750 produtor R$5,S0 
('1(0 reais e 

R5103.t25,0O cento e vinte e 
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e 

cinquenta centavos 
cinco reais 

mecinicos Oliundos do manuseio e transporia. 

— — 

Laranja pera tamanho médio, de primeira qualidade, 
frutos com grau máxime de evolução no tamanho, sete reais e 

cento e vinte 
1(9 16.500 produtor R$7,40 R5122. 100,00 dois mil e cern 

amima e sabor da espécie, uniformes, sem feriment os 
ou defeitos, firmes e con brilho, sem machucados. 

— — 

quarenta centavo, 
reais 

- 
Maçã nacional, de primeira Qualidade, in natura, dois mil, 
tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem 

1(9 225 produtor R$12,20 
doze reais e vinte 

R12 	00 
setecentos e 

larvas, parasitas e outras Impurezas, acondicionada centavos Quarenta e cinco 
em caixas de papelão reais 

Man$o fonnosa de primata qualidade, com 80% de 
maturação, frutos de tamanho untrorrne, no grau 

máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor do trinta e sete mil, 
5 espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com K; 11.250 produtor R$3,30 

três reais e trinta 
R537.125,0O cento e vinte e 

bniho livre de sujidades, parasitas e Larvas. sem centavos 
cinco reais 

machucados. 

Melancia graúda, de primeira Qualidade, casca integra, 

6 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e '<g '00tubor 2,50 

dois reais e 
RS4S.000,00 

quarenta e cinco 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e onquenca centavos mil reais 

— 

madura, com polpa Atine e intacta, sem machucados 

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

sem machucados, coloração e tamanho uniformes, três reais e setenta Quinhentos e 

com grau de rraturaç$o adequado, sento de 
Kg 150 produtor R $3,70 

centavos 
R$5S5,OO cinquenta e anca 

Iubsãflciasfrrrcsas, sujiades. 1  i 
reais 

— 	 - 
-- 	 VALOR TO CTo 	 -• 	 . L....,.. 	—R$311.505,OO:I — 	 — —a sex 

trezentos aonze1m-qutnh.ntos e cinco reais— 	 - 	- _-,-r - 

LOTE 2 . COTA ExcLusrvA ME ou EPP 
- 
:11'4 ['1 <WKIÇÃC 

— 
UNIO 

— 

fl MARÇA V. UNIT V. UNIT EXT. se  V. TOTAL V.TOTAL E)CT. 

Abacate Cc ç'Irre(ra q,jaidade, :fl natura. tamanho 
2 mecio. tamanho e Coloraçãc uniformes e sem  defeitos. Icg 30 produtor RS9.50 

nove reais e 
R$285.00 

duzentos e oitenta 

— 

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

cinquenta centavos e cinco mais 

Banana prata tamanho médio (lQOg), de odmata 
qualidade. In natura, em pencas integras, tamanho e trinta e QUMTO mil, 

2 coloração 	n , forme, com polpa Arme e intacta, <9 (5,7SC produtor R$5.50 Cinco reais e 
R$34.315,00 

trezentos e 

devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos e onquenta centavos setenta e cinco 

mecanicos oriundo, do manuseio e transporte, 'tais 

Laranja Pera tamanho médvo, de primera Qualidade, 
frutos com grau máximo de evolução no tamanho, 

5 S.))  orodiplor 
sete reais  e Quarenta mil e 

aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos R$7,40 
quarrota centavos 

RR1140.700,00 
setecentos reais 

ou defeitos, firmes e com brilho, sem machucados. 

Maçã nacional, de primeira qualidade, ri natura. 
tamanho e cor uniformes, sem machucados, sem doze reais e vinte noveçentos e 
rv iaas, parasitas e outras impurezas, acondicionada $12.20 

centavos RS9IS.OQ J 
reais )á 

— 
em caixas de papelão 

a — 
Mamão fosa de Primeira Qualidade, com 	% de 

maturação, frutos de tamanho uniforme, no grau 
máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da tres reais e trinta doze mil, trezentos 

$ 
espécie, sem Ferimentos ou defeitos, Armes e com 

Kg 3.15.0 fltOdukii R$3,30 
centavos R$12.315,00 e setenta e cinco 

brilho livre de sujidades, parasitas e larvas, sem reais 

machucados. 

