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LOTE 11 - EXCLUSIVO ME E EPP 



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

ABACAXI PÉROLA: 	fruta 	In natura, 	tipo 
abacaxi 	espécie 	comum. 	caracteristicas 
adicionais com coroa e peso médio de 10009 +  
sem danos flsicos e mecânicos oriundos do 	UNID 424 CEASA R$ 	1.356 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 
sujidades. 	parasitas, 	armações e 	sinais de 
apodrecinento. 

BANANA PACOVAN: em pencas de prwneira 
qualidade, 	sabor doca. 	aspecto 	e 	cheiros 
próprios, tamanho e coloraçio uniformes, com 1 

2 
polpa 	firme 	e 	intacta, 	devendo 	ser 	bem 

KG 	600 	CEASA RI 	1.794.00 
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 PÊRA. (casca lisa e lustrosa, sem + casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidas, 
úmidas, mofadas e sem cheiro fermentado) 	

KG 704 GEMA RI 	2.886,40 
classe 05 (76mm 6 menos de 1~ tipo 4W 
extra, no máximo de 07% de defeitos graves e 
leves permitidos. 

MAÇÃ in natura, espécie nacional. aplicaçao 
alimentar, 	sem danos fiscos e mecânicos 

4 oriundos do manuseio e transportas. ausência 	KG 366 CEASA 
,,, 	R$ 	2.745,00 

de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento 

MAMÃO. 	in 	natura, 	espete 	papa's. 
caracteristicas adicionas classificação A, sem 
danos 	fiscos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do KG 	534 	GEMA 
manuseio 	e 	transportes. 	ausência 	de 

R$ 	1.068+00 
2L) 

sujidades, 	parasitas 	armações e 	sinais de 
apodrecimento 

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

KG 6 510 CEASA R$ 	1.122,00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 220 
sujidades. 	parasitas, 	armações e 	sinais de 
apodrecimento. 

MELÃO JAPONÊS: classe (de 0.800 Kg e 
1 000 kg). tipo extra no máximo 05% de ' 7 	defeitos graves e leves permitidos sem mofos. 	KG 	406 	CEASA R$ 	1.218,00 
sem casca murcha ou notada e sem manchas 
escuras 

RI 	12.190.20 SUB TOTAL 

/ 

. 
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CARTA PROPOSTA 
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.0207.1 - SRP 

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

EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS 

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

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

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Lota 1 . EXCLUSIVO ME E EPD 



Lote 12-EXCLUSIVO ME E EPP - 
Item Especificação UNtO QTDE MARCA 

 VALOR VALOR 
UNIT. TOTAL 

SALGADOS 	VARIADO: 	tamanho 	festa. 
aproximadamente 15g tipo: coxinha, nsoll. 
empada de frango e queijo. pao de queijo 
recheado, camarlo empanado. todos de 1 
qualidade, 	devidamente 	embalados 	e 	Cl 	300 ATACADÃO RI 	35,00 RI 10.500,00 
acomodados em bandejas apropnadas para 
servir, em Quantidades que nSo dificultem a 
conferéncia 	(Embalagem 	com 	100 
unidades) 

SANDUÍCHE TIPO CACHORRO QUENTE: 
em pão de massa de trigo de 50 gramas. 

2 
recheado com Dl salsicha, molho de tomate. 

UNID 3.000 ATACADÃO RI 	600 RI 18.000,00 verdura 	e 	batata 	palha. 	Embalado 
individualmente em saquinhos de plástico 
leitoso, e em temperatura média de 65 

SUB TOTAL RI 28.600.00 

ON 

i i  a 

Lote 11- EXCLUSIVO ME E EPP  

Item 	 UNIO QTOE MARCA 
VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

PÃO DE COCO: com SOOg de V qualidade. 
Embalado 	em 	saco 	plástico 	transparente 
contendo 01 unidade, com nome do fabricante 	UNIO 300 ITAPAN 8,50 RI 	2.550,00 
ingredientes e data de validade. Apresenjar 
registro sanitáno da empresa fabricante. V' 

PÃO DE LEITE: com 209. de ? qualidade. 
Embalagem em saco plástico transparente  
com informações do fabricante ingredientes e 

2 ,PCT' 	250/ ITAPAN RI 	1500 RI 	3.750 00 
data de vakdade. contendo 100 unidades , 
Apiesentarr1stro 	sanitário 	da 	empresa 
fab.icante. 7 

Aø PARA CACHORRO QUENTE SOg cada, 
embalagem primária em sacos de polietileno 
de 	SOCg. 	Inviolados 	com 	informações 	do 

3 fabricante Ingredientes e data de validade, PCT 400" ITAPAN /'$ 	5,00 RI 	2.000,00 
contendo 10 piles 	Cornposiçáo: farinha de 
trigo enrlqueci@ com ferro, creme vegetal, sal 
açúcar etc;7 

PÃO PARA HAMBÚRGUE 	509, 	sem 

 
gergelim 	Pacote com 500g{ embalado em 

4 	saco de polietileno vedado, tendo especificado 300 ITAPAN 5.00 	RI 	1.500.00 
na embalagem o nome do fomecedoídata de 

rRS 

• fabricação e pino de validade 

SUBTOTAL! 	noo,00 

Lota 13 - EXCLUSIVO ME E EPP 

tem Especificação 	 UNIO 1  QTDE 	MARCA 1 VALOR 1 	VALOR 
1 UNI'. 1 	TOTAL 

/ 

1 
1 



PAGINA ( 
VENENO PARA BARATAS: tipo isca 

baratas composiçio Propcxur
c 
 2% Caixas cx 
	100 1 	DIPIL 	RS 15890 R$ l5.69O.O0\M" 6 1 granulada Indicado para o ontro4e de 

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. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N' 2019.02.01.1 SRP 

Orgão 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 alimenticios, Material de Limpeza e descartáveis, destinados ao fundo Municipal de 

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

-- 	 DESCRIÇÀO DOS LOTES  

- T!*ODUTOS•MSlcOS  
ITEM ESPECIFICAÇÕES UN1D QUANT MARCA VR UN1T VR TOTAL 

pÃo DE COCO: 	com SOOg de 1 9  qualidade 

Embalado~ saco plástico transparente, contendo / 

1 01 unidade, com o nome do fabricante ingredientes Und 300 APARECIDA' R$ 	6.00 AS 	1.800,00 

e data de validade. Apresentar registro sanitário da 

empresa fabricante 
 

pÃo 	DE 	LEITE: 	com 	20g, 	de 	li 	qualidade. / 

Embalagem em saco plástico transparente com / 

2 informações do fabricante ingredientes e data de Pct 250 APARECIDA $ 	3.20 AS 	800.00 

validade, 	contendo 	100' unidades. 	Apresenta, 

registro sanitário da empresa Fabricante 

PÃO 	PARA CACHORRO 	QUENTE: 	SOg cada, / 
embalagem primária em sacos de polietilerio de 1 

/ 
SOOg. inviolados com informações do fabricante. 

Pct 400 APARECIDA $ 	5,00 R$ 	2.000,00 
ingredientes e data devalidade, contpido 10 pães. 

Composição: farinha de trigo enriqi9Eida com Ferro, 

creme vegetal, sal, açucar, etc. 

PÃO PARA HAMIURGUER. SOg, sem gergelim. / 

Pacote com SOOt enbatado em saco de pobetileno / 
4 vedado, tendo espec.¼ao na embalagem o nome Ptt 300 ' APARECIDA R$4,00 R$ 	1.500,00 

do Fornecedor, data qi fabricação e prazo de 

validade 	 / 

- 	 TOTAl t1 

Valor total do lote 11: AS 6.100,00 (SEIS MIL E CEM REAIS) 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 (Novental dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme edital 

Declaramos, que nos preços ofertados estio 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 comas exigências doi ristrvirirrento convocatório (edltal. 

1 

á, 

2 



ITEM  D€$cmCAO LNIID QUANTI MARCA 	1 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL  

AÇUCAR REFINADO obtido da cana de açuar Com 
aspecto cor 	cheiro próprios 	sabor doce 	com teor øe 
saca'ose mínimo de 99%D'p 5 unade máxima de 
0.3%p sem te.msntaçáo sento de s&»dades. paras4as. KG 1 196 OLHO DAGUA P5 	 5 30 R& 	633880 
materiais 	tanosos 	a 	ÕIOMOS 	srsn.5 	Ou 	vegetas. 
aÕoonado em plástico alOoco vaøe mn.ma de i ¶ 
meses a coq*w da deta de entrego 

- ARROZ PARBOIUZADO: classe Cego frio 	too 
embalagem ccnt*idc 1 kg com idenetcaçio do procuro. 

2 marca do fabricante. prazo de val°dade e peso liquido. O KG 1.500 BEM CASEIRO RI 	 7.42 AS 	1 13300 

produto deverá ter registro no ministério da agncuRura liou 
ministério da saúde  

CAFÉ: de primeira qualidade, com $elo 08 ASIC, isento de 
gráos prelo-verdes ou fermentados e crus, na cor Castanha 
claro a moderado escuro. slamargor. torrado e moído, 
aroma e sabor caracledsbcos de regular a intenso. isento 

PCT 600 MARATA RI 	11.18 RI 	8.94400 
de 90$10 mona qualidade global mínimo aceivel maior 
que 3.5 pontos na escala sensonal de ze'o $ dei, contendo 
~ezas msno de 1%. outros Produ»s 0'k e umoade 
ate 5%. acønado s.n s.noaligeni a vácuo de 2509. 

FEIJÃO CARIOCA tipo ' - s4'talager'l 	5300 PlastCO 
transgatento. 	bermtticamsnte 	fechado 	com 	1 	kg 
Consetuido de g4os inteiros, e novos, 	com unhidade 
permitida em 10. isento impinjas, sujidades, parasitas 
materias terrosos e detritos animais ou vegetas que KG 40 FIBRA RI 	 7 54 RI 	301 OC 
possam torná-lo impróprio para consumo humano ou 
comprometer o ermazenamento. Validade mínima de 180 
dias a partir da data de entrega. Oeve ter infoimações 
nutricionais 	na 	embalagem 	conforme o 	ministério 	da 
agncultura, 

FEIJÃO DE CORDA tipo 1 - embalagem: saco plêstico 
transparente. 	hermetcanhente 	fechado 	com 	1 	lg. 
Constituido de glos inteiros e novos, com umidade 
perrrstida ea 	lei 	isento impurezas 	sujidades. parasitas 
mataras twoSos e detritos, animas ou vegetais que 

200 .lBRA RI 	 726 RI 	145200 
possam toma-lo '"Pró" Pala COCSIflO N~00 . 	 - 

comprcntets' o aanazeqwrento. Validade flnVM de 180 
d'as a partir øa data de entrega. Deve Wf .ilcemações 
nutnciomlais na emoalagern conforme o nhlnsteno da 
agnculLra 

FARINHA DE MANDIOCA: Farinha de Mandoca tipo 1. 
classe branca rina isenta de sul'dades. Produto obtido pela 
desidrataçáo e moagem de raízes de mandioca, tratadas 
por processos tecnológicos adequados e isentas do radical 

6 
oaneto. submetido ao processo de torrefaçio. O produto KG 200 KI ALDO R R 	1 . 080 .00 

. 
 

deverá ser da classe branca 	seca e 	na, ao tipo 1 e - 

classificado 	conforme 	os 	padrões 	do 	Ministério 	da 
Ag'icultura. 	Saco 	de 	pol-et4eno 	transparente 
herrneticam,nt, fechado por termossolcaQem na vertcal e 
na horizontal com peso 1Qu00 00 kg 

FARINHA 	DE 	TRIGO 	esoeoal 	com 	fernnnto 
caracismisticas 	cada 	dc 	Ligo 	ntdo, 	hmo 	e 
desgerminado. com  branca isenta de 94J$ades. prestas e 
larvas i'vte de fermentaçac moto e maceras temrc.oe 

7 validade minima de 03 meses contados a part r do KG 250 SARANOI AS 	 950 RI 	237500 
recebimento do produlo acondicionado em saco pratico 
transparente e atóxico - pacote com 1000 gr 	ameia 
condições de acordo com as normas de saúd&sarit*rias 
vigentes (ANVISA. 5W e outras) 

n 

n 

ri 
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PROPOSTA DE PREÇO 

PREGAO ELETRÔNICO N' 201 1.02.07.1 . SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais ccnt'ataçiSes para Aq.isçáo de MateiS de CO~. 
Gôneros Alimentioos, Material de Ln'peza e Descartáveis. desanados ao E .ndo Municipal de AststÕrcia Socal do Municipio de HønontejCE. 

LOTE 8-EXCLUSIVO ME E EPP 

9/111  



ITEM  DESCRIÇÃO WItD QUAN! MARCA VALOR UNITÁRIO j  VALOR TOTAL 

ADOÇANTE DIE1'tTlCO LIQUIDO COM ITEVIA A base 
de Stevia Natural, podendo conter edulcorantes alliS Qais 
sacarina sódica e cictamato de sódio, em frascos da 
poliebleno atóxico contendo 60m1. 	Não 	apresentar 	na 
composição xilitol ou sortitol ou Frutose. 	A embalagem 

UfUO 50 LINEA RI 	3C 5 	AS 	526 
dever conter externamente os dados de identificação e 
procedència, 	informação 	nutincional 	número 	de 	lote. 
quantidade 	do 	produto, 	número 	de 	registro. 	Deverá 
apresentar validade mlnima de 6 (seis) meses e partir da 
data de entrega. Registro no Ministério da Saúde. 

CALDO DE CARNE: acondicionado em embalagem com 
peso minimo de 579, contrdo 6 tabletes, a base de sal, 
gordura vegetal, amido. 0*0,01 	extrato de carne, salsa, 
aft. orcijma 	p.mentaao-reino branca 	noz-moscada. 

2 alvo. reatçado'es øe saoor glutamato monoaaõdltc e CX 140 IMGGI RI 	 3,10 RI 	434,03 
g.osaab diss00 	aromatizante e corante ca-amelo. sem 
gordura transgõniCa e sem glúten Deverá ca'W no rótulo 
ou impresso -a embalagem, oe forma Igivel, os dados do 
Satricarte a data de fabricação e o prazo de vaádade 

- COLORWICO: aknsnbcc, a base de unxaNn Embalagem 
pacote coa, 100 gramas com dados de idrtftcaçso do 

3 produto, marca do fabricante, prazo øe vaidade e peso PCT 430 SÀO BRAZ RI 	 2.50 RI 	1.075.00 
liquido e de acordo com as nonulas e/Ou resoluções da 

- ANV1SAMS.  

CREME DE NATA Ingredientes, creme de leites sal, prazo 
validade de 30 dias da data de entrega. Podendo conter 
vitaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto. 

PC 170 PURA NATA RI 	15,90 lIS 	2.713,20 
cor. cheiro e sabor próprios, inspecionado pelo SIF ci. SIE. 
acondicionado em embalagem lacrada, embalado em pote 
com SOOg 

CREME DE LEITE: ingredientes, gordura láctea. m'nimo 
35% apiesertaçio lata peso 395g. prazo validade 1 ano 

LT 450 BE'TANIA RI 	 4.30 RI 	1.971,00 conservação ambiente seco a arejado 	a base de leite 
orgem animal pnme'ra qualidade 

- CHÁ EM SACHES: embalado em caixinha com no minprro 
CX 24 MARATÁ RI 	 0,40 RI 	201,60 lo sad'ss. no saco' camomila 

CHÁ EM SACHES: entalado em caixinha com no mnimØ 
Cx 24 MARATÁ RI 	 0.40 RI 	201.60 1ó saanes, rio sabor Cidrena  - 

n 

1! 
1' 

1 

—ai 

• 	. 	1, 	 / 

PAGPNA ,&r 
VALOR TOTAL DO LOTE 	I. Rs  15.18  

LOTE 11 -EXCLUSIVO ME E EPP 
DESCRIÇÃO UN É QUANT MARCA VALOR uw;tARto VALOR TOTAL 

pAo DE COCO: com 5C09 de lqualcade Embaiaooem 
saco clãstw transparente. contendo 01 	 « UNID 

/ / pÂci DE 
OURO/ 

RI 	leis RI 	545400 
nome do fatrcante aigreciente$ e øata de nadada. 

levante Apresentar registo sanrtãrio da empresa 	 / 

PÃO DE LEITE: com 209 de1 quandade. Embalagem em 

2 
saco plástico transparente co m inforrnaÇ6e5!JSagjp 

'CT7 250 — - REMO PAN RI   	11,42 RI 	2.005.00 
ingredientes e data de validade 	contendo 20 unidades. 
Apresentar registro sanitário da empresa labrica 

pÃo PARA CACHORRO QUENTE 50Q cada embalagem 
primária em sacos de polietileno de SOOg Inviolados com 

 3 informaçÕes do Fabricante ingredientes e data de validado PC 400 SERVEM PAM 44' 	6.50 RI 	2632.00 

contendo 	10 	pies. 	Composçio 	farinha 	de 	trigo 
À enriquecida com (erro. creme vegetal sal açoca? etc 

PÃO PARA HAMBORGUER: 509 sem gergelim Pacote 
/ cr' SOOg entalado em saco de poê.etleno vedado. PC, SERVEM PAU 'RS 	 927 	R$ 	27660C 

espealicaõa na embalagem onome,fto fornecedor, data de 
fabncaçio e prazo de 1ali0ae ,/' _____  

- VALOR TOTAl DO LOTE 	1 RI 	13.71700 

t',Yt -nil Setecentos e c.nquenta e sete leais 

LOTE 13. EXCLUSIVO ME E EPP 

/ 

Vi 
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AGJWA 

MATO ocsc*nAwt RASO, cor leitosa. 21 cm. Do Cor, 
1 	 1% 	IARA 1 RS 	 4 soJ 

	
r N  ' ~ j~ 21 

Iw,.d-adn.  
VALOR TOT$L0O ww 

nite,tisrnil Weceintoee -nteeses'ease. "ecer'a.c, 

1 (ITF 21 . FXCltISFlJfl MF F FPP 

ITEM DESCRIÇÃO UNIO pu*rn MARCA 1 VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

sontAo TtRM1CO: coo' tripé, cor mole orei., coo' caoaçdade 
1 Data 9 iit'os. 'e:iplenle WrmoplMllcO. e féci de serdr, possui UNO 20 1MV1ÇIA RS 	19060 RI 	3.612,00 

uma loireira te e uma tampa superior 

- CAIXA TE RMICA DE i5OO*: com capacidade para 50 	nos. 
,ta,:o. ,ran:em a le'nDera!ura 00s produtos praniseo o 

2 .cc'<,c.mertr 	e 	g.tse 	Do, 	mesmos. 	Polifltl'e,o LPID 20 iSO IAS' RI 	120,40 RI 	2.406.00 
e.oa4o. noq.do  62 2crr 4q cor.p'wyento a 422c1 De 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	1,220,00 

sesrrW 3,jzerrtose."e'eas 

LOTEfl- EXCLUSIVOM E EPP 

ITEM  DESCRIÇÃO WtO gUAM! MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 
BOLA DE ISOPOR: Ia'uanho 25 riu. mulliuso 2': com 100 

PC' ISOPLA$T RI RI '02 CO 
unidades.  

