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SUPERMERCADO ATACA DÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 
WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

DE 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 70.316,27 (setenta mil trezentos e dezesseis reais e 
vinte e sete centavos). 
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, conforme item 6.2.2 do edital. 
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto 
desta licitação. 

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

Pacajus - Ce; OS de Março de 2019. 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Atreito. 11 - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - PacaJus - CE 

E-mail: o.frutasevordures@yahoo.com.br  
C NPJ: 03 590.562'000?-20 CGF 06294,237-9 
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SUPERMERCADO ATA CADÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 
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CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR: com 
capacidade pra 50 litros. franco. mantem 
a temperatura dos produtos gaant%ido o 

2 acondicionamento e higiene dos mesmos. 
Poliestireno expandido. medindo 622cm 
de comprimento x 42.2cm de largura x 
422cm de altura. 

un 20 ISOPtAST 1 R$ 5160' 	R$  1.012.00 

SUBTOTAL 

Lote 23 EXCLUSIVO ME E EPP 

- 
Mm Especificação UNID QTDE MARCA 

1  VALOR VALOR 
UNfl' . TOTAL 

INSETICIDA SPRAY: 300t',1 usado para 
exterrnirar 	netos 	(barata, 	formigas. 

1 moscas, peaiilogos, mosquitos da dengue) tm 390 RAIO RI 	9.99 RI 	3.896,10 
destruindo ovos e larvas, embalado em 
frasco de 300m1. 

- VENENO PARA FORMIGAS: em 	pó 

2 
utilizado no controle de formigas. cupins ° kg 30 KELLMICIDA RI 	31.73 RI 	951.90 
pulgas. Composição: Propoxur 1%. Pacote: 

1 1 kg.  - 

VENENO PARA FORMIGAS: granulado 
tipo isca indicado para o controla formigas. 

3 Composição: Fipronil 0.01%. Caixas com cx 30 CIIROMAX RI 	35.60 RI 	1.068,00 
50 pacotes, contendo 10 sachês de 509 
cada 

INSETICIDA 	AEROSSOL: 	com 
co'rposIção Praletnna 0.03%, 	lrniprotnna 
0.03%, 	Clpsrmeowa 0.1%. 	Solventes o 

4 Propelentes. Capacidade (li-os) 300m1 que cx 26 RAID RI 	63.53 RI 	1.651,78 
tem 	função 	de 	repelir 	mosquitos, 
pernilolgos, 	rnuflçccas 	e 	carapanâs. 
Caixas com 12 unidades 

VENENO 	PARA BARATAS: 	tipo isca 
Indicaco 	para 	o 	controle 	de 	baratas, 
composição. Clorpirifos 0,5%, Ingredientes 

cx 155 RAID RI 	25.60 RI 	3.968,00 
Inertes 99,5%. mlnimo 01 ano de garantia. 
Tempo de proteção 03 meses. Caixa com 
06 Iscas. 

VENENO 	PARA 	BARATAS: 	tipo isca 

6 
granulada 	Indicado 	para 	o controle 	de cx 100 DIPL RI 	155.73 RI 	15.573,00 
baratas. canpos4ção Propoxur 2%. Caixas 
contendo 250 sachis de 259 

SUB TOTAL RI 	27.106,78 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua Jose Arleito, li . Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 CEP 62.870.000- Pacajus - CE 

E-mail: a.frutasoverduras&yahoo.com.br  
C.N PJ: 03.590.56210001-20 CGF: 06.294.237-9 



Q9 de 
Sermeo SUPERMERCADO ATACADÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 

,ITAC.40.4O 	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA ia- II 111.1- r '.rtIIIr.ls • 
°' P 

"cT\\ 

5_Jio 
PApa/ ; 

Lote 16- EXCLUSIVO ME E EPP 

tom 	 Espsclflcaçio E UNID QTDE 1 1 VALOR 1 MARCA VALOR TOTAL 1 uwr. 
POLPA DE FRUTAS: 100% natural, 1 

DA RI lccngeladaeembaladaempacotad.l kg 1 	1(0 300 R$ 	9.59 FRUTA 2.677,00 
(sabores vanados)  

Lote 11-EXCLUSIVO ME E EPP 

Item 	 Esp.clflcaflo UNID QTDE MARCA 
VALOR 
UNrr. 

VALOR TOTAL 

REFRIGERANTE: 	pe4 2 litros sabores: FARDO 30 FREVO RI 	15,57 RI 
cola. Fardo com 6 unidades. 467.10 

2 
REFRIGERANTE: 	pet 2 litros sabores: FARDO 30 FREVO RI RI  
guaraná.Fardo com 6 unidades. 466,20 

REFRIGERANTE: 	pe t 2 litros sabores: FARDO 30 FREVO RI 	15.54 
RI 

laranja. Fardo com 6 unidades. 466,20 

REFRIGERANTE: 	p54 2 Oitos sabores: 
FARDO 30 FREVO R$ 	15,54 

lirnáo. Fardo com 	unidades. 466,20 

REFRIGERANTE: 	pai 2 fluo. sabores: FARDO 30 FREVO 	P5 	15,54 RI 
uva Fardo com 6 unidades 466,20 

SUS TOTAL 
RI  2.331,90 

Lote 21 - EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação UNO) QTDE 1 MARCA 
VALOR 
UNIT. VALOR TOTAL 

BOTIJAO TÉRMICO: com tripé, cor: azul e 
preta, 	com 	capacidade 	para 	9 	litros, RI 
recipiente termoplástico, 	e MCII (lo servir. un 20 INVICTA RI 	99.98 
possui uma torneira levo e uma tampa 
supo.'lor. 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro. 11 - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 

E-mali: a.frutaseverduras'ahoo.com.br 
C N.PJ: 03.590.562/000120 CGF: 06.294.237-9 
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CAFÉ: de primeira qualidade, cern selo da 
ABIC. isento de gritos prelo-verdes ou 
fermentados e crus na cor castanha claro a 
moderado esairo, s.'arnwgor. torrado e moldo. 
aroma e sabor característicos de regular a 
intenso, isento de gosto riozona. qualidade 
global rninirno aceitável maior que 3.5 pontos 
na escala sensorial de zero a dez. contendo 
lmøurezas máximo de 1%. outros produtos 0% 
e umidade ate 5%, acondicionado em 
embalagem a vácuo de 250g. 

PCT 800 	PURO RS 	4,60 R$ 	3.68000 

FEIJÃO CARIOCA: tipo 1 - embalagem. saco 
plástico 	transparei 	hemnioticamonto 
fechado 	com 	1 	kg. 	Constituído 	do 	gritos 
inteiros e novos, com umidade permitida cru 
lei, 	isento 	impurezas, 	sujidades, 	parasitas 

PONTO 
materiais 	terrosos 	e 	detritos 	animais 	ou XC 40 DO 	R$ 	5.66 R$ 	226,40 
vegetais que possam tomá-lo Impróprio para 

FEIJAO 
consumo 	humano 	ou 	comprometer 	o 
armazenamento. Validade mínima de 180 dias 
a 	partir 	da 	data 	de 	entrega. 	Deve 	ter 
informações 	nut,lclonais 	na 	embalagem 
conforme o ministério da agricultura. 

FEIJÃO DE CORDA: tipo 1 	embalagem: 
saco plástico transparente. heoneticarnante - 

fechado com 1 kg. Constituído de gréot 
irtelros e novos, cor umidade permitida 	øt' 
lei, 	isento 	Impurezas, 	sujidades, 	parasitas PONTO 
materiais 	terosos 	e 	detritos 	animais 	ou 	KG 200 DO R$ 	5,28 R$ 	1.056,00 
vegetais que possam tomá-lo impróprio para F!WIO 
consumo 	humano 	ou 	comprometer 	o 
amnazenamento. Validade mínima de 180 dias 
a 	parti' 	da 	data 	de 	entrega. 	Deve 	ter 
irforrnações 	nutricionais 	na 	embalagem 
conforme o ministério da agicultura 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro. 11 - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 

E-mal!: a.frutaseverduras©yahoo.com.br  
C. N.P,J: 03.590,56210001-20 CGF: 06.294.237-9 
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SUPERMERCADO ATACADÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 
WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

t PAGINA 

REPOLHO: branco extra, fresco, tamanho o 
coloração uniformes, firme e compacto, livro 

10 
:: ::: fer 

8 UNID 168 CEASA RI 	2,53 RI 	42504  

terroso 	e sujidades, 	sem 	danos 	físicos 	o 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

TOMATE VERMELHO: tamanho e coloração 
uniformes. 	caracterlsticas: 	produto 
selecionado consistente ao toque e isento de 

11 peles 	amassadas ou 	batidas 	Isento de IÇO 220 CEASA RI 	5.20 RI 	1.144.00 
marchas, machucaduras. bolores, sujidades. 
ferrugem 	ou 	outros 	defeitos 	que 	possam 
alterar sua ap&éncla • qualidade 

- 	 SUB TOTAL RI 	8.038,29 

Lote 5-EXCLUSIVO ME E EPP  

Item Especificação UNIO QTDE MARCA JOR VALOR TOTAL 

FILÉ 	DE 	PEIXE 	PANGA: 	intorfolhado 
'tamanho 	grande 	(prox.2209 	a 	3009), 
congelado. Composição: carne de peixe sem 
vls,c&as, casos e espinhos. Produto sem 
sinais 	de 	alteração 	física. 	química 	011 

miob.olóØca. 	Registro 	no 	serviço 	de 
inspeção Federal SIF;Dipoa e comprovante 

COSTA RI 
de 	registro 	do 	produto 	nos 	ôrflos PCI' 310 

SUL 
RS 	16,30 

505300 
competentes ria fiscalização pus comércio 
de pescado. Acondicionado em osia de 
papelão em 10 kg do produto. Rolulagem de 
acordo com a legislação vigent.. Quando da - 
entrega, o pvQkito deverá apresentar data  
de fabricação não Weib e 90% do prazo de 
validade. 

