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Lote 1 - EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação UNIO QTOE MARCA V. UNIT. 	V. TOTAL 

ABACAXI PÉROLA: 	fruta in natura, tipo 
abacaxi, 	espécie 	comum, 	características 

1' ' 
adicionais coei coroa e peso médio de 1000 g, 
sem danos fisicos e mecânicos oriundos do UNID 424 CEASA 3.20 

R$ 	1.356,80  
manuseio 	e 	transportes. 'auséncia 	de 
sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. - 

BANANA PACOVAN: em pencas. de primeira 
qualidade. '  sabor doce, 	aspecto e 	cheiros 
próprios, tamanho e coloração uniformes, com 

2 
polpa 	firme 	e 	intacta, 	devendo 	ser bem 

KG 600 CEASA R$ 	1.794,00 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos , 2.99 
oriundos do manuseio e transportes, ausência 4" 
de sujidades. parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. - 

LARANJA PÊRA: (casca lisa e lustrosa, sem 
casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidas, 
úmidas, mofadas e sem cheiro fermentado)- -  KG 704 CEASA R$ 	2.886,40 
classe 05 (76mm é menos de 81 mm) tipo 4,10 
extra, no máximo de 07% de defeitos graves e V 
leves permitidos. 	v'' 
MAÇÃ: in natura, espécie nacional, aplicação 
alimentar, sem danos físicos e mecânicos 

R$ 
4 oriundos do manuseio e transportes, ausência KG 366 CEASA 

750 R$ 	2.746,00 
de sujidades. parasitas, armações e sinais de .. . apodrecimento. 	 .7 

1 / 

MAMÃO: 	in 	natura, 	espécie 	papaia. 
características adicionais classificação: A,em 
danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do KG 534 CEASA RS 

R$ 	1.068,00 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2.00 
sujidades, parasitas, armações e sinais de 1" 

1 
apodrecimento. 	 - 

MELANCIA: 	in 	natura, 	espécie 	redonda, 
características adicionais classificação: A, sem 
danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 

KG 510 CEASA R$ 
R$ 	1.122,00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 

sujidades, parasitas, armações e sinais de 
 2,20 

* apodrecimento. 	 .- 

MELÃO JAPONÊS: classe (de 0.800 Kg e 
1.000 	kg), 'tipo extra no máximo 05% de RS 

7 defeitos graves e leves permitidos, sem mofos. KG 406 CEASA 	 R$ 	1.218,00  
sem casca murcha ou mofada e sem manchas 
escuras, 

n 5! 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.02.07.1 — SRP 

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 1 

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. 

SUBTOTAL! R5 12 . 190 , 20 1 4... 
/ / 



	

VENENO PARA BARATAS: tipo isca 
	 PAC, A 

	

6 granulada indicado para o controle de 	 1® 	DIPIL 	R$ 15890 R$ 15.890,00 
 

cX 
tareias. canposiçSo Pr( 	2%. Caixas 
contendo 250 sachés de 25g. 

SUB TOTAL 1 R$ 264.423,44 1 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 909.174,13 (novecentos e nove mil cento e setenta e 

quatro reais e treze 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). 

DATA: 01 de Março de 2019. 

1 
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LOTE 1. PRODUTOS oAsicos  - 
ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT MARCA VA UN1T VR TOTAL 

ABACAXI PEROLA: fruta In natura, tipo abacaxi, 

espécie 	comum, 	características_ adicionais 	com 

coroa e peso médio de 1000g, sem danos turcos e 
Und 424 CEASA R$ 	8,00 AS 	3.392,00 

mecán cos oriundos do manuseio e transporte, 

ausência de sujidades, parasitas, armações e sinais 

de apodrecimento. 	 , 

BANANA PACOVAN 	em penas, de primeira 

Qualidade, sabor doceíaspecto e cheiros prõpnos. 

tamanho e colorai uniformes, com polpa fim,, e 

2 Intacta, devendo ser bem desenvolvida, iam danos Kg 600 UMA AS 	3.00 AS 	1.300,00 

ftsicos e 	mecãnicos 	ofiundos do 	manuseio 	e 7 -. 
transporte, 	ausência 	de 	sujidades, 	parasitas, 

armações e sinais de apodrecimento. 	çV 

LARANJA PÉRA: (casca lisa e lustrosa, sem casca 

murcha, sem zonas amolecidas, úmidas, mofadas e 

3 sem cheiro fermentado) 6asse os 1'76mm e menos Kg 704 CEASA As 	4,00 AS 	2.816,00 

de 81mm)tipo extra 'no máximo de 07% de defeitos  

graves e leves permitidos. 	. 

MAÇA: 	in 	natura, 	espécie 	nacional, 	apticaçio 

aiimentarSem danos fisicos e mecânico, oriundos 
Kg 366 CEASA R$ 10,00 AS 	3.660,00 

do manuseio e transporte. ausência de sujidades, 

parasitas, armações e sinais de apodrecimento. 1  

MAMÃO: in natura. espécieyapala. caracteristicas 

adicionais 	ciassifucaçio 	A. 	sem 	danos 	fisicos 	e 

5 mecânicos onundos do manuseio e transporte, Kg 534 - «ASA 1$ 	3,00 R$ 	2402,00 

auséncla de sujidades, parasitas, armações e sinais 

de apodrecimento.  

MELANCIA: 	in 	natura, 	espécie 	redonda, 

caracterfsticas 	adicionais 	ciassificaçso. 	A, 	sem 

6 danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e Kg 510 CEASA RI 	2.3* AS 	1.213,30 

transporte, 	ausência 	de 	sujidades. 	parasitas, / 
armações e sinais de apodrecimento. 	- 

MELÃO JAPONÉS: ciassejde 0,800Kg e 1.000Kg) tipo 

extra no máximo 05% de defeitos graves e leves 
Kg 406 CIMA AS 	3,00 AS 	2.218.00 

permitidos 	sem 	moios, 	sem 	casca 	murcha 	011 -, / 
mofadas  e sem manchas escuras. 

- 	 TOTAL R$ 	15.702,30 

I vaiar total do lote 01: R$15.701,60 (QUINZE MIL, SETECENTOS (UM E OITENTA CENTAVOS). 

c4c 

PREGÃO ELETRÔNICO NI 1019.02.07.1' SRP 

Numero do Edital: Preeouetrtnco2øl9.02.Otl -SRP 

Orgio Gerencladoc Fundo Municipal de Assistência Social 

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

Aquislçlo de Material de Consumo. Genkros ailmentic,os, Material de Limpeza e descartáveis, destinados ao fundo 

Municipal de Assistência social do Municipio de Norlronle/CE, (exclusiva à ME  EPP), coafornie especifkacções 

contidos no Termo de Referência 

içha 1çni(a Descritiva do Objeto 

-- orscRiçÀo DOS LOTES 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 INovental dias 

Prazo e local de entrega confortei edital 

Pagamento conforme edital 

ri 'os, Que nos preços ofertados estio incluidas todos as despes-as incidentes sobre fornecimento referentes 

encargos sociais e demais Õnus atinentes a execuçio do objeto desta ficitaçio 

ri 
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PAGINA) o 

Dtclnamos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Cana 
proposta est4 em conformidade com as exigências do instrumento convocatórlo (edital). 

O6a leal, 2$ de Lenteiro de 2019. 

E! 
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PAGØIAF) PREFEITURA uueiicng. 0€ HORIZONTE 

COMISSÃO PERMNIHENTE DE PREGÃO 
PREGÃO ELETRÓNICO re201902.07.1.SRP 
ABERTURA: 01103/2019. AS 10:00 HORAS  

OISPUIA, 01103/2019-AS lI:CO HORAS 

OBJETO: Seleçio de melhor proposta paia registro de poço. visando Iuiur..a venlua's coNr.t.çÕ., par. Aquiilflo de MflrI.aI deConeumo, Glniro alinierlicios, Ma1r'&S de Lmpszl .d.ecaUvst 

ønhlnados ao Fundo Municipal dl Aulstcii Social do Muolcipio de HodionherCE.[exclusiva á ME e EPPI, contorne sspniflc.ç0.s contidas nøjirmo de Refertn(la. 

CARTAPROPOSTADE PREÇOS 
 LOTE 01 EXCLUSIVO ME E €PP  

TEM ESPECIFICAÇÕES UM 070€ 1 	MARCA PR. UNIr. 	1 EXTENSO 	1 PR. TOTAL EXT€IO 

ASACaX PRt& TIMEI ir reta »t  exo 
ae conr. cafliga xc»na cr. 
»v.er.soT*oode'CO33W'veseSIsatI iI.Til 	ulr,sfltjrerla 

LWiC 424 CEASA Ri 	tX soarials RI 	25U.CO 
qdraccs 'u'ts 00 nnslt 1 TW5ÇU / 

e Q,jwt Tais 

cl 54ca3e5. ÇSflS) regO.. e -  

BA?IA'IA 'ACCVAN ei?' onnCaS, de p~ 

ildafl taba doce, aspect e creiros çepdcs. 

Ir.rl'o o o,»aM u'rlÚmes colr pclpa Entoe 

2 lrlIa de4eo ser 	 i0ere10Mdt  tom dance XC em CASA AS 	I&) 
Ta7t mas e.Mia 

2W3X 
do,li, ou~ e.fl 

eslt e ,ecos ola do nI& c 
	

urd IASO o 
cora.?', mas 

.rspo1es 'jjsôncia de 	si4llades. 	p&eslIM. 

- tir ~s e sinais de apocintorno112. 
,AIL&NA PÊRA: tasca lisa e lisliota 511n casta 

tu'ç'la, sil lota roiecas ÚITIOS, rOladas 

e ser,  c's,ro Wr*ilXol 'SSe 35 í'Snvo é KG 704 CEASA RI 	'.SC 
Li1?O 083 eorenTa 

RI 	3 	0,O) 
cós n'il, certos seswr.ae cile 

e a'r?t) 4t tira nzntno o. 	ei 
OM3VCS mais 

MAÇÃ. r, rgfl etc* 	E&4 scc& 

1lr•t1M serzanos 13Us$ nmqfteoWUe 
fli ri'. QurtSbS e resTa e 

4 XC XI ASA Ri 	953 Ri 	31W.?; arew;esarraool,o 
do w~ e ,rsxr$, ~4 se a~ v enlameiem 

, perMita. anaçdee e suas de ll~i n torrto  
- %IAMÂO n raiva esç000 paslu.. caracter idue 

adbonars ;laGslcaÇk. A, 	casss Oitos 5 
$ ~ricos oruldce do ~MIMO e V~%. 1(0 534 CEASA RI 	5,4C 

;roo'tase.aerte ____ 
4*  ML 

_ __ - ecIXras 

te sujdades. 	einvaçoes e eugénI, 	 parasilas,. V i 
c*nWvcs $5 W e eseiea en8.c, 

- Z1Jtse(deOMCOKae 1.030 
, na''» ct* os deleilos printos e 

XC 46 CEASA u RI 	146163 
saria ' 	jau,onlcs e ses 	. 

levei peniftd,s. se, ,ucfcc sem cava njfla cefeite Jo' reSs e sIaC&rSuOs 

_ 
VALORTOTALDOLOTI 01    16.534,95 

de~ md, 	inh,sntoe 1 tilinte e Ruam real.. noventa leSo Centavos 

E tiff fl. FYfl USlVfl 1ff F rpP 
EU ESPEcSCACÕ€S IAO 070€ PR. (nT  EXTENSO 

."C 	RCX3 	o. 	rer*a 	341? 	4 

ErtSr de lic tom drO(caç., de rtdX. 

1 T8 de (*rlcnUe, çraio a .eJ.de O ÇSC XC l)t CEASA 
ccve'eas. 

RI 	1 MC O)  
.. 	..,,afleØ'4ttJ 

rro.tJ gç©g 
1~ Produt ;3lr rflltlfO no ,lnlsletc ia 
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00 çrneira apresentando grei de 

lrtJraçao 	tal 	qa. 	tIO 	ÇWEIU 	sota 	a .ltoTase*310e 1uh*ense seierewe  
2 a a co,soeaçao 	.' rualoalaçac, O e,nspctso 	 e C 110 CEASA Ri 	$25 

circo cerra-s 
AS 	577,5C 

reais e :nauarra cerjuos 
corcições 	adeqL.aoas pata o (cieiro 	Ccii, 

BATATA NOLESA ama, lisa. Orne e compacta 

oe.rdc ser grauda 	,w,la de erSTndaOei 
D3I5 e Iria taiS w7o) e iJcades 5* FUS0 OrCUOlIS 

3 ir' erra fias e Tocante., cdjneo. 0) XC 4C' Cl ASA kI 	Ir Ri 	1003(0 'p11 e tllocerrce reais 

'vc e rnçfl 	nr 	Oe Feiosa de 
flato ot.*'et sg. vot.rn otkoz 
u1v aW3WWWY'4 ___ 

- 
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tttco 	ti 	rim 	n'OCO 	,Yo'rte 	10" 

XC 55 C(A3À fl 	450 qoaaeflSU 
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lerrierce ou ~= omu «roce aevan'bOs Cl. S,t5 e e.CSt oeIacs 

- len adendos á 211PO405 adefla. 
CZS&A PÉM de ç.in4it se., raiva lr,r,ca 
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- ISCO1C 1PO CRIAM CCK: elTtdO,  

aç .tt.r D1tI e,?  p.s de 1O3 

Coaiçb 	nta nos lis. una 

Qs a'do. aça,s. flildOV~ de 
PCI ESIRLA RI 	3.60 

ItSIOaSB5iSIVU 
RI 	23200 

JCtfll.QtlrtnfleVfr1S 

€&a e )Q os ,*ta. pau cue. c.ç$, 0, Gç caacs 'is 

00~ Lnfl de eçuwa e SCe rime ã? 

a 	m 41010450*19100 POIS RIØStv 

rl!irisW04istS ____ 	____  
y&LORTOM ÕOLOTEOI  RI 	 14193ft0 

qvmonte mil, cflo e Panas fle ris  
a.. -  tvr. ,.t..a% se e coa 

flEM ESPICIF1CACÕES InC QE MARCA PRUIØT EXTUISO PR.TOTM. EXTENSO 

LEITE 	DE 	VACA: 	laça 	vila. 	I9!. 	UM. 

,mOLag,m leliapali. com  3 	II ca, irknraçCee 

r~01811, ilerencaçio do n033. llWi do 
uMO 2500 MARA'IGUAPE RI 	.1 	D 

ot8, reais e :lIenla 
2 C 	.CC il 	s do: . ,? ma 

f*vtanle prezo de 	iIdsde e peso IliJilO. O csv2,o 

ç'ocuJ» drswá lei 	mono no 	ríríslêro da 

- lcullIa e.»j ,,lnls.é$o da sa48 _______  
VALORTO M.00LOT 15   RI 	 12.003,00 

doa Si pule 

REFRGER,4TEp.(2osstorescdj Pude 1 	30 ÇPV3 RI 	27,00 yrtee adie mos RI 	 01003 CIlocervtse dez reae 

2 REFRIGERANTE, 092%s*e,es. FREVO P-1 	27,03 «mesereae RI 	01023: cllocenbsalar leu 

3 REFRIGERANTE : r.c2IrsstnaflØ Falo tVO RI 	27.03 vV*sseeas RI 	 SW,X olccstIe dez mas 

4 RErRIGEaUIIE Pita 2lCtCstOes:Int Ffl rtvC RI 	27.03 ises*sm RI 	$10,00 otsssszrem 

5 REFQG€IRTE 092lleves&0wv4 Fado FREVC RI 	21.03 wa emqa RI 	 $10,00 1 11a•dezr.Is 

VALOR TOTAL OLÓGAL DA PROPOSTA 	 1 RI 	 Itt2Sl,J$ 
calo e dezoito mil. duzentos e cincuenhi e ouro pedi e sitiei e oSo cadavol 

P11104. Era,9, lO (Dez) dia oorridos, accft'M deda da d3 Ieo&.flenb dao'oJcr di, r,31rç11 (rflre edita, 
PRAZO IX VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS COOIOOI'* dIta 
Dscjaaç$o deque  Ia DleI$O1ØIta$OS estio lnctjlas IDdm as despesas it,cnt 000'e o bn,oton(nnn a l4t3s. encatços sccias e deitas tiMA atreles a necuçlo doobelc deva lcftaçâc. 
Dedliamos para lodos os r6 cefllo que cuirNhlios plenwienieos requeilos de M.11laçio tique rcesa Cena Proposta estaem corftm,idaie wi MeeSnou  dOIrnhJlre,t CQIIYOCIWIO (%hi. 
000Jna,s SuZV%Sa e lota cctccdkcla conde nos oo elda e seis nos 
Dsp.uçk *00,  E Detai &esc}tfl que estava ejadraj  oomo nciperrçteta nos teores da »flla») c ipolhe, fio possuhio r~m da lrrçedlnelbs pousIos ro 54 do ^;c 3' da si Ccm,*n,rta' r' 

'2306 Ciso is eqouadle Possa ::rc çãc' 

rít4ctar 23 la Feveterode 2019 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.07.1-SRP 

LOTE 2 - EXCLUSIVO ME E EPP 
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CARTA PROPOSTA 

4KLs 1- 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.02.07.1 - SRP 

Lote 1 . EXCLUSIVO ME E EPP 

ftem £apiclflcaçao UNIO QTDE 1 MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

ABACAXI PÉROLA : 	fruta in natura, tipo 
abacaxi 	espécie 	comum. 	caracteristicas 
adicionais com coroa e peso médio de 1000 g R$ 
sem danos fiscos e mecânicos onundos do UNID 424 CEASA 

3,20 
RI 	1.356.80 

manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 
sujidades, parasita, armações e sinais de 
apodrecimento, 

BANANA PACOVAN: em percas, de pnrnerra 
qualidade, 	sabor 	doce. 	aspecto 	e 	cheiros 
próprios, tamanho e coloração uniformes, com 
polpa 	firme 	e 	intacta, 	devendo 	ser 	bem 	

1<6 600 	CEASA 
RI R$ 	1.794,00 

desenvolvida, sem danos fiscos e mecânicos 2,99 
oriundos do manuseio e transportes, ausência 
de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

LARANJA PÉRA: (casca lisa e lustrosa, sem 
casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidas, 
úmidas, mofadas e sem cheiro fe rmentado) 	'704 	CEASA RI RI 	2.886,40 
classe 05 (lBmm é menos de Simm) tipo 4,10 
extra, no máximo de 07% de defeitos graves e 
leves permitidos. - 
MAÇÃ: In natura, espécie nacional. aplicação 

1 
alimentar. sem 	danos físicos e mecânicos RI 

4 oriundos do manuseio e transportes, ausência KG 366 CEASA RI 	2.745,00  
de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MAMÃO: 	In 	natura, 	espécie 	papaia, 
características adicionais classificação: A, sem 
danos 	fisicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do KG 534 CEASA RI RI 	1.068,00 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	do 2.00 
sujidades, 	parasitas. 	armações e sinais de 
apodrecimento 

MELANCIA: 	in 	natura, 	espécie 	redonda. 
caracterfsticas adicionais classificação: A. sem 
danos 	fisicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 

KG 510 CEASA RS 
RI 	1.122,00 

manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2.20 
sujidades, parasitas. armações e sinais de 
apodrecimento 

MELÃO JAPONÊS: classe (de 0.800 Kg e 
1.000 kg). tipo extra no máximo 05% de RI 7 defeitos graves e leves permitidos, sem mofos. KG 406 CEASA RI 	1.218,00 
sem casca murcha ou mofada e sem manchas 
escuras. 