20.43 

BOLA DE ISOPOR: [amanho 30 n"n, muiliuso. PCI cOm 100 
2 PCI 5 ISOPIAST RI 2440 RI 12200 

unidades  
BOLA DL SOPOR: tamanho 40 mm, muiDuso. Pct: com 40 

PCT 5 iSQPLMT RI 2700 RI 13500 
uneaes  
BOLA DE ISOPOR: tamanho 75 	rnrl, rnultiuso. PCI com 25 

PC 5 ISOPLASI' RI 30 60 RI 15300 

SOtA Dl iSØPOt t.maaPo 90 .,y*, mui PcI em 12 
5  20 5~ R$ 32.40 RI 324 00 

I,-,oaots 

I Acu 0€ iSOPOR: Med.das. 1' 1  conot.eeIo ) XOSOCfl 
8 UXD 300 1 	ISOPtAS' RI 9'.23 RI 2736300 

ilarcuraalúúmmen,aa 
VALOR TOlA . DO 1.011--  - RI 26.11100 

nte e Qto mal conto' noyenta e sei rea i s 

VALOR OLOeAI. DA PROPOSTA: 	 1 	 347.347A2 1 
trezentos e Quarenta e sete ml, trezentos o sessenta e sete rea is e oitenta e dois centa.os 

Prazo de entrega: Máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela adminstraçio 
Validade da proposta: 60 (s.sasala) dias. 

Declaramos pari toøoi os tais de dano. gje 'os preços ofertados ostao Incluias as despesas ncidenles sobre o fDmec,monto o'o'o'to a 
tb.Aos encargos soais 'demais Õilus ab-entes à execução do objeto desta I'c4açao. 

Declaremos pai todos os Foz de liStO Que cunnn'os plenamente os 'equinos de hab11a&3 e cie nossa Carta P'opo,ta está em 

ccrfocnidade cem as erglrcias de ,,st'tFrSMO convocatro :ad'J1 

0! De março de 2019 

* 
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Pr.glo FleIrdalto N°2019.02.01.1. SRP sais 	p 
Secrelífl. de AnbIIncl. Social 

	

kN* 
Data e Horário da Disputa: 01 de Março de 2019. ii I0:OObn 

()b1e1o: Seleclo de melhor proposta para registro de preço. usado futura, e nesolvais conlnlaçõn pala Aqalsiç*o de Material de Consumo. 

Ginero. .lsmenilcio,. Material de Limpeza e dncanÁve*s. dalin.do,a. Voado Municipal de AsÚHS Social do Município de llorI,oaleCE 

PROPOSI.% DE PREÇO 

lWm 	 Eap.clflcaçlolDucrlçto 	 Uald 	Marc. 	Qtoanl Valor Laidri.j Valor Total 	Esta... Vá. j Eu.... Tini 

CARNE BOVINA ÍPATINIIO) canse boutti&. animais 	- 

ud,i.,. de 1 qualidade, palmIto, bife, fresco, contei no 
mâ.uino 3% de goniun e sebo. ismais 4e cuustascns. e 	 sisia a ala 	

RiU 'lii. 

cante. n. n.á,uno 3% de aponeumses. com  aspecto, em, 	K4 	SIAFRINORTE 	400 	ES 	33.98 R$ 	13 59200 a 	5 	
qwshtnt • 

5041011 e dois 
tido' sabor cs,aciaistieo, embalada cai saco pllsItço 	 canu.oa 	reais 
fln.p.se,.tt siõxsco. ,eosste,oie. pacote p.Vu.SIIO de 0119 e 

- 	 Iil 
CÃRE DECHARQUEBOV1'A PTodulolxepaisdos 	 -- 
pan.r de canse bons.. pnsando po, doe. piticessos 

narnoos 5 sids. e a secagem 001401. anima & 
Mpecmn mao pefapsc Cor ursnçeizada e odai doj.t ml 
c.clm,oco Pyndido debt argOs a Ieg4l.Çlei stgt,It 	pt 1 	(Wlt3tl 	x51 	RS 	36.80 Es 	32*80.03 "s itias 

	
oltoer.i's 

no ME Esnb&agne pea'sa polocoleno atotmer 	 OiiSntsctnUvOa 
oitenta reais 

• vnosa, ci.. 	do paoôeao Fanb.iqet secsasJn 
acoadmc,oaados em cm de pce4a 'tdada, "'c' 	 1 
30kg do prods EMBALAGEM C 	 1 

- :ARNEMGD&&I ° qo.bdakieatce&a  

Apeeua em~ doSlFoo SIE. àdeutsdbdc  
3 .ab.Uç.arn.iomwLaboucsç6est 	 PcI 	IARED() 	330 	RS 	IE9*J RI 	•H 

anlsazemsalne.vo P.coee com 5(0g 	 . 

em 	 EspacIAe.çio/tJserIçlo 	 Vald - Mire. 	Qaaat Valor Lnitírloj Valori 

— 	
e sem pe 

FILE DC mio DL FRANGO: ú.iio g emm
p
qwcessado.ocess

i
ado. 

alidade. peito acm osso 	le, ane. nteirn 
sem lempato, ess.eteti.sico. sem imianchas e rSsitai 
asochoonado " sacei minoanem.uIotjos ''°' 	l(g MISTER FRANGO 	600 	RI 	18.38 R$ 	II 
eo.balagem pnnmâssa pesando emITe 11,9 e secindaiva 
pnasdo 10kg (colxcf o quinzenaL nbd.de mlsu.a de 93 
data da envegs do ptndmslefl 

- SOBRE COXA DE PRAMIO brita  seau-peocss.do  
de 1' qsaS,dade. pellO sal, osso e scan pele, pules miras,. 
ia teorçeto. ca,.awJntO. scan Manchas.  pnulas. 

t ISCO 

 

P1~ nl.pwts 	
4 	OUBOM 	550 RI 	17.50 Es 	9 

re$SISCUC. cmbalaget frL'M%a pesado ate 54. 
occit4mn pnado ICb Inata. qaaursnal ,,siodade 
• oa de 90 dia, da ecega do peoôsa 

tia.. via 1 Eslens. falai 

Jta.io tta,is ç.iii.tnii cesto 
cmaqutala e oito qussenla t Oslo 

	

ceslnus,a 	reais 

densotte reais e 1 	mio-se mil. 

	

cinquenta 	sei ,cnr.os e siat : 

	

,is.ts 	tosco tais 

II,. tapeclflcaçktDncrlefo 	 (Ind Marca Qunt 	Valor t'á.4rlo: 	valer Total na.a..us. 	1a.T.S 

— FILE DE PEIXE P.\NGA •mesIsIh.JounsanhuwMsJc 
(pios anua lOOgm, z~Lído Cnmpostçlo cinta de 
peixe somo nocens. ossei e espirj.oa Ptodss, sem smnuasa 
de .Imct'sçao fi~ qiunsica eis iiu'crobuo!oica RegisITo no 
seis-iço de mnapc4o FedeftI SIF;DTPO.% ecomp.iss-anlc sø,t tal, 
de .egssiro do piodoso soiS algia, compelonles de Pci 	)C PESCADOS 110 	RI 	32.00 	RI 	1 90,COi Inala ida, ruas a.,tctoi. 
riscaliaçio pua cosieso de pescado Aco.uds.-mm,nsal.r,s, 
caiu de p.pollo em 111kg da piodtao Rsmlsulagesmm da- 
acordo coma legsslafln s'mgeale Quando da rmmtmess, 
produlo deuse,ó apiesadar dai. la- la 5.mmtsA, na. ii la-mil 
90% do prazo de soLdada- 

Velar GiÏdo Lote 3 	9.930,40 
saie mil, nOvectalús e s'I,tt real, 

Ii 
1 



fra' 

ÇI114 Marca Quase Valor Umbirlo Valor 1.4.1 com e, Lates. T.t.i 

ADOÇANTE DibTtIlUO LÍQUIDO COM STEVIA A 

tu. de 11ev,. Nasal, podendo cofio rdu1otanies 
aoidScsan lacar... .cdac, e tu iasnaoo de sadio ciii frasco 

de gobelileao asnice 	.ua,k som: 'lo aptesat. a 

coeposaçio uld si, kab5o isa (stiot A elsibda$S IItlttltOle 

deve  crozet ea.waate as 4.dci de idetrnhaç-Ioe US ADOCVL 50 RI 	7.11 RI 	9.00 cinquenta era. 

procc&acsa. 	fo tição &jt%seen neKsO dc lote. 

quvatdadc 

 

da p.cJiaio, sano de 	)C'Ua 

IVi.l 

apevseaen ni.d.dc na. de 	n'ais 	pena da data de 

cnuqa. Rqturn no Minsaéno Ja Siude 

- CALDO DE CARNE içnndnnon.3scmembataeuncom - 
peso minguo Se 57g. conicndo stablete,.. bas, de sil 
gordura vegetal. anojo. cdxl,. eeto de carne. salsa, 

alho. e6c^ pimnnta.do-cesno btan.,.a. por-moscada. &zestoe e 

2 
clivo. tealçadota de seh,w Ilulímatu maítoteedico o Cx ARISCO 40 RI 	1.71 RI 	249,20 

uii tal . Itiesiva cunam 	lave 

:rnoapnaIo doaodsco, atolnfti'flsiie e coe -ante ~tio.sai. e alto oenhs.os trai e 'lata 

gordaaí iz.nsgãnica e tem Itlte. DesceS çoloes iio tõçWo cei.tsses 

opa .mpcnao na embal4ens de Io,ma lc,svl. e, dados do 

fataicarie. a data de fabncsçao r . vau de validade 

— COLORtRCO sa,.sa a base de snnr 

Eab.1acen p.cc* c 	100 PaDI, com dados de n 	e QuiUOadaI 

3 idcaçaodopodaaaadoftbncapiwDde Pd KJMIMO 	flO RI 	0.96 RI 	412.10 
.. 

donttaiae 

nZd.c peso bqaido e de atado "e na c- astraIs CIflUi 

CREME 0€ NATA L~ çresacdekttS. 
pravo de valada de 304.14. data da er* 	Ps -a.:. 
coata vuamuw e mana subaUnoas pcmød.t coe 

Pet FPJMESÀ 	1 ,0 RI 	20.00 as 	3 itoco ... tua qsncsa 
aspcclo, coa. cheito e siba. p.opesss. onapecscaado pelo 
SIFoaSIE. andsioeuado duo embalagem taasd.. - -- 
CREME DE LEITE lnjted.o.te, ptdwa Lciea nusmo 

33% sptesentaçlo lati pein 1953. prazo validade 1 aro. 
Li NESTLC 450 RI 	1200 RI 	5.400.00 	doa..... 

cinco mie 
quatoceatra 

- cotucn.çiu .n.bicmr seco e ntc1.do. • bise de Iene. 

,nnmssaLoassxuaaaslida&. 
(lIA EM SACIES embalado co. ca,turt. eu,,.. no 

CA MARATÁ 24 RI 	&00 RI 	192,00 oito 
ti  cenho e senta. 

suasmo lo saches.a'-_wt,çe _armoutula -  dois teus 

_ CHÃ EM SACIIT'Sembalada. em cassrSa coa, no 
Cx MARATÁ 24 RI 	$00 RI 	192,00 oito taaiu 

cento a noventa e 

a 1041cM.ao tabotç,dte.s,  deis leais __ 
CItA EM SAChES embalado em caIt.a cem' ao 

10 	U. 	sç.erva doce 

-t 

C. 1 	MARATÁ 	24 RI 	2,00 RI 	192.00 sito trai 
centos nose ta e n 

1  dois traia 

CHAfl4SACRIS ra'sbaladoea,.attrbaçoeao 
Cx MALATA 	21 RI 	$00 RI 	192,00 Slornaa 

ccstoenove,t.c 

lO sachei_oo,bo,kqielI  dasrea,s 

CHÁ EM SACIt!-. embalado e. ~ exies - 
ló a 10 sabes, no sabe' enaçi ecca es. coe catO. Cx MARATA 	24 RI 	1100 RI 	592.00  

«aro e ao.i_ae 

0 

ri 

tE (Ç\ 

PAGINA 

teu LXCLVSIVOMIflPP — 
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srt 

V~ T~ Lana. Vil ana. 

P&O DE COCO c 	: 	de r 	4i4e In 	em - / / " FiàtÍcQ 	s.-nparer.e:, cOisCtiiiLo 05 vaidade. coo' _I. 
nome tir íabnclalc in4rojicniei e data 1. .shd.d, Umd 1 PANEVITA 100 RS 	:.00 RI 	3 643.00 dc»'te 

•'pre.emao iegi.IOo ,aníttn.l da empeesa (,h,twW 

rÃoDrLcirE.co20g.d,lq.rnIidI. I:subaJagem  
em saco pIásO.ci iitupMemIC colo iníoiuiaçes do / 

2 rahnç.n.c in$vedien'cs e das. de Ô4.de. conteudo 100 Pci PANEVITA 250/ RI 	tZOO RI 	3.000.00 dourei.' ali na' 

unidades Apceseneaj tcgasuo s@~* da em$iteui 

- ¶ogcad.. -  
,gcn 	msna ria 	de p.I,rlilrnr de SV / 

15/$ 	3.60 
L 

Invioladas crer. ,rJónna,Ars do I.lni..víse ,ngnáei_.e GIPAN 1 400 RI 	214000 
OIWO Itt'S 5 

duramos e 
5*. de 1.11w1 :onteosk li) pá,.Coo pesiçk' S Cainha c.niavo, 

quatøWi tais 
te ,o cwq.eç.da afeno,  

41 Jt 
- 10 PAPA IIA.MI3URGUER0g.w floflia 

ellibtiadO cm no de pohetle.o 	dúo. k 
GIPAJ 

Cinveli 	1 n lÕ*OO) 
sai latscefllos e 
o wata reiso esp.ci&ido rJ ernba!a4cat anomedo k.p.da.da de ;;7 n - 

mar Glibaidø i 	 g.;j•;;1H;;.;;j;;.;;;_::::::: 



rt -. 

PAGINA / DE PAPEL BRANCO Tamabo um rol. 	va 'tniøI) J OLARDA.\APW 
19.Sce.21.Sa. PCTcom.50.Sdades Pci 	MALU 	100 RI 	3,7* RI 	111.00 

. 