SUB TOTAL 
s.000 

WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro, 11 - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054- CEP 62.870-000 - Pacajis - CE 

E-mail: a.frutaseverduras©yahoo.com.br  
C N.PJ.' 03.590.56210001-20 CGF: 06.294.237-9 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.02.07.1 - SRP 

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE HORIZONTE/CE 
Razão Social: WANDERLEY LIMA DE AGUIAR - ME 
CNPJ N.:03.590.562/0001-20 
Endereço: Rua José Arteiro, 11 - Pedra Branca, Pacajus - Ce 
Fone: (85) 3348.1105 / 3348.4094 / 9 9239.5054 
Email: a.frutaseverduras@yahoo.com.br  

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E 
DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIALDO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE (EXCLUSIVA À ME E EPP), CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Lote 2- EXCLUSIVO ME E EPP 

lIam Especificação UNID Q TOE MARCA VALOR VALOR 
UNI. TOTAL 

ALHO ROXO: de primeira, sem a réstia. 
Embalagem 	de 	1k9 com 	identificação do 

produto, 	
marca 	do 	fabricante, 	vazo 	de 

KG 100 CEASA R$ 	20.36 R$ 	2.036,00 validade e peso liquido. Produto com registro 
no ministério da agricultura ciou ministério da 
saúde. 

ABOBORA: de primeira, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a 

2 manipulação. o transporte e a conservação em XC 110 CEASA R$ 	2,40 R$ 	264,00 
condições adequadas para o consumo. Com  
ausência de sujidades, parasitas e larvas. 

BATATA 	INGLESA: 	extra, 	lisa, 	firme 	e 
compacta, devendo ser graúda, 	isenta de 
enfermidades, 	parasitas 	e 	larvas, 	material 
terroso e sujidades. 	sem 	danos 	físicos 	e KG 240 CEASA R$ 	5.50 R$ 	1.320,00 mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 
livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prlodtariamenle 	orgânicos 	e/ou 
agroecológicos. 

WANDERLEV LIMA DE AGLIIAF? MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro, 11 - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054- CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 

E-mail: a.frutasevorduras@yahoo.com.br  
C.N.P.J: 03.590.56210001-20 GOP: 06.294.237-9 
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Número do Edital: Pregão Eetrónico 2019.02.07.1 - SRP 

Õrão Gerenciador: Fundo Municloal de Assistência Social 

Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para 

de Material de Consumo, Genêros alimenticios, Material de Limpeza e descartáveis, destinados ao fundo 

ide Assistência social do Municipio de Horizonte/CE, (exclusiva à ME e EPP), conforme especificacções 

no Termo de Referência 

DESCRIÇÃO DOS LOTES 

LOTE 15-PRODUTOS BÁSICOS  - 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT MARCA VRIJNIT VRTOTAL 

LEITE 	DE 	VACA: 	longa 	vida, 	integral, 	uht, 

embalagem tetrapark com 01 It com informações 

1 
nutricionais,identificação do produto, marca do 

Und 2$00 LÍRIO 2,95 R$ 	7.375,00 
fabricante, prazo de validade, e peso liquido. O 

produto 	deverá 	ter 	registro 	no 	ministério 	da 

agricultura e/ou ministério da saúde. 

- 	 TOTAL R$ 	7.375,00 

 Valor total do lote 15: R$ 7.375,00 sete mil trezentos e setenta e cinco reais 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 
Pagamento conforme edital 

Garantia conforme edital 

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todos as despesas incidentes sobre 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, 08 de março de 2019. 

BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPI: 10.39&436/0001-66 CGt: 06370.705-5 
RIJA JÓSE PFRFIRA BARROS, 252 ALTOS -SALA 01 GuAJERu - FORTALnA/cE - 

FONE/FAX: 3276.660613035.7513/9$$62.2757 

E MAIL :comerrialboavista 2009ftgmMI.con, 



WÊO 1A VISTA 

p€cÃo EL1TRÕIICO NI 2019.02.07.1 - SRP 

Numero do Edital: Pregão Etetrón,co 701902071- SRP 

Õrflo Gerenciado,: Fundo Munldpal 6. Anht4ade Social 

Objeto; Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras  eventuais o,ntzataçôn pua Aquisição 

de Material de Consumo. Gentos alimenticios. Material de Limpeza e descartâveis. destinados ao fundo M.aopal de 

Assisténda social do Município de tionzonte/CE, (esdusiva à ME e EPP), conforme especifica~ corildas no Termo 

de Referência 

Liçlui, Têsnica Descritiva do Objeto 

ii1 

n 

DESCRIÇÃO DOS 5fi 

LOTE li' PRODUTOS BÁSICOS  

TEM ESPECIFICAÇÕES UNIO QUANT MARCA 1 VR UNIT Vil TOTAL 

PÃO DE COCO; 	com SOOg de 12  qualidade 

Embalado em saco plastico transparente, contendo 
rI 	 ,...•,, li_a WWI AoADrrInA DC Coa DCIin 

ingrediente, 	e 	data 	de 	Validade 	Apresentar 

registro sanitário da empresa fabricante 

PÃO DE LEITE; 	com 	20t de 	It 	qualdade 

Emba agem e, saco piastico transparente com 

2 informacôes do fabricante irwred.ente, e data de PcI 250 APARECIDA RS 	3.70 RS 	80000 

validade, 	contendo 	100 	unidades 	Apresentar 

registro sanitário da empresa fabricante 

PÃO PARA CACHORRO QUENTE: 	5Cig cada, 

embalagem primaria em taros de polietileno de 

'W 	r,vloiaoos com IfllOIFiSdÇOfl OU ldLflit4IlI• 
400 APARECIDA R$ 4,29 P5 	1 716.00 

ingredientes e data de validade, contendo 10 pães. 

Composição: farInha de trigo enriquecida com 

ferro, creme vegetal, sal, açucar, etc 

PÃO PARA HAMBURGUER: SOg. sem gergelim. 

4 vedado, tendo especificado na embalagem o nome PcI 300 APARECIDA P5 4.63 11$ 	1.389,00 

do fornecedor, data de fabricação e praro de 

vadade 

TOTAL P5 	5.702,00 

Valor total do lote 11 P5 5.702.00 cinco mil set.c.nto e dois mais. 

Preço CIE 

Prazo de valIdade da proposta: 90 (Novental di4', 

Prazo e local de entrega conforme editei 

Pagamento conforme editei 

loeclaramos. que nos preços ofertados estio induidas todos as despesas incidentes sobre fornecimento referentes. 1 
tributos, encargos sociais e demais ónus 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 esta em conformidade com as exigências do lrir,trumento convocatório (editall 

(iA ISA C StikC E SERviÇOS LTA 

Silva Raqcel de Araújo ROCiriou96 
'k;3O2'::Y7 CP r R 23243 

BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS ITDA - EPP CNPJ LO.394.43610001-66 CGÇ 06.370.705-5 

RUA 10Sf PEREIRA BARROS, 252 ALTOS - SALA 01 GUAJERL) - FORTALEZAJCE - ap 608fl-240 

FONE/FAX: 3276.6606/3035.7813/98862.2757 

EMA) L:conierciai boavista 2OO9 gma i 1. com  
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BISCOITO SALGADO: sortido, embalagem em saco 

6 
plástico com no mínimo 400g com Identificação do 

Fict 350 ESTRELA R$ 	4,40 R$ 	1.540,00 
produto, data de fabricação e prazo de validade. O 

produto deverá ter registro no ministério da saúde 

BISCOITO TIPO CREAM CRACK: embalagem 400g, 

embalagem 	primaria 	em 	pacotes 	de 	400g. 