SUB TOTAL RI 	12.190.20 
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OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÉNEROS 
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. 
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Lct.2-EXcWSIVOMEEEPP 

Mm Especificação UNID QTDE j_ _MARCA 
VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

ALHO ROXO: 	de primeira, sem a restia. 
Embalagem 	de 	1k9 	com 	Identificação do 

produto, 	
marca 	do 	fabricante, 	prazo 	de 	

KG" 100" CEASA RS 	20.36 R$ 	2.036.00 
validade e peso liquido. Produto com registro 
no mini sténo da agricultura e/ou ministério da 
saúde. 

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

2 manipulação. o transporte e a conservação em 	KG 110 CEASA R$ 	2,80 R$ 	308.00 
condições adequadas para o consumo Com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas 

BATATA 	INGLESA: 	extra. 	lusa 	fin'ne 	e 
compacta, devendo ser gratda 	isenta de 
enfermidades, 	parasitas 	e 	larvas. 	malenal 
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 
prioritariamente 	orgânicos 	e/ou 
agroecológicos. 

BETERRABA: 	sem 	folhas, 	de 	primeira 
qualidade, 	bulbos 	de 	tamanho 	médio.  4 4 unWorme, sem ferimentos ou defeitos sem KG 55 CEASA R$ 	5.90 R$ 	324,60 
corpos 	estranhos 	ou 	terra 	aderidos 	à 
superficie externa. 

 

CEBOLA PÉRA: de primeira, sem rama, 
fresca compacta e firme sem lesões de origem 
flsica ou mecánica, sem perfura~e cortes 

KG 	140 '  CEASA R$ 	5.00 R$ 	700,00 
sem mancflas com tamanho e coloração 
uniformes. benta de sujidades parasitas e 
larvas. 

CEBOLA ROXA 	de primeira, sem rama. 
fresca compacta e firme sem lesões de origem 

6 
física ou mecânica, sem perfurações e cortes. KG / 70 / CEASA R$ 	5.50 R$ 	3U00 
sem manchas, com tamanho e coloração 
uniformes, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas. 

CENOURA: especial de primeira, sem rama. 
fresca compacta e firme sem lesões de origem 
física ou mecânica sem rachaduras e cones 
com tamanho e coloração uniforme. Devendo 	

KG' CEASA R$ 	490 R$ 	882,00 
ser graúda. sem danos tlsicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transportes, ausência 
de sujidades, paraflas, inflações e sinais de 
apodrecimento 

n 
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Lote 3-EXCLUSIVO ME E EPP 

Item EspecificaçEspecificação ificação UNID QTDE MARCA V. UNIT. VALOR 
TOTAL 

CARNE 	SOVINA 	(PATINHO) 	carne 
bovina; animais sadios, de V qualidade 
patinho; bife: fresco, conter no máximo 5% 
de gordura e sebo, isenta de cartilagens, e 

R$ conter no máximo 3% de aponevroses, com KG 	400 ATACADÀO 
26.00 

R$ 	11.200,00 
aspecto. cor, odor e sabor caracterlstico; 
embalada em saco plástico transparente 
atóxico; resistente, pacote prwnários de 01 
(um) kg. E secundário de 10 (dez) kg 

CARNE DE CHARQUE BOVINA: Produto 
preparado 	a 	partir 	de 	carne 	bovina. 
passando por dois processos intensos: a 
salga e a secagem. Gordura máxima de 
15%. 	Aspecto 	não 	pegajoso. 	Cor 

2 
amarronzada e odor caracterlstloo. Produto 

PCT 350 DA FAZENDA RS 
R$ 	5.250,00 deve seguir a legislação vigente. Registro 15.00 

no SIF. 	Embalagem 	primária; 	poiletileno 
atóxico a vácuo com 5009 do produto. 
Embalagem secundária acondicionados em 
caixas de papelão vedadas contendo,,30 kg  
do produto EMBALAGEM 05006 
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CHEIRO 	VERDE: 	(cebolinha 	verde. 	e Qk 

coentro), sendo 	perra qualidade, tamanho 
e coloração uniformes, bem desenvolvidos; 
firme 	e 	intactos: 	isentos 	de 	enfermidades. 
material terroso e umidade externa anormal MAÇO 530 CEASA R$ 	1.00 R$ 	530,00 
livre 	de 	residuos de fertilizantes. 	sujidades, 
parasitas 	e 	larvas; 	sem 	danos 	fiscos 	e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte: 
pesando 	aproximadamente 	0,150k9s 	por 
maço 

PIMENTÃO VERDE: frutos bem formados, 
Integros, 	medindo 	de 	10 	a 	15 	cm 	de 
comprimentos, sem danos flsicos e mecánlcos KG'/ 	75 CEMA R$ 	4.50 R$ 	331,60 
oriundos do manuseio e transportes, ausáncla 
de sujidades. parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

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

lO de 	residuos 	de 	fertilizantes, 	isento 	de UNIO 16$ CEASA R$ 	5,00 R$ 	840,00 
enfermidades, 	parasitas 	e 	larvas, 	material 
terroso e sujidades, sem danos fiscos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. 

TOMATE VERMELHO; tamanho e coloração. 
uniformes. 	características 	produto 
selecionado consistente ao toque e sento de 

11 	partes 	amassadas 	ou 	batidas 	Isento 	de 	KGV 220 CEASA R$ 	5.20 As 	1.144.00 
manchas, machucaduras, bolores, sujidades. 
ferrugem 	ou 	outros 	defeitos 	que 	possam 
alterar sua aparência e qualidade. 

- 	 SUBTOTAL[ e.ni,õJ Ç 
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VENENO PARA BARATAS; tipo isca 
6 granulada Indicado para o Controle de 

baratas. composlçao Propoxur 2%. Caixas 
contendo 250 sachOs de 259. 

cx 1 1 D 1 	DIPIL 	1 R$ 158.90 R$ 15.890,00 

SUB TOTAL 1 R$ 264.423,44 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 909.174,13 (novecentos e nove mil cento e setenta e 

quatro reais e treze 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). 

DATA; 01 de Março de 2019. 
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LOTE 2 - PRODUTOS BÁSICOS  

TEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT MARCA VR UNIT 1 VR TOTAL 

ALHO ROXO: de primeira, sem réstia. Embalagem de 

1Kg 	com 	identificação 	do 	produto, 	marca 	do 

fabricante, 	prazo 	de 	validade 	e 	peso 	liquido. (4 100 «ASA R$ 23,00 R$ 	2.300,00 

Produto com registro no ministério da agricultura 

e/ou ministério da saúde 

ABOBORA: de primeira, 	apresentando grau 	de 

maturação 	tal 	que 	lhe 	permita 	suportar 	a 

2 manipulação, o transporte e a conservaçio em 1(4 110 «ASA R$ 	3,00 R$ 	330,00 

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 

3 danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e Kg 240 CEASA AS 	4,40 R$ 	1.056,00 

transporte, 	livre 	de 	resíduos 	de 	fertilizantes, 

devendo 	ser 	prioritariamente. 	orgânicos 	e/ou 

agroecológicos. - 
BETERRABA: sem folhas, de primeira qualidade, 

bulbos 	de 	tamanho 	médio, 	uniforme, 	sem - CEASA R$ 	5.00 R$ 	275,00 
ferimentos ou defeitos sem corpos estranhos ou 

terra adendos a superE icie externa.L,/ 

CEBOLA 	PERA: de primeira, 	sem 	rama, 	fresca 

compacta e firme sem lesões de origem física ou 

5 mecânica, sem perfurações e cortes, sem manchas, Kg 140 CEASA R$ 	5,00 R$ 	700,00 

com tamanho 	e coloraçao uniformes, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas. 

CEBOLA ROXA: de primeira, 	sem rama, fresca 

compacta e firme sem lesões de origem física ou 

6 mecânica, sem perfurações e cortes, sem manchas, Kg 70' «ASA R$ 	6,50 R$ 	455,00 
com tamanho 	e coloraçio unIformes, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, 

o 
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PREGÃO ELETRÕNICO N' 2019.02.07.1 - SRP 

Número do Edital: Pregão Eletrônico 2019.02.071 - SRP 

Órgão Gerenciador: 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, Cenêros alimenticios, Material de Limpeza e descartáveis, destinados ao fundo Municipal 

de Assistência social do Municipio de Horizonte/CE, (exclusiva à ME e EPP), conforme especificacções contidas no 

Termo de Referência 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

1 	 - 	DESCRIÇÃO DOS LOTES 	 -- 

/ 
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CENOURA: especial de primeira, sem rama, fresca 

compacta e firme sem lesões de origem física ou 

mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e 

7 coloração 	uniforme. 	Devendo 	ser 	graúda, 	sem Kg 180 CEASA R$ 	6,50 R$ 	1.170,00 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transportes, 	ausência 	de 	sujidades, 	parasitas, 

armações e sinais de aprodrecimento. 

CHEIRO VERDE: (cebolinha verde e coentro), sendo: 

primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme. 

bem 	desenvolvidas, 	firme 	e 	Intactos, 	isenta 

8 
enfermidades, material terroso e umidade externa 

Ma' 530 CEASA P5 	1,60 P5 	848,00 
anormal 	. 	livre 	de 	resíduos 	de 	fertilizantes, 

sujidades, parasitas, e larvas, sem danos físicos e / 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 

pesando aproximadamente 0,150kgs por maço. 

PIMENTÃO VERDE: frutos bem formados e íntegros, 

medindo de 10 a 15 cm de comprimento, sem 

9 danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e Kg 75 CEASA RS 	6,36 P5 	477,00 
transporte, 	ausência 	de 	sujidades, 	parasitas, 

armações e snals de apodrecimento. 

REPOLHO: 	branco 	extra, 	fresco, 	tamanho 	e 

coloração uniformes, firme e compacto, livre de 

resíduos de fertilizantes isento de enfermidades, 
10 Und. 168 CEASA P5 	5,00 R$ 	840,00 

parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transportes. 	/ 

TOMATE 	VERMELHO: 	tamanho 	e 	coloração 

uniformes, 	características: 	produto 	selecionado 

consistente ao toque e isento de partes amassadas 
220 CEASA P5 	9,20 P5 	2.024,00 

ou 	batidas. Isentos de manchas, 	machucaduras, 

bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que 

possam alterar sua aparência e qualidade. 

- TOTAL R$ 	10.475,00 

Valor total do lote 02: P5 10.475,00 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E SETENTA (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 

pata 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 fevereiro de 2019. 
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PREGOEIRA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PtRMAMNEHTE 0€ PREGÃO 
PREGÃO ELE1RÕHICO 14' 2019.02.01.1-SRP 
ABERTURA 0110312019. As 10:00 HORAS 
DISPUTA: 0I0019 . AS 11:00 HORAS 

k'c'~'k 5 
OBJETO: Seleçio de melbol proposta para registro de preços visando Mura' eventuais CIolÜMaçÕee pua Aquisição de Ma*ed.l de Consumo. 04n.roa alimanlicloe. Matinal de limpeza e d.scafltaas. 

deetffiados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio de HoelionlelCE, (exclusiva À ME. EPP). conlonme especiflcaçøee contida no Tenio de ReleiêncIa. 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
IMTF na . PXÔUJIIVÓ ME 5 FPP 

ITEM ESPECIFICACS UNO QE MARCA PR. UM] EXTENSO PR. TOTAL EXTENSO 
ABACAXi PRXÀ tfl ei rara iço ta'. 
.soac* 	rut. 	ll5 9~5 	'i 

e pew r 	de ig  fl. ecu Iscos l'& 424 CLA&A RI 	t seb',as RI 	2544): 
 

,recka 	u'dcs do .a.meoe ramene, • QUX 	'ras 

asirca de $i43es, pa'a, amaçO.. 

SANAM PACOVAS: ri Perca. de coisa 

çuaidMe. sito' dccc. flst e cleros Ø405 

ramato e oclocaçio jvirarmos. com  popa Crie e 

2 Ira:zøesrjoserbernde$envok ,Ca iam dama NO 600 CLASA RI 	4.00 
Gaato'elStOfl  FOS 	2800(0 

mit o~tsec.mrta 
fleos 'is 

, 1(01 e er&hiccs odudos do p'mjsao e 

ra'tsp,rs 	austrcia 	de 	s*4ld0X4, 	paralisa, 

ariiaçõos e sira$ de ~=Mento  
LAMMJA "t 	cace lisa e lLslrosa. 54il CSC 

ITUfla OS" ZCflSS sOtolecIdIS. (rica TO1M 

3 e se' 'eero  W~: das. C6 7151,m O KG 704 C€A$A RI 	450 RI 	3.16*03 
it MO, cV*ies urda 

cvn 'ias 
do Elme') Iço eaa. ro man',c de CM do 

— de»ts ppsne leves pr43i  
MAÇÃ ei n*St Ke iXCW  açk&çk 

sIret, ar' eaios ts 	e m.cktoe 00/031 ,t. ni oiari e rly.tilt e 

NO CEASA RI 	933 
 

RI 	3597.76 sele 'as e We"j e 0110 
03 'cOSO e tvsçones. ssé,ca a suGados cers.a 

MAMÃO: n ratj'a açace ç.cala. cuaraca 
adiooiais ClaS&IcIÇk A, sem diu Isiz e ___ 'i 	e 'ai' Til :,UerCO e o" e 

5 n'ecincos afundes do marelo e pas. KG 534 CEASA RI 	5.40 RI 	2 OOJ &) 
lamas. 	certS.O seus,ia 

auslrcia do sujdades, çasilas. eemaçõee e 

- MEL1OJ'sse (de COCO Kg e 1 .030 
k9) l,00 esta ,o malmo 06% de def,ilos pivus e rês realse sesiensa mlIqu8000erlcs e sesserise 

NO 403 CEASA RI 	1461.50 
leves oeri,iw,s. 	moios sair 	nj4 ce rraus um was esesserlac*ilavO$  

VALOR TU] AdDÓ LOTE  OI  RI  
dasS S.uilihentoe e vina e gualro reais e mOveritao mo Cvcivõi  

wTtez. EXCLUSIVO .EEEP, 
TOM EW€C*CACÕES '.50 QTDE MARCA Pk UM. EXTENSO Pt TOTAL EXTENSO 

A, ido ROXO 	de fla 	50, 	a résse 

EttaQeI de 14 co" .nWcaçk dc 

,igcadcltcts,I.or&oøe,Sdadeepeeo NO' 100 CÍASA RI 	I5C 
dezeteta$e 

RI 	195C00 

icudo 	'(jt coo' registo no friobtlo da 

—  

agrcúbn «ou innalero da sa(ce  
ABOBORA co oønaa aprtsenlando grai de 
rrzutb 	1$ 	QJe 	Ti'e 	penha 	tigela 	a qjirroseseoenoaesem 

2 rrsipulaçao, o l,a,scorle e a «aerveçSo em NO 110 CEASA R$ 	525 
ch 	oeutvea 

RI 
Tias e crqsnis ccqulJ, 

oondlões 	equa pai o 	
Mo 

,Çoir 
. — 	

coneu 

BA-ATA INGLESA tara, lisa. Orie e competIA 
SS003 5W 3I&* 5014 de eanpide.. 
p.ãias e aves. mawial leitoso e o&iaes sete 'ias e dM10115 

3 e r ser  eta csar~ v~ts ac KG 240 CEASA RI 	75) AS 	e00.01; mreoaooenhos reais 

-iai,s e rnçaw -. 
CafIsisKrS 

mIzns. ndo - ptflaina flta 

BUERRASA w11 SOtia, de 	Sr*a ciaisa 

SuItOS 	de 	9OM'tO 	VT*dic. 	tr,rcr're 	se, 
NO 56 CLASA RI 	is: 

,JaoeasIoqa  9$ 	24'50 
darEs e pjnta e saio 'ia 

Olireins co dateta nt'i coI eIftrtGa 04 aC4 e cnasta cm 
'ma acédios a supercie sara  

CEBOLA FRA de pinei'i teir ria. tasca 
mçmta a fine tem leso., de odn Asia Ou 

'use oecca a  fls 'ia 
5 rectIfica sem ~~e o,'et sem mancha NO 140 CEASA 

o 	ceitalite 
23 

e a 
com 	ariano e cci:iaçac lurilçalues. lse'ila de 
çJics tnacitao a IaM 

.. 



e 

1 

n"'Í740  

CEEIOLA MCM Ce amieira 	ai3rce sen' ra, -- 

I a 	 se rIr 
 

lasca 	.uswta un 	vv.res e CCtfls. k CEAS' RI 	675 
eesreose.s,ae 472.50 aeCiqseet,í•st.. 