- GUARDANAPOS D€ PAPEL PERSO.IZADO. 
14 
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um rale emio e qasa 
T~ 19k.. 21,k.. PCT c 	50 catda Pc. 	CIRASSOt 	ID) RI 	1.40 RS 	140.03 

- MARMITfl a. tino, redomá. 0 	5fl&S'O C. TtRMICA lO 1115 	76.00 R$ 	x0.00 
ue., sei. WWCnI 

is 
Ççe100wu4adt1 • tu.".-  o-o 

MAR%IJTFX en tuoçot Tcn,vco coca tawp& rrdøadto' 
c V0~ 

_--  
0 	RI 	90.00 Ri 	900.00 auWaIW* flOflCOS0000t 

I' 	ri 	,4 h,.", Cc.'. 1)) ia..d.Jct I0 . - 

pALiru PARA nCM. RRASCO pilital dc rn.dewa 
't  Pci TALLE 	20 	RI 	5.20 RI 	104.00 

us.  'ttuO O0 

ali, inisttncua. multuoso per Cc... 	C wt4adn - 

1* 
PALITO PARA DENTE pilulus de nadar. CD t 

c REGINA 	lO RI 	4.03 RI 	40.00 qaPnuu,  
leiat$çaçjna com 100 orudide, - 

POTE P1 	'TICO DESCARTAVEI. REDONDO. 250 

19 
ml. com tamp. produlo rio iõoco, fabricado em PRAFESTA 	• RI 	15.00 RS 	1203,00 q,uaz.r.., 
polipeopilono. prupns. pais.., lesado so herer. nucro- 

- 

 
rode P.toteçom24srS 

10 
PRATO DESCARTAVLL FUNDO cor leitoa, 21 em 

Pct ILTRA 200 Ri 	5.00 RI 	1000.00 0.c0 1081 	1w, 

DCI coo. lO W.!44de 

Viu) 	KI 	'5') 	RI 	1(151 	II ,  PRATO) DESC..RTAVEL RASO cor leitos.. li Cio. P1 II (lelO 	tSr. __________________________ 
Valor  V.,GlobalL.L.i. 1 R i 	14.024,001  

dnaneh mil 9vlute.oito reais 

VS.r GLOBAL da ?vn..I.PROPO!TA.- 	 1 	tUPI 	F 
•VALORI  

Validade da Proposta: 60 (nunCa) dia, 

Prazo de Loireja: (ontonne Edital e nus devidos anno. 

Declaramos de que mo preço, ofertado, oS. aclaMa, ledas as deape... ioc,dcntc. sobre o fon.ec.meraio refrrc'nlea Iribul,,. encargos sotia,. 

demaS õmus aluaeolea à etecuçio do acfl'sco objeto desta I.c.taflo. 

Ileclaramo,. para lodos os fim, de diretio. que etampnmo, plenan.enle oi requbito, de habilitado e que nossa cana proposta cita em contonn,dade 

coma, eIgimka, do inflrtjmenlo convocalõno (edital). 

Eoriakia/(e .01 de Março de 2019 

9 
17/M~ 
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* 	PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.07.1-SRP 

LOTE 12 - EXCLUSIVO ME E EPP 

FRACASSADO 



Lota 1 . EXCLUSIVO ME E EPP 
- 

Usei Especificação UNIO QTDE 
' 

MARCA V. UNI'!. V. TOTAL 

ABACAXI PÉROLA 	fruta Ir nalura 	tipo 
abacaxi, 	espécie 	comum. 	caracteristicas 
adicionais com coroa e peso médio de 10009. 1 RI 
sem danos fisicos e mecânicos oriundos do UNtO 	424 	1 	CEASA 

320 RI 135$80 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 
sujidades. 	parasitas, 	armações e sinais de 
apodrecimento 

BANANA PACOVAN: em penaa . de pena 
qualidade 	sabor doce, 	aspecto 	e 	cheiros 
próprios tamanho e coloração uniformes. com  

2 
polpa 	firme 	e 	intacta 	devendo 	ser 	bem 

KG 1 600 	CEnA 
RS 

RI 1.794.00 
desenvoFvda, sem danos fisco, e meckricos 1 2.99 
oriundos do manuseio e transportes, ousarcia 
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 SIm m) tipo 4.10 
extra, no máximo de 07% de defeitos gravas e 
leves pemiidos. 

MAÇA: in natura, espécie nacional, aplicação 
alinientar, 	sem 	danos 	físicos e 	mecánicos 

RI 1 4 oriundo, do manuseio e transportes, ausência KG 	366 	CEASA 
750 RI 2.745,00 

de sujidades, parasitas armações e sinais de 
apodrecimento 

MAMÃO 	'ri 	natura 	espécie 	Papaia. 
caracteristicas adicionais classrfcaçJo A sem 
danos 	fiscos 	e 	mecinicos 	oriundos 	do E 534 	cEAsA RI 1 068.00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 1 2 00 
sujidades 	parasitas, 	armações e sinais de 
apodrecimento 

MELANCIA: 	ir 	natura, 	espécie 	redonda. 
características adicionais classificação. A. sem 1 
danos 	Ilsicos 	e 	mecinicos 	oriundos 	do 

KG 	510 	CEASA 1 	RI 1 RI 1,122,00 manuseio 	e 	transportas, 	ausência 	de 2 20 
sujidades, parasitas, armações e sinais de 1 
apodrecimento. 

MELÃO JAPONÊS: classe (de 0,800 Kg e 
1 000 kg), tipo extra no máximo 05% de 

7 defeitos graves e leves permitidos, sem mofos. KG 	406 	CEASA RI RI 1.218,00: 
sem casca murcha ou mofada e sem manchas 1 	3.00 

escuras 

e 

a' 
fl44 

Li 

CARTA PROPOSTA ( 6  
PAGINA Ç 

PREGÃO ELETRÓNICO 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 MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE (EXCLUSIVA À ME E EPP), 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

SUBTOTAL( RI 12.190,201 

e/,", 



Lote 12- EXCLUSIVO ME E EPP 

- 
Item Especificação UNID QTDE MARCA 

 VALOR 
UNIT. 	1 

VALOR 
TOTAL 

SALGADOS 	VARIADO: 	tamanho 	festa, 
aproximadamente 159 tipo: coxinha, 	risoli, 
empada de frango e queijo, pão de queijo / / 
recheado, camarão empanado, todos de 1' 

<(35,00 1 qualidade. 	devidamente 	embalados 	e CT 30O ATACADÃO R$ 10.600,00 
acomodados em bandejas apropriadas para 
servir, em quantidades que não dificultem a 
conferência. 	(Embalagem 	com 	100 
un.dades)., "  

SANOUICHE TIPO CACHORRO QUENTE:  
em pio de musa de trigo de 50 gramas( / 

2 	
recheado com 01 salsicha, molho de tomate. 

4JNID 	3 000 	ATACADÃ0 RI 	6,00 RI 15.000,00 
verdura 	e 	batata 	palha. 	Embaladq,' 
individualmente em saquinhos de piá*tgb 
leitoso; e em temperatura média de 65'. / 

SUBTOTAL R$ 28.600. 

0 

TI 

fl 

BOLO ALIMENTÍCIO: variado, sem recheio. 
peso mlnirno de 500 gramas, mínino de 	UNID 	300 	RENOPAN 1 1* 10.56 R$ 
dias de validade ingredientes: farinha de 
trigo, fermento químico, açúcar e ovos. 

$tt 

PAGINA 2k 

SUB TOTAL 1 RI 

Lote 11 - EXCLUSIVO ME E EPP  

Item Especlficaflo UNID QTDE MARCA 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

PÃo DE COCO: com 5009 de 1' qualidade. 
Embalado em 	saco plástico transparente. 
contendo 01 unidade, com nome do fabricante IJNID 300 ITAPAN RI 	8,50 RI 	2.550.00 
Ingredientes e data de validade 	Apresentar 
registro sanitário da empresa fabricante. 

pÃo DE LEITE: com 209, de 1' qualidade. 
Embalagem em 	saco plástico transparente 

2 
com informações do fabricante ingredientes e prT 2" ITAPAN Rt 	15 ,... 3.760.00 
data de validade, 	contendo 	100 unidades. 
Apresentar 	registro 	sanitário 	da 	empresa 
fabricante 

PÃO PARA CACHORRO QUENTE: 50g cada. 
embalagem primaria em sacos de polietileno 
de 	5009 	Inviolados 	com 	informaçOes 	do 

3 	fabricante 	ingredientes 	e 	data 	de 	validade. PCT 400 ITAPAN R$ 	5.00 RI 	2.000,00 
contendo lo pies 	Composição. farinha de 
trigo enriquecida com ferro, creme vegetal sal 
açúcar etc; 

PÃO 	PARA 	HAMBÚRGUER: 	SOg, 	sem 
gergelim. Pacote com 5009; embalado em 

4 asco de polietileno vedado, tendo especificado 	PCT 300 ITAPAN RI 	5.00 RI 	1.600,00 
na embalagem o nome do fornecedor, data de 
fabricação e prazo de validade 

SUB TOTAL RI 	0.800,00 

/ 

/1 



(1 6?0  1 
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PAC,lt4Â 

VENENO PARA BARATAS: tipo isca 
granulada Indicado para o controle de 	 DIPIL 	R$ 15890 R$ 15.890.00 
baratas, composição Propoxur 2%. Caixas 
contendo 250 sachês de 259. 

SUB TOTAL [iis4.423,44 1 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 90917413 (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. 

fl 	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. 

'É 
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LOTE 13 - EXCLUSIVO ME E EPP 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nt 2019.02.07.1 - SRP 

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA 

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. 

Lotei -EXCLUSIVO ME E EPP 

item Especificação UNID QTDE MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

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

 
RS 

sem danos físicos e mecânicos oriundos do 	UNIO 424 CEASA 
3,20 RI 	1.358,80 

manuseio 	e 	transportes. 	ausência 	de 
sujidades. 	parasas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

BANANA PACOVAN: em pencas. de p rimeira 
qualidade, 	sabor doce, 	aspecto 	e 	cheiros 
próprios, tamanho e co4oraçio uniformes, com 

2 	polpa 	firme 	e 	intaa, 	devendo 	ser 	bem 
CEASA RI 	1.794,00 

desenvolvida, sem danos físicos 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 fermentado) 

KG 704 CEASA R$ 
RI 	2.886,40 

classe 05 (76mm é menos de elmm) tipo 4,10 
extra. no máximo de 07% de defeilos graves e 

leves permitidos. 

MAÇÃ: in natura, espécie nacional. aplicaçáo 
alimentar, sem 	danos fisicos e 	mecânicos 

4 oriundos do manuseio e transportes. ausén cia KG 366 CEASA 
7.50 R$ 	2.745,00 

de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MAMÃO: 	in 	natura, 	espécie 	papaia, 
caracteristicas adicionais classificaçao: A. sem 
danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 

1(6 534 C EASA RI 
1.068,00 

 
RI manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2.00 

sujidades, 	parasitas, 	armações e Sinais de 
apodrec.mento. 

MELANCIA: 	In 	natural, 	espécie 	redonda, 
características adicionais classi4caçâo: A. sem 
danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 6 	 KG 510 CEASA RI 

R$ 	1.122,00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2,20 
sujidades. parasitas, 	armações e sinais de 
apodrecimento, 

MELÃO JAPONtS: 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 
3.00 

RI 	1.218.00 
sem casca murcha ou mofada e sem manchas 
escuras. 

SUB TOTAL RI 	12.190,20 

/ 



n 

SI 

Lote 13 - EXCLUSIVO ME E EPP  

Item 	 Especificação UNID QTDE MARC'>%V 
VALOR 
TOTAL 

ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO COM STEVIA A base de 
Stevia Natural, podendo conter edulcorantes artificiais sacarina 
sódica e ciclamato de sódio, em frascos de po ietileno atóxico 
contendo 	SOmI. 	Não apresentar na composição xilitol OU RI RI 
soibitol ou ftütõse. 	A embalagem dever conter externamente UNIO 50 STEVITA 16,30 $15,00 
os 	dados 	de 	Identificação 	e 	procedência. 	informação 
nutricionat, número de lote, quantidade do produto, número de / 
registro Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) tfieses 
a partir da data de entrega Registro no Ministero da Saúde. - 
CALDO DE CARNE: acondicionado entembalagem com peso 
mínino de SlgtEontendo 6 tabletes. a base de sal, gordura 
vegetal, amido, cebola, extrato de carne, salsa, alho, cúrcurna. 
p.nenta4o.retno branca, noz-moscada, cravo. realçadores de RI RI 

2 	sabor 	glutamato 	monossódico 	e 	inosinato 	dissódico, CX 140 MAGI 
300 420.00 

aromatizante e corante caramelo, sem gordura transgênica e / sem 	glúten 	Devera 	conter 	no 	rótulo 	ou 	impresso 	na 
embalagem. de forma legível, os dados cio fabricante, a data 
de fabnca 	e çáo 	o prazo de validade  
COLORIFICO 	alinerwlcào. a base de urucum 	Embalagem: 
pacote com 100 gramas. com  dados de identificação do 

PCT 430 TIA ISA RI RI 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liot.ido. 1.00 430.00 
e de acorda com as normas alou resoluções da ANV1SA!MS. ." - _ _______  

T CREME DE NATA Ingredientes, creme de latir e sal, prazo 
validade de 30 dias da data de entrega. Podendo conter 
vitaminas e outras substincias permitidas. com  aspecto. cor. . pc'r 170 

MATA DA RI RI 
cheiro e sabor próprios, inspecionado pelo SIF ou SIE.'  TERRA 993 1.696,60 
acondicionado em einbaIag , )csada. embalado em pote com 1,' 

CREME DE LEÍtE. ingredientes, gordura láctea- minino 35%. - 
1 apresentação 	lata, 	peso 	300 	g. 	prazo 	validade 	1 	ano. 

LT 450 SETANIA RI RI 
conservação ambiente seco e-Vejado . a base de leite, origem a,.. 5.10 2.295,00 
animal. primeira qualidade  

6 
CHÁ EM SACHES: embalado em caixinha com no minimo 10 / 24 MARATÁ RI RI 
saches, no sabor: carnom,la 4.50 100,00 

CHÁ EM SACHES: embalado em 	com no mínimo 
saches, no sabor: Cidreira 	

,_ sixlnha 
CX 24 MARATÁ RI RI 

454) 110,40 

8 
CHÁ EM SACHES: embalado em cayatWcorri no mlnimo 10 CX 24 MARATÁ RI RI 
saches, no sabor: erva doce. 4.90 117.60 

-- CHÁ EM SACHES: embalado em caixincóm no mínimo 10 24 	-. MARATÁ RI RI 
saches, no sabor: hortelã. 3.78 90,72 

CHÁ EM SACHES: embalado em caixinha com no mínimo 10 
CX 24 MARATÁ RI RI 

saches. no sabor: maçã com canela. 4,90 111,60 

ERVILHA EM CONSERVA: ervilha graúda e macia reidratada. 
em 	conserva. 	imersa 	em 	líquido 	tamanho 	e 	coloração 

RI RI 11 	uniformes. Embalada em lata contendo 300g,d'e peso liquido e LT 320 QUERO 
2009 drenado Em sua composição deverá conter, no máximo 1.99 636,80 

96.45mg de  sódiq/  
EXTRATO DE TOMATE: concentrado: caracterlsticas: produto 
resultante da concentração da polpa de tomate por processo 
tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem 

12 	
pele, sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e 

LT 350 FUGINI RI RI 
fermentação; validade mlnima de 14 meses contados a partir 4,00 1.400.00 

i do recebimento do produto; acondicionado em lata - 3509r - 
com envasamento á vácuo: demais condições de acordo com 
as normas de saude/sanitárias vigentes (ANVISA. sif e outras).  

- 	LEITE DE COCO: concentrado, parcialmente desidratado, 
preparado com endospemia procedente de frutos sãos e 

13 	maduros, isentos de substâncias estranhas á sua composição. GR 350 	SOCOCO RI RI 
ausência de sujidade, parasita e larvas. O rótulo deve constar 1,79 526,50 
denominação do produto, embalado em garrafas de vidro com 
no mlnvno 200m1  _____________________  
LEITE CONDENSADO: Embalagem tetrapak, cx contendo 

14 	3959 do produto Ingredientes: açÜcar, leite em pó integral, lede 
CX 500 	BETANIA RI RI 

integral e lactose 	As caixas deverão estar Integras, sem 4,50 2.260,00 
a massados _ou_ferrugem 

/ 



1 
190 	TAMBAU 

R$ 
1 	3.69 	1 	739,10 

300 	QUERO 	
RS

5.10 	1.530,00 

194 
PURO R$ RS 

SABOR 4,20 $14,Cu 

11.000 DA COSTA 0.45 
RS 

4.950,00 

', n 	envA 	P5 
5.30 	1.32500 

200 	LEBRA 	
1.59 	31S,0 

(ít4) 
MAIONESE: a base de 0400 vegetal, ovos água açúcar. sai, 
vilagre, amido modificado, suco de mão, conservador ácido 

kr  
sõrbico. espessante goela xantana. acidulante acido lático, 	 1 

	

15 antioxidante. corante pápnca e aromatizantes, acondicionado 1 UNID 1 	320 	J HEILMANS 	
630 	2.016,00 

em potes de vidro de. no mmnimo. 250g. contendo no rótulo ou 1 	1 	 .  
impresso na embalagem os dados do fabricante, data de 1 	1 

lfl 

concentrado de tomate, sal, açúcar e condimento. Aspecto UNID 
físico pastoso acondicionado em frasco plástico de no mlnimo 
300 ml  
MILHO VERDE: em conserva grãos inteiros, com tamanho e 
forma regulares. sem aditivos químicos, conservados em água 
e sal. Livre de fermentação. sento de matéria terrosa de 
parasitas e de detntos mmiii e vegetais. O produto inclusive 
os líquidos de cobertura devem ocupar, no mínimo 90% da 
capacidade do recipente Aparência: grãos inteiros de 
consistência própria e não esmagados. Cor, cheiro e sabor 

	

17 próprios. Validade minima de 12 meses Embalagem . 	LT 
p'imária: lata de folha de flandres, caril verniz sanitáno. caril 
peso liquido de 5009. Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente Nos rótulos das embalagens primána deverão está 
impressas de forma clara e indelével as seguintes informações. 
idenlificação do produto, inclusive a classificação e a marca. 
nome e endereço do fabricante, data de fabricação prazo de 
validade e peso liquido, n de registro no órgão competente.  
MARGARINA: Vegetal - com sal, composto de no nilnimo 80% 
de gordura e leite. 0% de gorduras trans, podendo conter 

1$ viaminas e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, UNIO 
cieiro e sabor proonos, inspecionado pelo SIF, acondicionado 

RAPADURA EM TABLETE: acondicionado em porções 
individuais, em papel celofane, transparente atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação procedóncia, 

19 informações nutricionais número de lote, dala de validade. UNID 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
Resolução CNNPA ri0  12. de 1978. Embalagem de 
aoroximadamenle 20o 
OLEO DE SOJA: refinado tipo 1. que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagern. neutralização, 

20 clarificação e filtragem. Embalagem plástica contendo no corpo UNID 
da embalagem informações do fabricante. ingredientes e data 
de vencimento O produto deverá ter registro no ministério da 
aancultura e/ou ministério da sat4e - embalacem 900 ml 
SAL RLFINAOV: iodato: produto deve seguir a legisiaçao 
vigente Deve apresentar sob forma de cristais brancos, com 
granulação 	 la o uniforme própria á respectiva 	ssificação 
devendo ser inodoro, salino-salgado próprio, estar sento de 

	

21 sujidade. microorganismos patogénicos e outras Nflpurezas 	
KG 

capazes de provocar alterações do alimento O teor de iodo 
deve estar de acordo com a legislação vigente Embalagem 
primária pol,etileno atóxico contendo 10009 do produto 
Embalagem secundária: saco plástco de polietileno tipo fardo: 
contendo3Gg  
TEMPERO COMPLETO: tradicional, constituído pela mistura 
de sal refinado, podendo ser acrescentado de alho. cebola em 

22 , pó. salsa em flocos e outros condimentos, sem pimenta. UNID 
Embalagem em pote plástico com no mmnimo 250 gramas. 
com dados do identificação do produto marca do fabricante. 