Constituição 	mínima: 	farinha 	de 	trigo, 	creme 

vegetal, amido, açucar e sal refinado. Mínimo de 
PcI 700 ESTRELA R$ 	4,63 R$ 	3.241,00 

160caI e 3g de proteinas, para cada porção de 40g 

do produto. Livre de impurezas e validade minima 

de 90 dias da data de entrega do produto. Registro 

no ministério da saúde. 

- 	 TOTAL 1$ 12.908.00 

I valor total do lote 09: R$ 12.908,00 doa mil novecentos e oito reais 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme edital 

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluidas todos as despesas incidentes sobre 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 Cana 

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

Fortaleza, 08 de março de 2019. 

n 

JSLT3A.EP 

BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 1O.39&436/0001.66 cGr: O6.37O.7oSS 
RUA JOSE PEREIRA BARROS, 252 ALTOS - SALA 01 GUAJERU - FORTALEZA/CE . ctp60e43.240 

FONE/FAX: 327&6606/3035.7813/9a$612757 
EMAJLneràaIbo.vIsta20o9egmaa.ccn, 
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PREGÃO ELETRÔNICO NQ 2019.02.07.1 - SRP 

Gerenclados: Fundo Municipal de Assistência Social 

Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de 

de Consumo :  Genêros alimentícios, Material de limpeza e descartáveis, destinados ao fundo Municipal de 

:ia social do Municipio de Horizonte/CE, (exclusiva à ME e EPP), conforme especiflcacçôes contidas no Termo de 

DESCRJÇAO DOS LOTES 

LOTE 9- PRODUTOS BÁSICOS  - 

ITEMI ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT MARCA VR UNIT VRTOTAL 

BISCOITO 	CHAMPANHE: 	composição 	básica: 

farinha de trigo, ovo, fermento quimico, gordura 

vegetal, sal, açucar, outras substancias permitidas Pct 300 BALDUCCO R$ 	5,09 R$ 	1.527,00 

acondicionado 	em 	embalagens 	plastica 	de 	no 

minimo 200g. 

BISCOITO 	DOCE 	SORTIDO: 	Ingredientes 

obrigatórios: 	farinha 	de 	trigo, 	açucar, 	gordura 

2 vegetal, fermento, amido de milho, sal, elecitina de Pct 500 ESTRELA R$ 	3.85 R$ 	1.925.00 
soja. Embalagem primária: sacos plásticos atÓxico5 

de SOOg. 

BISCOITO 	DOCE: 	sem 	recheio 	tipo 	maizena, 

vitaminado, composição básica: farinha de trigo, 

3 gordura 	vegetal, 	sal, 	açucar, 	outras substâncias Pct 400 ESTRELA R$ 	4,75 R$ 	1.900,00 

permitidas, acondicionado em embalagem plástica 

de no minirno 400g 

BISCOITO 	DOCE: 	recheado 	wafer, 	sabores 

variados, 	composição 	básica: 	farinha 	de 	trigo 

gordura 	vegetal 	hidrogenada, 	açucar 	e 	outras 

substâncias permitidas, validade minima de 05 
4 Pct 600 RICHESTER R$ 	1,58 R$ 	948,00 

meses a contar data da entrega embalagem firme 

bopp, pesando no minimo 140 gramas e suas 

condições deverão estar de acordo com as normas 

vigentes. 

BISCOITO RECHEADO: sem gordura trans, sabores 

variados, embalagem de 140g. Com  identificação 

5 do 	produto, 	data 	de 	fabricação 	e 	prazo 	de Pct 100 RICHESTER R$ 	2.61 R$ 	1.827,00 
validade. 	O 	produto 	deverá 	ter 	registro 	no 

ministério da saúde. 

BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA— EPP CNPJ: 10.394.4361000I•66cGr: 06.370.7OS-5 
RIJA JOSE PEREIRA BARROS, 252 ALTOS - SALAOI GUAJERLI - FORTA&LZAJ(1 LP.60a44240 

FONE: 3216.6606- ai: 98869.1067 
(MAiLcomercia Iboavi sta 2009@ gmail.con. 

frSj  
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DESCRIÇÃO DOS LOTES 

LOTES- PRODUTOS BÁSICOS  

ITEM ESPEaFICAÇOE5 UNID QUANT I MARCA VRUNIT VRTOTAL 

OVOS DE GALINHA: tipo extra, classe A, branco, O 

produto deve apresentar casca áspera, Porosa. 
Bdj 200 REGINA l 	12,45 R$ 	2.490,00 

fosca, seca, e limpa; no devem conter rachaduras, 

- 

bandejas de papelão com 30 unidades. 

TOTALI RS 	2.490.00 

Valor total do lote 06: R$ 2.490,00 DOIS MIL QUATROCENTOS NOVENTA REAIS 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme edital 

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluidas todos as despesas incidentes sobre 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, 08 de MARÇO de 2019. 

ESERV.;OSITDA.EPP 

€13 37 

BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP cNpJ: 10.394.436/000I46cGr: 06.370.705-5 
RUA IOS& PEREIRA BARROS, 252 MIOS - SALA 01 GU*JERU - FORTAUZA/ci - aP:60$43-240 

FONE/EM: 3276.660413035.73131913622757 

EMAtcomercalboai,ta2OO9evnalLcon,  



WÊiÓIA VISTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 2019.02.07.1 - SRP 

Gerenciador: Fundo Municioal de Assistência Social 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para 

Aquisição de Material de Consumo, Genéros alirnenticios, Material de Limpeza e descartáveis, destinados ao 

fundo Municipal de Assistência social do Municipio de Horizonte/CE, (exclusiva à ME e EPP), conforme 

especificaccões contidas no Termo de Referência 

DESCRIÇÃO DOS LOTES 

LOTE 4- PRODUTOS BÁSICOS  - 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT MARCA VR UNIT VR TOTAL 

FILE 	DE 	PEITO 	DE 	FRANGO: 	frango 	semi- 

processado; de 1.9 qualidade, peito sem osso e 

sem 	pele, 	partes 	inteiras, 	sem 	tempero; 

caracteristico, 	sem 	manchas 	e 	parasitas, 

acondicionados em 	saco 	plástico transparente, Kg 600 BONASA 15.24 R$ 	9.144,00 
atóxico, resistente, embalagem primária pesando 

entre 	1(um)Kg e secundaria pesando 	10(dez)kg, 

(entrega quinzenal, validade minima de 90dias da 

entrega do produto). 

SOBRE 	COXA 	DE 	FRANGO: 	frango 	semi- 

processado; de 1. 9  qualidade, sobre coxa; partes 

inteiras, 	sem 	tempero; 	característicos; 	sem 

manchas e 	parasitas: 	acondicionado em saco 

2 plástico 	transparente; 	atóxico; 	resistente; Kg 550 BONASA 7,19 R$ 	3.954,50 
embalalgem 	primária 	primária 	pesando entre 

1(um) 	Kg 	e 	secundária 	pesando 	10(dez) 	Kg. 

(entrega quinzenal, validade minima de 90 dias da 

entrega do produto). 

TOTAL R$ 13.098,50 

Valor total do lote 04: R$ 13.098,50 TREZE MIL E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme edital 

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluidas todos as despesas incidentes sobre fornecimento referentes 

a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes a execução do objeto desta licitaç3o 

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). 

,f'J( iÇ}s54.4ap,((ï) -ísoJ 	Fo4lLaaj OUW MARCO de 2019. 

BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP cNPJ: 10.394.43610001.66 cGr: 06.370.705-5 
RIJA JOSE PEREIRA BARROS, 252 ALTOS - SALA 01 GUAJERU - FORTALEZA/CE - CEP:60*43-240 

FONE/FAX: 3276.6606/3035.7813/9a362.2757 
EMAI L:comerc ialboavista2009egmall.corn 
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WÊ1t15 1A VISTA 
PAÇ.ttdi 	, 

PREGÃO (LflRõtdCO N°20190207.2 - SRP 

Numero do Edital: l'regio 1 let,óowo )019.07.07.1 SRP 

Orgão Gorendador: Fundo Municipal de Assistência Social 

Obleto: Seleção de- nirlho, lilolMIstI para registro de pt Ot. vi',antlu 101111.1% e r-venttr.iis (01)1 i .itaçóes para Aquslço 

de Mateiiai rir ( isisorlio GenOros alinientirios, Maiti i.pI de limpeza e destailAveis. dr'stili.Nlos ai) iilndo MunKipai de 

Assistnc ia social do Murrk pio de tloriionte/Cí. (exclusiva à ME e 1 PP), rontornie es[)ed icac(oe-. contidas no Teimo 

de 1101(1 Ii( ia 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

DESCRIÇÃO DOS LOTES  

- 	 - 

 

LOTE 3 -PRODUTOS BÁSICOS  

ITEM ESPECIEICAÇÕ(S UNIO Q(JANT MARCA UR UNIT VR TOTAL 

CARNE BObINA (PATINHO): arne bovina. animais 

54dM)\ 	de 	P 	qualidade, pat.oho 	bife 	fresco, 

comer no maxlrm) S% rir gordura e *bo. rsenta de 

cartiLigeru 	e 	conter 	no 	rnãximo 	% 	de 
lCg 400 MW R$ 18,90 R$ 	7.560,00 

aponevroses. 	com 4-4x-(10. 	cor, odor 	e sabor 

caua.trristicr,. 	embalada 	em 	saco 	IsLislicos. 