USe dnqt. cenir t3 
n. 	w' Irrtc e cauaç 

J'&  
- 

CØO.R& eeo 	de arrefl es, '. 

flfle tire çe 	&r a crçta atei a 

r.cbIci ler rr.ras e cos ccn 	-atc e 

cebaçio urilcn'e Oeve,dc ser çr,úda in' k9 ¶10 CLA.SA 3 	525 
 

CWCO eeCa.a les 
Canos leitos e rreck,(cs o&njos de n,ttseio e 

,areçolee 	ajs4rrca de 	sijbJades. 	Çaasras 

CHEIRO VERDE 	(ceoQimi verde, e celeIro), 
s*O3 odmera qualidade taiarto e ccCrah 
unhiolmes; bem degenvoICo; Isnie e Ínlacbs, 

em; dl 	enleoi,idaces 	ralará 	lervso 	e um 'edeC*tleÇS rCvICeflt%eCfl3jert~ eojatro 
$ un'lde)e campa ^~ Iwe de resddos de PJAÇO 530 CLÂ$A RI 	I.$C 

oertavts 
RI 	95400 

nas; 
lenhhzanIae, 	cuidado;, piFJt 	e IafvM: wll 
datos I;(os e neecinleo; VIJndcG 6) TalileOl 
fln»orw, POITIMA2 ap.osrnadrwiie 3.'5Cli9; 

- PIAE4TO 	VERDE 	ttms 	ter 	hirnadot 

Wetqci 'MÕr*, de W $15 tE de oiçtn.entca, 

t OW. 0~'sc, 	e rotS,.,n O(U'4* CC ($ 75 CASA R3 
Ie,erúnocilertaed,I;12gL 

orujenhacwaos 
r$O e »'SW 	3jWCLO 21 sjàdxes 

REPØI}.O tswcz Cnn 'ats rwto e 
:øcraçk ',tws. Çre e »t&t Vae a 

Ia a *TI2XS 114 ,10C Ce e*"das L'dC 1;Â 1 ASÃ RI 	- 
.E rCte ..(OSIU 

RI 	IMO Mafle aNw.a&. 
•a e ViM 	Sl' 	Wrto e ejecejes 

er-  -rcc 	sr.os 	ø 	tcck,cCS &lLrCC4 	c 

-- CCIATC 	-grpurir-a 	Taranlc 	e cctrnçjo 

ca»nslcn 	çroduto stIecOnaX 

;r5Ls)tic ao ?CCJO e 	CC çaas aT'saJM we sas  e ~U 
XC 222 :EiA RI R$ 	1'6)2 nlsacer,osejeznsetnas 

cl miolas T^ de nat!Ias, rahxajre, cer.c6 

Icic.e;. sqhdades, Ternugerr ou 0^ delebas  que 

rai allaim ¶.'p 302050210 e giJSe 
 

VALOR TOTAL OO LOTE  Õ2  RI  
dor mil, nomoffiof  

I01E 02. EXCLUSIVO ME E EPP 

rTtM 1 	 ESPECIFICAÇÕES UNO QIDE MARCA PR. IJNIT. EXTENSO Pt TQTAI, 	',. EXTENSO 
CARNE 	BZYVINA 	(PATNh4C): 	CSle 	o)rna 

f,n5 ;cG. de 1' i~me  padnho. ohie 

ímimom.co i 	'o flxitc 5% CC )OIØJ!3 e eito 

eeiidecfliçens e w'ler ne 'nkno 3% de iIeIeesesrvSSt.'fl 
 KG 400 ERNASA RI 	26.25 10500.03 dez mil eotirpfl$3srSS 

Lat..& rr 	ECt. tU, OdV 1 4*0 t 2(0) OdIIiYM 

nah&o: eTtSaCa eq  5Mb 

*01flÇENcn1aode10t&) ma  

LX U2WeU_t t%xftA 

pneoert a asW da cr.e to.'ra 34s$O Pm 
leis rrxflsCs nvaisos a salga e a sceni 

Gcn.sjra reina de 15% AMOICIO rk çeceo. 

Co' wrcrzn e coe, cnctanisoco Prolut 

2 	deve seçr a çaçk .'çenle. Regsnt no SE 	PCI 	3% 	REALEZA 	
N2&'$5 e tJwC&e 	

1 '2! 5 	
u*onl. Itfl»$e iv. - 

Enroalagem armara ocievn atrito a xw
TOna 	 , 'las 

roer SCOg co poduto Eirtatagem lees4M& 
eccrøtiCnaJos em caras a paçelâc veda 
corwdo 30 kç do produto EMBALAGEM 

- bsxG.  I CAR1,5 MODA: de e.  cualca 5W!! 930J!Õ 

Azrnerr,a' CMWW do Sie 0J SIE, dali ce 
vSêjade e'llbaagfl hi'oaitl em tOM 	

PC! 	320 	SABOR DO SERTÃO ris 	¶z® 	doze reais 	R$ 	
Os 11 ncvecerc e secserea 1 

reaG 
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-- BISCOITO TIPO CREMI CRACK. entalagem ¶1 

100?, entala?eun pnuMia eI 	paoouas de 4009 
Consltuçà3 ff111 tainha di MQ0 	crime 
vegra 31110, açúca, sul minado. Minrio do ltçootsosos.iota 11011 ml 4umenti e tib 

pci  7CO ESTRELA AZ 	3.60 AZ 	2420.00 
16"e 	a polaca pai tia paçlo ao 4w carta,c 

00 ptøut Liv!, de lmpue2u$0 violdi mlrima 

ao 50 Olis da dali de atogi 00 p'OIJIO. Reçispo 
__  

VALOR tÕTAI. DO LOTE 09 1 R$ 	 11.193$ 
gualo'ze ml. noto inovintisIrIs Voais 

OlE IS. FXCI,LJSIVO ME E EPP 
ITEM I'(CWCMOES O 0101 MARCA Pt IJNIT. EXTENSO Pt TOTAL EXTENSO 

LEITE 	DE 	VACA 	nn. 	ta 	Isgas, ite. 
nsagr. Rtsce 	01 II 

r.*rccna,. .ovtVckk 03 p'c$alz. nata 00 
.410 2 500 MI4JAPE pj 	492 RI 	I203C. doze nu mais 

7120 00 VM4$I a *b) Íà3 

pj 	ateI w ,gistt ro IniS» Co 

apt*fl bj WWÍSW0 0113.40 — 	____  
VALQRTQTALDOLOT 5 RI 	 12.000,00 

donwarass____  

LOTEI?. EXCLUSIVO Nt E EPP 
Ifla'1CACC1S JO 010€ NMCA Pt UNI. flTVdSO PtIOTAJ. EXTENSO 

1 RumoEnHTE M 2 mci 9~ X FVO RI 	na no 	reis RI 	$10,00 .t.rt. soez rea5 

2 QEFmGERMJTE ON 2tos ss pará Fua x rvo RI 	na no 	reis RI 	 $1003 rt. odez ria 

3 REFQGERM4TE psi 2 soa us maus Fde X FvO RI 	2 1,00 na e SIE real RI 	 $1003 assoou 'IS 

4 REFRIGERANTE 002aMU~~ 94M 30 FREVO RI 	27.00 .né e 1e 	real RI 	SIOaj ,&j.sa• 052115 

3 REFRC€1dTE aio 2t 	sS'ss 	I 9~ 1 FVO - 
—. 

 RI 	27.00 «te e iate real RI 	$1003 a.ao øei 'e- 

VALOR TOALOOLOTEI7 RI 
qzrowSsSqaumM 

VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA 	 1 RI 	 ii$.2S4,il 
COXO e dezoito ml, duzentos e cinquru o qe*9 risse fluo assaltes 	 j 

PrNodi Eroiça lo (0w) dia comIos. a ccnw d*ØSI do nsaõnent di atem de ootçn. «n'ore edita 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA1 3IA5 cenicrue edt 
3C19Ç1O aqui nos piço1 o'e't.ios esila lri:udas fias as dssesas rodorra sctss o t'rscret nfcrsress a 1ttnz ecaços social dera &(1 SSMSS3 eICi* doXØE seIza k*aç& 
OecIa.amos. W~  01` os Ira cedreilo, Qui cjmçrni W"" os os Icusr»s de latIIr.a* acto icasa Cri PtOosta 058 E4 3ntn4ade Cor a sgkds IOSIInWS .Ocait I4&11 
Decuaimaca e.sss.s »uai ooncosoancla ,n ,  ci tornos do soa e lati fl'CG 
Declaoaçlo soba penalidadeo catres. nin calamos erçuadra3o xr» rIçwnpra os tonca da raçsIaçk.ign, rk oossur,) rerh.ri dos o.edinra çrilsm n 344a wtço 3' da Lia Cosncarrta n 
123% Caco sosiquade ssac»1dêao. 

Forana.Ct, 26 co :e.5i0 de 2019 

mã, 

lu 
/ 
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*110 TÓPICOS DI CItNCIA* ECONÓMICAS 

4444 DIREITO CONSTITUCIONAL 1 

.1447 DIREITO CMI. II (OBRIGAÇÕES) 

- 144$ - TEORIA GERAL DO PROCESSO CIVIL. - 

J645 	FILOSOFIA 00 DIREITO 

é DIRE

402  ITO PENAL II (PARTE ESPECIAL O 

4559 	DIREITO CIVIL III (CONTRATOS) 

4574 	DIREITO PROCESSUAL CIVIL I 

4669 	DIREITO ADMINISTRATIVO 1 	-- 

4500 	DIREITO PENA). III (PARTE ESPECIAL II) 

J544 	IIERMENÉUTICA .IURIDICA 

DIREITO CIVIL IV (COISAS) 

J315 	DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 

.1577 	DIREITO PROCESSUAL PENAL-1 

45*0 	DIREITO ADMINISTRATIVO II 

.1504 t DIREITO EMPRESARIAL. I -o  DIREITO TRIBUTÁRiO 1 

aos DIREITO DO TRABALHO 1-

4$14 DIREITO PROCESSUAL PENAL II 

4516 	DIREITO TRIBUTÁRIO II 

3$45 	DIREITO DO TIRAWALHO II  
.107 	EMPRESARIAl. Ii  

4540 	DIREITO CIVIL V IFAMIUA) 

AIOS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

4$41 	DIREITO EMPRESARIAL II - 

.1444 1 ESTAGIO 1 EM DIREITO PENA). 

r 

'

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 
 - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA 

-- CENTRO DECIÊNcIAsJURÍDIcAS-ccj 	
c~. 	

-. 	 (/'•St6q) 

FLUXOGRAMA: 47.9 (NOITE) - 57.9 (MANHÃ) 
PAGIPJAt '  

Créditos: 232 	Válido a partir do: 2008.2 	Resolução: 38106-9A107 	 a / 

14311 	FILOSOFIAGIRAI. 

14706 	EI.ASORAÇAO DO TRABALHO CIENTIFICO 

04.00 

02.00 

N005-H200-H305-H35 

Mil -A440-H300-H312-H322 
11354 - H385 - H391 .. 14707 - 5592 

.15112 INTRODQÇA0ACIÊNCIA000IREITO 000 -.. 

4$53 CItNCLAPOLITICA  

DIREITO CONSTITUCIONAL 1 

l&.i 1 1 * 

0$00 

452$ ANTROPOA.00LAJURbICA 	 - 02.00 

DIREITOCMLI(PARTE GERAL) 

- 

04.00 

.15711 DIREITOPENALI 	 - - - - 	 04.00 

4$55 INTROOUÇAO À PSICOLOGIA JURbCA 

11604-N5$1-H552 

14413.14443 

.1652.4553 14430.14507 -- 

H305 - H324 -14327-14419- 90124941 

.1552 j 	14609 - 14567 

4552 14605-14571 

-J 	14$56 

MOI - *202 - *303 - A204 - A201 
A234- RUI -H4$S 

4301 - 

4547 meta -14547-Ht4* 

04.00 	j .4507 -. 	 14110-NUS 

0400 H311 14545 

- 	 0400 

U11' l*Id;l 

.4511 14$78 

06.00 	-. 14644 

06.00 	
-- 

 1I515-14574 

04.00 	ElE - - aos H40l-H403-I4144-RUI 

04.00 4572  

04.00 4562 14544-14546 

06.00 	 E 4659 14613-14570 

04.00 4574 H375 

14622-14577 

.-- 	 -. 

04,00 4556 - -ISCO 

04.001 .  

1 

_________ 
1590 

- AltS-H409-14604 

A376-A$74-H447-H605 

04.00 	-. 4605 *336-14406-14504 

04.00 	:. 1577 14575 

04.00 .1505 

oo  1804 
4504 14620-14137 

05.00 

1*11:1 

$47 1 ,14, I1-I41$411-HSSO 

0200. flQJ 

04.00 	 j 4$04 - 14514-H641-145$2 

00.041 	 i:i;i- 
 
- 
	

14744 

- 

*2.00 

04.00 

i4.00 

4 ' 

e 



450$ - 

a" 

4470 

14473-14543 
0 

-' 
'1-) • o 
(,IP4A 

aol .4654 

4546 

14$" 

11510-14724 

4572 

4104 

4671 - J672 

46i0 

au-au 

4441 

ali 
au 
ao. 
4457 

ao? 

4515 

J$57 -J511 

aol 

4404-ais 

a.. 

4$33 

4101 

4437 

4406 

a 
au 
au 
as. 

aos 

1472 

*422 - *446 

*101-11101 -14110- Hill -mio- luze 

14$21 

14427-14163 

14$14 

14644 

14661 

14413-Meca 

H$17-M447-H717 

fl'rv] 

1 

au-au 

au 
'-7 

4643 

au 

-4643 

.J643 

mi 	DIREITO 00 CONSUMIDOR 040* 	- 	 - 

451$ 	DIREITO IMOBILIÁRIO 

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 02.00 

4624 DEONTOLOGIAJURIDICA 0200 

4543 DIRBITOAMBIE$ 	 .i: 1 	04.0.1 

DISCIPLINAS1F 
*210 LEGISLAÇÃO ADUANEIRA 0400 

LEGISLAÇÃO APUCADAAO TURISMO 0600 

14716 LIBRAS 0200 

n TEORIA DOE DIREITOS HISA)IOS 0200 

4403 CONTRATOS EMPRESARIAIS 0200 

aio 
: 

• DIREITO ECONÓMICO CCNSTTIUCIONAL 01 

4411 LINGUAGEM JURIOICAEPROCUÇAOTEXTUAL 0400 

4512 LÓGICA JURIDICA 
- 	 : 

0200 

.1513 DIREITO PROCESSUAL PENAL III - 0400 

4614 CONTABILIDADE APLICADA AO DIREITO 04.00 

J617 BIOOIREITO 02.00 

J621 DIREITO PREVIDENCIÁRIO 04.00 

rJ622 DIREITO NOTARIAL - 02.00 

4$23 DIREITO SECURITÁRIO 04.00 

452$ DIREITO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 02.00 - 

4$27 DIREITOS CULTURAIS 02.00 

142$ RESPONSABILIDADE MÉD*CO.HOIPITALA.R 02.00 

4410 DIREITO AO COMÉRCIO EXTERIOR 04.00 

441$ DIREITOAGRÁRIO 	
: 

04.00 
 

4416 DIREITO SANCARIO  

, J50 DIREITO INO4GEPIA - 02.00 

.05,112 DIREITO INDUSTRIAL (MARC A$IPATBNTE$) 0400 

- 	 4661 DIREITO PARLAMENTAR : - 04.00 

4664 DIREITO DA INFANCIA E DA JJVEHTUOS 04.00 

4566 DIREITO DO TERCEIRO SETOR 02.00 	- - 

4560 ORDEM POLmCA E CONST1TI$ÇAO (M.00 
BRASILEIRA 

4643 MEDICINA LEGAL 04.00 

4644 DIREITO ROMANO 04.00 

J666 CRIMINOLOGIA 02.00 

4$91 DIREITO DAS SOCIEDADES POR AÇÕES 04.00 

DIREITO PENAL IV4LEGISLAÇAO 	
: 

04.00 isol EXTRAVAGANTE) 

4747 : DIREITO MUNICIPALAIRSANISTICO 04.00 

1$40 EXPRESSÃO VOCAL 0200 

14726 ARTE E CULTURA BRASILEIRA 04:00 	- 

4444 TOPICOS AVANÇADOS DE DIREITO 1 	 - 04:00 

4643 PUULIC INTERS4ATIONAS. LAW 	 - 04.00 

Til? EDUCAÇÃO AMBIENTAL 	 - 04:00 

4402 INTERNATIONAL HUMAN1TARIAN LAW 04.00 

4$27 CULTURAL RIGHT$ 	
-. 	

-. 02.00 

- 4403 INIERNATIONAL HUMAN RIOHT$ LAW 04.00 



.JI» 	PRIVATEINTERNATIOHALLAW 	 1  04.00 J508-JI6t 

4194 	DIREITO PROCESSUAL CMLIV 	 - 04.00 	- 	 4174 

PAGINA ) 



LOTE 3 . PRODUTOS BÁSICOS  

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT MARCA VR uNrr VIR TOTAL 

CARNE SOVINA (PATINHO): carne bovina, animais 

sadios, de 12  qualidade, patinho; bife, fresco, conter 

no máximo 5% de gordura e sebo, 	isenta de 

cartilagem e conter no máximo 3% de aponevroses; 
Kg 400 MSE R$ 18,90 R$ 	7.560,00 

com 	aspecto, 	cor, 	odor 	e 	sabor 	característico; 

embalada em saco plásticos, transparente, atóxico, 

resistente, 	pacotes 	primários 	de 	01(uni)kg 	e 

secundário de 10(dez)kg. 

CARNE DE CHARQUE BOVINA: Produto preparado a 

partir de carne bovina, passando por dois processos 

intensos a salga e a secangem. Gordura máxima de 

15%. Aspecto não pegajoso. Cor amarronzada e 

2 
odor caracteristico. Produto deve seguir a legislação 

Pd 
/ 

350 MINERVA R$ 18,50 R$ 	6.475,00 
vigente 	Registro 	no 	5W. 	Embalagem 	primária: 

polietileno atóxico a vácuo co SDDg do produto. 

Embalagem secundária acondicionados em caixas 

de papelão vedadas contendo 30Kg do produto. 

EMBALAGEM C/SOOG. 

CARNE 	MOIDA: 	12 	Qualidade 	sem 	gordura. 