170 	REGINA 
4.20 	7.-,. 

VINAGRE DE ALCOOL: Embalagem com 500 ml. com dados 	
RS 	R$ 23 de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de UNtO 	170 	LORD 

 

	

1.89 	321.30 validade 

USmT4W 
Lote 14. EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 UMD
1_

QTDE _- MARCA _VALOR 	VALOR 

	

MARCA
UNIT. 	TOTAL 

/ 	kJ 



 

VENENO PARA FORMIGAS. em pé 
utilizado no controle de formigas, cupins e 
pulgas Composição: Propoxur 1% Pacote: 
1 kg. 
VENENO PARA FORMIGAS: granulado 
tipo isca indicado para o controle formigas 

3 Composição Fipronil 0.01% Caixas com 
50 pacotes, contendo 10 sachts de SDg 
cada 

INSETICIDA 	AEROSSOL: 	com 
composição Pratelrina O 03%. lmiprotnna 
0.03%. Cipennetrina 0.1%. Solventes e 

4 Propelentes Capacidade (litros) 300m1 que 
tem função de repelir mosquitos. 
pernilongos. niunçocas e carapanás 
Caixas com 12 unidades 

VENENO PARA BARATAS: tipo isca 
indicado para o controle de baratas. 
composição. Cloipdos 0.5%. ingredientes 

- meles 99,6%, mlnino 01 ano de garantia 
Tempo de proteção 03 meses Caixa com 
06 iscas 

VENENO PARA BARATAS: tipo isca 
• granulada Indicado para o controle de 

baratas. composição Propoxur 2% Caixas 
contendo 250 sachAs de 25 g. 

kg 1 30 	KELLMICIDA RS 32,60 

cx 	30 	CITROMAX P$ 35,60 R$ 1.068.00 

cx 	26 	RAID 	R$ 64.30 R$ 1.611,80 

cx 	155 	RAIO 	R$ 25,60 1 R$ 3.968,00 

X9  

PAC*IAJ 

E.] 
cx 1 100 1 	DIPIL 	R$ 158,90 1 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 requisitas 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 ESPECIFICAÇÔES UNID QUANT MARCA VRUNIT VRTOTAL 

ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO COM STEV1A: a 

base 	de 	Stevia 	Natural, 	podendo 	conter 

educorantes artificiais sacarina sódica e ciclamato 

de 	sódio, 	em 	frascos 	de 	polietileno 	atóxico 

contendo 60m1. 	nk apresentar na composição 

xliitol ou sorbitol ou Mitose. A embalagem deve 
Und 50 UNEA R$ 11,52 R$ 	576,00 

conte, externamente os dados de Identificaçio e 

procedência., lnfonnaçlo nutridonal, número do ' 

lote, quantidade do produto, número de registro. 

Deverá apresentar validade mínima de seis (seis) 

meses a partir da data de entrega. Registro no 

Ministério da Saúde. 

CALDO DE CARNE: acondionado em embalagem.de  

57g, contendo 6 tabletes, a base dejordura vegetal, 

amido, 	cebola, 	extrato 	de 	carne, 	salsa, 	alho, 

cúrcuma, pimenta do reino branca, noz-moscada, 

cravo, realçadores de sabor glutamato rnonossódico 

2 e 	inoslnato 	dissõdico, 	aromatizante, 	e 	corante Cx 140 MACGI R$ 	2,98 R$ 	417,20 

caramelo, sem gordura trangenica e sem glutérn. 

Deverá 	conter 	no 	rotulo 	ou 	impresso 	na / 
embalagem, 	de 	forma 	legive, 	os 	dados 	do 

fabricante, 	a data de fabricaçio 	e o 	prazo de 

validade. 

COLORIFICO: 	alimentício, 	a 	base 	de 	urucum. 

Embalagem: pacote com 100 gramas, com dados de 

3 identificação 	do 	produto, 	marca 	do 	fabricante, Pct 430 KIMIMO AS 	1,12 R$ 	481,60 

prazo de validade e peso liquido e de acordo com as 

normas e/ou resoluções da ANVISAJMS. 

CREME DE NATA: ingredientes: creme de leite e sal, 

Prazo validade de 30 dias da data de entrega. 

Podendo conter vitaminas e outras substancias 

4 permitidas, 	com 	aspecto, 	cor, 	cheiro 	e 	sabor Pct 170 
PURA  

R$ 16,98 AS 	2,886,60 

Próprios, 	inspecionado 	pelo 	Sif 	ou 	511 
NATA 

acondicionado em embalagem lacrada, embalado 

em pote com SOOg. 

ri 

à] 

- I  
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PREGÃO ELETRÔNICO N2  2019.02.07.1 - SRP 

Número do Edital: Pregão Eletrônico 2019.0207.1 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, Gen&os 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 

1 
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- 	DESCRIÇÃO DOS LOTES 
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- CREME DE LEITE: ingredientes: gordura láctea 

rninirno 35%, aprese~ lata, peso 395g,'íxazo 

5 de validade 1 ano. Conservação ambiente seco e LI 450 BE1'ANIA R$ 	3.90 R$ 	1.755,00 

arejado, a base de leite, origem animal de primeira 

- qualidade  

CHÁ EM SACHES: embalado em caixinha com no 
6 Cx 24 MARATÁ R$ 	5,00 R$ 	120,00 
- mínimo 10 saches, no sabor camomila  4.."  

CHÁ EM SACHES: embalado em caixinha com no 
Cx 24 MARATÁ R$ 	4,00 R$ 	96,00 

mínimo 10 saches, no sabor Cidreira 

CHÁ EM SACHES: embalado em caixinha com no 
Cx - 24 MARATÁ R$ 	5,00 R$ 	120,00 

mínimo 10 saches, no sabor Erva Doce 	'» 

CHÁ EM SACHES: embalado em caixinha com no 
0€ 24 MARATÁ R$ 	5,00 R$ 	120,00 

mínimo 10 saches, no sabor hortelã 	V ,' - £ 

CHÁ EM SACHES: embalado em caixinha com no 
Cx 24 MARATÁ R$ 	4,10 R$ 	98,40 

mlI1iu39i9.sabç,.no sabor maçã com canela 

ERVILHA VERDE: eNiIIIha graúda e macia reidratada, 

em 	conserva, 	imersa 	em 	liquido 	tamanho 	e 

coloração uniformes. Embaladas em lata contendo 
LI 320 QUERO R$ 	2.78 R$ 	889,60 

300g de peso liquido e 200g drenado. Em sua 

composição devera conter, no máximo 96,45mg de 

sódio.  

EXTRATO DE TOMATE: concentrado, caracteristicas: 

produto resultante da concentração da polpa de 

tomate por processo tecnologico , preparado com 

frutos maduros seleconados sem pele, sementes. e 

12 corantes 	artificiais 	a 	partir 	do 	recebimento 	do It 350 PRAMESA R$ 	280 R$ 	980,00 

oroduto: 	acondicioTiado 	em 	lata 	350gr 	com 

envazamento a vacuo; demais condiç*es de acordo 

com 	as 	normas 	de 	saúde/ 	sanitárias 	vigentes 

(ANVISA,sif e outras) 

LEITE 	DE 	COCO: 	concentrado, 	parcialmente 

desidratado, 	preparado 	com 	endosperrna 

procedente de frutos sãos e maduros, isentos de 

13 substancias estranhas à sua composição, ausencia Gr 350 MENINA R$ 	3,30 R$ 	1.155,00 

de 	sujidades, 	parasitas e larvas. 	O rótulo deve 

constar denominação do produto embalado em 

garrafas de vidro com no minimo 200m1. 

LEITE 	CONDENSADO: 	embalagem 	TetraPark, 	cx 

contendo 395g do produto. Ingredientes: açucar. 

54 leite em pó integral, leite Integral e lactose. As Cx 500 BETANIA R$ 	5,90 R$ 	2.950.00 

caixas deverão estar integras, sem amassados ou 

ferrugem. 

MAIONESE: 	a base de oleo vegetal, ovos. agua, 

açucar, sal, vinagre, amido modificado, suco de 

limão, conservador ácido sórbico. espessante goma 

xantana, 	acidulante 	ácido 	lático, 	antioxidante. 

corante pápnca e aromatizantes, acondicionado em 
und 320 ARISCO R$ 	4.82 R$ 	1.542,40 

potes de vidro de no mínimo 250g. contendo no 

rótulo ou impresso na embalagem os dados do 

fabticante data de fabricação e prazo de validade. 

n 

n 



MOLHO AUMENTICIO: tipo catchup. Composiçáo 

16 
básica: 	concentrado 	de 	tomate, 	sal, 	açucar 	e 

Und 190 PRAMESA R$ 	5,68 R$ 	1.079,20 
condimento. Aspecto fisico: pastoso acondicionado 

em frasco plástico de no rninimo 300m1 

MILHO VERDE: em conseva, grãos inteiros, com 

tamaho e forma regulares, sem aditivos quimicos, 

conservados em agua e sal. Livre de fermentaçio. 

isentos de matéria terrosa, parasitas e de detritos 

animais e vegetais. O produto Inclusive os liguidos 

de cobertura devem ocupar, no minimo, 90% da 

capacidade do recipiente. Aparência: grios inteiros 

de consistenclas proprias e não esmagados. Cor, 

17 
cheiro e sabor proprios. Validade minima de 12 

300 QUERO R$ 	3,90 R$ 	1.170,00 
meses. Embalagem: lata de folhas de flandres . com 

verniz 	sanitário, 	com 	peso 	liquido 	de 	SOOg. 

Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos 

rótulos das embalagens primárias deverão estar 

impressas de forma clara e Indélevel as seguintes 

informações: identificação do produto, inclusive a 

classificação e a marca, nome e endereço do 

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e 

peso liquido, n.9 de registro no Órgao competente. 

MARGARINA VEGETAL: Vegetal c/ sai, composta de 

no mínimo 80% de gordura e leite , 0% de gordura 

trans, 	podendo 	conter 	vitaminas 	e 	outras 

18 substancias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e Und 194 QUALLV R$ 	9,22 R$ 	1.788,68 

sabor 	próprios, 	inspecionado 	pelo 	51F, 

acondicionado em embalagem lacrada, embalado 

em pote com SOOg. 

RAPADURA 	EM 	TABLETE: 	acondicionado 	em 

porções 	individuais, 	em 	papel 	celofane 

transparente, atoxico, resistente, hermeticamente 

fechado. A embalagem deverá conter externamente 

19 
os dados de identificação, procedencia, informaçoes 

Und 11000 sÃo LUIS R$ 	0,40 R$ 	4.400,00 
nutricionais, 	numero 	de 	lote, 	data 	de 	validade, 

quantidade 	do 	produto. 	O 	produto 	deverá 

apresentar validade minima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. resolução CNNPA n.9 32, 

de 1978. Embalagem de aproximadamente 20g. 

OLEO 	DE 	SOJA: 	refinado 	tipo 	1, 	que sofreu 

processo têcnologico adequado como degomagem, 

neutralizaçio, clarificação e filtragem. Embalagem 

- 

20 
plástica 	contendo 	no 	corpo 	da 	embalagem 

Und 250 SOVA R$ 	6,70 R$ 	1.675,00 
informações do fabncante, ingredientes e data de 

vencimento. 	O 	produto deverá 	ter 	registro 	no 

ministério da agricultura e/ou ministerio da saúde- 

embalagem de 900ni1 

n 
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SAL REFINADO: iodado, produto deve seguir a 

legislação vigente. Deve apresentar sob forma de 

cristais brancos, com granulaç5o uniforme própria à 

respectiva classificação, devendo ser inodoro, salino 

salgado 	próprio, 	estar 	Isento 	de 	sujidades, 

21 
microorganismos patogenicos e outras Impurezas 

200 ALTEZA R$ 	1,24 R$ 	248,00 
capazes de provocar alterações do alimento. O teor 

de iodo deve estar de acordo com a legislaç8o 

vigente. Embalagem pdmkrla: poiietileno atóxico 

contendo 	I000g 	do 	produto. 	Embalagem 

secundária: saco plástico de polietileno tipo fardo 

contendo 30kg 

TEMPERO COMPLETO; tradicional, constituldo pela 

mistura de sai refinado, podendo ser acrescentado 

de alho, cebola em pó, salsa em flocos e outros 

22 condimentos, sem pimenta. Embalagem: em pode Und 170 REGINA R$ 	3,70 R$ 	629,00 

plástico com no minimo 250 gramas, com dados de 

identiflcaçk 	do 	produto, 	marca 	do fabricante, 

prazo de validade, peso liquido 

- VINAGRE DE ALCOOt: Embalagem com SOOmI, com 
FOLHA 

23 dados de 	identificação do 	produto, 	marca do Und 170 R$ 	2,00 R$ 	340.00 
VERDE 

- fabricante, prazo de validade. 
TOTAL IS 25,517M 

Valor total do lote 13: R$ 25.517,68 (VINTE (CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E OITO 

CENTAVOS). 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme edital 

à1 
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). 1-9 
M 
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rTEM  DESCRIÇÃO 	 - - 	 - 11410 QUAP1T MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

AÇÚCAR REFINADO obtido ai cana de açúcar. Com  
aspecto cor. cheiro p109005. $abor doce, com teor de 
sacarose mm eno de 99Wpp e umidade máxima de 
O 3%p'p, sem fermentação, isento de sujidades parasitas. XC 196 OLHO D'ACUA Ri '  6 335.83 

matara,, 	te'rOsCs 	e 	derrotes 	'rvmais 	Ou 	vegetais, 
acondicionado es" planco atóxico. validade rninirna de 11 

meses a corta' da oata di e-teça 

- ARROZ PARBOILIZACO: classe longo W. tçc 	1. 

embalagem contendo 1 kg, Crr dt'Iiflcaçic de pio&to. 
2 marca de fabricaria prazo de validade e peso hqudo. O XC ISCO BEM CASEIRO Rã 	 7.42 RI. 	11,130.00 

produto deverá ler registro no ministério da agricultura eou 
ministério da saúde  

CAFÉ: de primeira qualidade. com  selo da ABIC. sento de 
grãos preto-verdes ou fermentados e crus, na cor castanha 
claro a moderado escuro 	s/amargor, torrado e moldo 
aroma e sabor características de regular a intenso, isento PCI 600 MARATÁ RS 	II 18 RI. 	8944 30 
De gosto nozona, qualidade global minimo aceitável maior 
Qae 3.5 pontos na escala sensorial de zero a dez. contendo 
impitezas mlomo di 1%. Outros produtos 0% e umidade 
3% 5% acondoonado *4" ernbatsgr a vácuo de 2539 

FEIJÃO CARIOCA bpo 1 - embalagem 	saco plástico 
transparente. 	hemetcrtlte 	fechado 	com 	1 	kg 
Constltu(do de gelos frustos e novos, cor ,  ur,ade 
permitida em lei 	santo impezas, sujidades. parasitas 
materiais terrosos e detritos animas ou vegetais que XC 40 FIBRA RI. 	 7 $4 Ri 	301.60 
possam torná-lo impróprio para Consumo humano Ou 

comrpronieter o ermazenamento. Validade mínima de 180 
aias a partir da data de entrega. Deve ter informações 
rutricionais 	na 	embalagem 	conforme o 	ministério 	da 
agricultura 