Ir arlsp.Irrntc- . 	.11».), 	resistente. 	pac ores 

prirnar's de Ot(uoilkg e src undârio de I0(de4kg 

CARNE DE GIARQIJE BOVINA. Produto prcp.iiado 

1h 	de 	ojine 	hOVIII.t, 	pa'.sando 	por 	dois 

processos inIeiiscr, .5 -.ilga e a secangein. (muI na 

rnàxirri.i 	nt' 	I%% 	Aspec lo 	riàis 	lweaioso. 	Cor 

.,marronzania e mmi c iracter istko. Prodirlo neve 
2 Pci 350 MINERVA R$ 18,50 R5 	6.475,00 

seguir 	.i 	iegislaçà. 	vigente 	Retstro 	no 	Sil-. 

Embalagem 	f 111.11 LI 	i.chetdeno atõxs ri a vaci)3 

co 	SúCig 	do 	prodoro 	lrrdiaIagem 	secundaju 

idirconados cru casa nt papelão wdjdas 

contendo OKg do produto. LM&IAIAÇJM  

CARNE 	MOIDA 	1' Qualidade 	sem 	gorduia. 

Apresentar 	anmr,it,o 5W ou 511, data de validade 
3 Pci 330 IZJ060M R$ 	9,50 R$ 	3.135,00 

embalalge.TI 	rnv,olavtl. 	em 	Iio.is (ondiçoes de 

.4rlr)a,pr,amento 	IR 1)111 (mmli SOOg 

TOTA11 R5 17.170,00 

[Valor total do lote 03: 1(517.170,00 (DEZESSETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS). 

Preço CIE 

Prazo de validade da proposta: 'III (Nuverila) ii,.is 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme edital 

l)t Lirarnos, que nos poços ofertados eslão inwlcjidas todos .zdespesas incidente, sobre tornersnwrilc, li-tenentes a 

rributos, encargos sociais e niernans Ôou' atinente-, a eu' uç ;Io do objeto desta l,cflacio 

['etLiramos. para todos os fins de direito, que umprsn.os plenamente os reqursitos de hab,IrI,wbo e que oqiss,n( aul.t 

r.Inposta esia CRI &orilr,rflh,dJiie (no, .nsnmgt.rvuasdn rrva.um.nto (onvocaturro (.ilitat) 

-- .--. 	 -- 	 -- 	- 
0$ DEMARCO de 2019. 

BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 10.394.43610001-66 CGF: 06.370.705-5 

RUA ]OS[ PEREIRA BARROS, 252 ALTOS - SALA 01 GuAJERu - FORTALEZA/CE - ap;00043-210 

FONE/EM: 3276.6606/3035.7813/92852.2757 

EMAlLxomereialboavjsta 2009ein,aII.coni 
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MELÃO i*powts: classe (de 0,800Kg e 1 0001(g) 

tipo extra no máximo 05% de defeitos graves e 
Kg 406 CIASA R$ 	3,00 R$ 	1.218,00 

leves permitidos sem mofos, sem casca murcha ou 

moradas e sem mancnas escuras. 

TOTAL lIS 	ii.eais 

Valor total do lote 01: lIS 11299,28 (Onze mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos). 

Peo ar 
Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme edital 

que nos preços ofertados estão incluídas todos as despesas incidentes sobre fornecimento referentes 

tributos, encargos sociais e demais Anus atinentes a execução do objeto desta licitação 

~aramos, para todos os rins de direito, Que cumprimos plenamente os reguisitos de naDilitaçao e que nossa .arta 

proposta está em conformidade comas exigkacias do instrumento convocatório (edital). 

08 

80A 11157- ~ ESEROSLTDA•EPr 
.436/ 	1-66 

rJ Raque/de aõjo od u $ 
R 9302 ij37533  CP 61337437 0 

BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: IO.394.436fX0166 CGF 06.370.705-5 

RUA JOSE PEREIRA BARROS. 752 ALTOS - SALA 01 GU*JERU - FORTALEZA/CE - a 60*43-240 

rOrd/rAx: 3276.6606/3035. 7813/nas2.27s7 
IMAJL:conwrcialboavist.7009egmaiI.com 
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WÊ0À VISTA 

PREGÃO ELETRÔNICO 1,1 11 2019.02.07.1  - SRP 

—: 
;- 

- 
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Número do Edital: Pregão Eletrônico 2019.02.07.1 - SRI' 

Órflo Gerenaadoc Fundo Municipal de Assistência Social 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para 

Aquisição de Material de Consumo, Genêros alirnentrc'os, Material de limpeza e descartáveis. destinados ao fundo 

Municipal de Assistência social do Municipso de Horizonte/CE, (exclusiva a ME e EPP), conforme especificacções 

comidas no Termo de Referência 

Ficha Técnico Descritiva do Objeto 

DESCRIÇÃO DOS LOTES 

LOTE 1- PRODUTOS BASICOS  - 

ITEMI ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT MARCA VR UNIT VR TOTAL 

ABACAXI PEROLA: fruta in natura, tipo abacaxi, 

espécie 	comum, 	características 	adicionais 	com 

coroa e peso me,o oe uhj', sem danos nwcos e 
Und 424 CEASA R$ 	2,78 R$ 	1.178.72 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 

ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais 

de apodrecimento. 

BANANA PACOVAN: 	em pencas, de primeira 
----------------- 	-- 

---------------- ----- 	
- 

tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e 

2 intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos Kg 600 CEASA R$ 	2,69 R$ 	1.614.00 

físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 	manuseio 	e 

transporte, 	ausência 	de 	sujidades, 	parasitas, 

armações e sinais de apodrecimento. 

LARANJA PÊRA (casca lisa e lustrosa, sem casca 

murcha, sem zonas amolecidas, úmidas. mofadas e 

3 sem cheiro fermentado) classe OS (76mm e menos kg 704 CEASA R$ 	3,90 R$ 	2.745,60 

de Slmm)tipo extra no máximo de 07% de defeitos 

graves e leves permitidos. 

MAÇA: 	in 	natura, 	espécie 	nacional, 	aplicação 

alimentar, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
366 MA li 	7,50 R$ 	2.745.00 

do manuseio e transporte, ausência de sujidades, 

parasitas, armações e sinais de apodrecimento. 

MAMÂO: lii natura, espécie papaia, características 

5 

adicionais classificação A, 	sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, Kg 534 CUSA R$ 	2.59 R$ 	1.3*3,06 
ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais 

de apodrecimento. 

MELANCIA: 	in 	natura, 	espécie 	redonda, 

caracierisiscas 	adicionais 	ciaiílt4çoL 	À. 	seio 

6 danos físicos e mecânicos onundos do manuseio e Kg 510 CEASA aS 	1,99 R$ 	1.014,90 
transporte, 	aus*ncia 	de 	sujidades, 	parasitas, 

armações e sinais de apodrecimento. 

BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP csipj 10.394.43610001-6151EGF: 06.370.7055 
RIJA JOSE PEREIRA BARROS, 252 ALTOS - SALA OS GUAJERU - FORTALEZA/CE . CIP:60843.240 

FONE/FAX: 3276.660613035.7813/98862,2757 
EMAIL:c~emiaib"visU2009@)gmail.com  



UWST  f <5  - 
DE ISOPOR: tamanho 40 msn multiuso PcI com 40 

R$ 13 '$RsJ- 6850 
jnrdsdeç 

801.A DE ISOPOL tamaMe 75 e01, 	gftsso, Pa ~25 
5 SoPiar R$ 15.17 R$ 75.85 

!BOLA bE ISOPOR: tamanho 90 rrjn 	muttíuso PCI Com 12 
tu ISOPLC' R$ 5,40 R$ 154.00 

I

PLACAS DE SOPOR: Medidas. 1 m ( cwrpomento ) %0 50r 
JNO 300 LSOPtAST R$ 45,25 RS 13.57500 

apara x 103 mt espessura. 
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 13.999,30 

treze mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA! 	 1 R$ 	 126.263,0$ 

E 	 oento e vwMe e seis mj4, duzentos e sessenta e IrEs reais e nove centavos 

Prazo de entrega: Máximo de lO (dez) dias, a contar do recebimento da Ordem ria Compra emitida pela administração 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertadois estão ,nr,Iuldaii si despesas inciderles sobre o fornecimento referente a 
tributos, encargos sotas e demais ônus atinentes a execução do objeto cesta licitação. 