Melancia grauda, de primeiro Qualidade, casca integra. 
livre de sujidades, parasitas e iarnas, tamanho e dois reais e 6 

coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
61)00 produiur R52,5O 

cinquenta centavos R*15,000.00 Quinze milreais 

a 

madura, com polpa firme e intacta, sem machucados, 





\ iA i NA n  

LOTE 29 - COTA EXCLUSIVA ME OU Efl 

oesIço (lCD 
— 

— 
CEDE 
— 

MARCA V. (lii? V. tIlIT EXT. V. TOTAL 'V.TÕ1ACEXT. 

Leite em pó integral de 10  qualidade. com  no minam* 
6,79 de p'otelna por porçáo de 269 e rendimento 

mlnimo de 38 porções por  pacote. Embalagem primária 
metalizada e peso liquido de no minimo 1 kg, 

acondicionados em fardos lacrados e intactos Com lO 
icg. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identifbcaçio. orocedl.'cia. informações 

K9 3.000 pracanjvba R$32.00 "i',a e dois reais R$96.000,00 flOVtfilJ e Seis ml 
nutricionais, 

número de lote, peso do produto, data reais 
iabric,çio e prazo de validade, número do registro no 

Ministério da AgncuIturaISIrIDIPOA e carimbo de 
inspeção do Sir. isento de moto, odores estranhos. 

substáncias nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza. Especificações impressas na própria 

embalagem. 

- 	 VALOR TO 'AL 	
TI 

 

— 	 — —  
noventa e seis mil reais 

- 	 —  

LOTE 30- EXCLUSIVO ME ou EPP 

OESCRIÇÂO UNID QrDE MARCA V. iJNIT V. UNET W. V. TOTAL V.TOTAL EXT. 

Adoçante 	eet(o liQuido :on' Stevia Natural, podendo 
conte, eduicorantes artificiais sacarina sádica e 

cidamato de sódio, em frascos de potietileno atóxico 
contendo 60m1. 518° apresentar na composiç8o xllitoi 

ou sorbitol ou Mitose. A embalagem dever conter 
Unid 60 mil duzentos e 

externamente os dados de identiflcaçlo e procedncia. 
união R$21,0O vinte e um reais R$1.260.00 

sessenta reais 
inforniaçáo nutricional, número de lote, quantidade do 

Produto. número de registro. Deverá apresentar 
validade mini.n. de 10 dez meses. partir da data cc 

—  

entrega. Registro no Ministirio da Saúde. 

—  —  

Colorífico em pó, composto por fubá enriquecido coa' 
ferro e ácido tólico e s4jspensáo oleosa de urucum, 
SEM SAL. O produto não deve conter Quantidade 

significativa de protelnas, gorduras totais, gorduras 
satijradas, gorduras vens, fibra flmeritar C Sódio, em 
pacotes plásticos de 1009 com identiflcaçáo do produto 

2 e rabncante, ri0 do registro no brç$* competente, data Pct 9.000 neruççn R$ 1,60 
um real e Sessenta R$14.400 ,00    

quatorze mil e 

cc embalagem e prazo de validade, acondicionados em centavos Quatrocentos reais  
fardos lacrados de 1kg. Prazo de validade mínimo de 

06 meses a partir da data do entrega do produto. 
Especificações impressas na própria embalagem. 

Isento de moio, odores est'anhos, substáncias nocivas 
e Quaisquer Outro tipo de  impureza. 

Sal refinado iodado, embalagem primária polietileno 
transparente, resistente, atõxico. hermeticamente 
fechado por termossoldogem, com identificação do 

produto e do fabricante, registro no órgáo competente, 
2.100 acar* -5130 

jm real e trinta 
Ois mil. 

setecentos e trinta data de embalagem e prazo de validade e peso liquido 
la 1 kg, acondicionados em fardos lacrados com 30 kg. 