FEIJÃO DE CORDA tipo 1 . embalagem. saco plástico 
t'ansparenta, 	hermebcarnente 	fechado 	com 	1 	kg, 
Constltuldo de glos inteiros e novos, com umidade 
permitida em lei 	resinoso nnptsezas 	sujidades. paas4as 
mate-ais teerosos e detllos *IWflfl OU veçeas 	' XC 200 FIBRA Ri 	 7.26 RI. 	1.452.00 
possam tomao impmõ9n0 pare C0M0,0 humro Ou 
compeomeem o armazeramerito. Vaidade mnánma de 183 
dias a pele øa data de urtiga. Deve ter .n'cr'.açOes 
nutricionals na emnbalageni codoeme o 	mn.sterc da 
agricultura 

FARINHA DE MANDIOCA. Farinha de ManiOca tipo 1, 

classe branca fina, isenta de sujidades. Produto obtido pela 
desidratação e moagem de raízes de mano.00a, tratadas 
por processos tecriolõgcos adequados e isentas do radical 
cianeto, submetido ao processo de torrefação. O produto 

XC 200 KICALOO Ri 	 5.30 RI. 	1 36c.0 
deverá ser da classe branca 	seca e ária, do tipo 1 e 
classificado 	conforme 	os 	padrões 	do 	Ministério 	da 
AgiculIura. 	Saco 	de 	pobetieno 	transparente 
hermeticamente fechado por tarnossoldagem na vertical e 
na nonzoeital cern peso liquido de 1kg 

FARINHA 	0€ 	TRIGO 	esoeaal 	corn 	fermento 
caracsedsscas 	obtida 	do 	trigo 	nio0a. 	limpo 	e 
desgw.'mado. coe brinca isenta de sadades paasitas e 
larvas, livros de lirmintaQãO mofo e matsna4 teftosoe. 
validade 	mlnima 	de 03 meses contadois a 	partir , 	do XC 250 SARANDI RI. 	 9,50 RI. 	2,37500 
recebimento do produto, acondicionado em saco piastico 
Iransparente e atóxico . pacote com 1000 gr 	demais 
Condições de acordo com as normas de saide'sanitanas 
vigente, (ANVISA. SIr e outras) 

MN 
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PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO PC 2019.02.01.1 SAP 

OBJETO: Seleção  de melhor proposta para regisbo de preços iundo futuras e eventuais contratações pata Aqu4.çáo de MaW.ai de Consumo. 
Gãneros Alimentícios Matenal de Limpeza e Descartávois. destinados ao Fundo Municipal de Assistãnoa Social do Mun c'p.o de Horizoelts'CE 

LOTES- EXCLUSIVO ME E 5 p 
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ITEM DESCRIÇÃO 1)0110 QUANTI 	MARCA VALOR UNITÁRIO 	VALOR TOTAL 

ADOÇANTE DIETET1CO LIQUIDO COM STEVA A base 
de Stevia Natural, podendo conter edulcoranta, artificiais 
sacarina sódica e cciamato dá sódio, em frascos de 
poliebleno atóxico contendo 60m1 	Não apresentar na 
composição xilitol ou sorbitol ou rrutoae. 	A embalagem 

UNO " SO' LINEA RI 	30.52 R$ 	524 C: 
dever conter externamente os dados de i titantincaçà0 e 
procedénca, 	informação 	nutricional. 	nt,*ro 	de 	lote. 
quantidade 	do 	produto 	número de 	registro 	Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a peitir da 
data de entrega. Registro no Ministério da Saúde. 

CALDO DE CARNE: acondicionado em embalagem com 
peso minimo de 579. contendo 6 tacletes, a base de sal 
gordura vegetal, amido, cebola 	estrito de carne, salsa. 
alho 	o.rcuma 	p.rnenta.dO-reno branca 	rtoz.moscada. 

2 cravo. realçadores de setor glutamato rrcnosaódw e CX." 140 MAGGI RI 	 3,10 RI 	434.00 
moa_tato dss00. arornaizarse e corarse cararneb, sem 
gordura t'ansgéinca * tilim glen. Deverá conter no rtIrdo 
ou wnpiesso -a embalagem, de forma legivel. os dados do 
fabncarte a data de fabricação e o prazo de vaidade 

- COLORÍFICO. ahmenøoo, a balsis de micum Eritalageni 
pacote com Ido gramas, com dados de denbiicaçáo do 

3 prcduto, marca do fabricante, prazo de validade e peso PCT 430 SÃO BRAZ RI 	 2.50 RI 	1,075.00 
Iguido. e de açerdø com as flOITflhl e/ou resoluções da 
ANV1SA'MS.  

CREME DE NATA Ingredientes creme de leite a sal prazo 
validade de 30 dias da data de entrega Podendo conter 
vitaminas e outras substâncias psan.bøas. com  asoecto. pCT/ 170' PURA NATA RI 	15.96 RI 	2,71320 cor, cheIro e sabor próprios. inspecionado pelo SIF ou SIE. 
aoondeonado em embalagem iniciada. embalado em pote 
com 5009 

CREME DE LEITE ingredientes gordura láctea- mlnimo 
35%. apresentação lata, peso 3959 prazo validade' ano. IT 450 BETANIA RI 	4.38 M 	1.971.00 conservação ambiente seco e arejado - a base de leite. 
origem anr'al. primeira Qualidade.! 

CHÁ EM SACHES: embotado em çauonha com no mínimo 
CX 24 MARATA RI 	8.40 RI '0 a-acha no sabor camomila  201.60 

CItA EM SACHES. entalado em caixinha com no minimo 
CX 24 MARATA RI 	li 	8.40 RI 	201,60 

- 'O saches no labor Cidreea  

n 
1 

á, 

OOIN 

s_ t 	Cii' 

'a. 

qL,Jnze '"ii, cento e oitentae um reaja 

VALOR TOTAL DO LOTE 	1 RI 15 

LOTE i l - EXCLUSIVO ME E EPP 
--CESCÃo UNIO aui MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL. 

pÁo DE COCO: com SCOgdel'quaídade Er.talaooein 
ISCO plástico transparenw contendo 01 Unidade. com 

UNID 300 
PÃO DE  RS 1818 RI 	545.400 

rorne do fatntante ngreøientes e data de vaidade OURO 
Apresentar registro sar4n0 øa empresa fabricaras 

Ão DE LEITE: com 209 . diii quaJidade. Embalagem em 

2 
saco plástico transparente com inro.mações do fabricante PCT 250 RENOPAN RI 	11.62 RI 	2905 00 
ingredientes e data de validade, contendo 20 unidades. 
Apresentar registro sariltáno da empiesa fabricante 

Ao PARA CACHORRO QUENTE 509 cada. embalagem 
pnmána em sacos de polietileno de 5009, Inviolados com 

3 unfo'rnaçôes de tabncante ingred ientes e date de validade. PCi' 400 SERVEM PAM RI 	 6.56 RI 	2832.00 
contendo 	O 	pães, 	Composição 	farinha 	de 	trigo 
enriquecida com feno. c'eme vegetal sal açúcar etc; 

PÃO PARA HAMBÚRGUER: 509. sem gergelim Pacote 
com SOOg, embalado em saco de polietleno vedado, tendo 

PCT 300 SERVEM PAM RI 	 9 22 RI 	2768.00 
esoecffcado na embalagem o nome do fomeado,. data de 
ratnCaçao e vaza o. vaidade 

- .ORTOTA,DO LUTE 1 R$ 	13.767,00 

treze mil setecentos e onQuerts e Sri, .i, 

LOTE 13- EXCLUSIVO ME E EPP 

íe411 `\~ 



CHÁ EM SACHES: embalado em cSlnha com no mlnmo MARATÁ RI 	, 	840 R$ lo saones, no sabor erva doce.  
CHÁ EM SACHES: embalado em caixinha com no mlrimo 

CX 24 MARATÁ RS 	 840 RI 	201 60 
ID saches, no sabor hoilelá  
CHÁ EM SACHES: embalado em ca'xinhasom no mlnimo 

CX 24 MARATÁ RI 	'. 	8.40 RI 	201.60 
10 saChes no sabor maçã com canela, -. 

ERVILHA EM CONSERVA. 	e.vdha graúda e macia 
reidrataca, er,' conserva 	imersa em liquido tamanho e 

II coloração uniformes. Embalada em lato contendo 3009 de IT 320 8ONARI RI 	 3.30 RI 	1.058.00 

peso liquido e 2009 d'rido, Em sua oimponiliÇão deverá 
conter no máximo 96.45m9 de sódio. 

EXTRATO DE TOMATE: concentrado 	caracterlscas. 
produto resultante ca concentração da p001 de torna'e por 
processo tea.clõgico 	preparado com frutos maduros 
selecionados 55411 pei wnenles e corantes artlfic.ws 

12 isento de sujidades e Iemtenlação vaidade mínima da li LT 350 ARISCO RI 	 5.58 RI 	1 953,00 
meses contados a parti do recetvnento do produto 4 
acortcionado em lata. 3509' . com envasamento * vácuo 
demais 	condições de acoo com as 	norna de 
saidets*vl*r'as vigentes (ARVISA sáf e Outras). 

LEITE DE COCO; concentrado pflnnnte desidratado 
preparado cor" anoospenua procado .ta de frutos tios e 
miditoe, isentos de tbtamcst ~~ a M "R 350 VTTACOCO R$ 	 2 30 RI 	80500 
composcão. ausência de siidade paraua e larvas, O 
rótulo deve constar drcrrsleçáo do pro&t. entalado em 

- garTafas de ~o 00411 no mlrsnt 200r 	. 

LEITE CONDENSADO Entalagein tetapak. c' contendo 

14 3969 do produto lngrsnWs aQicar. leite em 0119411. CX 500 BETANIA R3 	 8 10 RI 	3.05000 
leite ntegral e lactose. AS c~ dtver*O estar integras, 
sem amassados ou ferrugem. - 

MAIONESE: a base de óleo vegetal. ovos água açúcar. 
sal, vinagre amido modificado. suco de hmáo consenadof 
ácido eStico espessanla goma zantana acidulante ácido 

IS lático 	antioxidani 	corante 	páprica 	e 	aromatizantes. 11H10. 320 	. ARISCO R$ 	 8.50 RI 	272000 
acondicionado em potes de vidro de, no mínimo 2509. 
contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do 
rabncanto data de fabricação e prazo de validade. '7 

- MOLHO ALIMENTICIO: tipo catchup. Composição básica: 
concentrado de tomate, sal, açúcar e condimentoAspecto 

11H10 190 ODERICH RI 	 7.SZ s 	1 485.80 
tísico 	pastoso acondiciona 	co do em traem plástico de no / 

- mínimo 300ml'  

MILHO VERDE: em conserva grãos Interos. com  tamanho 
e forma regulares sem adibvos químicos, conservados em 
água e sal Livre de fermentação. 'sento de matéria terrosa, 
de parasitas e de detritos animais e vegetais. O produto 
Inclusive os liquidos de coberlura devem 	ocupar, 	no 
mínima. 90% da capacidade øo recipiente. Aparénca: 
grãos Inteiros do consistência própria e não esmagados. 
Cor, 	cheiro e sabor próprios 	Validade mínima de 	12 

17 meses 	Embalagem . primária: lata de folha de flandres LT 300 ' BONARI RI 	 2.18 RI 	054.00 
com verniz sanitário com peso liquido de 500g. Rotulagem. 
de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das 
embalagens primária deverão está impressas de forra 
clara e indelével as seguintes informações. 'dentificação ao 
produto. inclusive a classificação e a marca. nome e 
endereço do fabricante, data de fabncação, prazc ae 
validade 	e 	peso 	liquido. 	n 	de 	registro 	no 	órgão 
competente 

MARGARINA: Vegetal ,  com sal composto de no mínimo 
80¼ de gordura e leite. 0% de gorduras trens. podendo 
COfIei v,tem,nas e outras substâncias permitidas. com  

UNID 194 PRIMOR RI 	V 	742 RI 	143949 
aspecto cor cheira e sabor próprios, inspecionado peio - 
SíF acondoonado em embalagem lacrada, embalado em 
poto co —  5009. 

r. 
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RAPADURA EM TABLETE: aconøc.onado em porçÕes 

rttdua-s, 	em 	papel 	ceio(sne. 	t'anspa ente 	at~. 
resisterte t,rr"PtCamS%e 1 e~ A embalagem Cavará 
corte, 	externamente 	os 	ceGos 	øe 	400tfcEh3 FR 

9 procedb-oa rmaçõesfo, 	nut'OQna'S núrrerc Oe lote Cata UNI O is006 RI 	 0.30 R$ 	3 300 , 00 
de vakiade. Quirtasde do ptodulo 	O PfO&tC Ceveri 
aoreseintar validade mínima 011 6 (seis) meses a parir ca 
dita 01 ervega 	Resolução CNNPA r' 12 	de 178 
Er~ de aproximadamente 209 

ÓLEO DE SOJA rflnaøo tipo 1 	que sofreu DrOCaSSO 

tecnológico adequado cO'"O degomagein 	neut'alizaçho, 
clarificação e flltragem. Embalagem plástica conterdo no 

20 corpo 	da 	embalagem 	informações 	do 	labricante, UNIO 253 SOVA Ri 	 9.78 RI 	244500 

ingredientes e data de vencimento, O produto deverá ter 
registro no ministério da agricultura &ou ministério da 
saúde. ' embalagem 900 itt  iç 

SAL REFINADO: iodato, produto Geve seguir a legislação 
vigente 	Deve apresentar sob forma de cristais brancos. 
com granlação uniforme próp'ia á respectiva classificação 
devendo ser inodoro, salino-salgado p10000 estar iserto de 

21 
sujidade. rncroorgansmcs palogênscos soLtas imparezas 

KG 200 PIRAMIDE RI 	 2 10 RI 	42000 
capazes de provar alterações do ai mento 0 1w de 1000 
deve estar de acordo com a legislação vigente Embalagem 
prinána pcàas"O alóaicc caMr4s 'OOOg do p'odutc 
Entalagr sec*s.dárla saco olastco oe poIstIeno t2o r 

fardo con~ 30 kg 

TEMPERO 	COMPLETO; 	t'adiccr,aI 	corstrtu,00 	pela 

mistura de sal re'r'ado podando se' acrescentado øe alho. 

22 
cebola em pó, salsa em flocos e outros condimentos sei' 

UNIO 170 DO SUL Ri 	 5.33 Ri 	931 00 
pimenta. Embalagem em pote plástico com no mi niro 250 
gramas, com dados de iøentitcaçáo Co pr oduto marca do 
fabricante, prazo de validaøe, peso liquido 

- VINAGRE DE ÁLCOOL: Embalagem com 500 ml, com 
23 dados de idenbfcação do produto. marca do fabricante. UNIO 7C SADIO III 	1 2 1 8 '6 Ri 	472.63 
- orno øe validade.  

VALOR TOTAL DO LOTE ..nr. RI 	SUS 

vinte é nove mil quatrocer'los e vote e nove reais e oito centavos 

LOTE 14 . EXCLUSIVO ME E EPP 
DESCRIÇÃO 	 ' t't*4lD: QUANT 	MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

ACHOCOLATADO EM pó: obdo pela rnistua de cacau 
em pó com~fsacarose glicose Dura ou lactose), de 
nattas primas sM e limpas sentas 01 "renas terrosas 
ce pwasitas, deUSes animas Casca 01 ~te de cacau 1(0 233 	ARO Ri 	28.00 RI 	5.60000 
e autos deUtos vegetais 	ØmÕnØQ v—~ máxima 	e 
30% plp. - V~ em pacotes 09 Cl kg con' ""de 
~~e V~4 vazo Cc va'Cade e egistmO 
em &gio cornntentt 

AVEIA EM FLOCOS FINOS; Isenta 01 npureza5 mccl e 
umidade Emoalaçem Olastca atocca. tanspe'ente não 
violada 	oontenco 	dados 	do 	produto 	ideorcação 

2 procedência, ingredientes 	in 	es formaçõ 	nutncíonais 	lote. PCT 250 OLAXER RI 	 t 3. '6 Ri 	3 295.00 
gramatura. Gatas de Iabncaçào e venornento. Validade 
minima de 6 seis; rineses a contar da data de entrega do 
produto. Pacote de no mInimo 400 gramas 

AMIDO DE MILHO: embalado em papel Impermeável, 
limpo, não violado, resistente e acondicionado em caIxas 
de papelão resistente, 	que garantem a integridade do 

produto 	A embalagem deveis conte, externamente os 
PCT 100 KIMIMO Itt. 	lO/O Ri 	1 D'E CO 

dados 	de 	ldentitcsçáo, 	procedência 	inlonnações 
nutroonais. número de lote quantidade øo produto. Deverá 
ap'esenla' validado minima de 6 (seis) meses a pari, da 
Gala 0é entrega Embalagem de 4" 

í/  111~ 
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PCT 	1 3X  1 	J.7 RA 	1 RI 	 4.831 RI 	1 

1 fll'e e três mal, setecentos e vinte e sei reis e te crtavos 1 

LOTE 21 . EXCLUSNO ME E EPP 

ffEM  0C$CçAO (MIO QU*IiT MARCA VALOR UNI'TARIO VALOR TOTAL 

BOT1JAO TtRMICO: cor tripé, cor azul e preta. co.' ,  capacidade 
1 para 9 litrot, reopserte ter'nopléstico. • fáol de servir, possui UNO 20 INViCTA RI 	19060 RI 	3812.00 

uma torneira leve e urra tampa supenor. 