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

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÕRIO LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. 
CNPJ 1395i'iI000183 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06,555.4S3.* 
ENDEREÇO: RUA E. LOTEAMENTO CAJAZEIRAS II, N92 LOJA 05 - CAJAZEIRAS - FORTALEZA- CE - CEP 60 864.467 
E-MAIL:abastece distribuidorahotmail.com  
DADOS BANCÁRIOS: Ag. 1389-2 CC 49003-8. Barco do Brasil 

Fortaleza (CE), 08 de março de 7019. 

suma COMO! AU O! ESC. ti P. E Ct,rPOS AtAI. LTDS 

SOCIOAOMÍN:515A30* 



TOALHA PARA MESA: TNT. tamanho lBO meteras. 2.Srn(S 

do olâslico com presilha  UNIO 10 NACIONAL 10,11  R4 	1 

VASSOURA DE PELO SINTÉTICO DE 	com cabo 

76 
do madeira pIasbcad0. medida da base entre 24 e 30 

UNO 200 DIFMNCE$ R$ 	 5.48 RI 	1096.00 
cm com base de madeira pintada contendo rosca para 
cabo de aproximadamente 1,3001 

VALOR TOTAL DO LOTE (VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES RI 	22.999,93 
CENTAVOS) 

; . 
PAGINA 

14  v~ 

'!''h(flt tJD' 

LOTE 20 . EXCLUSIVO ME E EPP 

riEM DESCRIÇÃO UN*D QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

BANDUA LAMINADA RtDOND& 	n' 01. cor pflta, no. 
UNO 100 SRINK f(ST RI 	 5.86 RI 	586,00 - Oumensâci 37.5cr, de 0i4rnetrO 

2 
BANDEJA LAMINADA RETANGULAR: ni 06. cor prata. tamanho 

UNO 100 M1NKÇE$T RI 	 416 RI 	41600 
aproximado 47cm 	38cm.  
BANDEJA LAMINADA RETANGULAR: n9 12, cor praia, tamanho 

UNO ICO BRINK FEST RS 	 9.40 RI 	940.00 
aproximado 62cm e 47cm.  
CANUDO PLÁSTICO FLEXIVEL: para bsua, refrigerante, socos, 

4 Oimenções: Comprimento: 24cm largura 0.4cm, cores variadas. PCI 50 IFRMAPLAST RI 	 5.50 RI 	275.00 - pacote com 100 unidades.  
CANUDO 	PtÁSISCO: 	para 	água. 	reingesante, Dimensões: 

5 Comprimento: 24cm Largura: 0.4cm, cores variadas, pacote com PCI' 10 IERMAPLAST R$ 	 4.46 RI 	44,60 - 503 unidades. 

6 COU4ER DESCARTÁVEL PARA SOBRE~- branco. pcI com 50 
PCI GO STRAWPLAST RI 	 3.70 RI 	222.00 unidades  

COLHER DESCARTÁVEL: tea,co, para rifado, pci com 50 
PCI 90 STPAWNAST RI 	 3.63 RI 	306.40 

COPO DESCARTAVa PARA AGUA, co, leaosa. capiõdade 190rn&. 

6 reforçado, de primeira qualidade, embaladOs em sacos plãstiw PCI mo MARATA RI 	 3.90 RI 	3 120.00 

- com 100 unidades,  
COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA. cor leitosa. capacidade 200 

9 ml, reforçado, de primeira qualidade, embalados em sacos PCT 103 FC RI 	 4.93 RI 	147900 

plásticos cem 100 unid;,dei.. 

COPO DÉScARTÁVEL PARA CAFÉ: cor leitosa, capacidade para 80 to PC 200 ULTRA RI 	 4,67 RI 	914.00 
- ml.pct com 100 unidade'..  

FORMINHA DE PAPEL PARA MUINNO: forma de papel n0  S. 
lo AI rGRIA E FESTA RI 	 275 RI 	27.50 cores v:riadas, pci com 100 unidadr'..  

2 
GARFO DESCARTAVEL branco, para r~50,pci com 50 

PCI $0 STRAWPLAST RS 	 4,00 RI 	320.00 
unidades..  
GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO: Tamanho 19,5cm x 21.5m, 

PCI 100 NAPS RI 	 1,60 RI 	160,00 2!- PCI cor, 50 ,.rsdaaes  
GUASItAPOS DE PAPEL PIRSONAWADO: Tamanho 19,5cm 

PC] 100 RRINKFLSI RI 	 5,73 RI 	573,00 21.5cm. PCI com, 50 unidades  
MARMIIU 	em jiirsniQ, redonda, coo' tampa, w12  9. Cri I 

CX 10 BOREDA RI 	 44 37 RI 	443,70 unidades.  
16 

MARMflEX: em sopor Térmico com limpa, redonda, na S. 850 
to COPOSPaS RI 	 38,10 RI 	381.00 

mi, cor branca. Com  100 unidade,  
PALITO PARA CHURRASCO: 	palites de madeira com alta 

PCT 20 NATURAL R$ 	 8.90 RI 	17800 
reslst4ncia, multiuso, pci com 50 unidades  

ia PAUTO PARA DENTE: palitos de madeira com alta resistkiscia. 
ÁUREA RI 	 0.90 - caixa com ICO ur,.dadei ___ 

P011 PtÁSTICO DESCARTAVEL REDONDO: 250 ml, coro tampa, 

19 produto nio tóxico, fabricado em polipropileno. próprio para Ser PCI 80 COPOBRAS RI 	 0.96 

levado ao trata., e inicio-ondas. Pacote com 24 unidades

PRATO 

JRS6GO.00 

 

20 DCSCA*TÁVEL FUNDO: cor le.tosa, 21 cm. PCcor'.20 
PCI 700 ULTRA RS 	 1.53 un.eades 

PRATO DESCARTÁVEL RASO cor letosa, 21 a". pci cor'. 10 
2 PCT _ ULTRA RI 	 2,20 

VALOR TOTAL 00 LOTE (ONZEMIL. QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) __  

LOTE 22 . EXCLUSIVO ME E EPP 

WÊiI1 1 	 DESCRIÇÃO 1 	tINJO QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1  BOLA DE ISOPOR: 	tamanho 25 mm, muitiuso. Pa coo, 100 
pci ISOPtASI RI 	 II 49 RI 	5745 

2 
BOLA DE SOPOR: 	tamanho 30 mm, multiuso. Pci com 100 

PCT 5 ISOMfiST RI 	 13.70 RI 	6850 
unidades. 



PF"— TÇrÇ 
	 (O?QQaO DI flPHOS DI IS(QITOIO. tIiWtlfi 1 G(MQOS OLIAIIIIICIOS LIDO 
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SABONETE ilouioo: rla ka1jb..w eva doa para mãos t - 
23 com ação bactencida de SOOrnI embalado em frasco plástico. 1  205 PASSOU LIMPOU RI 	 1133 RI 	2 

produto inspecionado pelo INMETRO 

SABONETE SUAVE: oon, Extrato de Fruas e Hidratante 
909 em entelagern de papeião tu. he. .du em soa 

24 composição Sabão base de sódio, égua. csbonato de uNlD lAto DOVI RI 	 2.83 RI 	3990.30 
cálcio, perfume. cloreto de sódio. óleo de semente de 
girassol, caitionalo de sódio. gllcedna. extrato de 0300 vera, 
dtx,do de biénio, ácido etilenolidm,ddifosIWo ácido 
,.anjs4Ü,. I.&oxAsw S4, 

composição cararnidas Frasco 
FRASCO liS ALYNE RI 	 21.73 RI 	380275 

VALOR TOTAL DO LOTE (QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) 

LOTE 19. EXCLUSIVO ME E EPP 
iÍi DESCRIÇÃO (»M) QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
- ESCOVA -SANITÁRIA DENYLON:comcatioemplástjco, 

com suporte país limpeza do vaso sanSÃo UNID 128 CuRtL f 	 17.00 RI 	2176.00 

ESPONJA DUPLA FACE: em embalagem de 03 u n.d, COM 
2 

ALTA QUALIDADE E DURÁVEL  UNID 348 BUTTANIN RI 	 4.80 R$ 	1.670.40 

T FÕ$ÇORO: contendo lO caixas com 400 paos MAÇO 72 PARANÁ RS 	 3.13 RI 	225.36 
- FILME PVC: rolo com l00 armava do  com~ e2som 

de largura  RI 200 GUAAU RI 	 8.53 RI 	17*00 

-r PANODECHAObrancohposacel00%algodáo UNID 156 P090 RI 	 178 RI 	277.68 
- PANO FLANELA: 38x58 cm na cor amarele embalada em 