Isento de impurezas. Especificações impressas na 
própria embalagem. 

centavos 
reais 

4 

Tempero condimentado completo caseiro liquido SEM 
PIMENTA, consistente, embalagem primária garrafa 

plástica contendo 500 ml com identificado do produto 
e do rabncante. no do registro no órglo competente. 

data de rnbaiagem e prazo de validade, 
Ore 2.400 tempero ia 

R$7100 sele reais R$16.800,00 dezesseis mli e 
acondicionados em caixa de papelão lacrada e intacta 
contendo 12 unidades. Isento de odores estranhos, 

substáncias nocivas e Quaisquer outros tipos de 
Impurezas. Prazo mínimo de validade de 6 meses da 

data da entrega. 

casa oitocentos reais 

re 	cool. acidez volátil 4%, embai., ;. de ai Vinag
primiria çarr~a plástica 	Mendo $00 	<c 

.dentificaçio do produto e do fabricante, registro no 
/ 

doze mil, 
órglo compelenle, data de embalagem e prazo de 

Grl ?.400 manatá 1155.30 
cinco reais e trinta 

R$17./20,00 setecentos e vinte 
- validade, acondicionados em caixa de papei$o lacrada 

e intacta contendo 12 unidades. Livre de impurezas. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses da data da 

entrega. 

centavos 
reais 

VALOR Ti  
. 	 • 

- ". - 
	 Quarsflttsáe* iii, novecentos e dez reais 





flTr ii, . FYn IIÇIVO mF inui ÇPP 

DESCRIÇÃO UNID TDE MARCA V.UNIT V.UNITEXT. V• TOTAL  \' $XOIALEn. 
— veia 

óleo de soja retinido tipo 1. em garrafa PÉCom 
conteúdo de 900 mi com identifIcado do produto e 
fabricante, lnformaç&o nutricional por porçôo. ri° do 

[Gr# 
registro no órgôo competente, data de embalagem e vinte. oito mli 

prazo de validade, acondicionados em celtas de  400€ abc R$7.00 sete reais R$28.000,00 reais 
papelão lacradas e intactas Contendo 20 unidades, 
Isento de odores estranhos, sobstõnclas nocivas e 

Quaisquer outro tipo de impureza. Prazo de validade 
minimo de 6 metei di data da entrega. 

Margarina vegetal com sai - 55 a 75% de lipidio,, 
base de õ4eos vegetais liquidas e interestenflcados e 

sem gorduras trans, embalagem prlmhrIa Pote Plástico 
de 5009 contendo ideritiliciflo do produto, vintelLseje mil, 

fabricante, iniormaçio nutriclonai por porçio, data de 
Qnid 3480 delicia R$8,0C oito reais R$27.840,00 oiti 	e 

embalagem e/ou prazo de vaidade e S.I.F.. quarentÇreais 
acondicionado, em caiu de papelio lacradas, 

intactas. Prazo mi-imo de validade de 	meses da data 
da entrega. Especificações WnrISSls ria prpr'e 

embalagem. Entrega: mensal. 

'flOR TOLTALDO LOTE 	 Rj55.840,00 

-. 	 1- 	cinquenta * cinco mii, oitocentos e Quarenta reais  

VALOR GLOSa. R$4.017.073,68  

idermeeste mIle setenta e bts rsalseoflnta e oito centavos 
 

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DIZ) DIAS 
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSEICA) D LA.5 

Declaramos, para todos os fins da dweo, que nos preços o(eitados esdo Iricluídas todas as despesas incidentes sob re o torn*clmento referentes a tributo, encargos 
sociais. demais ônus atinente, à tzecuçio do objeto deste hotaÇiO. 

Declaramos, cora todos os fins da direito, que cumprimos plenamente os m" tu ttabtttaç3c e que nossa Carta Proposta esta em conforrn4ade com si 
axtg&nclas donstnjmenzo convocatõr$o (edital).  