- CAIXA TÉRMICA 0€ isoecA: com capacidade par. 50 litros, 

branco, mantem a temperatur, dos produtos garantindo o 

2 acondlconanento 	e 	.iene 	dos 	mesmos, 	Po;iestireno UNO 20 150 PLAST RI 	12040 RI 	2.40800 
expandido, medindo 62,2cm de comprimento ii 42.2cm de 

'Mista x 42,2cm de altjra 
VALOR TOTA DO LOTE R$ 	8220,00 

seis mil, duzentos e vinte reais 

LOTE 22. EXCLUSIVO ME E EPP 

O€SCmCAO tINJO QUANT MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
BOtA 0€ SOPOR: 	tamanho 25 mm, rnufliu,o. PC, com 103 

PCT 5 ISOPLAST RI 	20,43 RI 	10203 
lMIdSdti  
BOLA 0€ ISOPOR: 	tamanho 30 mm. moltiuso Pci comiDO 

2 PC- 5 6OPtAST RI 	24,40 RI 	122,00 
Lnidades  
SOtA DE ISOPOt 	tananho £0 mm. mUtiuso PcI com 40 pc,,  5 t$OMSY RI 	27,00 RI 	135,00 
Lnldades.  
9~0€ ISOPOR: li~ 75 rwm. m~Pa com 25 

PCI $ 6OPtAST RI 	30,60 RI 	153.00 
unidades.  
SOtA 04 ISOPOS: U^~ 90 "" "''° PU com, 12 

CT 20 6091.A$T RI 	32.40 RI 	324.00 
unidades.  _____________  
PLACAS DE SOPOR: Mecidas 1 a' (cC.ngnne.'to 1  .0$0cn o UNO 300 ISOPtA$T 1  RI 	9120 RI 	2 7  3AD ) 
largura 	ICO mm espessura, 

VM.OR TOTA 00 LOTE ft$ 	281$00 

vinte e oito mil cento e noventa e sss rei., 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:' 	 1 RI 	 347.311.12 

trezentos e quarenta e sele mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos 

Prazo do entrega: PASmO 0010 (dez) din.a contar do recebimento da Ordem de Compre emitida pea administração. 
Validade da proposta: 60 sessenta) dias 

Deaarar'sos, pera todos os mi de direito, que nos preçoi ofertados estão ,ncluidas as despesas incidentes sobre o torneamento tolerante a 
tributos. ercaros sodas e demais Õeus etinentes e execução do objeto desta licitaçâo. 

Oedararos, para todos os 'n5 de Oitenta que cumpnmos Dlenin'ente os requisitos de haoditação e que nossa Cana Proposta está em 
coromndade co" as ex.$rc.as ao instrumento convocaIÕr,o icd ,W5 

e oe rriit'ÇC 032019 

Li 

r/Á;/ 



lirai £ap.dflaçl&D..eflçie Luitt Marc. Qt 1_Valor ustusf - 	_________ C.raa_ta10 (aftas T.S 

FILÉ Oh 'tIFO Db FRANGO fran5o ,cmi-pnocess,d., 

de 1' qual)dade, peno sem osso e sem pele, panet antena, 
ocr's IcírÇIcio. casacteilsEo, acm mancha. e patinou 
açondiuonsdo cm asco ti.nsparade. •Io'uco realMente. 

Ej  J MI5'T3R FRANCO 6110 RI 	11.59 
dcs oman raia u 

RI 	Ii 145.00 	cinqunata a 'mim 
Ontem,', «aro, 
quamnai raio 

etm,Iu.Iaè,,':ml pnimsa.n. pesando caixa lk 	e secmr.dán. 
pesando IOkp c'tuepa quinzenal. validade mlnuma de Sol 

duas da cnlrc*a do preidulom 

- SOBRE COXA DE flÀ\OO ftW. ,em..1woenado. 

de 1' qualidade. 	0 acm osao e sem pele, panes ifleirb. 

nem ttieco. oa,ar.àbo. Sem u,uu.chu e purnitia, 
dominar reais e nove mil 

.casdgioc.at «a saco ptaatn,c taapsI.itr aIÓnJto, 
4 	CM 1001 	'50 RI7,50 RI 	9.ó25.W 	entoe'.!. aoseo,,o..vtamc 

re,ccsene e,i9ualsge,r prnnsrna pcsaSs teor 	4 e • 	nas 
iec-,gau,ns 	Fs't 	r> 	:nsr'tj. çaurnral salsiade 

-- ValarGlabadd. _are 	 -t - t$ - _ 

9 

oK 
PREECIT(RA %II:rlClpAI. DE HORIZONTE 

Prqlo Eletrônico N'2019.02.07.I- SRP 

Secretária de Assiflinch, Social 

Data e Iloriflo da Disputa: DI de Março de 2019. is I0.00han 

()l,jrrn Sele-cio de melhor proposta para rslro de preço. 'usando futuras . nealvan co,tntaçõcs para Aquisição de Maleflal de toinumo, 

(4.iritt)'u sImenllcsoa. ShIenal de Limpeza e de,çaflh'uen. de.taatado. ao  Fundo Municipal de Assistência Social do Muraicipio de HorizonleiCt 

PROPOSTA DE PREÇO 

l,$_*3 EXCLUSIVO ME_1 LPP  

(sdflcaçl&Da.cflçio ViM 1 	Mares lhana 	ViSor U.itáSl Vaiar T@4x1 	r.s..... 1s1 1 t.w.a Tas 

(ARSI: lIOVl'A PÁ UNIU) agite boa -ias, animais - ¶ 
sadio,, de 1' qualidade. patinho. bali. Cinco. conier nu, 
mflirno 5% de gordwi e sebo. isenta de caotulageuu. e mau a Si na, 

5a M5l •  
tialWtiooa 

terno mAlmo % & apcaestoies. tm aspecto, cor. 4 MÁIl4lNclR [E 400 RI 	33.91 RI 	13.542.00 . nonara solto 
nOflOIa 	do., 

odor e rabo. encreelsluco. embaiada cii situa plaslico E C4flIMOi 
reais 

nmparrnt .tô,uco. resiucure. p.cme prumo de GIL5 o 
,.s.tSrS.4 	ir.1 
CAR'JE DE ('IiARQUE SOVINA Produto preparado. - 
putir de carne botina, panando por doa piocta,O, 

Intentos 5 s.Ia ei ,ccsgahi Oo.dwa maunsa de 	5% 
A,ptIv isjn prgs,oso Cor .nwroivad. e saias 

dou cai', 
twacurintuco PsoduiÕ dc.. sepa. • Ieg.,laçio t0151d0 Pci CAMIlO) 	15'3 RI 	3650 R$ 	3111003 

trinta. *a 0415 
oirocio., 

Rrgi,c na> SF EIT*.qeIt pnumana pobetilmo .tosic, taiwati centavo. 
antenta reaja 

• ,.un a-ar 5O1 do pr,diao Ec*&iitmn aecwd.n. 
.ccsdscaw,ad,as «a Can, de ~Caiada.,~  

'40 J-' rto.tso EMBALAGEM (' 

AK%E %!OlDu&de rqbd.& tem 1orSrs 	- 
na 

 
-prtscrW c.odo SI? ou 5k. dum & astaisde 

C.M.V. a!v.oié.tL ccl toas ccnbõei de 	 Pet lAREDO C 	RI 	95 	kI 	4 533.10 .oaa.o.to 	umormen naS 
r_• e 

• uni,azenignento Pacote :'t' 	!COi  ar-casas 

Vaiar CI.Õa) do Lata 	 IS 	3110,40! 
ruai anil a .~ a cine. reala e ginreata cata.. 

Lote 1)1. EXCLUSIVO ME E E?? 

IDIL 

15cm EspecifiçaçirDasençl. Laid 	Mana 	Qaaat Vai.. LiláS YaIa.T.uI - LaIas ViS Eai.TaS 

FILE DE PEIXE PA,'SGA Lnmctía>tIusda,'an,iú,,, vinde 
lprot 22I 	• 300v). congelado Conuposua*o caine de 
peste sem siace..,. osso. e espinhos. Produlo 'cai as,, 
de alterado listes, qwa:c. ou mncrobuolóp,a Resnoo tu 

netaiço mie un,ptçio Federal SIF:DIl'OA e comprovante 

de re,,rrn do produto no, oniojoa enmpcteani,. de 1 	IC PESCADOS 	310 RI 	'$1,CO RI 	9 920.00 tnntuc Sana 'tais noaecmatae 
6aca1,saçio paz. comineun de pe,csdc,  Acondicionado em 1 
caia de papeU-a em ll»g do produto RnUmulajmu de 

«are as, 

~do em a legialaçio vugenme Quando da entrega, o 
produto dcvcrh aprestara, dai. de (abnicsçao aio inferior a 

40% do peno de valsiadc 

Valor Clii.) do laia  ia 

y \,~ 
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L.p.d6oçt&Dcauçl. L'S Marc. 

PÃO D€ COCO c,n ")3ç de I' Ç.~ Embalado 

saco p4S.bo o.upute.. cecs& Cl iztdade. c 

do ttw~ ~ e dat, de '.1,414. td 	'AS L'-1 1 A 

Aprroaeaz repO st,o da criÇ.cs1 (abncn 

- rÃo os littlE coa C. de 1'q,,~ Frr.b.kg. 

(a aaco p&au.co ttanspaicnlc coei, nfcasa3cs do 
2 fabricante ingredwate, e data de vaiadadc. 	cotcndo 100 	PM ?&NEVITA 

.uJadc. Apresentar regi~ ,amunc da enipeesa 

e- 
sÃO PARA CACHORRO QUENTE: $Og 

imbaiagem pnmana m~ de pobenieno de Scei 

instalado, com intonTtaØes do (abncanieungtcd.entes 	p GIPAN 
data de saudade. ~tendo lo PI" Compoiiçka rwmha 

delngo enriquecida com (eito. atine vegetal. sai içoacai 

- °tO PARA IIAMBURGUER: lOg. sem seivelin Pico.  

com MN. embalado em taoo de pobetairno vedado, lendo 
Pci 	(ii'AN 

ropeciftcado na e.nbaiawn  o nome do fonetdot, data de 

lil,na L, o rry-' de nlids:Ic - 	 - 

Valo, C lob ai do 1 ccl. 

Ias. ilnnL'snnMrrvpp 	1 	- 

lt... 	 Etptcifloçs.I)acnfls LIS Mar.. 
- 

j Qual Haiti vaiisn.l Vslor Total Lato.i traI, 	i 	sai.... 

1A\hutEt::c0L:Q&:)ocoMslEs1A A - 

N" k Stoti 	podeodo cwie. • 
anafic ia., ucan,a ,cd,a e cgl'Mo de aodao te fraseo 

de pose.ticn.J a!ouco ccnta4o VMT'J 'CIO ap.esenvs ia 

competido cL*I ou aabtteI co úcaow A cn*Wea 
doe conoto cnensa.ncotc os dadoa de ,Jcn'a4.çio e LS ADOCYL 50 Ri 	70 

n(aiaana 
Ri 	339.COi n*qa a -w 

proccdênc'a, infoomaçio nuvsacqasl. nwtto dc leio., 
quintaiade do produto, ntzn.ro de rejislan Descia 

apte,a.w ,.ulid.ade nimima de 6 mac, i paiti. da d~ dc 

XJ entrega. Registro no Min.~ da Saude  
CALDO DE CARNE,conduio,ada em embalagem  

peso mucumo de 37k, contendo O mblele,, a base de ia' 

gorda* s'eleial, amido, ccboia. ewnro de canse. .aiia 

alho. caucunia. pmzcnl.'do'ieiao b,anca, noz-anoscada, duremo, e 

crau. realçadoeco de sabor sluwoalo  morio.,Ódszo e 
Cx ARiSCO 140 RI 	I.IR RI 	249,20 

'a iS a "tonta .ttiii.nlle tuve 

mn;Inatci dieçód,:o. ammatuanlc e cotacile ..aaamckj, teto • eatoceausoa realce vinte 

gor&n ttan4nic, o ias gh,en Destra comei 	. rotula 1/" centavo. 

ou unpecsso na embalapem, de forma legloel. os dado. di, 

hbi.cant, adita de fabtic,çáo e 	prazo de s.lidadt 

- COLCaRIFICO eiimoti& • base de miga,. 

La*.lqct: 	cole com IM goamat. co.. dama de qual.ocralvs e 
3 4cot.Oaçiedopooduao.mcado(abrwamr.p,a,ode Pci KD.flMO 	£30 RI 	096 RI 	412.10 

ftCttitItU 
dozcreane 

validade c peso liquido e de acordo coei. as sevuisas e fl á,  
sentas de is 

alteia centavos 

- 'ta&r3c, da A'CVIS &-\tÇ  
CREME DF 'CATA lsçeàenrv. ceras de Inc e iii. 

poazo de nlidadc dc 30 &.. 4á data de renega P.a 

conTer rnftas$ e Ooflit M~.' pndai, 

gapecuo. cor, :beuo e sibe.' proçoco,  
Pci M~ 	I0 RI 	20,00 RI 	3400,00 sares, 

erra mil e 
quaitocecaa 

CREME DE LEITE Inçcdicnies gordwi bel.. e 
35% qccscrnçio 1wa. peso 	PiWO saudade iS. a 	mil o 

coiuen'acào .mbncnic seco e aiçtado. a iK de hia. 
£50 Ø  YESTI.,E RI 	12.00 RI 	3400,00 dataS,  

- ontem  Â~ 	 b44. 
- tesa 

CHÃ EM SACHES entaiada em canSo. coas 'o 
Cx 

- 
- 	MALAIA 	14 , . -RI 	£00 RI 	192,00 flrtsa e 

- maniato lo saches, no sabor camomaM. 	 - 

CHÃ EM SACHES entai.do nu caniSsa e. 00 
cx , 	MARATÁ 	24 - RI 	1,00 Ri 	192,00 e_e t,ovtcia e 

- mínimo 10 inches, noç..haecidreu. 
, ,. at 

," 

8 
CHÁ EM SACHES. embalado «si caixaS.. 

mamo losaches,. noaiborosvadoce 	.2°° cx / MALAIA 	24 *1 	1.00 RI 	192.00 «lomai, 
eos no"ias e 

, 

('1 IA EM SAChES embalado cosi c.,uN.a coa, no • 	%IARATÁ 	14 RI 	' 	£00 RI 	92.00 ~Mis 
eenoenovnas 

mounio iO ache,. no s.bor hortelã 
CHÁ EM SACHES entalado eis ca,xírJ.a coo, no 

lo nssroimo 1  sache., no u,hor maçã com maça crm. canela Cx MALAIA 	24 RI 	£00 RI 	192,00 o.ional, 
e(aOa0veta 

- - 
40., reata 

QaanJ Valor 
Vnhtio! 

 V~ Total 	EunVS 

'O) 	RI 	1203 RI 	3 otOCio 	inc 'ciii 	
os nu) a 

aaweiuot tal 

3 S001 dcv. 'o.. 	ah cvi es, 

õona - 

RI 	5.60 RI 	3.240.0) 	 1 &awuiea. 

300 1 
	

elnoo is.. 	mii aa.e..ls. 
RI 	5.601 RI 	1 .610.00 1 1  

Ii 
/1/ 119
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nidnad& ema ceumena 	Ia em iá$do ttJ.oe 1 "1 se lisa a'i ! mil 
1 toia.flo .asa~asa~ Embalada e S. oeeo6o 100$ de li 	l'tMlNI 	320 Ri 	3.20 RS 	1.024.03 

pese h~e  200$ durado Em e comçl 

lima— c 
EXTRATODE TOMATE coacerbado egstcniflca 1 
peo#ao ,odrat 4. ccneocr.* 4. po1p. dc iumaJp 
ptocnio iecaoIÕpca p~cm (rito. maditra 

.ckcsonadr. tema pele. 'entalei e :ctartes .mfcian. 

• saeM' kisi1.d.dej 	enTtcnla4iv. ' - ilidaje mcuma dc 34 IUOINI 	350 RI 	3.40 RI 	190.00 	
'é"" - -••t 

..II çormádos a p4117 do etcebiinct,lo do P1 adulo aSUS4 liflflOI •os. má' 

.eoad,c ejiado em lata . iS0 Ccon envuosncnlú a vaao. ? 
dcnaa,, eoo,bçõts de acordo tecia os tcieiTta2 dc 

saúde;,an,tin., vl,I,I (AN'15A. SIE, ..Ia, 1 

ci 	Je,,dssiado, LEITE DE COCO. cc.oecialudo, pcalmeiiw — 
pIepasMJu com eodospcnns procedem'. de fato, ato, e 
maduros. seNtis de snbitbeias es~•'a 

31 oompoaiçiia. .usêneia de swidade. p.enna e larvas O 0v VITACOCO 	350 RI 	2.9 RI 	903.00 emaqa.nu a caio 

tôlalo deve cortiW denominiçlo do produto, embalado centavos 

em garrafas de ndro com no msnimo lOOs,l 	/ 

— LEE COND9SADQ: Embalagem IenpaS. IT — seta reai tida mii. 
cotando 395k do Iwadul. lwedweitea açucar lede «ii 

CAMPONESA 	300 . RI 	7.59 RI 	3 70000 etiiqiaons a Oslo atinente.. 
rÕ nepal. leite neçra e lactoaz. As caixas dnado alie 

nas I 	amniado. nu fenwn, 	Â- ,,- v 
_________ 

canlavra noite,. cmi 

MAIONESE. a h... de Oto 	,gelei. o',,,. aglaL açucie, 

sal, ,iaan sn.do rnods&ado. suco de ~. 
conservador acido sortaco. espeuxau goma x.Ma. mii quinhenlua e 

.ç,dulane acado Laco. azaioudaiile. 0me PP1Ca e v ARiSCO 120 RI 	43$ RI 	3.52940 
e 

orlou e 	io 
Stutit nem raiàa 

.N.^ .ontaea.do empoam de silo de. ao cenusea 
narwtr 	coerado no rOC&QOTUÓaS / ¼, 

05 dado, do U~ 
 —11-1. —  

MOLHO ALIMEN1ICTO e,poca 	Coeposaçi. 