6 

- 
 saco plástico  UNID 1 	192 UBIOMAR RS 	 1.41 AS 	270.72 

HIGIÊNICO: entalado em peotes cri 04 
7 

IPAPEL 
unidades Embalagem secindana, fardos em plMbcod 16 FARDO 113 liceAl. RI 	41.23 RI 	4658.99 
pacotes  

i PAPEL ALUMINIO; tamanho 7,5mx30 Cm ROLO 200 KATENTE RI 	 436 AS 	87200 
PAPEL MANTEIGA: papel tipo manteiga, branco 

9 produto impermeável, podendo sercolocadonoforno. PCT 100 LUILIEL RI 	 4.80 RI 	486.00 
50x70cn, Grarnatura 209 ,  P0 com 100 somas  

PAPEL TOALHA: interfofliado. com  alto grau de *vura 
lO branco. propno para secar as mãos, alto Poder de absorção. PCT 300 BRILHAR RI 	 16,83 AS 	5049,00 

macio. 20,01 cm com 300 folhas 

- LUVA PARA LIMPEZA: de látex. tamanho G alta 
11 

resist~ bom rnant.,ec psa serviços em gs'  
RM"IN RI 	 4.43 RI 	354.40 

-  LUVA PARA LIMPEZA: de látex, tamanho M. alta 
12 

- 
resistência, ban, manuseio para serviços em gerais  

PAR 80 SLTIANIN RI 	 4.43 RI 	354.40 

LUVA PARA LIMPEZA; do Ilex, tamanho 1'. alta 
13 

resistência tion, manusec para serviços em germi  
PAR 00 BETÍANIN RI 	 4.43 AS 	354.40 

- LUVA PLÁSTICA DESCARTAVa: Transparente, produto 
14 dee~ de uso 	p0 com 100 ludiões. tsnato PAR 30 TAI.Gt RI 	 3.16 RI 	94,80 

único  
- LUVA EM LATEX: impenusével para limpeza em geral 

15 
(Tamanhos G.M e P)  

PAR 64 B€tTANIN RI 	 3.96 RI 	253.44 

P000 PLÁSTICO: 40 ali com cabo de p530 mera 1.20 m 
UMD 04 DIFRANCIS RI 	 6.88 RI 	577,92 

RODO PLÁSTICO: 60 cm com cabo de pato menos 12am 
UNO 46 DIFRÂNCES RI 	 9,22 RI 	424.12 

REDE PARA FRUTAS: para 1 ko Redes plásticas 
18 

para entalar rn.nas e legumes. oferecendo proteção e 
5 (LIZA RI 	 3040 RI 	152,00 

rywiendo a ..tet.dade do a...c.#j Pos wn 500 indades  
- SACO PLÁSTICO DESCARTAVEL: branco de 1 W. 1315 

19 

- 

PE  lo cRisrmt RI 	 18.60 RI 	18600 

SACO PLÁSTICO DESCARTAVEL: branco de 2 kjloa, 
20 

- 
35x45 PE KG 10 CRISTAL RI 	 26.73 RI 	267,30 

SACOLAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEL: sacola eiça 
71 ineta brancata~254 5. 22,5kg 10 SPIfiST RI 	 288 RI 	28.60 

- SACOLAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEL: sacola alça 
22 

camiseta branca, tamanho 50x€0 au KG to SflAST RI 	 6,40 RI 	8490 

- SACOS PARA LIXO IOO LITROS: pecote com loo 
23 

unidades  PCT 24 PROBAG RI 	 18.40 RI 

24 
SACOS PARA LIXO 80 LITROS: pacote com 100 tradades 

PCT 72 M~ RI 	 11.90 RI 	858.80 Ç) 



DESØWETANTE: perfumado com ação germidda e 
cloro ativo 	frag.ãnc.as 	floral. eucalipto. herbal. lavanda ou 
pato, embalagem com 5 rnt OS. COfll registro do Ministéno de 

01 22 RM2IL RI 	11.59 RI 	2S' 
Saúde, qulmico responsóvol. composição e informações 
do fabricante estampada na embalagem Quando da 
entrega o Produto deverÁ apresentar. no minímo. 80% do - prazo de validade 

DES000RI7ADOR 0€ AR: Spray 4009 aerosol. 

10 ac°'°° OOI caixas de papelão contendo e.,, sua 
UNO 114 ULTRA FR1SH RI 	10 73 RI 	1223.22 composição perfum a~ aqua. sodiuin, retfne e - isobutante / propene  

DETERGENTE LIQUIOO. lava louças de SCOIN das 
CX 33 LIMPA FACIL RI 	5305 RI 	1 

mas varadas fragráncia entaladas em frss 	tcos 
e aconóc~ em caixas de Ç_v_lAn Wn 24  - DETERGENTE tiaijico: tevatouças ~ Çt naSo. 

12 '""'r -- 	 «t1 a~ CO~ 5 1113 
3, 27 BM/It RI 	1583 RI 	427.41 

Querido da staga o produto deverá 	 no rrflno, - 80% do prazo de vaidade  

LIW'A VIDROS: 5001W mdicado pera a Snpeza de 
enteçamsnto e instas de dedos. can transçsénoa 

UNtO 230 WORKtR RS 	 517 RI 	1.189.10 
M31 aos vOos, sem amoníaco, embalado em frasco de 
SOOmI  

UMPADOR CESENGORDURANTE: ps'. coSta de 
14 5001W W~ em frasco plástico, contendo em sua UNID liS AZULIM RI 	14.27 RI 	2.497.25 

composição latiu Star sulfato de sódio, ácido citbao. - álcool graxo eloxilado, éter gbcÓllco, água e perfume  

LIMPADOR MULTI: Uso de 50O.I embalado em frasco 
plástico com a composição contendo linear alquil 

IS benzeno sulfonato de sódio, terno ativo não lõnico. UNtO 436 080* RI 	 620 RI 	270320 
alcalinizante sequestrantte solubdizante. ate, gllico. alcool. 
perfume e água  - LUSTRA MÓVEL: psffiimedo 2008 entalado em frasco 

IS plàsbco contendo parafina .sMiécs,tes solveras. UNID 235 eav RI 	 4.25 RI 	998.75 - wnectanse preservense. FrsgS..a e âsa  

PEDRA SANITARI& com supate de soilsiçeo 
(des000nrador sflbc) na frsginca fl'ida Wfl 409 
wit.l.J. em ~ de vW,his\ 'aih.ôa na UNtO 2686 w.ttl*n RI 	 318 RI 	8.541.48 

doda 	benze,o stalonato de sO. t 
a 	de sÕdio. carbons de sódio. ww*es e 
inagittil 	Não ~dê ,,persidíciorobtir~. Produto - flpeoonado pelo flmeto, com vSs de 3 na  
POLIDOR 0€ ALUMÍNIO: liquido 5001W embalado em 

Ia 
frasco plástico o acondicionado em caixa de papelão 

(MM rAta RI 	35,80 RI 	680.20 com 24 unidades contendo na sua composição - emulgador essência conservante 

SABÃO EM BARRA: multi ativo azul pacote com 5 
unidades de 200g caixa cnn 50 barras embaladas em 
sacos plásticos e acondicionados em taxas de papelão 

lO contendo na sua composição ando graxos de CX 14 GUARANI RI 	57.53 RI 	805,42 

coco/babaçu sabão do ácidos graxos de seco, sabão 
de ácidos gratos de soja coreto de sódio, gicenna akiud 
benzeno solfonato de sódio, linear, partira. edta efldp - corante e água produto inspecionado pelo INMETRO  

SABÃO EM pó: caixa SOOg nde em ~ de Papitei 
e awtonsa em caixa de patasílt Wfl 24 ur~ 

CX 12 PMCTO RI 	961e RI 	1.153.92 
.a4aój em sua composição 	fl. 

SABÃO GLJCERINADO: 

m~ 

 petisnade em berra 

21 lesado dennatolog.csnenls em w~ com OS 
PCT 3 GUARANI RI 	 5.49 RI 	16,47 

t..J.Oc.s = cada berra pess'ido 2009 Produto - ta.ea.edo pelo IaIETRO  

22  1  SABONETE AWTESACTERIANO 110(100: cespa com 12 
CX 7 ~REMIA RI 	209,71 RI 	1467.97 unidades de 1 Litro 

ãr.