FOrALEZA(CE:, 26 da ezemc'o 0€ 20:8, 

Ee ~'fflá, 





9qp;\ 

.c,r,rA4re  

A PREbr/71!&4 .%ILWFCJPAL DE WORJZOWIWK  
PREOÀ0ELETRÕNIcON.201*,12.06 1 .SRP  

PORTALCZA/CE. 27 DE DCUNINRO DE 101$ 

OBJETO: S.Ieçko de melhor aope.la pai, reielru de pieçon et.ado SItuas e evctseuaii aquisições .5. fluem. alinwndcioa destulad00 mo~ ,aiatido. pelo Pmogn de 

Almieutlaçk r3colar do municrp.O dc lkinionil,('l 

LOTTI- AMPLA CONÇORRENCIA  
- 
ITLM DESCRIÇÃO Lt€ID QTDE MARCA VAL.ORLNIT 

 VALOR t- rr 
LxT, 

VALOR 

TOTAL 

VALOR TOTAL 

Lxi'. 

Abaaie de çrvietra qualidade. 	nata. tnnho nwdiv 

Dl ranunho e o açlo crufoeines e iam deCoro. wJpa einne K4 Q0 Ir, N.M. RS9 10 
Cose reais e torta 

R583'.CID 
triu..ari,s e tinta e 

rsTea de w~ rwaaaiaa. lana. 
ccnta'-os nele 	cais 

1~ prata wum,ts n*Jso 1 cosi. de nrcn qualidade. 

nanra. aTa peuscas meças. tamanho e coloração .,r,lonne. 	
'°' Kg IS ?50 Ir, 'lati,,, Rit 20 

oDre u cais e unte 
R$9? 500.00 

noven arame ruia1 e 

polpa bnne e 'macia, devendo ser benu desenvolvida. san danos cenlae'os qus.ibeurions. 

bisco. e niecánirce 

 

mundos do n,airu,e,o e Uunnpone 

lsra.ga pela Iasnairho r.*dso, de pt.me.ra qualidade. (tuba «P01 

lu..~uno sele real, e unia 
'',, 	m 

 

cesso 	te el,  
nu 	u tamanho. nia de evolução no t 	arourra e sabe, .5. e.lrõcue. 

uirlioorbo, sem fenmento. ou defeitos. bane, e com 	trilho. riem 
Kj 16.500 0 7,30 R5120.430.00 quaitsxeslo. 

machucados. 
cmqssentâ leais 

Maçã nacional de pnsr,esta qualidade. o natura. tatrwrlro e coo diii; nui 

04 lans(orniea. san machucado,. sem Is-san. parasitas e mista; K1 225 la Na. 013.00 enereass R52 925.00 ooscccustsn e ;uae 
annn. aceerâcsonada em castas de patello  

- Mando &inuc.a de pnmcir. qualidade. cern 50% Se rnarursç&o. 

Iteos de tansanho toritbnm. no ns ,tunxs de eiali.hs, no 

r' kTeMo. ca desel., na ris a at 
Dvii. e ide riul. 

Sarne, e cena bno lote de sujidades, putasdas e Ir ai san 
11.2 10 :n 'satura OttO 

e%'OS 
037.125.00 caruoe vinte 

coco leais 

Me~ p~ de parluva qualidade, casca mcva. livre de  

06 
sujidade., parasita, e lana., amanhe, coloração urr;lonnes. doía reai, e M~ta quatenta e "o'. fluI 
devendo ser bern de,assolv,da e madura. coar polpa firme e 4 18.000 Ir, N.iw, 1(32.75 - 

e coco centavos 
RS49.500. 00 

e quirslienlos 'cii. 
intacta. ...h end.,  

Melão japonês. do parneira qualidade. lazisanl,u medi,,. senu «Cri 'vais e quinhenlusa 
07 niachucados, cobração e tamanho tnifbrrrse.. cozia tau de 4 ItO lo Natura RSLIS 	quarasila e anco 0517.50 dezes..ete reai, e 

r.raiuwaçãn adequado. imeno de ,ub.uSircsa, terrenas. ,u,ji~ cc,sia'os cunqueracen ra's 

- VALOR DO LOTE or—r 	 - 
nzvsar. e oaro 	U. .ssov e eawassa e q.ro nula. c.aqse.c cnns 

ITEM -DISCRIÇÃO 11MW QfDE MARCA VALOR trNfl 
VALOR UMt 7CYAIOR VALOt TOTAL 

ar - TOTAL Lt 
Ab.cas de çtirrusn quabdede. 	cariz. rrwt-  nedac 

Dl tam.&eh.4oea4ãousuknnescsctõefaros. mim 6nrte Kg 30 ln\wa R59.30 
nos-e itais e lisida 

K527900 
e ideal. i 

etnIa',. nove real. 