Apresentar carimbo SIF ou SIE, data de validade . 330 TUDBOM R$ 	9/0 R$ 	3.135,00 
embalalgem 	inviolavêl, 	em 	boas 	condições 	de 

/ armazenamento. Pacote com SGOg 

- 	 TOTAL R$ 	17.170.00 

Valor total do lote 03: R$17.170,00 (DEZESSETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS). 

r1 

11 

,ítt* 
'4c 

0 

t PAGINA/ 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  2019.02.07.1 - SRP 

Gerenciador: Fundo 

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

de Consumo, Genéros alimentícios, Material de Limpeza e descartáveis, destinados ao fundo Municipal de 

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

DESCRIÇÃO DOS LOTES 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme edital 

,7 

uO 
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, 28 de fevereiro de 2019. 

ri 



fra  

1 
te 

' 	PAGTNA 

A 
PREGOEIRA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMAMNENTE DE PREGÃO CCk\a 3 PREGÃO ELETRÕNICO N' 2019.0Z07.1.SI 
ABERTURA: 0110312019-AS 10:00 HORAS 
DISPUTA: 0110312019 .AS 11:00HORAS 

OBJETO: Seaeçlo de melhor picçosta pata ragis*ro de preços visando Sutura e eventuais contratações para Aqutsíçao de Material de Consumo, Gêneros aItm.nticIos, Material de LJvnpez. .desarth*. 

destinados ao Fundo Municipal deAsslselacla Social doMoaniciplo de Hoilzont&CE, (excluslvai ME e EPP), contormeespeclflcações coobdasnolernio de Referência. 
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE 01 - EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNO OTDE MARCA PR. UHIT. EXTENSO ML TOTAL EXTENSO 
ABACAXI PERCU tua ir rara dpc atecaxi, 
eso6e wmwn. ca'axterlslkas adCisnals com 
cuoae peso mêøods 1003 9, sendanos Osloose UIç D 424 CEASA RI 	6,33 ses reaIs Ri 	2544.00 

dois mil. qt.Irhanlose qt.arer 
mecânicos orTt,ts Co naliusel, e vorspcdes, equino reai 

- ajs4Dcia de suda%s narastas a~ e 
ra*  

BANANA PACOVAF' em Ç&tas te pinielra 

Quabasde. sr doa aspecio e cmos OrCØlO$, 

a,r, e ccbnaçdc uni$,nies. com  sopa Crise 

2 'rara. ce,w4o ser bem desenckca sem danos 1(0 BCC U$ 	4.03 
qjao reais eofl 

Ri 	2803.00 
dois ar onbs e citirca 

centavos mais 
!sccs e rr&aicos oiLr,30s do Ireniseo e 

T&cttos, ausência de a4iJ~ pa,sllas, 

aPis e sinais de  
LARANJA PÉRA: (CasCa lisae luslrCsa sem CaSoa 

miOl$. sem zorm W0»SCM úmidas, iro'ajas 

3 o seta, cberc %rr»lTadc) classe 35 (76nin 4 1(0 704 cEAS fl 
QIJinO mas eclnqterr.a 

3169,00 
ek mil, centoe sessaxae cio 

centavos mais 
meros de Slrrn: 103 cxvi, no inídirode 07% de 

- delelbos Qraves e leves ferirlOdos.  
MAÇÃ 	In nutra. espece nacional, aplicação 

alrueiler sem c . 	anos Asbos e mecânicos n ve reaIs e olienla e 
r'd qjlgierocs O iloronta e 

1(0 s vis cenlavos 
Ri 	3597.78 secensesessiiaecflo 

do maniceo e barsçcdes. ajsõnoe de su)oados. ceftscos 
oaraslt, aTnaçóes e shalsda apodicimerdo  
MAMÃO in rara acçaie paa caraciensSs 
adisicnias casslAosflo: A. sem da-os fisccc e 

O mecânicos olt,4os do na,usei, e earspcoles 1(0 534 CEASA RI 	
5 ,3 arco reais e qusenle 

2833 €0 
dois mil 00)009105 e cftescae 

- ajsênoa de sqidaoos 	oarasires, airaçtes e 
^,v£ vês reze e sessenta centavos 

MELC .APONÉS: classe Ice DOM 1(0 e '.0(0 
kg).ipoext'anomâxnoos%decaresgia.ese - irê 	ssesessenia DII L*1tCC1*)S e 50S$COã O 6 1(0 CASA 3,3 Ri 	i 
leves pennibace. sem W05. sem casca murcha ^195  reas e sesssrcacaiIancs 

VALOR TOTAL 00 LOTE 01 ___   16.53498 
deasseis mi. quinhentos etrinta e quatro reais e noventa iofto centavos 

LOTE 02- EXCLUSIVO ME E EPP 
TEM ESPECIFICAÇÕES UNO QTDE 1 	MARCA PR. UNIT. EXTENSO PR TOTAL EXTENSO 

AL-lO 	ROXO: 	de 	olirera, 	seta, 	a 	rõsta 

EnbaIsen cc 19 com idercitcaçk do produto,  
dezeroversaise inlrcvece,bsecraqueria 

1 Inata CO raatcarse ft520 de valea3e e peso (G co CASA R5 RS  
b$t. 

 

PITAM com raçisvo no nristêro da 
uertacatarcc reas 

%dojtura eco nnkís*10 ea saude.  
AOCBCRA: de çnaelva sçasentaco Treu se 
maturação 	W 	que 	Inc 	permIta 	sttv 	a 

c'y.oflsevhtee \ qulnheniDs e selerta e 
2 nwit,jlação. O bansDOIle e a CO,WYa;OO em (0 110 C~ 525 RS 

ocroções amuam r'fl 
cl reaisocu-quenceniauos 

DATA INGLESA exta liça rins e compacla 
denrco ser grauda, imerca se enleniliades. 
parastas e larvas. nialera lerteo e síldados. se00'easecini.erta 

3 sem deres Asbos e necMcc4 erlircos dc 1(0 240 CEASA R$ 	7.50 RI 	1.60003 nleoDcenbsreas 
matuseo e Ira,seo,re 	Ivre co 	ssldtcs 	de 

certj,cs 

- Iertlizsnles. devendo ser prollara,isrla ojânicos 
•í annwwnbt ________ ________ ________________ _____________ _________________ __________________ 
BETERRABA: sem baIas. de prraera QjaIcaIe 
bulbos 	de 	Samain, 	mêcio 	unlbtare 	sem 

KG 55 CEASA RI iievo mas eQrçshla 
RI 	247 

dizer= aqueceria e sove mas 
sarnentos 0J ~Ida sena Coroos estafas ou centavos e clnqie-ala centavos 
letra aceidos a  &jper1oeeswr.a  PERA: de prneia sair iria tesca 
compactae Arme sena lesões lo olgenOscaou 

5 mecânica. sem perluiações e cotes 1(0 F

CEOCIA 

ItO CEASA 4.08 quahO OU e orara e 
RI 	683,20 

seiscentos e otenla e vês mas 

com 	an-ate e cobra-ia urilcitres. isenta de 
OITO oenIa-tcs e lrte cenTavos 

/ 
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CEBOLA ROXA: aci çniidra quiIdse um ira. 

friict GUT9&ti. e lime ieq tuas. de cilwn  

• lelo. os icarca  ir pbiçdis e ccii.;. kg 70 CEASA RI 	6.75 RS 	 472.50 
1uwoceeaenla.s 

orce cerfz. reais e CIiIL&r.3 aiUutS 
£611 	Ir.,C'IM. 	ccen 	limalha 	4 	CCI3IIÇ$3 

CEIOJRA apeClai eI pVdrsrt SeI irL teci 

co"paclae Ir. ir,  lesOu de oIe,  Isca o., 

t*ckci Seu tt.Sj'ese ESt $3 	rito' 

7 w&aç&D inb,' 	Deseøo se rata. wI 1,11 103 .1 ASA RI 	5.25 
clnoorGfle1rret 

R$ 	 9450 
pci.ecsu,3selLaerIaecirco 

reais 
ara icai r*cino,s C(.JMOÇ co 'inibe s 

rnpn. asaincla Ce sqIaxee. pa-allis, 

- VTflJQIIS 1 SaIS de aindreo~c  

Ca€PO VERDE 	(stoIsYai vende. t ccfl). 
5*80 	*VI 	t.asite Ia,arro e cdoisÇlO 
j-t te, øsw'nofroos irni e MCI 

ara a .itn.Sas rara rn, e , 	e ..niC3 93ye;erta eOrCS1Ia e palro 
• nca"a 	r. ,w 3, 	de MAÇO, : [A$ RI 	ie: 

Sltai3s 
RI 	M4,C0 

reais 
RØØfl. w^e flU. 

ires 1 	e rtcbti Ofljl3;5 00 

- 
VnOG 	11580 Wta3ni O1 
w e-a  
PMNTXO VERDE 	t*s 	.e briCt 

rt#os. reina a •0.'s a' a w*rs3s 

seis ara isca. u.ckeas oIsda e KG 75 CEASS RI 	5' 
orc$ "se 3€: 

39350 
Wetsec.Wilje das rene 

,3Ds  
unuu*o . intuit. atara a ucain 

ais ncón. ira a WN  
RPfttiO n'ce ata tesim. flto, 
miçk tttWIII *M 1 ,,.D.t 1sr de 

to a imitas ilait a çiic '68 -,EIS-,  Z5 	-5: 
ai mas e ;rofl 1 wj .GIC,  1 O.seti e sesirta leal 

araa 1 Iria reli ro., e 140tN 

- 
se, ares isca . mecê-Icos atada e 

TOMATE VERMELHO ravc e cccra* 
. cana: Y5* 

cwmiWde ) bL. e IWW de 9~ nesta ai ease 'ri KS ??J EÀSA RI 	Y ' 	:c - sierti e oe4a, Ul 
Ou SSIIMI 	sele de "acta 	,1EIuc141115 

W011e sjoaJn, 	14en  si. ais,; 3,I,its c'a  

VALOR TOTAL DÕ LOTE O2   RI 	 10944) 
Sj mii. novezatos l oitenta 	oito ruise vinte cativos 

101103. EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM:: EIflC1F1CACØ€S UNO QTDE 1 	MARCA Pt UNIT. EXTENSO Pt TOTAL EXTENSO 

CARNE 	BOVINA 	IPAYNuO) 	ca'e 	torna 

munias s,duo,, de 1' quiujaje 	051.1ric. Me 

ftesoo, canis no n,k.Tio 5% 3c 	Jitifa e sito 
Iseatade ca1Iietn e cenu» ,, n*lro 3% di (G 0 :.54 RS 	i2S ,Iitieestsrea;e.Inla 

MOVltti5 	CO,l i50l10. sol 	cdcr a $r e orce ceqt.a.c4 
P5 	IOSW.CD d5iflilufl,ertsmas 

GaiaCllr4icO. 	entalada 	e, 	5130 	piMico 
h, flntpnnis ICSICO. leniun: paci. ptuiros 

CARNE 	DE 	C.IAROIJE 	BCVu'IA: 	Produto 

prepeslo e pai1 de cale bauM passando p0' 
deis pocessos nuns; a scup o a soça5gm. 
Conduta nlstua a 15% Aspeclo rào pegMcso. 

Co wwtoflta 1 0" cWacIulLsiCs Produt 

2 deve ~V a 14011.0k uloenhe  Ro?snl,  ro SF. PCT 353 REA1.EZA P5 	13.49 
tvze reis e qinnla e lI 	1321.50 

ouro rui. sstecera e .'rlee 
rcncerc..ca 0111 reste cWIqi.lrte cenlases 

Ewb.flvr 0.11*1. 	)iei'eeo ultxco e vicio 
so'I' SDO 	do (nod.,ls 	E ,rtau,m sicurcala 

socralconca 

 

em cal.m de p.pel&3 iodada 

001*110 33 kg do poam. 	EMBALAGEM 

CÁRIE P.ADbA a P goidade tsr çdsna 
ADI1G*1lS terfl)t wSuE 	OL SE 	de PC* 1 SABOR 	 ISEW!.ÂD  RI 	12.00 dozehias ti 	i950,Cu) tis uni icteceulos o tos.sonla 
waiete 	ertaaJefr 	•rvo*.e 	ri 	)3.s reais 

- co'içCes de awazr.ait Peccee com 533 __________________  
VALORTOTALDOLOIEO3 RI 	 19.14150 

da~ mli. cato, oSnia ,um 'cal.. cinquenta c,tilivbs 

Iu  

e 



»n, 
I$QITQ TPQ CREAM CRACK emoaIageii'  

4)g. es'talagen çinlra eu paccios de 4C0 
'< C:rsliItio 	rnirin'a 	trrha de 	iço. Dure 

ege1aI. irrito aç(xw e eS rs6ro PÂ imo de 
PCT 700 ESREL.A RI 	3. 60 

6s raSe e sassila 
2623.CO 

dei mil qul,I,ertcse4rta 

IaIe3)deptteiias.pnoadaçoçâcdelOg davos reSs 

00 DWJIO. L -ore de hrprezas e validade Irirana 

de 93 cias da data de eilrega co predito ReØsIro 

- 
rm mlnIsI*(oda sa ____ 

VALOR TOTAL DO LOTE O9  RI 	 14,193.00 
quebrae mil, cento e noventa t t4s reais 

LflTF IS. FX(tILJSIVfl MF F FPP 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNO QTDE MARCA PR.UNIT. EXTENSO PA TOTAL EXTENSO 
LEITE 	DE 	VACA 	Io,3a 	vca 	imigrei. W. 

e,taIem tevapSc. sair 01 11 ))Ir nloInaoes 
nilminpas. crcao do podim, mama 00 QJaIÍO uas e orara 

1 UNID 2.5W MARÂNCUAPE RI 	4.83 RI 	1233C.03 doze ni reais 
ltrcare prazo de vaidade e peso Tilijido. O oe,Iavos 

ptOJo ile'.wa te, r0315t0 ro nnstklo da 

MilctIItre e.bu mlnlsiéiloøa saãde - 	 _____ ________  
VALOR TOTAL DO LOTE IS RI 	 12.,00 

doze sItuas  

1 REFRIGERANTE: 9e121'Tossato'as:tola. Farto 1 	30 FREVO RI 	2700 viris eselemas R 5 	91C00 otooentosecezmas 

2 REFRIGERANTE: peI2Ittsstous:q.wera Feres 30 FREVO RI 	27.00 ,Irteeseteros RI 	3C.0) ol)3oenlosecezneas 

3 REFRIGERANTE: Per 2Itvsses:Iflta Farto 30 FREVO RI 	2700 virIeesfllãs S3 	SICCO orooetseøezmais 

4 REFRIGERANTE: peI2Ilcssatsnes:InIc. Farto 33 FREVO RI 	27.00 virleeseteress Fd 	BlOCO oT»oenlr€ecezmais 

5 REFRIGERANTE: r.eI 2 Itos so'es: àva. Farto 33 FREVC RI 	27.03 vlr,Ie e sete uSe RI 	SII)C0 otooe,Iss e dez mais 

VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA 	 1 RI 	 19.254.3* 
centos dnoiIo mil, duzentos e cinQuenta e auato reas e trinta e oito centavos 

Prazo de EntIega: 10 (Dez) das ccnitcs. a colar cadela doicethiertoca orce,, de ccqrra,00,borme eda 
PRAZO DE VALJOADE DAPRCPCSA: 150 (SESSENTA) DAS. ccYolTeateei 
Ceosieçsode que nos pneçosoler.sss estIOircIjldas 150$ as despesas hsco,Ies $oDreo bnecflerto efeenles a bbjbs, ercas soas e cen,as &IJS alheTites à eflcl*000tIetodeste IcRaçSo 
DeclaaIros. para Iscos osfns de drere que ctirpti,:s plarnile Os uJsiIzs de I'.iHaçaoeqJe rosca Caris PFOPCaIO SEnti CorfCmTiJad000l as exÇta do risnalreub cccvscatot (edital:. 
Cecmaosewessae letal ccrccdàrcle donos teIFOS CO odIai e 5*J% 3flOs 

DecJ&açk sob as mpaldacasctites. qie estam ecqjadras3 somo ncroemrçasa aos terrimos ca eg6laç 'o1Ie. r.to Dcssjit53 reitum dos inçcciirs,bs prevsts ro §4 do ato Y da eI Ccn3lemerTrr 
1238, Caso se enquadre nessa oonci;&o. 

Fsr.eleza•Ce. 2500 Fe,erenQ de 231 

1! 



r Total "TÇtenso Unir Extcoso Total 

9920.00 trinta e dois reais 
nove mil, 

novecentos e 
vinte reais 

9.920,0 1 

/ 

(tt' 'E4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 	 4' ir 
Pregão Eletrônico N°2019.02.07.1- SRI' 	 (5 XJI" - 

	

Secretária de Assistência Social 	 PAGIN4 

Data e horário da Disputa: 01 de Março de 2019. às 10:00brs   

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contrataçôes para Aquisição de Material de Co!Emo, 
(;neros alimentícios. Material de Limpeza e descartáveis, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE 

PROPOSTA DE PREÇO 	 .4 
Lote 03 r.xnrswo ME E EP? 

A tem 1 Espcciflcsçâwürscriçio 	 Unid Marca 9Lt ValorUnitirio VulorTotal Extenso Vali Liteasototal 

CARNE BOVINA ir.vr;Nl-ioa cante bovina, animais 
sadios. de ]"qualidade, patinho, bife, fresco, conter no 

treze unI. 
máximo 5% de gordura e sebo, 'senta de cartilagens, e trinla e itt reais 

quinhentos e 
conter no máximo 3% de aponevoscs. com  aspecto, cor, 	Kg' MAFRINORTE 400 RS 	33.98 RS 	13.592,00 e noenla e oito noventa e dois 
odor e sabor característico, embalada em saco plástico ceniavos 

reais 
transparente atõxico resistente, pacote primário de 01 kg e - secundário de  

CARNE DE CHARQUE BOVINA: Produto preparado a - - 
partir de carne bovina. passando por dois processos intensos: 
a salga e a secagem. Gordura máxima de 15%. Aspecto nfto 
pegajoso Cor arnarronzada e odor ca,zcterlsiico Produto 

2 
deve seguir a legislado vigente. Registro no 5W. 

Pci CAMBUI 350 RI 	36.10 	RI 	12 880.00 
trinta e seis  reais 

doze mil, 
o.tcs e oeent 

Embalagem primaria potietileno atóxico a vácuo com 500g e oitenta centavos 
oitenta reais 

do produto Embalagem secundária: acondicionados em 
caixa de papelão vedadas contenco 30kg do produto 
EMBALAGEM C:5000. 

- CARNE MOIDA: de 1 0  qualidade sem gordura Apresentar - 
quilo mil. 

carimbo do STF ou SIE data de validade, embalagem treze reais e 
3 inviolavel em PctL' LARIIDO 330 

feios  RI 	 <S 	.: irnwn la coito 
seiscentos e treze 

C" 	
arrnazenan,cnto Pacoc 

com 5009 
reais e quare ma 

2' cerjaos 

Valor Global do £i PTT' 	 " 	RI 	31.085,40 1\ 
trinta £ um mil e oitenta e etnco'-reaLq -e -ou,rcnta centavo. 	 - 	 - 

- Lote 04-EXCIÃJSIVO ME E EPP  

Rim Especl&açao/øescridu Unid 1 	MarelQuaat VitlorVuliário 	ValorTotal j 	Esteitsotolt F.tteaaoTotal 

FILE DE PEITO DE FRANGO: frango scmiprccessado. de - 
1° qualidade, peito sem osso esem pele. partes inteiras seu, 
tempero. caracterislico. sem manchas e parasitas, 
acondicionado em saco transparente. atúxico. resistente. MISTER 

dezoito reais e onze mil, cento e 
1 

embalagem primária pesando entre 1 k e secindária pesando 
Kg 

FRANGO 
600 RI 	tasa 	RI 	II 148,W cinquenta e oito quarenta e oito 

10k6 (entrega quinzenal, validade mínima de 90 dias da 
centavos reais 

entrega do produto) 

- SOBRE COXA DE FRANGO frango semi-processado de  
1° qualidade; peito sem osso e sem pele, partes inteiras, sem 

S%t tempero: caracterlstico, sem manchas e parasitas. 
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, 

dezessete reais e nove mii. 
2 

resistente: embalagem primária pesando entre Ikge 
Kg CUlI3OM 	550 RI 	17,50 RI 	9.625,00 cinquenta seiscentos e vinte 

secundária pesando 10kg. (entrega quinzenal, validade 
centavo, e cinco reais 

minima de 90 dias da entrega do produto) 

Valor Global do Li" 	 :- 	 RI 	20J73;00:- 1r=.r  

- --- 



, MARMITFX em topof Ttrrn.co com lança, r~ o' a. 
COPOBRAS 10 Ri 	90,00 Ri 	900.00 novar. reais no%tceI*oS (mis 

cor bonça Com IoOunidades  1 *S0mi - 
Ç PALITO PARA CHURRASCO pai~ & 	,ncomaiu 

irei TALZE 20 RI 	5,20 Ri 	103.0(1 
cinco cais e ' cesto e quatio 

ruoltiuso p(l Com 50 W~  vi nte tcntaos (mis ____ 
li 

PALITO PARA )EN1t paltto de ff~ 
C. REGINA lO Ri 	4,00 RI 	40,00 quatro irais quarenta miá 

:resiçt&rcia caís,, coe IDO unidades ____ 
ICe) POrt' 1'] ASI 	I*SCAK1 AVEL REDONDO: 250 ml, 

com u~p.oduk' filo louto. Íab 	 op,ncado eni pohp,Ieno. 
80 P5 	15.00 Ri 	1200,00 

mil e duzentos 
propno pata wr levado ao (reei'x'r e micro-ondas Pacote 

PcI PRAPIESTA qulnn 'cais 
reais 

com 	4 unidades  

20 	
PRAJOI)ESCAR1AVLL [-UNIDO cor k,tosa,21 cm. 

PcI ULTRA 

-- 

Ri 	500 Ri 	1.000,00 cinco ,tais mii real' 
cOm 30unidades 
PRATO DIiSCARFAVLI. RASO cor leitosa 2! cm. 