54.1(1 ÇeCCCU540 dc 	*. ia —. 
LIS 	SOÇRLTTA 	110 RI 	l&00 RI 	3040(0 lesei os, 

-- 

Aspecto (tasco p.tiro,o. .comlc.cm 	em Soco pijama 

t 	mn loi)n, l 
,,. 	 ,. 

q~ reás 

MILHO ~DE em comes. grio' tacto,. com — 
Iinias*iO e Comia rflaitiTes. 'em adili,.oi qulmico.. 

conscev.des em iui e sal, livre de frreneuuçi.t 'sento 

de inatina,Jelioia. & parasitas e de dctntna animais e 

wgeias,. O peodulo indaxivc os bqwdoi de obemua 
devem ocupar, rei minino. 90% ia capacidade do 

tecipierac. Apsitocta: grias inie,roa de ~Mas. 
própr 	e aio esmagados, 6r.. cJ,eieo e sabor~ ia  

17 	Validade ,mnuu.dc 12 tuesci 'tsubaI.pem: . piiniiiiü 	Mi ia 	FLICIINI 	300 RI 	30,00 RI 	)000,00 do is. ah mal reei, 
dc Cofio de 1~coe, mmix sanitário. c... peso 

I.qwdo de 500g,íoofl&1ern de mordo com. lcgialaçiu / 
'se.tte Nos rotules das embalagens pninana devewM, essa 

tnipoe,s 	de foro 	clara e indelével ai 	gumIcs 

tnlurrsacs. idcntüieaçIQ4õ produto. iaclvsas'e o 
ltasW(t(50 e. marca, nona, e eudeieo do UM,~ 

data k fabricacào. prazo de '.lidadc e l' 	laqaado, n 	ia 
re»ue no teic ~esse 

MARC ARINA. Vtectai . 	sal. 	u,4oaio de no — 
rwmtr W'-. 	goetn e kalt. 0', dc 5004Dm u. - mil tstocsmIoa 

pr.der,da ccccr 
	omr.a, e Li!S'I kauxs pe'' 13 l.td ÇLALY 5 	RS 	03$ RI 	3*0712 

e 
amacia,. e colo 

"emana e ata, 
coa, i5Cri :tc útOrrijb.ce w'w. reori e oie,,ae 

pelo St. ..We4crco.i..' rir einba,aje lc-4., 	' da. enlateI 

RAPÀDIt-\ EM TARlÍTE a.cn&es.áaspaçÕsa 
Sn,dua.,.cnt papel celotaoe. W.,~ atasse., 
Tulgena,. hcnneetcanentc itjsa,Sa A emb.Laaes does 
Conte eternamente as dados de ..Jena,(,,.avi.s 

19 peocedênc,a. inkaerr.açaea fltWlOOiSL 	iflU de bit. 
LOS GOSTOdILTRA 	li 000 RI 	1.00 RI 	II Ú00 e real nuxe - reta 

dato de satidode. ~idade do produto O peo,s*ofo does 
apiesealar ialidade n~ se 	oesa meia a parte) v"  
dás de entrega. Resoluflo CNSPA iva 12.d. 1971. 
Embal.sem de aprouinadmnente 10j 

— OLF.O DE SOJA, rcfba.do op.1. que aoúçu processo 
tecnológico adequado como degouiueui.4eircjalizaçio. 

clmificaçào e (Iloagem. rmbatrgeiai pIsilica coMendo ao 

20 corpo da enahsl.ge,u infoemaçôea delbncaMe, 
UM SOVA 	250 RI 	7.00 RI 	1 7'0,0l) 

mil aestoma;Oae 
mpcd.cmles e data de 'cestimenrc,, O pradalo deverá ler ciliquati, leais 

regaso'o no mrr,lsleno da agricultura cais minriteno da . 
..d,nbalagnn 902 ml 

, 	 -- - 
,,lM' bi, 
10 ItaiS 

ri 
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- l.dAc,çI&Daalçl. ViM Marc. Qone j Valor (IniiId. Valor Total J 	entoa. I'nli Cai..,. Total 

AClIOtOLAI ADO EM pe obrado pela nutria de cacau 

as po c 	sjvcc aacsw gLKosc rsa ou laciot. de 
aMimas penas 41 C bao. atentaS de 'asia,.. 'e,',.,. 
& p& dcttos IaJS. Calca & icM* de 'a'., e 

 
onSo.dttao. acrtssaénessdcade mnade lc 	'.t''A'A 	(°D 	RI 	5.90 RI 

3 0%prp . embaLado cm pacote. de 31kg coai dados de 

,denti&aedo e rccedkcia pairo de vWdade e cepsaro, 
em, Õrgk :co.petcnia 

ÁVidA EM I] OCOS FINOS tienm de,npsseiss Inala, 
e sanidade. Embalairem pinoc, abarca nnap.nnic aio 

nolul,, contendo dado, do produto udcni,(s,,ao 

peocedncua. inw'ediefltet. WStIMÇÕe, n.stJaelonsl.. 
P€I QL1ACKER 	C RI 	10,00 RI 	1 .QO an,wen., aacoa& 

wituatwa. datas de (sbiicaçao e ~~VaI,d.d. 
amima dc 6 Isclai mete, a coeular da daia de enuega do 

roodoto. Pacote de no minimo 400 ge.msa. 

,',%lliX) DE %1lt.IIC): embalado em papei  

i.nn, ndo 'iol,do, tesniente e acondu,ona.Jo em causa. 
dc pape'ao reiisIetiIe,, qtr. garantam a imc1r.dadc do 
penduro A embalagem icvera comei e'ten.anwnle Os 
dado; de iderinficaçan, pceucedt,c.t •nk'nnaçóc. Pet VOXI 100 RI 	7,40 RI 	740,00 

,., 	..• e 

njtoctQneØ, número de lote, otasondade  do,  rduh 
:>nen apiesemat validade mInaria dei. laco) meles $ 

partir da data de eneega Fmtcalagen de iOOg 

AMIDO DE MILItO. praduk.  

puae Tttparo & se,giu, coa?' aspecto ox eteco e tahm 

vccao ssbew nd,cwmal tons sarisiade ns.t 4% pie luto casos 	aelcee~ e 
a 	peso. bento & ,o'4aJcs, pua,t.a c Larras. Pci MJMIMO 201 RI 	3,9* RI 	?6.00 cacau e cate, 	nona,, e sera 

seoeôce.ado cor saco de papel 	çenaeanl. fechado, tt'I,set 	 'ei', 

'ac,rcen*.iadoees caris de papel '.4.6, et. c 	peso 

FLOCO DE MILHO pec-covdc, arngrk» cosa aspecto. 
cor, cheiro e tato. peope,o. com  •a.lncu de 
rent.cnuao, nxac. acato '1€ a,sjuJade.. p.sn,Iss 	las.., 

Eunbal.qen.. plsanca. ,anaparcnhes e .tasa,a,. .n.pt ajo 

violada. re,nleate qi 	ganas,. mucgnd.de do ptodato A; 
embalagem de SE.)g pinoc, e dance, conta eatananseaae 1 ml: uaccncs e 
o, dado, de ,deotaticaáo e peocedtrsc,,, míonnaçt,. 

MARATÃ *5* RI 	2,04 	RI 	1 750.32 
**sfta' e 	C'aç.Am's riasl e 

numcional pnncup.lmeni. destacando na Isento de (larica ,*t, Cannes 	anote edau 

no produto, número do lote, quarusdade A. produto e) canta'es 

produto devera apetscnw n,Iidsde aloja., de vi mete, 

pariu da J.ta da enitegi na ivadadc reqaisilanie 

— FÉCULA DE MANDIOCA; .rabslads ..u. plhsI,co 

henuetucameioe fechado po,iaynoasoldqemnsv,nsea)e 
4 REALEZA 400 RI 	5.*0 	RI 	2 320.00 

dois mil, 
cincotes,,, 

na lxauceontai pacote, de 3kg. Coco dai. de lbncalo e oitenta contato. 
ie. 

'111.140 BENEFICIADO P: MUC.i.'NZÁ AsSoei, de 
Ver rrAoe&Rv 230 RI 	soe 11111-15 1I 1C1M1  ...., mui.quintsento.I 

sndales,lunseo.a 	FJ45QQ — 

n 

ri 
ia 
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- SAI. RU'A00 cc a.:prc.doo kve "r.,a IrvaIacao E 	 i - 

..b foqrna de cntfl,S bwcas. 

coça çaMçio floen pepn1 a rspçcon 

clasedicaçio den.do eco mc4oeo. a[mc-u1âdo pto#i. 

e,w 'tia de swd.de. ttacroccpm,mco p.ioçflicos e -. «. . 
1 o.n surra. capare; de wc"cr úrraç&, Ór 4 	BEIJA~200 RI 	0.96 RI 	392,03 

caMhI 	da aS da lassa 
.e 	O tece 4€ 'o.k dcc 	dc cedo..  

iegSaçao .tptte trnbaqcm rJrsr4 paIeneao 

alóueo contendo '00½  do prudtlo 	mbs.acm 

caco psie,cc & pohccd,nço (asic 

TEMPERO 	SIPLETO 	a4,ciooa1 anstVo pela - 

maMa dc sal rcftn.do. podendo ser acrcoccaudo de ao. 

cebola cm pó. sal., cai decote 0000, condunento, sem c,ace rqsa 	ar, .caiiei 

12 pimenta Embalqcm: empole plástico com un unimuite. Crusd SABOR AMI lia RI 	tIl IS 	014.40 otaus case 	u.4ktZ* Cuspe 

250 gTama,, tm dado, de pumenia ,uenuúcaç4o do " Caninos 	sestear. ;ee'a.,u 

pioduan. nuca do ftbnc.nytato de valud.dc. peso - 

- tiRE DE Airooi.. Embalagem com SCO mi, com 
 

1' dado,. dc udrntiflcaçào do piodoto. mana do íabt,cau,ic. PuneS MAltA iA 1 70 	RI 	2,10 11  RI 	337.00 

viKQjç.,alldadt 	V • 
Valor Global 4.1.1.  

ralo e clautai, e deli 
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- GUAWAN"W DE PAM BRANCO. T=~ 
- 13 19.Sce 2I.k 	PCI com 50 uSada Pes MAl).; 100 Ri 	1.71 Ri 	170.00 

um ris. wwau «moi 
AlIo eavo, oito .ns.-.. 

- 3VA&DANAPOS DE PAflI. PfRSaJAUZADO - 
14 eitatatko (lt5cat2l.5aPCTcoeSOSódn Fica: GIRASSOL 100 RI 	1.40 Ri 	140.00 

& . 
qsoau.', rws 

- MARffi.ETEX 'e . 	redoo4a. ccc tI4 0°  t c TU.M)CA lo RI 	?&00 
aia. is, 

Ri 	70.00 
*fliccilcsi 

C~  100 ,,, , 
 atursua 

hIARMTFX cio tina Teiiwo com amua rtdoodí. 
' t$0ml.cçrbt.oc. Coo. 1 2OiadSc,  

cI)POSRM 00.00 Ri 	900.00 	sovaM liaS 55W5 	lia, 

PALITO PARA (IRRRASCO pslítaj iiC flb4tttOOtt p TAIIE 20 RI 	5.20 
'.oca Nt 

Ri 	104.00 tO 

- aNa re.olê,ca. ..h.. PCI C. S3 w.'ds4cv 
PAU ro PARA DENTE paLito, de madeji z. da c 
ttiiilêiiq.lt. cana cçun 100 ~ela -  

RUM lO Ri 	4.00 Ri 	IOXO 	qa, riais quina na. 

POTE pl.AsTlro DESCARTAVEI. REDONDO 250 
ml coot limpa. pioduco nio loxíco. fabrga4o sas 

Pci PRAIESTA *0 RI 	15.00 RI 	I200.00 	qu,sa. nas 
eu a tao 

- 
pol.piopilcno. piõpno paros ia levado ao frvcrzr e Inicio. 
'inda, ?acosccn2ludades  
I'RATO DESCARTAVEL FUNDO: cor latosa, 2 

L "" 10 Pci 	ULTRA 	200 RI 	5.00 RI 	1 000X0  
pciçonilOwi  idades ______________  
PIIA 10 l)ESÇARTAVEI. RASO 'o. 1:11041 	1 	1,4 

co,, lo unidade. 
1,i 	 R RI 	iIp RI 

Vslor Global do Lole Ri 	16.024,00 
dns srk mil e viste, ciso rolo 

vai.. GLOBAL iTPtDmiTA 	 1 	CRI PC 1 
øVAWt 

shdade da Proposis: 60 (scsnnha) dias 

Prato de Ealrep: Conforme Ldital e seus devido, meios. 

Declaramos de que no, preços oCulados alão iacluldas todas.. despesas incidentes sobre o fornccimcrsio referente a tributes, encanos ,  sociais 
demas ônus silatoles à necucio do .en.ço objeto data hc.taçio. 

Declaramos, para todo, o. Aos de direito, que cumprimos pkos.menle os requis.tos de bab.Iitaçio e que s~ caris proposta relé eia conformidade 
com as nigtniess do .nflrunecto coniocalôrio (edital). 

Fortaka:Ce .01 de Marco de 2019 
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LOTE 14 - EXCLUSIVO ME E EPP 



Lota 1 . EXCLUSIVO ME E EPP 

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

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

RI 
sem danos fisicos e mecânicos oriundos do UNID 424 CEASA 320 RI 	1.366,80 
manuseio 	e 	transportes. 	ausência 	de 
sujidades, parasitas, 	armações e sinais de 
apodrecimento  

BANANA PACOVAN: em penas, de primeira 
qualidade, 	sabor doce, 	aspecto e 	cheiros 
proprios. tamanho e coloraçâo uniformes, com 

__ 
2 

polpa 	firme 	e 	intacta, 	devendo 	ser 
::; CEASA RI  RI 	1.794,00 

desenvolvida, sem danos fiascos e rnecáncos 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 fermentado) 

XC 704 RI CEASA 	 RI 	2.886,40 
classe 05 (76mm é menos de 8lmsn) tipo 4.10 
extra, no máximo de 07% de defeitos graves e 
leves permitidos. 

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

RI 4 oriundos do manuseio e transportes. ausência 	KG 366 CEM A 
7.50 RI 	2,74500 

de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecínenio. 

MAMÃO, 	w 	natura. 	espécie 	papaia. 
característicos adicionas classificação: A. sem 
danos 	fiscos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 1<3 534 CE ASA 	RI RI 	1.088.00 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 	fisicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 

K43 510 CEASA RI RI 	1.122,00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2.20 
sujidades. 	parasitas, 	armações e sinais de 
apodrecimento. 