Basiaisa nai. ianarJo medio (100&). de FlflWCI qualidade a 

02 
°'' 	p~ ---v— WTg,,hO e tOICÇaÇI O 	ft esiwux '°, 

K1 6250 Lis Nata. RS$,20 
cinco real, e vime 

R132.500,00 
Inala e dou nial. 

polpa A.e wtata. d".& ser bern dese,wolnd& semi. danos conlavOs quirtlreoto. 'eta, 
boto. e ITWÇ*NCOb eczuados do rmauseio e eanpone 

lana pera tamanho «pediu, de pnmelr. quabd.dc. fivio. coas  

vau rndaimo de evolução no lanraal,o. aionra e sabor da capado. 
lo R27.3o 

bole te..,. ulnta 
R54O 1 0.00 

quarenta 1,111, cento 
unmtbvir.... neo. InmenIos ou defeitos. únne. e com trilho. neo. cenravo e c.rialuenra reais 

— machucados  

%laç$ nacional, de pn.riai.s qualidade, in natura, tamanho ecos 
04 um&reure,. 'cm ,srachucasJo.. sem Luva. parasita, e Outra, K4 73 la ?atsa RS11 DO  era. nau R.5975.00 

nosecauca e 
........---,..- -------- atenta e cesco retal 

@ 
frito, de rW,anho umixuje. no F. maiano de e'o4uao no 

tamanho 	e .ar da eap&e, a knsuwosot cai defeito.. 

e co.,, twio bs,e de vajaia. praia e Iria,. sei,, 

Kg 3730 1 M .~ R53.30 
eI, reai, e Duas 

'teta". 
111312,373.00 

doze uni. wez.mloe 

e ictonta e 

rtaln 

McIansa ,Lsasala de penca q.aal.dade, casa uReins, lan de 
e- 

sujidade., parasitas e lana tamanho e coloração ttabint., 
lC 6000 lar Maca R52.73 

lo,, reais e menta detesses, mil e 
devendo at, beta dcseo,ols'.da e ~& com polpa barre, e cinco centavos 

RSIMf 
)luinIsenios reais 

orlaria. a~ ,i.cbucados. 

Melão japonê, de pnmcstn qualidade. 'amanho nédio. sem «e, leais O emito e nelerua e 
0' mach,,eados. cok'mç&si e 1 amanho ,,nifomses, coar pau de K5 50 li. Nutria R53.45 quaienla ec,nco 0172,50 dos, reais e 

o,aI,"aio adequado. macok. de tu bsidac,as te,nuias. sujidades ce,,taso1 citnqueroa ar 

LOTE 3. AMPLA CONCORRLNCLA 

TEM 	 DICàCRIÇÀO 	 1  UNID I  QTDL 1  MARCA 1  VALOR ucn 1  VALOR U?IT 1 VALOR 	VALOR TOTAl 
EXT. 	 TOTAL 	 Lxi'. 

ION 
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PAGINA 

\; 	TY 
- 1isiuis pan reepalo de catei de =lho verde com ctco em pó. - 

CO... loule «o pá inseval.  euui.queeida coto no ntstuaJ 3 

siItoinas (,W~ A. Cc nu e (crio. contendo na ateimo 

5Ol7ir 4€ .odioe 3.5#& Ofdsn isw.da por, 100. 

rn*.a1icn, pnfltia de poliecTri 	â pe4ietleoo nSuado. cem 

de,rntcaI&, J. çeoduzo. u,kem.Sc nunca& a poe~ 

dais de latincaçio e peno de 	.1.d de nlnimo de 240 risse 
K 67Ç Foi,,.. uas.ul 111$15.20 

quinze coligo viole 
MIO 260.00 

dez 0111. dunntss 

meses) ..,lese da ciiii;g.. c,... peso líquido de no inSufla 1 contatou %eMeats (Cais 

(espec,Icasaca ..TqXuSS.t na piõpiva embalagem 011 €1,1 etiqueta 

aluaineare coimttc. pc uSo pana lei eCn»,dJa lauImenTlt 

acondicaonadn cor, ~ Se pspeIS3 refco,-asa,. lacradu e 

eratsa C. 1f44 bailo de ns,f 	odores rstaitou 

suabstâmc..s nocivas e quaisquer auto npo de iznpuicn l.I.irqa 

mental. 