511)1 

- 

PcI i'C RS 	.0A RS 	900.00 Ií% 'cal irncÇt,iio, W.., 
- V(WII lO unidade' 

Valor Global do 1.410 KS 	1.028,00 
daeuels mil e vinte e oito resta 

Validade da Proposta: 611 lscncntal dia, PAGINA 

Prazo de Entrega: Contorne Edital e seu' de, dos 	

á 

meios. 	 o 

Declaramos de que nos preços ofertados estio ineluldas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a 

demais Õaus atinentes * execução do serviço objeto desta licitação. 

Declaramos, para todo, o fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa cana proposta está em 

conformidade com as eugênicas do instrumento convocatório (edital). 

Fortaleza/Co -01 de Março de 2019 

Li 



PREGÃO ELETRÔNICO 201 9.02.07.]-SRP 

LOTE 4- EXCLUSIVO ME E EPP 



o 
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E, 

E, 

CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÕNICO 1112.2019.02.07.1 - SRP 

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 

EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÉNEROS 

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 1 -EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação UNIO QTDE MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

ABACAXI PÉROLA: 	fruta in natura, tipo 
abacaxi, 	espécie 	comum, 	características 
adicionais com coroa e peso médio de 1000 9. 

RI sem danos fiscos e mecânicos oriundos do UNID 424 CEASA RI 	1.356,80 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 3.20  
sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

BANANA PACOVAN: em pencas, de primeira 
qualidade, 	sabor 	doce, 	aspecto 	e 	cheiros 
próprios, tamanho e coloração uniformes, com 

2 
polpa 	firme 	e 	intacta, 	devendo 	ser 	bem 

KG 	600 	1 	CEASA 
RS 

RI 	1.794,00 desenvolvida, som danos físicos e mecânicos 1 2,99  
oriundos do manuseio e transportes, ausência 
de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

LARANJA PÉRA: (casca lisa e lustrosa, sem 
casca 	murcfla. 	sem 	zonas 	amolecidas. 
Ornidas, mofadas e sem cheiro fermentado) 

KG 	704 	CEASA RI  RI 	2.886,40 classe 05 (76mm é menos de 81mm) tipo 4.10 
extra, no máximo de 07% de defeitos graves e 
leves permitidos. 

MAÇÃ: Ir natura, espécie nacional, aplicação 
alimentar, sem danos físicos e mecânicos 

RI 4 onundos do manuseio e transportes, ausência KG 366 CEASA 
7.50 RI 	2.745,00 

de sujidades. parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MAMÃO 	un 	natura, 	espécie 	papaia, 
caracteristucas adicionais classificação: A. sem 
danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 

1<3 534 CEASA RI RI 	1.068,00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2.00 
sujidades, parasitas, 	armações e sinais de 
apodrecimento. 

MELANCIA: 	In 	natural, 	espécie 	redonda, 
características adicionais classificação: A. sem 

6 
danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 

KG 510 CEASA RI 
manuseio 	e 	transportes. 	ausência 	de 2.20 RI 	1.122,00  
sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MELÃO JAPONÊS: classe (de 0,600 Kg e 
1.000 kg). tipo extra no máximo 05% de 

7 defeitos graves e leves permitidos, sem mofos. KG 406 CEASA RI R$ 	1.218,00 
sem casca murcha ou mofada e sem manchas 300  

- 

escuras, 

SUS TOTAL RI 	12.190,20 

1 

t 

25 



CARNE DE CHARQUE BOVINA: Produto 
preparado 	a 	partir 	de 	carne 	bovina, 
passando por dois processos intensos: a 
salga e a secagem. Gordura máxima de 
15%. 	Aspecto 	não 	pegajoso. 	Cor 
amarronzada e odor característico. Produto 

PCI 	350 DA FAZENDA 	
RS 	

R$ 	5.250.00 
 ' deve seguir a legislação vigente. Registro 15.00 

no SIF. 	Embalagem 	primária: 	polietileno 
atóxico a vácuo com sOOg do produto. 
Embalagem secundária: acondicionados em 
caixas de papelão vedadas contendo 30 kg 
do produto. EMBALAGEM C/SOOG. 

CARNE MOIDA: de 1' qualidade sem 
gordura. Apresentar carimbo do SIF ou SIE. RS 

3 data de validade, embalagem inviolável, em PCT 330 GOSTOSINHA R$ 	1.980,00
6,00 

boas condições de amiazenaniento. Pacote 
com 500g 

SUB TOTAL R$ 	18.430,00 

- Lote 4-EXCLUSIVO ME E EPP  

Item Especificação UNID QTDE 	MARCA 	VALOR VALOR 
UNIT. TOTAL 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO: frango semi- 
processado; de 1 qualidade: peito sem osso e 
sem 	pele: 	partes 	inteiras 	sem 	tempero; 
caracteristico: 	sem 	manchas 	e 	parasitas; 

acondicionado 	
em 	sacos 	transparente; 

KG 600 	REGINA R$ 	15,00 R$ 	9.000,00 
atóxico: 	resistente: 	embalagem 	primária 
pesando 	entro 	1 	(um) 	kg; 	e 	secundárla 
pesando 	10 	(dez)kg. 	(entrega 	quinzenal. 
validade mínima de 90 dias da entrega do 
produto). 	/ 

SOBRE COXA DE FRANGO: frango semi- 
processado; de 1 qualidade: peito sem osso e 
sem 	pele; 	partes 	inteiras: 	sem 	tempero; 
característico: 	sem 	manchas 	e 	parasitas; 

2 
acondicionado em saco plástico transparente; 

KG 550 	1 REGINA i R$ 	9,00 R$ 	4.950.00 atóxico: 	resistente: 	embalagem 	primária 
pesando 	entre 	1 	(um) 	kg: 	e 	secundária 
pesando 	10(dez) 	kg. 	(entrega 	quinzenal, 
validade mínima de 90 dias da entrega do 
produto). 

SUBTOTAL R$ 	13.950,00 

n 

vi 

w 
,/ .VI MEC 

12V 
Sb 	ar.iws 

Lote 	- EXCLUSIVO ME E EPP 

I tem Especificação 	 UNID 1  QTDE 1  MARCA 1 VALOR 1 	VALOR 
1 UNIT. 1 	TOTAL 

1 
/7 
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VENENO PARA BARATAS: tipo isca 	

. 

	

6 granulada Indicado para o controle de 	 DIPIL 	R$ 158,90 R$ 15.890,00 
baratas. coniposiçia Propoxur 2%. Caixas 
contendo 250 sachôs de 25g. 

SUBTOTAL R$264.423,441 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 909.174,13 (novecentos e nove mil cento e setenta e 

quatro reais e treze 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). 

DATA: 01 de Março de 2019. 

fl 



LOTE 4-PRODUTOS BÁSICOS  

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT MARCA VR UNIT VIR TOTAL 

FILE 	DE 	PEITO 	DE 	FRANGO: 	frango 	semi- 

processado; de 1.2 qualidade, peito sem osso e sem 

pele, partes inteiras, sem tempero; característico, 

sem manchas e parasitas, acondicionados em saco 
Kg 600 BONASA *6,54 R$ 	9.924,00 

plástico 	transparente, 	atóxico, 	resistente, 

embalagem primária pesando entre 	1(um)Kg e 

secundaria pesando 10(dez)kg, (entrega quinzenal, 

validade mínima 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: 

2 
acondicionado 	em 	saco 	plástico 	transparente; 

550 BONASA 9,16 R$ 	5.368,00 
atóxico; resistente; embalalgem primária primária 

pesando entre 1(um) Kg e secundária pesando 

10(dez) Kg. (entrega quinzenal, validade mínima de 

90 dias da entrega do produto). 

- TOTAL R$ 	15.292.00 

Valor total do lote 04: R$ 15.292,00 (QUINZE MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) . 

'~i 

- 	 '2 	 ij_238Z1_ 
tt P4GiA) 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nt 2019.02.071- SRP 

Número do Edital: Pregão Eletrônico 201902.07.1- SRP 

órgão Gerenclador: 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, Gen&os alimentícios, Material de limpeza e descartáve's, destinados ao fundo Municipal 

de Assistência social do Municipio de Horizonte/CE, (exclusiva á ME e EPP), conforme especificacções contidas no 

Termo de Referência 

Ficha Técnica Descritiva do Obleto 

DESCRIÇÃO DOS LOTES - 	 - 

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. 28 de fevereiro de 2019. 
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PREGOIIR. vA 
PREFEITURA MUOIICflJ. DE HORIZONTE 
COMISSÀO PERMAMNENTE DE PREGÃO 
PREGÃO ELEIRÕHICO N 201902.07.I-SRP 
ABERTURA 013!2019 AS 1010 HORAS 
DISPUTA 0II»3019 . AS 11:00 HORAS 

ikJ 3 

-4- 

OBJETO: ScIeIo de melhor proposta pari ngSUo de preço. nieando huture, .,se canteteçees pan Aauieàçjo dei_seis de Coaujmo. Gêneros ellmso(idot Nreqiel de Lhpeaa e øeecMttv*s, 

deednados ao Fundo Municipal de AsMNnda Sodi do Nunldplo de NoeizontetE. nduaua à ME  EPPI. oaafonne .6~ cddae se Tno de RSI$ncit 
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE Cl Exauswo SE E IEPP  

-iiir EWECSCACOE$ C QTVC MARCA PR. VOE. EXTUØO PR TOTAL EXTENSO 
A.SACÂX PERetA 	rel ooc &aca 
eSPIO' ((rum CS$W tcas XCO,36 co 

1 j411) 424 :'oa e n: reajo o. 13%ç wr cros6scc.t  AS 	€. 2514 
635 mi qinhutiequarelia 

Mj~ Ml 3 M~0 e p,jpyv. e QUSItO reS 

— 
asircia Os IuJdadm pnsltes. rações e 
tts s -aei•rtswn  
BANANA PACOVAN elT poas. de 3lIro18 

Quildade 0501 0000 iiøecb e onelts 0rcø3s. 
iarnaYio e coloveçio unliorm^ com na  Orne e 

2 Irt,o1a 0t.*qdow Dom desenvoMca semda,os KG 0% CEASA RI 	4.83 
q^ sei e cromo, 

RS  
RS 	2883(0 

1 ,1  ~ Ice e CIWU 

s4cos e mscfreccs alurcos do m&usdo e 

arsçales. aSno, de suldadu. pUas. 

wraçøs e sais a. aicbiwt  
LARANJA P€M (Cata 4aaeaiosa.seon 

tI.Ck& 1*" ltt%ai 8~ (neat rMÕa 

3 • ser ~ W~ asse 05 (lSenI (3 704 EA$A RI 	4.50 RI 	3.1664) 
mis 

4. $lern. 	0 Sf5. '13 fl.I» Oe 07% øe 

— MAÇÃ la nsa. espeoe  nsl açiiaØ, 

sirena, ses, Oa'1% rjscos e tscàrls orLna3I nove mas e OESte 
Vêi ml wnhena e novenlae 

4 KG 346 CEASA RI 	983 AS 	597.76 saIu ruia' salina e 0110 
00 manuseio e Panponss ~A 08 sullaoes Pôs coilavos 

alias,  én~e VMS % epecreomenlo.  
— MMIÀO: la visl espôcle apia. arsitn1sics 

adicionais cIMsllcc&, A sem damas nd,,s e 
$ n'ocá-ucos cnjndoe do mart440 e I'msco -tzs. KG 534 CEASÃ AS 	5.10 

cinmanouamr(a 
RI 	2.04360 

dosnl.cltceitseol*niae 
cere Hsmiae eaancnaa 

ausércia de suldideL 	flinS. esmaçâet e 

¼IELAO J4MS casa (de O.8X (9 e 00) 

e 
çJ.Tço adoro ltlmc05'41edS1ev1zrg.sse 1KG 5M*ases*ei.t flILSD.a.aeSSSSStJS 
-.n arr.ea sem n'o435 teor,  cata 	JCN 

CEASA RI 	35: 
neo. 

14(0 

ai iSdae Sri n'atinas .10106 
VALOR TOTAL 00 LOTE 01  RI 	16534,94 

dezesseis s4. ,.Soj8.e e 11945 e quito reis e fl~ e oco camar,cria 	 fil 

LOTE 02- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM ESnCJFICACOES UPC 1 	OTDE 1 	MARCA Pt UWIT. EXTENSO PR. TOTAl. MENSO 

ALPC 	ROXO 	4. 	5aI1e11a. 	ss' 	a 	'5645. 
Errbaem de 1kg com denOtação do ow', 

1 -nata do lalrtaile prazo os saldada e peso K(5 ID) CLASÁ RI 	195C 
0ewo4erease 

RI 	1950(0 
mh.lOveceflbJsecinquflula 

drqwnaoenuasot mais  
(bico P~ com rega, ao m111,~ da 

ABOBRA: de pintelva, wner'sO, Grau co 
naluraçk 	OS 	lue 	Pie 	çein'lla 	suJaorx 	a 

2 malioulaçlo. 	 .»nso'vaãc em o Pareçais e a (3 10 CEÀSÂ RS 	'2$ cvcomasenlrue 
AS 

Iãdtfleaailraeww 

cordiçles a»zxas 	.n e ccrduro 	ccr 
CIrCO ___

e  

BCAA 1v3.ESA seta 'si Mrm e ccrloacla. 
Oewco ser 7545. wte se emnsiadeS. 
,aras'a e la-vai -usa troco e sscaa.s. 

3 5° 	çç 4cr 	e ~k=G$4( KG 240 C[ASA RI 	7.S 54*5555 .m^ RI 	1 S3C.CO mil e v~ reis 
WiSbO e InW'5 Sfl  4. ~In 01 

— 
!ErSlzaves. oeve'ó, seI 	 o.glnccs 
ni-.— ,- 

BETtABA ir bl'.as, o. pimefla bIshiede. 
bUbcG 	Oe 	iNflaMo 	ro. 	urllcrmc 	sem 

(0 55 C€ÃSA 
cuarorealsocfrnanli 

7475C 
dlz&utsaquwerdaeseleremes 

Isqnertos 	 00ielIos tem covpc. eelianhcsct o Cer,a,co e (Irqierlu censos 
— 

CEBOÃ PE RA 	 iielra sem lama 'teta 
lerra adendos à suno

; 

 euline  

oPa7a e Ira, sem lesões de oncom fls1Ka ou 
$ mec8nca sem pedurações e cotei sem manchas KG 140 CEASA I 	C18 1(510 tese eotflae RI 	68320  sesanla CO»lte e itt 555 

— 
com larato e ccloveçao urlionies. sena de 
,uIdSoaâ&te(snat 

o) 

/ 

au 

ri 



0 

'a  

ná  

C(B&A R3M os p,,trs Qualda ir ri. 
 

lwt o,v5a?.a.  e A,,e set es&s. de arigen's 

6 Isiri OJ nrecw.rca ser peduÕs e cones li; 70 CEASA RI 675 
NS'II$OIIIIeIae qumocenlaewlenlaeoos 

dM0 OESte reais. c1uenacs1I.vos sem 	q.nas 	cEm 	are&nÕ 	e 	oob' 
- nlorurs. ea,!a 05 stillaOes pa'asIiz o laiv,  

CENOURA especa de prnelqa sem rarra fresca 

compata e trme sem lestes co :rçe 	Asta c 

mecfrlca uso flichada's e coles cEir UM~ e 
7 ~40 .flSom 	Dt.ero wgrada. SorrI kg IS) CEASA RI 	5.25 

orco rude ?C'e 
RI 	5" 

rc.nts e SitU leito 

dance 9~ e rrcintos crutos to ,wuec e 
cc clrrJoi 

trutt a~ Je 	d~ 

04€ P3 4PE 	c.torrra este e 
soros 	Weli oj$C.ade. WrsYt e xtaçk 
n$D1ra E.' )ewso1Sos. tire e ttxU. 

5 
urna de nrnotes 	IIUa.  WtGO 
vincase erwra a,yne, i'.e de residas. de MAÇO 53C CEASA RI 	10 

ir 'eue eo»'nta 
$5403 ro,eccnts o crnuenlsoqualro 

cenlw.cs faias 
leIltiflI 	Suldadas. Diraul 	e1~

., 

dorce 'uos O rru.cfrlsos onJt30s 00 mWz*o e 
YAflID3M 	pesado aaro.00.ialrn 0,150k9s 

VERDE 	llulos 	DCIII 	tina$,s, 

nIegros, lroJr4c oe 'Os '5cm de ccovølnren»s 

51111 danos 'sccS 	e mecánicos QÓj t $c$ Co K. CEASA RI 	513 
,*to ,a.I o 04 RS 	382.5C wtrtse criara. XIS late 

.sYans cafla (etanol 
rna%$eio e Iransçcnes 	aijséncla de cqidaes. 