A . . / 

NiPIIN LLL/j, 
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FLOCO DE MILHO: précozidos. amarelos, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio, com ausência de umidade. 
lermentação. ranço. isento de sujidades. parasitas e larvas. 
Embalagem, plásticas transpaiantos e atóxicas, limpa não 
violada, resistente que garanta a integridade do produto. A 

5 embalagem de SOOg plastica e deverá contar externamente pci asa BONOMILHO R$ 	 1.53 RI 	1,312.74 
os dados de identificação e proce~. informação 
nutrcOnal principalmente destacando ser isento de gkiten no 
produto renero do iote quantidade do produto O produto 
deverá apresei, validade m,~ de 06 mesas a peru da 
data da entega na is.dade reqiasdante 

- FÉCULA DE MANDIOCA. embalada em sacos pMsbcø 

6 
hermeticamente fechado POr termo~na v~e 

KG 400 SINHA MARIA RI 	 7,21 RI 	288(00 
na horizontal pacotes de 1 kg Com data de Iabncação e 

- validade  
MILHO BENEFICIADO P? MUGUNZA. &Stta de 

pt;T 250 HW-ARI RI 	 5,28 RI 	1320.00 
sujidades, larvas e parasitas Embalagem de 500 g  
MILHO PARA PIPOCA: grupo duro classe amarelo, tipo 1. 

8 embalado em saco de polietileno do SOOg, acondicionados 
PCT 300 KIcALOO R$ 	 1.93 RI 	579.00 

em fardos. Validade minima de 6 mesas, a contar da data de 
- entrega  

PROTEÍNA DE SOJA textunzada. composição básica sca 
9 60% e ~ato 30%, apresentação tannha. aspecto fÍsico KG 100 SOVA RI 	 748 RI 	748.00 

Sólido flelagem de 500g  

SOJA PRETA: Apresentar data de vaidade n*r'ia øe O 
to  meses, boas caidçõa de STflitW*li011to. aconch~ PCT 150 CAIhIIL RI 	 527 RI 	790.50 

ar,, 	embalagem 	pinta tr.nspesnte. 	ressente 	comi 
capacidade de SOOg Sabor variado frango e carne 

VALOR TOTAL 00 LOTE (QUINZE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) RI 	15.223,14 

LOTE 18 . EXCLUSIVO ME E EPP 

TEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

ÁCIDO MURIÁTICO: para aplicação em limpeza bruta em cx 11 UMPA FACIL RS 	31.99 RI 	447.86 
geral, embalado em fresco plástico de 1 litro o acondicionado 
em cabias de papelão com 12 unidades  

ÁGUA InalARIA: ei,, i.,t-I-,,.. pInta com 5.000 mo. 
lempa b~ teor de dolo de acordo wn o ii*e da 

2 M~ partisse (2.0% p p a 25% 0W. 9~ do 01. 37 UMPAFACÍL RI 	1533 RI 	567,21 
a saúde 	q'tc responsável, 

composição e inlonrmçãas do t..t.&... 4. estanwedw 
na embalagem Quando da enb'ega o produto deverá 
apresentar no nlimmo. 80% do prazo de  

- ÁGUA SANITÁRIA: múltiplo uso de lO00vW entalado em 
frasco de plastico. cii contendo l2 unidades e 

CX 55 uPi4pAçAcft RI 	10,31 RI 	897,05 
acondicionados em caixa de papelão com hipoclorido de 
sódio  
ÁLCOOL BRANCO 1 litro embalagem secia'idana cx com 

CX 2 SANTA CRUZ RI 	100,72 RI 	201.44 
12 unidades  
ÁLCOOL EM GEL: 5009 embalagem secundaria cx com 12 

CX 16 ECQNQMtCO RI 	51.74 RI 	827.84 
unidades  

AMACIAN'TE: pan, roupa de 2 litros embalado em frasco 

6 
plástico e acorwi.do em sxa de papelão c~ 
s — — —, -. -, UNJO 2 AC1X RI 	 6,84 RI 	13.68 

pressvait, cessas, aSe e água prO&*0 
inspecionado peio arneIro com v~ de 3 aios  
CONDICIONADOR: de uso a&ma. COflIPOSÇ8O CSWflCM 

RI 	 15.30 RI 	2.677.50 
- Frasco contendo rio mirw.to 21410  

FRASCO 175 AtYN! 

DESINFETANTE LÍQUIDO: dei litro embalado em ?TSSCO 

plástico e acondicionado em caixa de papelão contendo em 45 ECONOMICO RI 	 40.46 RI 	1 820,70 
sua composição água. Ingrediente ativo, formol, sabão de 
tnetsnolamina. álcool eldico. perfume. edta e corante 
(lavanda. Jasmin, eucalo e pinho) cx ci 12  

/ 



GÊNEROS ALI MENTiCI OS/ MATERIAL DE EXPEDIENTE I LIMPEZA I MÓVEIS/ =ic,0âNINY0 5  
E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO 

&EO DE SOJA refinado tipo 1, que sofreu processo A>,. 
tecnologico adequado como degomagem, neutralização. 
clarificação e flltragem 	Embalagem plástica contendo no 

20 corpo da embalagem informações do fabricante. ingredientes UNID 250 SOVA R$ 	5,07 R$ 	1267.50 
e data de vencimento 	O produto deverá ter registro no 
ministério 	da 	agricultura 	e/ou 	ministério 	da 	Saúde. 
embalagem 900 ml, 

SAL REFINADO: iodato, produto deve seguir a legislação 
'gente Deve apresentar sob forma de cristais brancos, cern 

granulação 	uniforme 	própria 	à 	respectiva 	csassificaçáo 
devendo ser inodoro, salino-salgado próprio, estar isento de 

21 sujidade. mi000rganismOs patogênicos e outras impurezas 
KG 200 PIRAMIDE R$ 	 1,82 R$ 	324,00 

capazes de provocar alterações do alimento, O teor de iodo 
deve estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem 
primária: pct'etileno atô,dco contendo 10009 do produto. 
Embalagem secundâna: saco plástico de polietileno tipo 
fardo contendo 30 kg 

TEMPERO 	COMPLETO: 	tradicional, 	constituido 	pela 
mistura de sal refinado. podendo ser acrescentado de atho. 

22 cebola em pó. saisa em flocos e outras condimentos, ser» UNID 170 DO SUL R$ 	 3.97 RS 	674.90 
pimenta Embalagem: em pote plástico com no m'nrmo 250 
gramas, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso liquido. 

- VINAGRE DE ÁLCOOL: Embalagem com 500 mi, com 
23 dados de identificação do produto, marca do fabricante. UNO 170 SADIO R$ 	 2.01 R$ 	341.70 

prazo de vaidade. __ 

VALOR TOTAL DO LOTE (VINTE E UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS) R$ 	21.263,12 

LOTE 14 - EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM  DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

ACHOCOLATADO EM pó: obtido pela mistura de cacau em 
pó com açúcar (sacarose glicose pura ou lactose), de 
matérias pnmas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas 
de parasitas, detritos animais, casca de semente de cacau t KG 200 ARO RS 	2080 R$ 	4160.00 outros detntos vegetais, admitindo umidade maxima de 3.0% 
p/p, . embalado em pacotes de 01 kg com dados de 
identificação e procedència. prazo de validade e registro em 
órgão competente 

AVEIA EM FLOCOS FINOS: Isenta de impurezas mofos e 
umidade 	Embalagem plástica, atóxica, transparente, não 
viciada, 	contendo 	dados 	do 	produto: 	identificação- 

2 procedência, 	ingredientes, 	informações 	nutricionais, 	lote PCT 250 OUAKER R$ 	 8.41 R$ 	2,102.50 
gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade 
mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 
Produto Pacote de no minimo 400 gramas 

AMIDO DE MILHO: embalado em papel impermeável, limpo, 
não violado 	resistente e acondicionado em caixas de 
papelão resistentes. Que garantam a integridade do produto. 
A embalagem deverá conter e4emamente os dados de PCT 103 <MIMO R$ 	 7.55 RS 	755.00 'dentificação, procedê~ informações nutricionais número 
de lote, quantidade do produto Deverá apresentar validade 
minima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 
Embalagem de 400g. 