%listwa pan peepaso de MingSJ de Tapioca com lei,, em pó 

integral. eiSfl4uiCida cego no osamo 3 atraiu (,Tffias A, C 

9) e *no. SEM o COR AVIE ARnrciAt. 	lAREl o 
IARTRAJI'& conftSono 101550) 3CKImg de nod.oc 5, 5, de 

•oidiu. 'attraa poc I00. embalagem pnnw'a de poluesicu ou 

polueiul cri ,, niciali,ndo. com  udr.ttuBe.çao do pioduus., laia dc 

2 
úbricaçlo e puna. de 	alidade .ulnimodc 240 dia, II? une..,! na 

6 FotI,. &d R$tSiO 
a 	tate, '' 

RSIO.260.00 
diii la c,iru ega. coe,' pci. liquido de no muni—  

IC!9OTL.00. 	IÇtSI1S na F'ÇT' ceiIbalagtlll OS em Ct.xta 

altmenlc 'ateiMa. 454 silo possa ser ,e,renda Iaslrwr.ue. 

aconjic,onadaa em Cataa de punho reforçada,. Ia,adas e 

aMacIa, Zn10k1 lacaio &.i  uolk. c,d,ecs euinuhs,s, 

seabathnciaa nocist e quaisquer 	lírio tipo de nwure,a 1 n'lega' 

mensal 

- 	 vALaft DO iZW 11 -   R$2 320.0Ó 
1 guinh.nioi e riais PiOu 

LOTE 28-AMPLA CONCORRRSCIÀ  

TrEM DESCRIÇÃO UNID QTDL MARCA 	VALOR UNIT 
VALOR UNIT VALOS VALORTOTAI. 

*XT, TOTAL EXT. 

Leste en Ç.' vtteval 	qh1 	'e no 't"° e, 70 de 

picilema çxw po,çao de 268 e iu,duncv,uo nun,n,c de 38 polçôca 

por pacote Emt'alagcun p,imnna meiahLeJa e poro liquido ide no 

minimo 1 1e8.  nco,.dicionado, em (au.Sjs lacradas e meneIo. Com  

ló kg A enubalaulen, devas ce,nrei eeieman,enle os dados do sreia e d., itas e 
uhhua*cfhoi 

.dcnnfgacs, . peoceMac.a 0fccna4e, nucnojcin nunirro dc K 17000 Caçones. R532.$4 osc ~o R1991$0.00 

bota pelo do peudiso da de Stna4In e peno de saudade. ceuta"on 
.i. dc' reputo ao SI mis,eio da Asnculrurt5lF ;L3POÃe ~ reses 

caosi.bo de uupeçao do SIF. sano de moto. odores eui.nluoa. 

suubsldocua, n,.cuvns e quaisquer fluiDo tipo de OTIÇIOICZ.I 

r'pecune.açsas .-pressas isui ps)pna embaiaccrui 

VALOR DO i21 R5555.210,00 
- 	 plitIurseo. f2ieh&Je ano w4 ahunwn. C 01040 fiou 

LU 1'£ 29- COTA Il%CLVSIVA SI k OU E?? 

ITEM DESCRIÇÃO UNtE 
QTDI! MARCA 

'VALOR LNIT VALOR  ':"T 
VALOR VALORTOTAL 

FXT.  TOTAL 

ee at p0 ,'rera de 1 °  qual$ak «alba 	uio 6 

Terra por por.I de 2og e rcndintiio mimo» de 3K porçOcu 

pou pacote En.b.laeen pnmana nucual,,adn e peso liquido de no 

muinunuo 1 kg. oco .dus,uudra em taaukus bocados e uuiraeuo. com  

LI Is 	A emhala,tsuu.de.eTâ contei nhøn.aalIenle os dada de nata e doí. tais e noseata e oito ni 
'denti tka4o 	c.14tja. o.kenaoe. r.uawsooaJs. matners' de ?Ç 3w0 Cone.a RS32.14 oestem e qnto R59* 520.00 quirubeatos e note 
k'ee peso $j rurndiso data de 6hxa.4o £ t*Z0 de 'sl4ade centavor emos 
amem 	40 Tc11ntrs no Mirsucieno da AincutruraSIE DP()A e 