REDO.HC 	1W») *.Na. 	teso), ra,Irc 

coloração J,A,rM%. 1r 	e ccr»Xt. ive a 

te resduci 1. Ie1l:aiias 	5f1) de ecjtfl%daóes. ftj3 'S MA RI 	'.SC 
Sfl't3secÍ,Lata 

1.26003 rildueneser4a%.rea, 
pni 	e Lava nata iarcsC e s&$ades. cor Favos 

ser ara Iscos • 'rekg 	oásoos dr 
wa%• _________ _________ __________________ ______________ ___________________ ____________________ __________________________ 
TOMATE VERMW4D rasto e Wcrsflo 

jrdbry,e., 	cnIotlslca 	plodjiE eebonat 

~~ 	loque e SEIO de paSSS "8"9$ reais o oiIerl 
11 03 229 KG 

 CEASA RI 	7j' RI 	17160) ril wlecert3s oduessos mais 
oj baldes Isonlo cc mEcha mwnucadins, <oItavos 

Dobres. suidides, lernigem % oitos deSlIze os 

- ossa'n alievai sua ae4ncIa e qwbcm 
VALOR TOTALDO LOTE 02 10.9420 

dez .1111. neescentoa e oitenta e oito reais e vinte mu~ 

LOTE 03' EXCLUSIVO 11€ E EPP 

Trem cptacAcõu IJC QTØC MARCA PR. IRIT. EXTENSO PR. TOTAL EXTENSO 
CARNE BOINA flT*O0 	cfl FOMt 
Vime. aio. de 1 Oulicade pauto. 

tesw a no rtro 5% de Qnin e 

au s cflceM. O co aes 1» ekit 3% n'TIO O Sfl 	as 	v" 
xc e420 FRJVASA RI 	25 .25 1). RI 	 SCO,03 dez mil e qttriie,ts es, 

sosn. 	n  .cect cor. 	e 5*0 Ic', 	09,talOt 

cnslt. rua , 
vazorn tirEs. ,safl ~ piras 

- de j '  :J1 Ii E se,j,jáflode lO (dflhkm.  
CARNE 	3E 	CI4AROJE 	BOVINA 	Pnduo 

reparado a o,rv de corro Dovha. paeetco P31 

005 3,tcesSC6 Inlerece; a eal3e e a secegeur 
Geedura ná,nra de 16% AIØC 	não çecso. 

Cor a,arrcraja e w31csacteiscc. Pioduir 

2 denve Seçui' a 09115aÇà) ogonio. Regt, ro $F P3T 35< REALEZA RI 	13.49 
t&iiSeqistse 

0111 	&721,W 
ri. semcs'e .'rcee 

Ertata9er ;rnãni polEiro talo) a ,êcuC 
Iva WWa $' real e crctot.a csacs 

cor 5CCç 	sc orulc. 	ErrealQena s.ctrCS,a 

r0ccnta .er cáza ae mcet vedada 

4 co rea E*M.*4€U 

1usa 	flsa 

 

P

:C:N: 00 SI Ou SE dMa O 
PCT 3 SASORCOSERTAO RI 	1203 ecoemali RI 

I'êsmil,o,ecer*)s,tossn 
~~ nvoea.. 	no'coas loas 

de rm&rr.e.t Picou  Cor 50) ______________  
VALORTOTAJ,DOLOTEO3 R$ 	 19.181.50 

dezenove mil, ce nto e Mente e rim reais e cinquenta centtvos 

LOTE Di. EXCLUSIVO ME E EPR 

1 TEM  1 	ESPECIFICAÇÕES 	 1 UNO  1 OTDE 1 	MARCA 	1 PR UNO 	1 	EXTENSO 	 PR TOTAL. 	1 	EXTENSO 

v,,~ 
~4r 



(f 2gÇ1 
tt PAG1OI 

- FILÉ 	DE 	PE TC 	DE 	;*bC-C 	Prça soai 
\ Çccflsa2ç 	. ".aIda 	eb) Ir 0614• 

Ir 	 0M1 	raras 	ser 	wr 
.nsrc: 	lo, 	ra.n,s 	e 	,wwlm; 

> 
- 

' 
ra 	e rtm'tae 7/a 

1 acacocor, *r tSx4 ~10 sjoe CC £00 E NOVA RI 	13,55 
cI'icoaenliyos 

010 mil. lrezo ,l 	a seIerfa 
Rli 	t3IO0 

mali 
resislerso. errealagen N'nora Desando ente 
:": 	kg 	o 	secu000la 	pesarco 	lO 	de4iQ. 
:erc'na ounienal. aIJa% rnlnlpa da 55 dias da 

1 

S~COXA CE FNGO 	rrrgc ser'. 
V~Se 	.,aiSe set ser' M: e 
w.. 	z,eee. 	'fls 	meras 	Ir' 	leVrWt 
:vaersvco. 	ao', 	mui1as 	e 	DesataM, 

2 aco,ociono es' 	SasO 	DIWÇC 7erspamr.le, 503  550" AVE '3V.' 41 	0,70 
o sellrra 745)) Q^ Mil, selecerice e oleila 

aIxI,o; insmnie; eMbalaçera r."0a 00181h 
/ 	

cerirncs e arco 	as 

ente 1 (rim) 19 	ie<i,rCála Deserdo 'Cid.z: kg 

erCeça w~ ali" 'n'rima te SE tias di 

- enaScp'tÕjt  

1mb reli, cento. dngnnia e cânco rioS 

LOTE OS. EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM 1 	 E5PICIFICÕES 1 	USO 1 	QIDE 1 	MARCA P4 UNIE, EXTEN5Q PR. TOTAL EXTENSO 

OVOS CC GA&IN1IA upa esta, atasse A, tranca 

O çtodt 	Si.' wesenli a. 	iÇ*13 rEcta, - - - 
XC nt A'..'c -S 	''. )j 

»SC3, 51(0 O 19e fl 	Strt'l CCÇ 	w~ 

 
VALOR TOTAL DO LOTE 06  

- 	 novimilmais  

Lati N. EXCLUSNfl ME [EPP 

ITEM ESflCIFICACÕES IJC OVOS - - MARCA Pt UNIT. EXTENSO PR TOTAL EXTENSO 

-ÇJCAR REFCNcC ataco co cata te e;a 

co,  asoect co'. crer, ,tç,ts. saco,  0e 
tu co szaose n ,mo Se fl%os e ,rnd$I 

"' 	
seio de 

KC 1100 FORPAII RI 	2.7C 636 real;. wierus 
3229,23 

VêS nu, Queijos e vime troe 

sj)cajes, ça'isluas, mwoiaIs wnusos e a_elrjic$ cerla',ce reais e vmie caniavas 

animas ou vegenus accçd(IOraøO 0(1 ÇIMO)) 
ataco valdate mirlina de  II  meses a ccrIs da 

TaIS te enleQa  
ÃR22 PÂRSOII,I?ÂCC niOsTe Ictço Src DX 5 

.-caaçe' c~E ' t 	cci, drsvcaçk 0 

2 rata do !t'ta'ie, 	Se 4itae noso. 	 craie XC 150) MESTRE CUCA RI 	3 it&S rias e o:e 4725(0 
QUITO ml Sel000tiiose  vilie e 

wiIaos CInco 1W 
DeIS lgjbo. 5 pto) CO.fl W regiSfl lo 

- nns(tdodaa$cuilua_e,tomh,islodase  
CAF É 	co lInTeifaí Qwuid, cc." sob da AB1C. 
sint Se gt ,.w1diI ou lermercatos e 
:nt Na ao' catvla auio a roseta esan. 

maio e 'aoCO nra e sato 
aWtSe PCI 9)S 3 FAZENDA RI 	5,2f 4$ 	4 23L0) Qual'o ml; eduzenlos reais 

QUO 3,5 çots na escale sereonal de zeio e dez, 
conierdo iroireza miavas de 	13k 	ctae 

pcoJbs 0% e uMdajs a» 51¼ acondbo,ado em 

SEJÃO CLRMÁ *' 	~a m: 
aTc 	ransoar 	'$r,e,,rfl 1,0.0. 

cccr 1 l- 	:ozntjbo de g'a,s 'leite e rosa 

cor" fiasse Definha e, o iaet naulezas, 
sujdades. Daraslas raiais ierrcScS e deimIce 

4 arle'as Ou ieoeueis cu, posam wni- 	niarócrso XC 43 IØRA R$ 
sesrea,sqsqlerIse 

RI 	 270100 tzeaflreM 

Çe'e 	CO'SJTO 	tuJmaro 	'IR 	CCr'Ø'nreilf 	C 
ar,a,ernrao 	tSdaSe mina te '45 das 1 

cl tua te eaeoa Drol W êtnaçSes 

,*0ta1 na rlosa9r Estrie o flri$*» 

ai 	rtjin 
rs,jÀc DE CORDA. %o 1 	cnibaiaer saio 

MbCO 	itaIsnalenie. 	'ieneecalraile 	1e0000 
cci, a El Coiwudo de 911OS Ínicios e 
cEm udade o n'liSte ,a e Lumae flouieza 

lÍ.taTe1 oltastz aieIIs artece e dee'b 

5 aires oç veQes o, cair trt.b 1  003t XC J5?.A R5 	000 t.5 'e., 4$ 	'&5 30 ni eooets 'ias 

se 	onto 	'ijtsO 	c, 	Cci .jt,_.W- 	E 

raIerr,rD "meias. nirila Se '60 ou o  
pwTr ia dia co crIaVa '3cm 'o' lrlcrn,açâes 
nuilcicnae (a emtSstn n,nlcrmo c iaI,btóia 
daaçrtjrljra  

7 

/ 

1 



(1 2fi 
Mt 	PAQ*1A 	. - BISCOITO reo CPEAU CRÃCK emwIage.r 

4O0. 	 is 4C(ç entalagem çrnála si naccias 

Consttu, rSnra 	'al-ta 	t'ge 	crwre 

ÇVJ J'IdQ 5ÇMI SI tVfl)C WW•O x t$sInteI*tsn DS vil, QUflStsev$t tÇT X ESTR' A Ri 	? . 52001 
'6&a e 29 de no,esa »a ca pcnçk o 4 W~ ruas 

t pradm 	i.e. 	o, 1-pala e .acxe nina 

os 9 d.r ia ia on trt.n 3, cco&to Rs)fl2 , r rislero ia sa,ie __ 	_________ _____________________  
VALOR TOTAL bO LOTE 09 RI 	 14,11300 

quatorze mil, cento e noventa e b4e rude 

anTe sI.flnaIennhlç r no 

iijW E$P€ÇIFICACÕtS UIC 	QTD€ MARCA PR. LJIT EXTENsO Pt TOTAL EXTVCO 
LEITE ( 	V" h~ ta. tora o( 

a ca' 3' 1 tU 	bwaGtee 

mftoua d~00 	&t• fltCl 0 oiworualseonenra 
RI 	I2C(03C øozeIrdreas 

I&nn. or 	de agiu. e pato miado O 
UNIO 	2 5) MA1GUAP€ RI 	4.80 

Contenta 

aroijIs 	ce..sa w 	mIaI!o no 	mIqntfrt, da 

agIlCtiItSa e.tj rineleroda saúde _________ __________________  
VALOTOuAL0OLOT IS  RI 	 12.00000  

4=81~  

1 FERU(TE g* 2te iMcnI wa Fado 1 	30 FREVO RI 	270,2 vi'ili e Se ruas 14 	 810.00 ott e eez Ias 

2 REÇRGERdJTE: pr. 2b,ssates gmanâ. Fado 30 FREVO RI 	2700 vhlee sete mias RI 	810.00 citOcslmoSedezneaIs 

3 REFRIGERANTE: w2 'bossatuos Lvarjt Fado 30 FREVO RI 	2700 «leetasde RI 	 810.00 cdotants. dez reas 

1 RuRlGEdTE: ps 2 ,os cobriu 	lira, Fado 30 FVO RI 	27.00 ae es má RI 	810.00 set. e iai ea 

5 ØiFRGERANTE Per, 'bos sacres m Fado 30 fl€VO RI 	27.00 acusas RI 	 $1033 i 	 e dez SOaS 

VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA 	 ---FR- 	 1*25134 
centos dazolo mis, duzenlos *conquanto e quatro rsals e trinta acha cantavas 

Prazo de E nirega lO Dez) dts ,1øos a ooniar da data rucetnn» da erdere de cançia. %nlcnlre edbat 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60[SESSENTA) D.S. collaunis ideal 
Oec*açkd. ia '35 çffiços caem rdwda CM atçnM IrChosnIe. wtm o trrecii.r), terna Irouti. ~§~*' 	 à a~ 00 
Decano., 5.. t.s os fhs ii ifl. *a c.rol&c. 5*fl Co .njtte te %tic&. çE rassa :310 Prtçca ccl r ccgtnds, as.. -&aJ. & nsflrilt w,.uo (. 
Oe,rr. ..;ritsà e tia cotcrikda ia, as aras do ~ essa nL% 

Deot liaio at aaeacas ca&t que sura snaSat cotc norvna Ice rcc 03 9~  ,çent IJO Dossuhi: r0 , das edr.ents PIClste no 54 so algo 3 calei Ccmpletnenta-  & 

•fl95 Cato sc rQaafl essa cflk 

íortaleza.Ce, 280e Feveruuo de 2019 

o 

'ali  

/ (Jy 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PAGINA PregIo F.ktrõnko N°2019.02.07.1. SRP 	 e 

Secrelári, de AsMaléncia Social o. 
Data e Horário da DSputa: 01 de Marco de 2019. às 10:001.n 

Objeto: Sckflo de melhor proposta para re1Siro de preto; aliando ruluna e eventuais contrataçta par. Aquisifla, dc %Isuensl de ('on,umo, 

(ners.t al,mernkiot. Material de Lâmpen e de.eanáaeb, det.l,nado, ao Fundi, Municipal de Aniatlscia Social do Munirii,iti (tc' Ilori,onlei( 'E 

PROPOSTA 0V. PREÇO 

- Leoas txçtt'sivo ME EI?? 	1  

li.. E.pSflcaçIe4leaaiçI. USd Mata Qsaat 	Vale. ('aliás VaI.r Taial r..i.. ('ali 
j 

t.i.., reis 

1UM Iii)' NA PA 	'115h L5flIC linina. 

•adsaa dc 1' q.al.dadr. patinho, htië. (laco, copiei no 

rn*ipTs, 

 

%'..W 	osd., e acho, seiso de cajitIqens, e 
sus mil, 

SIMa 4 mis isei. 
1 contei ia ,  ma'uno 3% de apoanrosci, 	aspecto (4 	'IS FRI NOR ti 	40) 	RI 	33.91 RI 	13.592,00 a 	mie a 

e sabcc ao.cicnuico. embalada cmi aaco plflbo — 	 1_a 

- 
u'sça_s'ctt 	tsco. rnulc_v. peca pcao de OIkj 

sr.4.deltSr - 
(ARNI 1)1 CHARQIIEROVINA Pmd.sopir.en4oa 

paoi.' de carne bovüu, passando P. dois pioeaaos 

imensos a salsa e a secagem 	Ciolmiula ma.na de 13% 

A,pe,,tt. oSa, peraow ('o, •mnu,a,,adj e ido. de. ei, 

2 	
c.cleoi.nco P,oduio dcae aes,,. kslaçio La ('AMBUI 3% *4 	3450 RI 	1211000 

SS• 
Rapo. 	SI F Fir*teLsjem panas polacukao aidago e ás a'o. ,__ 

a na. ca 5CÚ 	 5 inhsLagc 	nc,eia. 

em (asia dc pepcibs. sedadas 	rr4enco 

3adopo&ac E%1DAI.A(,ISlL(i3G 

- CARNE MOIIM.dc l'qualidedesemgorduta 	 - uavom,I 
Apenemar caninho do SIF ou 81V diia de validade, flei 1_li 

3 a~i.nobwtcoibo.icoo4.ks4c 	 PCI LAREDO 	'30 RI 	13.91 RI 	4613.40 aoaneeaa 

aTMIcnascflo Pt01C etlii '(Os "' 	• 

- 	Vai., GIØeI do Les RI 	31.013,43  
riais caie esil e aliaste e cinco mie e gareaia «ativei 

1 li 1 - 	beed&aclest.wkIe 	 1 UNi 1 	Marc. 	1 Oi.aei 1 Vele, UekÁd.I V~ T~=1 ~L—k   1 U,. T" 

iii F 1W neto DE FRANQO fr.a(c i.çtoctssa4i. 

& 1' qualidade peno um osso e nem pele, panes nrns 
mcii, wamiww.i  aea(ierw,co. W. mistas e p~ 

aconduc,nnadó riu isco teanspsienc. iiõ»oo. ,eiiilcnlc. 

enulislagean p.ouwia pesando cicie lk e sccmdins 

pesando lOkc  Icnmep qmsnvznl. validade nàuin.. 4.00 

doas d. ,."g. do produto) 

sosRicc»cAor-n;'coo trflosUs.peoctiaa& - 

dc 1 qualidade, peulo 1cm osso. sem pele, panes ornas. 

sem tetiQetC'. (l.!E*CuISb(O. seu, Is.,  puniotas. 

,coud.c,on.do em ssoo plisliçu, Ileuspastuse. ahnicn,
KG  

- 	reliilcntr, cauitaalircni psiní.ia pesando entre lic, 

ecundana pesando IQk. a,sws q.mueuul,  

amima de 'A) Jaaa da ermp da pnidac, 

Salee (;label de los 
-4-, 

FRANGO 1 coe' 1 RI 

OCIDOM 	550' 1 RI 

desosin nau e noe riu, cenlo 
11141.00 cliquesis a oito qusri,nu e d 

tnmivOe 	riais 

cwr 	. 	rolem, 
ci'.qatdh 	seiws,Isv a 
ciclo; 	e once 	riais 

1.04,0 
 

usu.sJ ufloirxnsaks.na. tÍeld Marta 	4Q.S vei.rtusaísI VeNeTas 	Cam~ - 
F1Lt Ut PtIXt P.aSÇ,A 	fO.do 'Nnas vs 
potra 	Og a 300g1 :oevlado Crsmiposuao carne de 

pene sem amicais. oiça, e espu*moa Produlo sai saiais 

dc alieraçio lissa. qulmica ou n.xrobiolç4jsca keisuto no 

seavaço de immipeçio Feminil SlP"I)lI'ÚA e coinpuos'anle nova mml 
& reguaimo lo pacijato nos oi5ic e 	petiMas de PcI JC P€SCADOS 	' 	310 	RI 	32,00 RI 	, ,io,00 ate da rasa w.uc.sosu 
5acalr,açin pais .00ueiuo da peses.. A—--" — nasa Teu 
cana sk pepelte em 10440~ aa.ar.a 
accedo ecos a leg.slaçio vrçese Q.mido áea. 
prod-ao desci. spocscmv data de (alincaçio til. Saiu. a 

'Ks da' tia" de valida& 

ValarciSel- T fl 	M2010( 
______- 	 - 	 ..nrnll.u.vn!!taeedaumnI. 



.ttui •1tc 

r: PAGIP4AT 

— OCARDANAJOS DL LAn.!. BRANCO; Taiaibo 
- 1 

13 I9Scm2IScmIiCTco.u50Sd.de, Pci MALI.' 	100 RI 	1.71 
,_à . .ei 

RI 	171.001 ~caluniou c.i.,eas. 