AMIDO DE MILHO-  produto amilaceo extrado do milho, 
para o preparo de mingau, com aspecto cor, cheiro e sabor 
PrOprio. sabor tradicional, com umidade max 14% por peso. PGT 200 KJMIMO RS 	 2.86 RS 	572,00 isento de sw,idades. parasitas e larvas, acondicionado em 
saco de papel impermeável, fechado, etc, reembalado em 
caixa de papel vedado, etc, com peso liquido de 2509 
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PROPOSTA DE PREÇO 

PREGAO ELETRÔNICO P4' 2019.02.07.1 - SRP 	

/ 
OBJETO: Seleção do melhor proposta pua regelro de preços visando Muras e eventuais contratações para Aquisição de Mateilal de Co.srr, 
Gêneros Alimenticios. Material de Limpeza e Oescarlhven. destinados ao Fundo Municipal de Assmtãnc.a Social do Municipio de Honzoni&CË -  - - 

LOTE 13- EXCLUSIVO ME E EPP 
lTEM  DESCRIÇÃO UP4ID QLIM4T MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL, 

ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO COM STEVIA A base 
de Stevia NatiflL podendo conter e&4corantes arbfca.s 
anua sádica e 	.SnSO de sódio . em frascos de 
is"—"— . 	atõaro contendo SOnil 	Não apresada' na 
composição xdltoI ou sorbitol ou IMole 	A e 	lageni 

UNIU 50 LINEA RI 	1765 RI 	882,50 
dever conter externamente os dados de identificação e 
procedêncãa. 	informação 	nuvtcions. 	número 	de 	late 
quantidade 	do 	prodto. 	rónero 	de 	registo 	Devera 
apresentar validade mirwna de 6 (seis) metes a Partir da 
data de entrega Registo no Mln,stórt da Saúde 

CALDO DE CARNE: aconconsdo em embalagem com 
Mo rninimo de 579, contendo 6 tatieles, a base de sal. 
gordura vegetal, amido, cebola. extrato de carne, salsa. 
alho. 	cúrcuma. 	p.menla.do4elno 	branca, 	noz-moscada. 

2 cravo 	realçadores de sabor glutamato monossódico e CX 140 MAGGI RI 	 756 RI 	358.40 
unosinato dissádico, aiomabzante e corerite caranelo, se." 
gordisa transgénica e sem gaMo Deverá cortr rio rditio 
ou wnpresso na embalagem, de Sina legivel. os dados do 
fabncante, a data de fabricação e o prazo de validade 

- COLORIFICO alirneatioo, a base de istnci Embalagem 
e com IDO gramas. com  dados de idenbtição do 

3 produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso PCT 430 SÂO BRAZ RI 	 1.95 RI 	838.50 
liquido, e de acordo com as normas e'ou resoluções da 
ANV}SfrJMS. 

CREME DE NATA Ingredientes alerne de íame e ss, prazo 
validade de 30 dias da data de entrega Podendo conter 
vitaminas e outras substãnc,as permitidas. com  aspecto, cor. tIO PURA NATA RI 	10,58 RI 	1 798 60 cheiro e sebo' próprios, inspecionado pelo SIF ou SIE, 
acendiconado em embalagem laciada. embalado em pote 

n5009 

CREME DE LEITE, ingredientes. gadura láctea- mínimo 

5 
35%. apresentação lata, peso 3959. prazo validade 1 ano. 
conservação ambiente seco e are1ado , a base de bis. 

LT 450 BETANLA RI 	 438 RI 	1971,00 

onge.n a,nal. prwTa qualidade 

CHÁ EM SACHES: embalado em caccinha com no minimo 
CX 24 MARATÃ RI 	 4.20 RI 	100,00 10 saches, no sabor camornila 

CHÁ EM SACHES; embalado em caooflha 00471 nO m;nwno 
lO saches, no sabor Cidreira  CX 24 MARATÁ RI 	 4,23 RI 	10152 

"7' CHÁ EM SACHES: embalado em coirante co m no '"''° 
CX 24 MARATÁ 10 saches, no sabor erva doce  RI 	 4.33 RS 	103,92 

"7' CHÁ EM SACHES: embalado e." caixinha coa,  no miri.mo 
CX 24 PitARATÁ RI 	W04- 10 saches, no sabor hortelã  RI 	 3.96 

CHÁ EM SACHES: embalado em ciasionha com rio rnirwno 
10 saches, rio sabor maçã com canela 

Cx 24 ~TA RI 	 4.33 RS 	103,92 

ERVILHA EM CONSERVA 	ervima graúda e macia 
roidratada. em conserva, imalsa em liquido tamanho e 

1 1 coloração uniformes Embalada em twa cutilada 3009 de IS 320 BO4ARI RI 	 230 RS 	7*00 
peso lk$.do e 2009 «eriado Em asa composição deveu 
conter, rio rTno 96,45mg de sádio 
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EXTRATO 	DE TOMATE: 	concentrado 	caractensticas 
produto resoltante da concentiação da polpa de tomate po r  
processo 	tecnológico 	preparado 	com 	frutos 	maduros 

selecionados sem pele, 	sernenles e carentes artificiais; 
12 isento de sujidades e fermentação; validado minima de 14 LI 350 ARISCO R$ 	 380 R$ 	1330.00 

meses 	contados 	a 	partir do recebimento 	do produto: 
acondicionado em lata - aSOgr - com onvasarnento à vácuo. 
demais 	condições 	de 	acordo 	com 	as 	normas 	de 
saC,aMãnas vigentes (ANVISA 54 e oraras) 

LEITE 0€ COCO: ~trado patoa&'nente desidratado, 
prqpwsdO com endosçenna procedente de triitos sãos e 
M~. 	eitos 	de 	substãncias 	estras,as 	a 	sua 

CR 350 '.ITACOCO RS R$ 	54950 
compo~ ausência ao sulidade 	parasita e larvas O 
rótulo deve constar denominação do produto embalado em 
garrafas de vidro com no mininio 200n 

LEITE CONDENSADO Embalagem Ietrapak, cx contendo 

14 
3959 do produto Ingredientes açúcar, leite em pó integral, 

SETANIA RS 	 4 25 P5 	2 17500 
lede integral e lactoso 	As caixas deverão estar integras, 

sem amassados ou ferrugem 

MAIONESE: a base de Oleo vegetal ovos. Água, açúcar 
sal, vinagre, amido modificado suco do limão, conservador 
Sodo sói'ba. espessaria goma xantana acidulante ácado 

15 tala, 	antcx,dasne. 	co-sAie 	peDra 	e 	aromatizantes. UNtO 320 ARISCO R$ 	 5.95 R$ 	1904,00 
acordo~ em potes de vidro de. rio n,iriirno, 2509. 

contendo no ~ ou masso na eotalage.n os dados do 
fafrcwlte data de fabrcaçAo e prazo de validade 

- MOLHO ALtMENTiCIO: tipo catchup Composição básca 

16 
concentrado de tomate sal, açucar e condimento. A~0 

UNID 190 OOLRICH RS 	 4 13 P5 	78470 
fisco 	pastoso acondicionado rim fiasco plastio3 de no 
mínimo 300 ml  

MILHO VERDE: em COflSOIVO grãos inteiros, com tamanho 
e forma regulares, sem aditivos quimicos, conservados em 
água e sal. Livro de teimentação. isento de matéria tarrosa. 
de parasitas e de detritos animais e vegetas O produto 
mejusive os iquidos de cobertura devem ocupa', no mínimo, 
90% da cagacadade do reopsite Aparéncia, grãos inteiros 
de consisUnoa própria e não esmagados Cor. cieiro e 

17 
sprÕpnosVSdadern4nimadet2neses.EmbSagwn 

1  300 BONARI RS 	 218 P5 	65400 
prwt*ia lata de toma de flta, ce'n verniz sarno, com 
peso liquido de SOOg 	Rotulagem 	de acordo com a 
legislação i'gente 	Nos rótulos das embalagens pnma'ia 
deverão esta impressas de forma clara e irdelevel as 
seguintes informações, 4entir'caçào do produto irduslve a 
dassificação e a marca nome e endereço do fabncante, 
data de fabricação prazo de validade e peso liquido. n de 
registro no órgão competente 

MARGARINA: Vegetal 	com sal, composto de no mínimo 
60% de gordura e lede. 0% de gorduras trem, podendo 

18 
oonter vitaminas e outras substâncias permitidas, 	com 

UNID 194 PRIMOR P5 	 413 P5 	91762 
aspecto cor cieiro e sabor próprios. inspecionado pelo 5W. 
acondicionado em ornba3ageri' laaada, embalado e." pote 

com 5" 

RAPADURA EM TABLETE: accnõoonado em porções 
individuais 	eri, 	papel 	celofane, 	transparente 	atõxc 
resistente, hermeticamente fechado A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação. prccaOéroa 

SABOR DA 
19 informações nutricionais, número de lote, data de validade UNI!) ti 000 C ac P5 	3300.00 

quantidade do 	produto 	O 	produto deverá aptosenta, 
CANA 

validade rninima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega Resolução CNNPA rt 12, de 1978. Embalagem do 
aproximadamente 209 