5a,suíubo de m.pa,at, do %Ir Isemo dc natIo adores eslianhuo 

suubslâas.t, nocivas e s5ua5.quei niusu., tipo de munos 

rspec,ticaç',e, miMada., usa peipruo cntaiageii' 

- VALOR DO (?tC RSO S20.00 
'loviaisi e e 	1i1/kSIMeTIroS t ,Inaq '1041 

LÔTEtO. EXCLUsIVO ME OU EPP  

ITEM DESCRIÇÀO UNto QTL)E MARCA 	
% 	OR 	Tj 

VALOR UNIT VALOR VALOR TOTAL 

-Jnçanie dntIbco Luq,lo ccin Sievia \.mz.1. podendo ceita 

c.ku$ceaa:c, arri&- ais sacarsna se-Sc.ac citisnato de ,csdu 	e,, 

liaasos dc pol,rt.Irno ates ,o cerilende, e,tu,i.i 	Nj.) api esesiaina 

co., uputoçIo eului& nu soulsilol usa fi,u?ose A c,nbatagem desci "te 5 .am reais e 
ceinler rrlemanienie os dados de uda.uiiicoçao c peoce4€uicia. Unid 60 ES. 5121.43 laeeuua e daco R$I217.CO 

til 	 a 

untoonaçio nsancis,nal. astowo de lote. quantidade do prodaso. CVo. 
' 

de ucp.to Ckseit açre.cnrM sa,dade mala d, lO 

(Sex! mun, a paste da data de ertrg 	Rrj.siro Do 

da Ssi.de 

2 
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Cao.tko em pó. ~por hbé cu.qoccido com feno e \<s 
dedo ttoe .wçcMo*os. de ortJCm SEM SAL O 

pcndaso riSo do-e canr quaa.snd.dc ugztificrva de ptemaz. 

eondsn. 1045,5. joeS... salsada.. tordwa. L,mt. fibra 

•Iiiiieiitai e ae4.a, em pMutei ptasuicos de 100$ com 

.demnaçào do prenluti' e íatw,cante. & do TC5U0 110 orao 
Pci 'O 000 K,niin,o RI 1.35 

un real eflua e 
R111150,00 

dor. nu!, oeiuot 

~mu, dai. de ert,baIagctn e prazo de .Idade. 01,100 0euila0S cinquenta 'tal. 

N(.Ind,ISuIadOS cru ludo, lacrados de 1k1 Prato de validade 

ruuuuw de 00 "sete. a W. da dau da eutiep do produto 

I:apociIkaçôes uuipres.as na própna embalagem Isento de 

mofo. odoto e.lrautso., substÂncias .ois.s e uluassqiaa outro 

Impo de Inuputei.. 

Sal ret!aado iodado. toubalageun pnunáis poisnieno 

Irmtplte,ite. lealateçute, £105100, heflTxdcarnente fechado por 

IernuuuoIdalw conu ideeluflcaçâo do produto e do fancante. 

retroaoóraloc..a.,.c....e. 2101) Mate Sol 951.24 
suis real. vinu e 

R12 60400 
do., nu!, ,eucos 

daiadeembalagenm,pratodeniudadeepeaobqwdodc lk 
c quato etavo. e qv 

acondicionado, cru hudo, lacrados coa, 30 kg 'onde 

itiwwnas Itpøcikaçóes uaunnaaa na proçma at*4agaa 

Tcrupero coadnnrntado co.tç4cto caseiro Iswdo SEM 

PIMINI A. coamtn'lc nrtsala$eni çcuna.'a nn6 plagio. 