— GUARDANAPOS DE. PAPE!. PERSONALIZADO- 
— 4 T 	lq 5cm 	21.5c. ra 	se 	ôdes P1 GURAISOt 100 RI 	1.40 

— Is. 
RI 	140.00 

— MARMITD. nnshs.s.o.tedooda.comiu..C9. 
TERMICA LO RI 	76.00 RI 	760.00 nWN4t 	, ntiunloi e 

.JtCw'I 00 umd.dcs  
MARMITEX nu nopo. Térmico com anil. .edord.. c COPOBRAS RI 	90.00 RI 	$0000 dV5i5 ai, eonceIa. is.', 
5. 550 	J. cor b.. Co.. 100 w,14.do branca - 

PALITO PARA CHURRASCO p,Iita,dcmMcwaoci 
Pei TALZE 	20 RI 	5.20 RI 	104.00 

o c0 'ai. ,k'' qiao 

t rouMacis. ov.pou,o pci Z. M oaláulhei  

ta PAUTO PARA DFNti pd,tc.&osóevscáa c, REGINA lo RI 	4.00 RI 	4000 qe.uoIe.,. çu.tesi.ns• 
nie.ian. ;saa ccwi I W tsuds.dcs 

- POTE PL.ASI1CO I)IMARTAVE1, REDONDO; 250 

19 
mi, coo, iamps penduin Mc iõtxo. (abocado cai 

Pei PRAFESTA 10 RI 	15.00 RI 	1200.00 15511 
mil e ãiaae 

sp.opdcno, peepsio puaw Iei.do a, frui., e 
P.oc cc 	24 unidade, - 

4111'M 

PRATO DESCAR TAVLL F.ND0 ç a ~21cM 
Pd ÇLTLA 	70 RI5.00 RI 	1 	.00 — 'e... sei' i.s 

l't 1 	 'e 	 '1)1 RI 	1 cc, Ft 5 	'N;o.o:l W. vaia ncntc ei,,.., 10a13 
- PRATO tWSCAR 	1 RASO cos kiko. 	1 cm, p1 

ti unidade, L 
Vilar G4.S1 001.4. ri&oaa,00 

dn....k mil, ilic e alt, rede 

V.ke GLOBAL da PneS. PROPOSTA 	- - 	 1 	('RÔE i 

Validade da Propicia: 61) (wsstnha) di.. 

Pravo de Enirep: Conforme Edital e scus de'o, suecos. 

l)çcl.r.mo, de que no, preço, ofertado. nilo inclulda, Inda, as dapnai inçidenles cobre o fornecimento refcrenle a Iriliolos, encargo, social e 

deçn,ss Anus alinenleti à execucis, si.3 icn- iço objeto desta Ileilaçio. 

Declaramos. par. Indo, os nos de direito. que cumpr.m.is  plenamente os requsilos de b.bsi,t.çlo, que nona riria proposta cita eu, conformidade 

com si r,.êa,ess do insln,n.enlo con%ocslór.o (edital). 

Iorl.InatCe .01 de Março de 2019 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.07.1-SRP 

LOTE 5 - EXCLUSIVO ME E EPP 



CARTA PROPOSTA 	 f( 
,/

fÇ, ; 

riti 

fl 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.02.07.1 - SRP 

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 

EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÉNEROS 

ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICIPO DE HORIZONTE/CE (EXCLUSIVA À ME E EPP), 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Lote 1 - EXCLUSIVO ME E EPP 
Item Especificação UNIO QIDE MARCA V. UNIr. V. TOTAL 

ABACAXI PÉROLA: 	fruta in natura, tipo 
abacaxi, 	espécie 	comum. 	caracteristicas 
adicionais com coroa e peso médio de 1000 9, RI sem danos flsicos e mecânicos oriundos do UNID 424 CEASA 

3.20 
 

RI 	1.358,80 
manuseio 	e 	transportes. 	ausência 	de 
sujidades, 	parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

BANANA PACOVAN: em paras, de primeira 
qualidade, 	sabor doce, 	aspecto e cheiros 
próprios, tamanho e coloração uniformes, com 
polpa 	firme 	e 	intacta, 	devendo 	ser 	bem __ 

003 
RI CEASA RI 	1.794,00  £ desenvolvida, sem danos fiscos e mecânicos 299 

oriundos do manuseio e transportes, ausência 
de sujidades. paras'rtas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

LARANJA PÉRA: (casca lisa e lustrosa, sem 
casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidas. 
úmidas, mofadas e sem cheiro ferme ntado) KG 	704 CEASA RI RI 	2.886,40 
classe 05 (76mm é menos de SImm) tipo 4,10 
extra, no máximo de 07% de defeitos graves e 
leves permitidos. 

MAÇÃ: in natura, espécie nacional, aplicação 
alimentar, sem danos fiscos e mecânicos 

4 oriundos 
 

undos do manuseio e transportes. ausência KG 366 CEASA 7.50 RI 	2.745,00 
de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MAMÃO: 	In 	natura, 	espécie 	papaia, 
características adicionais classificaçao: A. sem 
danos 	fislcos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 1(3 534 CEASA RI RI 	1.068,00 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2,00 
sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MELANCIA: 	in 	natura, 	espécie 	redonda, 
características adicionais classWicaçâo: A. sem 

6 
danos 	talcos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 	KG 510 CEASA RI RI 	1.122,00 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2,20 
sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MELÃO JAPONÊS: classe (de 0.800 Kg e 
1.000 kg). tipo extra no máximo 05% de RI 7 defeitos graves e leves permitidos, sem mofos. 1(0 406 	CEASA RI 	1.218,00! 

300 sem casca murcha ou mofada e sem manchas 
escuras. 

SUS TOTAL 1  RI 	12.190,20 

/ 

20, 

ia 



500a  i  
SUB TOTAL R$ 10.430,00 

Lote 4- EXCLUSIVO ME EEPP  

Item Especificação UNID} QTDE MARCA VALOR VALOR 
UNff. TOTAL 

- FILE DE PEITO DE FRANGO: frango senil- 
processado: de 1' qualidade; peito sem osso e 
sem 	pele; 	panes 	inteiras 	sem 	tempero; 
caracteristico 	sem 	manchas 	e 	parasitas; 
condicionado 	em 	sacos 
tóxico : 	resistente. 	embal ag a' 

KG 600 REGINA R$ 	15.00 R$ 	9.000,00 

pesando 	entre 	1 	(um) 	kg: 	e 	secundár i a 
pesando 	10 	(dez)kg. 	(entrega 	quinzenal. 
validade minima de 90 dias da entrega do 

- produto)  
SOBRE COXA DE FRANGO frango semi. 
processado: de 1 • qualidade, perto sem osso e 
sem 	pele; 	partes 	inteiras; 	sem 	tempero; 
caracterlstico; 	sem 	manchas 	e 	parasitas; 

2 
acondicionado em saco plástico transparente; :condicionado KG REGINA RS 	9.00 R$ 	4.060,00 

 resistente; 	embalagem 	pnmána 
pesando 	entre 	1 	(um) 	kg; 	e 	secundária 
pesando 	10(dez) 	kg. 	(entrega 	quinzenal. 
validade mlnria de 90 dias da entrega do 
ptodiso).  n 

Lote 6- EXCLUSIVO ME E EP  

Item Especificação UNID QTDE MARCA 
VALOR 	VALOR 
UNIT. 	TOTAL 

- FILÉ DE PEIXE PANGA: interfolhado tamanho 
grande 	(prox.2209 	a 	3009). 	congelado 
Composição: carne de peixe sem vísceras. 
ossos e espinhos. 	Produto sem sinais de 
alteração física. química 	ou 	microbiológica. 
Registro 	no 	serviço 	de 	inspeção 	Federal 
SIFIDipoa 	comprovante

s:;o PCT 310 CA 6.063,00  R$ 	16,30 produto 	nos 	órgilios. 	 de SUL 75 
fiscalização 	para 	comercio 	de 	pescado. 
Acondicionado em caixa de papelão em 10 kg 
do produto. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 	Quando da 	entrega, 	o 
produto deverá apresentar data de fabiicaçio 
não inferior a 90% do prazo de validade _ 

SUIS TOTAL R$ 	5053 .001 

Lote 6-EXCLUSIVO ME E EPP 
- 

Item EspecIficação UNID QTDE MARCA 
VALOR ALR 

VOTAOL UNIT. T 
- OVOS DE GALINHA: tipo extra, classe A. 

branco O produto deve apresentar casca 
1 áspera pornsa, fosca, seca e limpa: não BANDEJA 200 JOSIDITH RI 	13.00 R$ 	2.000,00 

devem conter rachaduras, bandeja de 
- papelão com 30 unidades.  

SUB TOTAL R$ 	2.000,00 

Lotei - EXCLUSIVO ME E EPP 

Item EspecIficação 	 UNID j QTDE MARCA 1 VALOR 
1 UNff. 

1 	VALOR 
i 	TOTAL 

/ 1-j~ 

/ 

eI) 



'1 

k, 	~9_ - 
pRtItrrtRA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

Pr.Øo Cldrõnico N' 2019.02.07.1. SRP 
Secrdifl de Assistência Social 

Data e Horário da Disputa: Dl de Març. de 2019. às 10:0011,. 

Objeto: Sekelo de melhor proposta pari registro de preto. visando (usuras e e%cnivais cootratSCÕr. par. Aquisiçio de %tatrnal de Consumo, 

Gêneros allmenllclo,. %btcflaI de limpeza e dneanâ.cb, desUnidos ao Fundo %lun.cipal de Assistência Social do Município de IlonzonIcJCE 

PROPOSTA 1» PKl:(O 

Les, 03 EXCLUSIVO MC E LPP  
E.p.clficaç*oiDescrlçIo 

 

111,1,1 Marc. 
luI 

V.lorV&*arI.j ValnrTotaI 	E~* UM 1 
CAR\t III VIN• 	PATINHO, ,.sir.c I,,'v,r.s. sarnou 

de 1 	qualidade. çenrc. b,t.  reze r-1 
Ok • mnwnc 5'. de tn.4vsa c ,cbç tserta de cntdaptn. e t'Ma e 	eta 	

qwn.-..01 
1 tcr no wunet. 	'. dc qcec'To.cs com .,pecto. cor. KI, MAfle¼ORTL 	100 RI 	33.91 RI 	13.592.00 e nc'.cau. c.k' 	

nenu e 
c isSur 1.r.clen,I,C0. c,*aad. cm isco Øamco Clt.I..... 

Uaap*rvt.Ii s10,s.o. ,cnucrne. pacolc prnânodc 0114 
c.ssnnde Ilj 

CARNE DE CHARQUE BOVINA. Produto preparado a - 
F 

paitu de cwuc ha^ passando por doí, processos 

intento, a alisa e s,ecsIcm. Gordura másuna de 1534 

Aspecto rue, pcys)oio Cor .masron,.ds e t.ic, ___ 
¶ cncCtntbfl P,odsta dnc 550U 	lcea,L.flo u14.— 

POI CAMBUI 	3$0 RI 	SUO RI 	li 1*0.00 
Mat ie's reta 

nas  
- Rzper n' S1 1 .nb.la&cn prunS.. p'Iael.ena atoo e c.sesla re,Iav0I 

• 	 do piod, 	EttaI.en Irtardina 

cond.c,on.dc. em caan dc papelio urdida, on1enco 

3014 do produto IMUALAGEM (:5(111<, 

CARNE MOIDA de I- sem 	,,dwa .  - - - ouro mil 
Apresentar canmbo do SIF ou SE. data dc ,sl.i,dc. na r.aa.t 	

e 
cmtiaiagcm ,nvivli'eI. cm boas condiç. 	& 

P, 

LARLD() 

	

153 RI 	33.91 ES 	4 61340 no.tfll t 	,, e qoart. 

LflIUIcnhJtCnIJ P,,ce cclii 5(i0 crw.os 

- 	Val..Gkbald.I.w  R$ 	31.055.40  
teiMa ia., 1 . aiau, e cinco real, e goarensa c,.I.'os 

I,JftS. Irvíl ic,vnsarr na 

lista 	 Kap.eHIcakjIk,criçI. JUIIM Marca (liaat Valor  IJalhirlel 	Valor TSEr..-. ViM Eeeaa.T$S 

FILE DE PUTO DE FRANGO. fr.o.cn.i.çeacAsade 

de 1' quanda.* peito sai osso c seta pele. pan.. 	ZVS 

sem -mnpera c.,.cteflStO. seta maha. e paraisiat ri... 5 ,nz,m,I. ceatot 
Iida.WiadC) r' fluO VSflSPSJCflIC, iIÕtSo. itiístt*. 	

I( MISTER FRANGO 	600 RI 	35.55 RI 	II 141,00 eln.no. 	oliu qannha e cito 
mibsIaci.i Nilnfl peiM)JO eIite 1 14 eles indana csolavus rena 
pesando I fA, lenirega q.aaaau.sL 'abda.Jr nbnani. de 90 

dias d. rnlTra da p,odniol 

SOBRE COXA 1W FRANGO: hngo 4ensa'p.caoJa. 

de 1 ,  qual~ peito acm osso c 5cm pele, pane' ateira.. 

teto WOIÇCTO. CIaKIcTiMXU. teto OtCCIiJS r pirsitias. 
dceisete reis c sc'.t maL 

ECOd).OisdO es sao piasbeo flflt'rr'tt. 	 K 6UBLM 550 RI 	3750 RI 	r.25,00 ci,q.e.ta ..omwse 	ate 
icogeme. n.balqein laluam ~> cror 114 e tenlaipa r cinco reais 
.ccw,dina pcssndo lÜp. lc&lccs quinze".I. ua!aiade 

tesuma 

 

de 'lv' di.. ia cl,Ircsn dc, pindulo. 

:vv 	V.IsrGlobaldoLote 	 1 RI 	2tt73.0C 
- 	 ,IIM, mil, flhtcntfl o ie(aila e eiS rnS 	 - 

ltaa j 	EapecIl3caçsriçso Çaid Marca 	Quasi Valer Uakkrio Valer Total :Iatuu.L'nàt Z,Iat.Total 

FILE DE PEIXE PASGA u.iakW~ ta,,n,ah,e rinr.de 

(peoz. 220g a 300g), congelado, Cotaposiçi.' cume ele 

peixe sem .l.cena. oitos e eapuihoo. Produto sem ausus 

de alteraçso flssea. qunuica aia mscrobialógac. Rcneto no 
semço de impeçÃo Federal SIF.D(POA e comprovante 

/ 
de repstv do ptrd'ito no, 01$01 K PESCADOS 	310 RI 	3400 RI 	1 9*00 tias dois,,.,. .av.anto.e 
f.c~k pai :cmerr.o de pesado Acc..dxwo.do cai ,j_ 
.izadepaçel&orm 11'14dopodmo Rotulqcusdc 

secado coou. lcuiIaçao n5erate. Quando da n.Irega. O 

produto descia .p,c,rniat dato de Csboc..çso fio infeto, a 

W. do p, .,. ate 'sitIaste, 
______ _________ • ti 

valor Glê.Jà.casa 

í ~Jp~ 

5 

ff1 



- RIARDANAPOS D€ PAfli. BRA.\CO T 
- 13 19.Sc.s2I.Sca PCT50fl.la Pci MAIS 100 RI 	1.71 RI 	171100 

ve,Se ..ta. caio e 

- 

 rneoaivoa citares.-.. 

GUARDANAPOS DE PAPEL PERsoAuzADo: - 

14 T~, IQ.Scn' 21.5cm. PCI e. SOwÃdSn. PcI GIRASSOL 100 RI 	1.40 RI 	140.00 
'• e quite... 

qu.twuaota'o. es. 

- MARMITEX co' alumínio. teduoda. C. limpa. n-  9. 
Ce TERMICA 	LO RI 	7600 RI 	760.00 

iqle0 	.w, wNc.cn.. 

— Ç %I - ,,,  

MARMITEX cm u0çor TÔTAiCO CLM1I I'ITÇL redoadt 
' COPOBRAS lo RI 	90.00 RI 	40000 lotielaNal W.tc 	lai 

I.$50.cçeqnça Coa, IOO.r4sici  

PALA CHURRASCO 	& madre. ca PAUTO PA 
Pa TAI2E 26 RI 	520 RI 	104.00 

~casso. ala e q.o 

aba rç,.,Wmc.. 	ao Id coa Sí w..SaSr. ~sionismo reais 

Ia PALITO PALA DESTE peJitos dc madria umOU 
Cx REGINA lO RI 	4.00 RI 	40.00 qunro t..I, qusiriui tcM, 

TCflMMC.% (4111 çom 100 wód$e, - 

POTE PLASTICO DESCARTAVEI.KIPENDO 250 

19 M. CO... I.mp.. p,odutó fio lóxico. f.b,lc.do 013 
P0 PRAFESTA 	lO RI 	1500 RI 	1.200.00 qS... IS, 

mi: e duzefloi 

potipeopulefl, própno pira ser, lesado ao óeew e men, real 

ceda. Pacote c 	24 .aad.dcs - 	 - 

PRATO DES(ARTAtL FUNDO ca So... 21 a 	
1,01 20 ULTRA 1 	200 	RI 	5.00 1  RI 	1000.10 cItC0tSI iS TtI 

IF no 	RI 	I,ØO 	RI 	t0000 	re, te., e.e.c «de. reais 
>RAT e))) M AR! Ml L RASO cr 	ICÍU,SI Z1 .111. PC! 	

lo 

Víl.. Global do Lota 	 1 RI 	14.021.001 	f- 
dn,e.l, mli e vice, o oito -mil 

Vis GLOIAI. á Prense PROPOSTA 	 1 	IflPl 	1 
IVALÜR! 

Validade da Pn.poeta: 60 (sessenta) dias 

Prazo de EnlreKs: (omfonnt Edital e seus devidos anexos. 

Declaramos de que nos preços ofertados estão Ineluldas todas ai ilnpbas incidentes sobre o fornecimento coletaste  tributos. encargo, sociais e 

drenaS ónus atinenin à execução d sen iço objeto data licitação. 

tkçlarsm^ paro lodos o, fies, de direito, que rumpnmo, plenamente os requnit.s de habilitação e que mona cana proposta e.tI em conformidade 
com as et.genic.. do instrumentos eonsoeaiório (edital). 

Forlska.,'( -01 de Março de 2019 

eN 

í~/ \JV 
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Lotei 'EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação 	 1 UNID 	QIDE MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

ABACAXI PÉROLA 	fruta in natura, tipo 
abacaxi, 	espécie 	comum, 	características 1 
adicâøaais com coroa e peso médio de 1000 9, 1 

RI 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 	UNID 424 CEMA RI 	1.356,80 

3.20 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 
sudades, patinas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

BANANA PACOVAN: em penas de prneira 
Qualidade. 	sabor doce, 	aspecto 	e 	cheiros 
próprios, tamanho e coloração uniformes. com  1 

2 
polpa 	firme 	e 	intacta, 	devendo 	ser 	bem j 	KG 	zi: 	CEASA R$ 

R$ 	4,00 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 1 2.99 
oriundos do manuseio e transportes, ausência 1 
de sujidades, parasitas, armações e sinais de! 
apodrecimento. 

LARANJA PÉRA: (casca lisa e lustrosa sem 
casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidas. 
úmidas. mofadas e sem cheiro fermentado) 	KG 704 CEASA 	RI 	 RI 	2.886,40  classe 05 (76mm é menos de Simm) tipo 4.10 
extra, no máximo de 07% de defeitos graves e 
leves permitidos. 