çcata.do 500 n'! c.t, 4anhcaIo do per,Sao e do Sw,c.me. 

do esaao ao Õrflo cetçeteaic, da de catalageto e prazo :ctwcl 	da 
seis reais e quinze riu!. 

de .t,dade. .rasdsiooados em asca de papelão Iaa.ds e 
14W 

(aia 
RIOS' cun.oeuu e sete RIl 5 ,6$00 ieteçenlose 

ti_ia c<wueisde 12 asidadca Isaso de  oóire. estanhos. 
enlavoa sessenla e Oito> leal. 

subdj,sc.a, rir,. 'as e quaisquer caos tipos de lrTqIuIetas Posto 

ruu,uims dc saudade de b meses da dais da etitrega 

Vinagre de âLss.aI, acidez wo!MsI 4% ensbalqem pni,iána 

ganaS. plssrmca c.uuiendo 500 ml cons ideneu5c.çio do produto e 

do Iibi.çsulc. Tetustrus ram óeglo craTtqseuemue. data de esnbaIaern 
Ci í 1 4K' \Iausia 1<3500 cinco reais R112.00000 dor. mil  te.', 

e prazo de saudade, .cruud,cx,nade,s em caix, de papelão 

sauda e miada (ruim cuido 1 2 tini siales 1 urra de mÇsIO,Z.a5 

Prazo mínimo dc 	alirlurle dc O 	tes di r!aia Is, colega 

VALOR DO LOTE 30:  
guarTq õjT. oogqtrzrÀt e no,, nau 

LOTE 31 'EXCLUSIVO - ME OU Ifl  

FIEM DISCRIÇÃO UNID QTDE MARCA VALOR UNIT 
VALOR tWIT VALOR VALOR TOTAL 

tXt TOTAL UT. 

Oiro de soja leilousiu,. iipri 1 	 i 	:nte4o de 

900 uni coas utueillca.*o iS, plod.aio c Cato,agce. IA1SiT5a4$O 

ovaic,oaal por porç&1 n' do registo 15, OCISO Ccovetet(c. data 
de e,utacm 	pato ir .usladc a.wdjcsccajos ai ,  arxad de 

:: 
seta reais a smle 

R524.1100,00 
sudee qatIu 171.1 

papello lacradas e astactas 'jnucend., 1u suu4ajes 	sento de asos osocct.os tesa 
odores eaa.mhos. ss.b,*wsa, rsecn as e q~ osseo tipo de 

sspNtM Nato dc .abtdc a—ano dc 6 'uses., da dais da 

- MrmastgesLrc.nsaJ- 55a51 ss1clipsSos, a ba.&  

óleo, ssdas, h,."e ,ntemleti*ckd 	io os e se 	uidivaa uma. 

Ctitsalagtui suna,. peste 14557.00 dc Ç" Comendo 

sdent5c.çao do ptodtauo e 6Lv.c.aule, mktm.a,àa n~, -~1 P0, vinte e quatro mui, 
2 porção. data de etutatagemn e:ou pl.ao de saissiade .5! F. Çiuid 3.00 13ctine 1<31.15 

e,* ''e qmyâ 
R524.852,00 oitocentos e tul..la 

acoi.diç,onadc,a 
 

cri., .... de p.pello lacmadas e uilaela. Nato 
celsiaros 

e dois reais 
n... de saJidade de 	ileso Li dais da entrega 

r.tlicCtfic.çÕ0, Ilsipeetafli lis jsu('1umiseurmbatagcm Enirega 

,n,,1  
VALOR DO LOTS iT R549.682OO  

flwwulau n'semi!. .sencnhtor e olw.,f,,, Jota mia. 

%dor Global dos lote,: RS 40111 2'fl. <qssalnu milhões e ruiu, drueuuoi viole e nove voaS), 

Prazo de Vuiiidadeda Proposta: ÓOl,csaents,l diga 

Prazo de E.,rreg.: II) (devI tI,,. 

Oeclaratnos. Çuara edos os úits de direito que ao, preço, ofertados estio mDJWdaa todas ti despe..4 mcudcr,ce. sobes o kasqcmw.so re*çesfleJ a tributo., enugos sonsa e densa 
,*suts atinente. á esecuçio do ob,eio dcsia licitação 
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