MAÇÃ: in natura, espécie nacional, aplicação 
alimentar, sem danos físicos e mecânicos 

RI 4 oriundos do manuseio e transportes, ausência KG 	' 	366 	CEASA 7.50 RI 	2.746,00 
de sujidades. parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MAMÃO: 	in 	natura, 	espécie 	papaia. 
características adicionais classificação: A, sem 
danos 	ilsicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do KG 	534 	CEASA RI 

RI 	1.068,00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2.00 
sujidades, 	parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MELANCIA 	in 	natura, 	espécie 	redonda, 
características adicionais classificação: A. sem 

6 	
danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do KG 510 CEASA 	RI  RI 	1.122,00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2.20 
st.pdades. 	parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento 

MELÃO JAPONÊS: classe (de 0,800 1(9 e 
1 000 1ç9), l:pO extra no máximo 05% de 

RI 7 	defeitos graves e leves permitidos, sem mofos.! 	KG 406 CEASA 
3.00 RI 	1.218,00 

sem casca murcha ou mofada e sem mancflas 
escuras 

SUB TOTAL RI 	12.19020 

ri 
ti 

o 
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.02,07.1 - SRP 

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 

EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÉNEROS 

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. 



ir 
PA t 

SUIS TOTAL 1 RS 5.053,00 1 

Lote e- EXCLUSIVO ME EEPP 

Item Especificação 	 UNID 	QTDE MARCA 
VALOR 
UNIT. TOTAL 

OVOS DE GALINHA: tipo extra, classe A. 
branco. O produto deve apresentar casca 	 1 

1 áspera, porosa, fosca, seca e limpa; não 	BANDEJA 	200 'd  JOSIDITH R$ 	1300 R$ 	2.600,00 
devem conter rachaduras; bandeja de 
papelão com 30 unidades. 

- 
 

SUIS TOTAL R$ 	2.60000 

Lotei - EXCLUSIVO ME E EPP  

Item Especificação 	 UNID QTDE MARCA 
VALOR VALOR , UNIT. TOTAL - SALSICHA: origem carne bovina. temperatura 

conservação 4°C, prazo validade 180 dias, 
tipo 	tradicional. 	características 	adicionais 
embalada 	e 	resfriada. 	Deve 	conter 	na 
embalagem data de fabricação, peso liquido e 
registro 	no 	Ministério 	da 	Saúde 	e/ou 

1 Agricultura. 	Deverá 	ser 	transportado 	em KG 350 COPAVEL RS 	9.00 R$ 	3.150,00 
carros fechados refrigerados, em embalagens 
e 	temperaturas 	corretas 	e 	adequadas. 
respeitando a caracterlsticas do produto. De 
modo que as embalagens não se apresente 
estufadas ou alteradas, consistência mole ou 
manchas esverdeadas  

QUEIJO PARMESÃO: ralado podendo ter 
2 	conservante, apresentação em embalagem de PCT 450 VIGOR RS 	6.50 R$ 	2.475,00 

50g. Inspecionado pelo SIF ou SIE 

SUBTOTAL R$ 	5.625,00 

Lote 8- EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação UNIO QTDE MARCA 
VALOR VALOR 

UNIT. TOTAL - AÇUCAR REFINADO: obtido da cana de 
açúcar. Com 	aspecto cor, cheiro próprios, 
sabor doce: com teor de sacarose mínimo de 
99%p/p e umidade máxima de 0.3%p/p; sem 
fermentação, isento de sujidades. parasitas, KG 1.196 ITAMAIS RS 	2.60 R$ 	3.109,60 
materiais 	terrosos 	e 	detritos 	animais 	ou 
vegetais; acondicionado em plástico atóxico. 
validade mínima de 11 meses a contar da data 
de entrega.  
ARROZ PARBOILIZADO: classe longo fino. 
tipo 	1, 	embalagem 	contendo 	1 	kg, 	com 

2 identificação do produto, marca do fabricante. 
KG , 1 500 	ACHEI R 	70 $ 	2 

	

R 	050 O O 

	

$ 	4 prazo de validade e peso liquido. O produto . ' 	' 
deverá ter registro no ministério da agricultura - ciou ministério da saúde  
CAFE: de primeira qualidade, com selo da 
ASIC, 	isento 	de 	grãos 	preto-verdes 	ou 
fermentados e crus. na  cor castanha claro a 
moderado escuro. s/amargor, torrado e moldo. 
aroma e sabor característicos de regular a 

3 Intenso, isento de gosto riozona. qualidade PCT 800 PURO R$ 	5,00 R$ 	4.000,00 
global mínimo aceitável maior que 3.5 pontos 
na escala sensorial de zero a dez, contendo 
impurezas máximo de 1%. outros produtos 0% 
e 	umidade 	ate 	5%. 	acondicionado 	em - embalagem a flcuo de 2509.  

/ 

/ 

/ 
xi 



1 
4- - 

VENENO PARA BARATAS: tipo isca 
granulada Indicado para o controle de 	cx 	100 	DIPIL 	R$ 15890 R$ 1 

6 baratas. composiçâo Propoxur 2%. Caixas 
contendo 250 saches de 259. 

SUB TOTAL 1 R$ 264.423,44 1 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 909.174,13 (novecentos e nove mil cento e setenta e 

quatro reais e treze centavos) 

PRAZO DE ENTREGA: lO (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 cana Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

DATA: 01 de Março de 2019. 
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ITEM 	 ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT MARCA 	VR UNIT 	VR TOTAL 

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

produto 	deve 	apresentar 	casca 	áspera, 	porosa. 
sdjV 200 REGINA "i 	17,00 R$ 	3.400,00 

fosca, seca, e limpa; não devem conter rac 	duras, 

bandejas de papelão com 3D unidades. - 	 TOTAL R$ 	3.400,00 

Valor total do lote OS: AS 3.400,00 (TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS) 

6 itt 
PAI 

* 
o 
9, 

PREGÃO ELETRÔNICO NI 2019.02.07.1 - SRP 

Número do Edital: Pregão Eletrônico 2018.02.07.1- SRP 

ÕrRão Gerenciador: Fundo Municipal de Asdsttncia Social 

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

de Material de Consumo, Geniros alimentícios, Material de Limpeza e descartáveis, destinados ao fundo Municipal 

de Assistência social do Município de Horizonte/CE, (exclusiva à ME e [PP), conforme especf Icacçôes contidas no 

Termo de Referência 

DESCRIÇÃO DOS LOTES  

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

'Jdrd,ItIa 

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

tributos, encargos soc ais e demais ânus 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). 
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& 
PREGOEIRA DA 	 u ' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSAO PERMAMNENTE 0€ PREGÃO A PREGÃO (LtTRØWICO It 2019.0207.1-SRP 
ABERTURA: 01iU12010. AS 10:00 HORAS 
DISPUTA: OI'032019 -AS 11:00 HORAS 

OBJETO: S.I.ç4o ds ,n.IPo prQÇouta pata fIgMIrO 0* preço, nl,ii,do lemas  enntuS; contrr$6.. pa AqçflIçIo  0' MM,.1.1 de Coi*jmo 3b'nc comeatoca. Mate.w 04 Lripez, . oe.carte. 

destinados ao Fundo Mun.cipal de Aslsstkicia Social do Mun.cip.o de Hefltcint.CE, ezcluvn a ME e EPP). ccaIennnw,oøcaçõn cc,cd., no Tsn,.o o. RVrfrcis 
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
LOTE *1. EXQ.USNO ME E EPP 

ESPECSCACÕES $C OTDE MARCA PRflT. EXTENSO PR TOTAL EXTENSO 
.BA:nI 4LA P,.a ,rafl ,çc atar!. 
tg*e ,ru' 	wfl'tIEM aiWai con 
ifl4U*iOIb103* IQL; sum~vmSe CEASA R$ 	60) sireas It 	 254403 

doia mi, 	 Jn!IenIosagunft.a 

nKhcoc or.113c. do ,atLssc e TrgctMs. 
.s4.c. o. IjJci3n ;Nhi -ai ~ e tias  
BAbANA PACCV44 	alt çctas de olmeiro 

lI.SIdro, sabol *XM. .sMcb e ;!Iei'O$ ploolos. 

Mirro e cocraçki LfdICnrdL  001'  DtI)a mie e 

2 lnIla deverco sei ten dese,'.av.ja, sei' darce (3 (cl: CEASA RI 	
4gj QJtt •S e C'lefM cos MI. C*Cql)se 

flsi,,s e 	r*:arI:ot 	cru3:s 	do 	anselo • 
 

earsçcs. 	Mjs*tS cc 	s.$caies. 	3atrJz, 

LAAMA PÉRA '.MCJ III e teStes, ser cw 

nfr.a ç4r :1as w'leCdM. LflCaS 1.71Km 

3 e me- 	:e: 	er'.ai. 	Cõ 	'frrr G KC rr14 EA34 RI 	£56 
neo. 

14 	3IMX 
t4611 

'tias 
'W'C4 3e 	l.r :ro e?. rc taautc cc 

MAÇÃ 	1 ialara. n9bse WOIIJ 	eplcaçk 

aneit 	$0,  CaI 
 

fiscos e ,*:fr1005 )ntrcos re.e reMe e cserl.ae 
0 61 nI Qjn!lerrxs o roiwi!s e 

XC CEA A R5 	983 RI 	3 S)'38 Isp 'tas e seio'!,, eH: 
do 'iwt000 e $rsal*i aM,oa te Sj'ØKO$ P$t CII't..t. 

C efl-.I,OS 

- IIIAPJÂ2 ri raita ospôCli Føaa CM 	15673$ 
JiO0118 :Lassiicaçk A. sem da101 liecce e Cleo) lesei os,mvea TI!. oltoerico e 11m11 

$ q,eck,ccs oreraios o W.05013 e varapcnas XC 534 Cf ASA 1$ 	540 
trelas. 

RI 	 6.3 
7* Mas 5 $StSe'I2 :er,a.c. 

ausircia Co mi)Cadit 	pNaVSL 	anra~os o 

MELÀ 	JAFÇNt5 :rsa ide )C "J o 
1 10 kg: exejTron-aln)2',e.sats;ra iese 

C CEASA RI 	363 
tsnseseu'u 

P4 	'Ml;: 
-  oà*- rt1esawue 

lene pin,4s. Is,  1.21t1 	ám 7iiLa TLflNI ra.ot r -es, e seseru croa 

It 	aq W!• WJCCPM C4:IJ&( _ 
VA

_______
LOR TOTAL DO LOTE Ol RI 	 ¶1534% 

_______________________________________________________________ e vWa e qsti re not. • oS cielavo. 

LOTE 02. tXCLUSNO ME E EPP 
ITEM  EWICIFCACO€S UIC 010€ MARCA PRUMT. EXTENSO PR TOTAL EXTENSO 

1140 	RCXC 	de 	plr'era, 	ia 	a 	pesa 

E"ibSo.', 0* 1k; cle, Iøeidcaçk 0) 5103ut6 

4 Mti 00 lErcatie. fie Ii yaIGa% O 1t0 '(3 CC CÍASA 4$ 	IO 
~191p0311 

RI 	1 ss:.ce 
rrootIse cmn 

;rcuelIa certa-ves reais 
ludO P'!dufl co" neto ,, ,nalero ci 

- arcUIbra e.bu ,IrI.*lo cal saiit  
ABOBORA de ouro,.. 	'eeeffMi3 VL  CO 

'tsk 	Iii 	cern 	K'i 	Oe'rl(a 	ajp€itar 	a 
QflDt4SiWUCNS 

2 1'XIDJ 	o r~ ia c:run 	ri (6 'lo CE,ASÂ P3 	525 Ri 	V750 
ze'cIQÕes Keojadm Ema O »nsr'c 	Cai 

cAto C.S 'lias ecran ctOv7l 

BAAA &SESA .,,'a Ija Inri e ctrosta 

39.wo, w 9-54a ifl de emndsdet 
Wfl 	e leias ris4 rio e let'0'»Ma 

) s,r• aos 'p,,s e rabias 36$00! XC 24C CEASA RI 	75 R$ 	•&('): n:eo»0,los'eam 

ra'ac • fl_ 	'Me os -sitia d 
CStJ,o. 

IertIZll't105 denrCo Is' ÇtbIWIa1(i1 Oika:s 

BETEABA sei,  brame de ri mei'a qjeIoe* 

1 
teJtos 	de 	IN'lmnI'o 	rodo, 	urllene, 	sel! goto reas  e cIaeerta 01151$01 e Cua'efla e Sele 1'I5 
lenTe-aos 3$ OSItO' sem capc.  e,fl,h35 CL te -mos O crIjerro CECJ'OS 

- MIOl Se.t,ç 5 5tO*4C1! gxMil,  
CEBOLA PERA: de pr.lou. $0') III?5 ITO%O 
ccrwacIa e rir4 ser' sCos de «,)i1' 511:1 Ci. 

ast0o.'' S4lSCbltSe 01111 1A e 1* 
nocã,9:a. se,,  ,irjra71ee e cedo, ar Irsctm XC 146 'EMA I 	4,88 RI 	53320 
(0,' tawio  e :ch'eh 	,,eoq,.a seria o. 
IiJEIt 	cnn 

.110 crI.c. e ',lrt celtJ.C6 

/ 
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- '(£ 0€ PEITO DE FRMGC WWW  wn 
\ 00 	0JII0.e. 	eis aio . 

1 
cas.lSv. 	ir 	macia 	e 	pan.as 

KG 6W AVE NCVA R$ 	1395 
 FiAS i IOWSfltii 

FIS 	6.37002 
o 	iii'. smjoists e soirria 

ioaøco" 	e., saco ewewea. toco CIrCO CE*ti 'ias 
M^,1 , 151114,1140, prni.ia p.sioac 411,0 1 

.r:' 	•ç 	e 	scca1e 	pnw 	5: 	Ctz)t9 

Ii''?, QuIizirj velG.iji ,,inna co % Ciii de 

SOERE W0 W. 1 RAPiGC 	Iii» ir- 

xocegsidc d6 V 1~144 p.11t 11ff 0150' 

tem, 	Dlii. 	Ofli 	rara, 	sem 

cncIervxo 	se,, 	nwchai 	e 	lirsia 

2 aonfticna$o es, sa:o ÇIIIICO tsiçinu; KG SSC AVE NOVA fl 
tiI• reili i soleira 

R5 	435.CC 
lUTO ml. seets e o'rui 

çsendC a»LCo msislerls ~tara olirsu. 
.iUcs 1 cinco 

cnl'e' :u'l: kg ewcliudk'. ç.sseIo lO:dsz) s§. 

erflça numA.. .ldac. m 'ri. de 93 da di 

- rteçeJccc0t 
VALOR  

riq.su e chees as  

« 	. nctuvvo iii cm t. DOtdOh'zt 
ITEM  cptc'acøe UNO OWE MARC' P%USIT  PR. TOTAL EXTECO 

1 1  
:dOSXGAL'.4A lcoutadsa&lrrco 

o C~ IIII — na — W= 
tStS Sacie V?CO t Cenir. Wt W~U 

txoea co ps& 3,' 30 .flieOfl 
0(3 AVINE Ri 	DD unze is R1 	903  

TOTAL DO LOTE 00  

nca.Mruèi 

OTE Ai. EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM ESPECIFCAÇÕCS UNO OE MARCA PR. UNI?. EXTENSO PR. TOTAL EXTENSO 
AÇJCAR REFlpA00 oteic Ci tese de au1 

Coir aspact Cer. clero ,tç.1,s, sgcr Ccci cais 

leo' ae S&N'OSI n ,r,o 00 9940p e uiniiCi 

maCrio de O.3%ç.. "Ir iinrcrish). Isento Ci 
XC 11% RI 	210 

Ccii reis e MaM. 
Ri 	729K 

$5 rjl &zra e *w e ro., 

pflInM. faleis. broco, e dente 
:CRIAM 

Crivo. mS'e .bi* csa 

asnais ou .oQeIMs. Eo.lbo,.$o em plailce 

dá ~Co VaIdace ri IIIiI di 1 • Irlili ~de 

- cata 	SIIleQa.  
*RC7 'ÂRS3.I1.40 rase b,,: "o, I • . 

e'rt4çr :srI*n)r 	12. cr c.rilIlcçk 40 

2 yzojt, rai,a dc '*rirailt. :relr de 	Sdeded sO 15 MESTRE ic. . 
ii. leAl e QJ(I1* 

RI 	£ T25.CO 
,at  mi. sente irei 

o, reis 
oeso Ic4t 	C yc0J, aveS 'ir reQst' rC 

'nat ca a7ofln .j 	a1c Ua  
AFE: de )*efl oakaie, us' Selt ci AeC 

.rc de ;ks r'et.rsn ct *rlrccx e 
is. ri co' tara tita ~Adotei 

s.Ta7J 	er33, e rc4, aO'iIi e saio' 

Csflifl3z de ~i n*lIt. itt Ci 9015 
P: 80? FAZENDA Ri 	2$ 

;rco we. e mie e 
RI 	420000 CVMt ,sl e øiJlei'Ia reAIs 

twoa Qjsdaco gcC.i 	4W alheei 'isa Circo teria-os 

35 or'a na ascm senora se leio i dez 

3'I5rCO IroJmza njxriso de 	5% 	mos 

p,odzta 34 e incide a 5 	ecrCboifl3 e', 

- erøalaas..vSC.ede2fla.  
FELÃO CAROC& Iço 1 	enbeIeir 	ISCO 
plisEo rrcpan Ie,rlicnnl. 'obido 

cciii 1 19. Corsoluco co çri raios e 50,8, 
cciii inCide OeniIida om Id. Iseili lrÇsnhM. 

5s441d5. oarasira valeis broco, e deite 

vIna.s 05 viçelis cai ÇCGSWI bPSO nQltolO KG 'J FI8RA RI 	5.75 
tire 	ii e 5y.  e Ri 	27J.X 1L2Err$ e selerra 

pai 	onsum 	'sjrao 	cii 	ccro,onelei 
trEc caMisa 

awaze,arrent V Idade minEi,, Ci lO dai 
pat' da dali de einçi Ceie tis,  rtaw 

nurConas ia irbiaQom ccrn o iTinIS*ic 

e. auitn  
- FEJÀC DE C0OA icei . «-oaqr sai 

azc tMSNenU 	we-'eG-.arenle *'sedc 

o, 	Co'osrnjidc se 7hZ iSJico e '0.01 
o, flte trios. ir e :sert weh. 

is.n~ cna maletas  'iros e Celros 
5 n'asOzeesvas2se,,naffifl'aI,nrflçtc• eG 20? EA R 	5 0 0.-e,.' 41 	1 5O, j) Til eC4tcer.tcreais 

Ova wsric ruat Ci 
rn.zier.rt 	elcC sinra di 13? da  

wj Ci Jach  35 flee Ce'e lei lprnees 

-sawas ri snbaQar coi'yne ) fl'tIV0 
I da 	0JI*Js1  
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