MELÃO JAPONES: classe (de 0.800 Kg e 
1 000 kg), tipo cidra no máximo 05% de 

7 	defeitos graves e leves permitidos, sem mofos. XC 406 CEASA RI RI 	1.218,00 
sem casca murcha ou mofada e sem manchas 3.00 

escuras 

ON 

i  n,  
liv31 

ÀcX'aJ 	
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CARTA PROPOSTA 

:of 
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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, 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 L RI 12.190.20 

/ 
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Lote l4- EXCLUSIVO MEEEPP 

ITEM 	 DESCRIÇÃO UNtO OTDE 1 MARCA 
(VALOR VAU 

UNIT. TOTAL 
ACHOCOLATADO EM PÓ: obtido pela mistura de 
cacau em pó com açúcar (sacarose glicose pura ou 
lactose), de mat2nas primas 5*5 e lvnpas 	isentas de 
matérias terrosas de parasitas detntos antnais. casca 

AS RI de 	semente 	de 	cacau 	e 	outros 	detritos 	vegetais, KG'1  200t' 	MARATÁ 
20.39 4.078,00 

admitindo umidade maxina de 3.0% pip 	embalado em 
pacotes 	de 01 	kg 	com 	dados 	de 	identificação 	e 
procedència.pra 	de validade e registro em órgão 
competente 
AVEIA EM FLOCOS FINOS: Isento de impurezas. 
mofos 	e 	umidade 	Embalagem 	plástica, 	atóxica. 
transparente. não violada, contendo dados do produto: 

2 
identificação, 	procedência, 	ingredientes, 	Informações PCV 250v' QUAKER AS RI 
nutricionais. 	lote, 	gramatura, 	datas 	de 	fabricação e 7,20 1.800.00 
vencimento. ValidadeNminima de 6 (sois) meses a 
contar da data de entr)ga do produto. Pacote de no  1 

mínimo 350 gramas. ,J  
AMIDO DE MILHO: embalado em papel impermeável. 
limpo, 	não 	violado, 	resistente e 	acondicionado em 
caixas 	de 	papelão 	resistentes. 	Que 	garantam 	a 

integridade do produto 
	A embalagem deverá conter V wÔ"  MAIZENA RI RI 

externamente os dados de identificação, procedência. 6,20 820.00 
informações nutncionais número de lote. quantidade do 
produto Devera apresentar validade minria de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega Embalagem de 400g.,"  
AMIDO DE MILHO produto aznilaceo extraído do mmo, 
para o preparo de mingau com aspecto cor, cheiro e 
sabor próprio, sabor tradiciorai com um4ade rnax 14% 

200" MAISENA AS RI 
4 	por peso, 	isento 	de 	sujidades, 	parasitas 	e 	larvas, 	PCT 640 100 

 3.20 acondicionado em saco de papel impermeável fechado 
etc, reembatado em caixa de papel vedado, etc. com  
peso líquida de 2509  
FLOCO 	DE 	MILHO: 	pré-cozidos, 	amarelos, 	com 

1 aspecto, cor, cfleiro e sabor próprio, com ausência de 
1 umidade, 	fermentação. 	ranço, 	isento 	de 	sujidades. 
1 parasitas e larvas. Embalagem, plásticas transparentes 
e atóxicas, limpa, não violada, resistente que garanta a i integridade do produto. A embalagem de 5009 plástica e PC],/ asa /  DONA RI 

 
RI 

1 deverá conter externamente os dados de identificação e CLARA 1.50 1.281,00 
1 procedência, 	informação 	nutricionat 	principalmente 
destacando ser isento de glúten no produto, número do 
lote, 	quantidade 	do 	produto 	O 	produto 	deverá 
apresentar validade mlnuna de 05 mesea partir da 
data da  entrega na unidade requisitante  
FECULA DE MANDIOCA, embalada em sacos plástico  
hermeticamente 	fechado 	por 	termossoldagem 	na 

6 KG"" a" AMAGIL RI RI 
vertical e na horizontal 	os de 1kg. Com  data de 7.50 3.000.00 
fabricação e validade 	-'- 

MILHO BENEFICIADO P1 MUGUNZÁ: Ausência de r 250" 

t PONTO 
RI RI 

sujidades larvas e parasitas Embalagem de 500g. —" FEIJÃO 5.79 1.441,50 

MILHO PARA PIPOCA: 	grupo duro classe amarelo. - PONTO  
tipo 1. embalado em saco de polietileno de 5009. •y )00' DO 	

RI RI 
acondicionados em fardos 	Validade mínima 	de 6 FEIJÃO 	2.50 750.00 - meses, a contar da data de entrega. 
PROTE$NA DE SOJA: texturizada, composição básica 

'-/  RI RI 
9 	soja 50% e carboidrato 30%. apresentaç49 farinha. 	XC-" 

100 
REALEZA 

900 900,00 
 aspecto físico sólido embalagem de 5009 

SOJA PRETA: Apresentar data de validade mínima de 
6 	meses, 	boas 	condições 	de 	armazenamento. 

RI RI 
10 acondicionado em embalagem plástica transparente. PC1' CAMIL 

4.99 748,50 
resistente, com c,pacidade de 5009. Sabor variado: 
frango e carne . - 

flL471,oc 

Lote 15 -EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM DESCRIÇÃO 	 UNID 1  O'TDE J MARCA 
1 VALOR 

VALOR TOTAL 

/ 
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VENENO PARA BARATAS: tipo isca 	 '1 

	

6 granulada Indicado para o controle de 	
cx 	¶00 	OIPIL 	RS 15$90 R$ 15.890,00 

baratas. composiçio Propoxur 2% Caixas 
contendo 250 sachês de 25 g 

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 incluidas todas as despesas incidentes sobre o 

fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ónus 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. 

1 



LOTE 14- PRODUTOS - BÁSiCOS 	 - 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UN1D QUANT MARCA VR UNIT VR TOTAL 

ACHOCOLATADO EM 	ó: obitido pela mistura do 

cacau em p6 com açucar (sacarose, glicose pura ou 

lactose), de matérias pqimas sãs e limpas, isentas de 

inatériais terrosas de parasitas, detritos animais, 

cascas de semente de cacau e outros detritos Kg 200 APTI 	R$ 15,96 R$ 	3.192,00 

vegetais, admitindo umidade máxima de 3,0% p/p 

embalado em pacotes de 1Kg com dados 	de 

Identificação e procedencia, prazo de validade e 

registro em órgao competente 

AVEIA EM FLOCOS FINOS: Isenta de impurezas, 

mofos e humidade. Embalagem plática, atóxica, 

transparente, 	não violada, 	contendo 	dados 	do 

2 
produto: 	identificação 	procedencia, 	Ingredientes, 

Pct 250 QUAKER R$ 12,98 R$ 	3.245,00 
informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de de 

6(seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote de no mínimo 400 gramas 

AMIDO 	DE 	MILHO: 	embalado 	em 	papei 

impermeável, 	limpo, 	não 	violado, 	resistente 	e 

acondicionado em caixas de papelão resistentes. 

Que 	garantam 	a 	integridadedo 	produto. 	A 

embalagem deverá conter externamento os dados 
Pd 100 MAISENA R$.M 	R$ 	1.004.00 

de 	itendificação, 	procedencia. 	Informações 

nutricionais, 	numero 	de 	lote, 	quantidade 	do 

produto. Deverá apresentar validade minima de 

6(seis) 	meses 	a 	partir , 	da 	data 	de 	entrega. 

Embalagem de 400g. 

AMIDO DE MILHO: produto amilaceo, estraido do 

milho, para o preparo de mingau, com aspecto, cor, 

cheiro 	e 	saobr 	próprio, 	sabor 	tradicional, 	com 

humidade 	máxima 	14%por 	peso, 	isento 	de 
Pct 200 MAISENA R$ 	4.48 liS 	896,00 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco 

de papei impermeável, fechado, etc, reembalado 

em caix9 de papel vedado, etc, com peso liquido de 

250g. 

OIN 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nt 2019.02.07.1 . SRP 

Número do Edital: Pregão Eletrônico 2019.07RP 

Õrao Gerenciador: Fundo Municioal de Assistência Social 

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

de Material de Consumo, Genêros ahmenticios, Material de Limpeza e descartáveis, destinados ao fundo Municipal de 

Assistência social do Município de Horizonte/CE, (exclusiva à ME e EPP), conforme especif1cacçes contidas no Termo 

de Referência 

DESCRIÇÃO DOS LOTES 



FLOCO DE 	MILHO: pre-cozidos, amarelos, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor póprios, com ausencia 

de 	umidade, 	fermentação, 	ranço, 	isento 	de 

sujidades, parasitas e larvas. Embalagem, plástica. 

transperente, 	atóxicas, 	limpa, 	não 	violada, 

resistente que garanta a integridade do produto. a 

5 embalagem 	de 	SOOg plástica 	e 	deverá 	conter Pct 858 
DONA 

R$ 2,u R$ 	2.093,52 

externamente 	os 	dados 	de 	itendificação 	e 
CLARA 

procedencia, informação nutricional principalmente 

destacando 	se 	isento 	de 	glutém 	no 	produto, 

número do do lote, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validadde minima de OS mesesa 

partir da data de entrega na unidade requisitante 

FÉCULA 	DE 	MANDIOCA: 	embalada 	em 	sacos 

6 
plásticos 	hermeticamente 	fechado 	por 

400 IMPERATO R$ 	6.98 R$ 	2.792,00 
termossoldagem na vertical, e na horizontal pacotes 

de 1Kg. Com  data de fabricação e validade 

MILHO BENEFICIADO P1 MUGUNZA: Ausencia de 
/ Pct 250 

TIO 
R$ 	2,80 R$ 	700,00 

sujidades, larvas e parasitas. Embalagem de SOOg MÁRCIO 

MILHO PARA PIPOCA: grupo duro classe amarelo, 

8 
tipo 	1, embalado em saco polietileno de 500g. 

Pfl 300 
TIO 

R$ 	2,40 as 	720,00 
acondicionados em fardos. Validade ipinima de 6 MÁRCIO 

meses, a contar da data de entrega w 

PROTEINA DE SOJA: texturizada, composição básica 

9 soja 50% e carboidrato 30%, apresentação farinha, Kg 100 ITAGUARI R$ 	5,30 R$ 	530,00 

aspecto sólido embalagem de SOOg. 	- 

SOJA PRETA: Apresentar data de validade minima 

de 6 meses, boas condições de armazenamento. 

10 acondicionado em embalagem plática transparente, Pct 150 ITAGUARI R$ 	5,30 R$ 	795,00 

resistente com capacidade de SOOg. Sabor variado: 

frango e carne. 

n 

11 
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E SETE 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme edital 

os. que nos preços ofertados estão incluidas todos as despesas incidentes sobre fornecimento referentes a 

encargos sociais e demais ônus atinentes a execução do objeto desta licitação 

'os. para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta 

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



À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
'FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 2  2019.02.07.1 - SRP 
DATA DE ABERTURA: 01/03/2019 Ás 10:001-IS 

jtt 

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

de Material de Consumo, Gêneros alimentícios, Material de Limpeza e descartáveis, destinados ao Fundo 
Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE, (exclusiva à ME e EPP), conforme especificações 
contidas no Termo de Referência. 

Lote 14- EXCLUSIVO ME E EPP 	 hjLbÇt3ii 

Item Especificação 
Fabricante 

Preço 

Unitári o Qtde. 	
Uo 

Preço 

Total 	(Extenso) 

ACHOCOLATADO EM 
Pó: 	obtido 	pela 
mistura de cacau em 
pó 	com 	açúcar 
(sacarose glicose pura 
ou 	lactose), 	de 
matérias primas sãs e 
limpas, 	isentas 	de 
matérias terrosas de 
parasitas, 	detritos 

animais, 	
casca 	de 

MARATÁ Kg 	200" 	R$ 	15,00 
quinze 

RS 	3.000,00 
três mil 

semente de cacau e reais reais 
outros 	detritos 
vegetais, 	admitindo 
umidade máxima de 
3,0% p/p. - embalado 
em pacotes de 01 kg 
com 	dados 	de 
identificação 	e 
procedência, prazo de 
validade e registro em 
órgão competente. 
AVEIA 	EM 	FLOCOS 
FINOS: 	Isenta 	de 

fl impurezas, mofos 	e 
umidade. Embalagem 
plástica, 	atóxica, 
transparente, 	não 
violada, 	contendo 
dados 	do 	produto: 
identificação: 
procedência, 1  _,  dois mil e 

2 ingredientes. QUAKER Pct 250 R$ 	10,00 dez reais R$ 	2.500,00 quinhentos 
informações reais 
nutriclonais, 	lote, 
gramatura, datas 	de 
fabricação 	e 
vencimento. Validade 
mínima 	de 	6 	(seis) 
meses 	a 	contar 	da 
data de 	entrega do 
produto. Pacote de no 

_____ mínimo 400 gramas. .' 

,i 
~i 



o 

luili 

ITAGIJARY 1 	Pct 100 	RS 	5.00 1 cinco reais R$ 500,00 
quinhentos 

reais 

/ 

CREMOGEMA 1 Pct / 
reais 

200.1 R$ 

	10.00 1 dez reais 	R$ 	2.000.00 	
dois mil 

1 

MARATÁ 1 	" 

três mil, 1 

858 	R$ 	4,00 	
quatro 	

R$ 	
3.432,00 quatrocent 1 

reais 	
j 	 losetrintael 

1 dois reais 

/ 

AMIDO DE MILHO: 
embalado em papel 
impermeável, limpo, 
não violado, resistente 
e acondicionado em 
caixas de papelão 
resistentes, 	que 
garantam 	a 
Integridade 	do 
produto. 	 A 
embalagem 	deverá 

3 conter externamente 
os 	dados 	de 
identificação, 
procedência, 
Informações 
nutricionais, número 
de lote, quantidade do 
produto. 	Deverá 
apresentar validade 
mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data 
de 	 entrega. 

AMIDO DE MILHO: 
produto amilaceo 
extraído do milho, 
para o preparo de 
mingau, com aspecto 
cor, cheiro e sabor 
próprio, 	sabor: 
tradicional, 	com 

4 umidade max 14% 
por peso, isento de 
sujidades, parasitas e 
larvas, acondicionado 
em saco de papel 
impermeável, fechado, 
etc, reembalado em 
caixa de papel vedado, 
etc, com pçso liquido 

W11 pré-cozidos, amarelos, 
com aspecto, cor, 
cheiro e sabor 
próprio, com ausência 
de umidade, 
fermentação, ranço. 
isento de sujidades, 
parasitas e larvas. 
Embalagem, plásticas 
transparentes e 
atóxicas, limpa, não 
violada, resistente que 
garanta a integridade 
do produto. A 
embalagem de SOOg 
plástica e deverá 
conter externamente 
os dados de 
identificação 	e 
procedência. 
informação 
nutricional 
principalmente 
destacando ser Isento 
de glúten no Droduto. 



número 	do 	lote,1  

produto. 	O 	produto 	 1 	 1 
quantidade 	do 	

1 	 1 	 1 

deverá 	apresentar 	 1 	 1 
validade mínima de 	 1 

	44AOS meses a partir da  
data da entrega na
unidade reguisitante.  
FÉCULA 	DE 
MANDIOCA; embalada 
em 	sacos 	plástico 
hermeticamente 

400 	
dois mil e 

6 	 ITAGUARY 	Kg 
termossoldagem 	na 
fechado 	por 	 1/ 	«' 	R$ 	7,00 	sete reais 	RS 	2.800.00 	oitocentos 

vertical 	e 	na 	 reais 

horizontal pacotes de 
1kg. 	Com 	data 	de / 
fabricação e validade  
MILHO BENEFICIADO 
P1 	MIJGUNZÁ: 	 setecentos 

7 	Ausência de sujidades, 	ITAGUARY 	Pct 	250 " 	R$ 	3,00 	três reais 	R$ 	750.00 	e cinqüenta 
larvas 	e 	parasitas. / 	 reais 
Embalagem de 500 g,t'  

MILHO PARA PIPOCA: 
grupo 	duro 	classe 1 
amarelo, 	tipo 	ti 
embalado em saco de 

polietileno 	
de 	SOOg, 1 	ITAGUAR? 	PcI L/ 	300" 	R$ 	3,00 	três reais 	R$ 	900,00 	novecentos 

acondicionados 	em 
fardos. 	Validade. 	

reais 

mínima de 6 meses, a 
contar 	da 	data 	de - 
entrega.  
PROTEÍNA DE SOJA: 
texturizada, 
composição 	básica 
soja 	50% 	e 	ITAGUARY 	Kg 	lOOL' 	R$ 	10,00 	dez reais 	R$ 	1.000,00 	

um mil 
carboidrato 	30%, 	 reais 
apresentação farinha, 
aspecto 	físico 	sólido 
embalagem de SOOg..'  

SOJA 	PRETA: 
Apresentar 	data 	de 
validade mínima de 6 
meses, boas condições 
de 	armazenamento, 	 ummile 

10 	
acondicionado 	em 
embalagem 	plástica 	

ITAGUARY 	Pct / 	15o"I RS 	7,00 	sete reais 	RS 	1.050.00 	cinqüenta 

transparente, 	 1 
reais 

resistente, 	com 	 1 
capacidade 	de 	SOOg. 	 1 
Sabor variaØo: frango 	

1  e carne.   

Valor Total Lote: 	 R$ 	 17S3200 - 

Valor Total de Lote 14: RS 17,932.00 (Dezesete mil novecentos e trinta e dois reais) 

/7/ 



Lote 15 - EXCLUSIVO ME E EPP 

item Especificação 
Marca / 

Fabricante 
Unidade Qtde . 

Preço 
Unitário 

Preço 
Unitário 

(Extenso) 

Preço 
Preço 
Total 

(Extenso) 

LEITE DE VACA: longa 
vida, 	integral, 	uM, 
embalagem 	tetrapak, 
com 	01 	lt 	com 
informações 

\JOIN 

nutricionais, 
identificação 	do doze mil e 
produto, 	marca 	do BETÂNIA Unld 2500 R$ 	5,00 cinco reais R$ 	12.500,00 quinhentos 
fabricante, 	prazo 	de reais 
validade 	e 	peso 
liquido. 	O 	produto 
deverá ter registro no 
ministério 	da 
agricultura 	e/ou 
ministério da saúde  

Valor Total Lote: R$ 	 12.500,00 

flor Total de Lote 15: R$ 12.500 (Doze mil e quinhentos reais) 

Lote 17- EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação 
Marca / Unidade 1 	Qtde. 

Preço 
Preço 

unitário 
Preço 

Preço 
Total 

Fabricante Unitário 
(Extenso) 

Total 
(Extenso) 

REFRIGERANTE: PCt 2 
FREVO 	Fardo 	30 R$ 	25,00 

vinte e 
. 	R$ 	750,00 

setecentos 
e cinqüenta 

litros sabores: cola. cinco reais 
reais 

REFRIGERANTE: pet 2 trinta e 
um mil e 

2 litros sabores: INDAIA Fardo 	30 R$ 	35.00 
cinco reais 

R$ 	1.050,00 cinqüenta 

guaraná.  reais 

um mil e 
REFRIGERANTE: pet 2 

INDAIA Fardo 30 R$ 	35,00 
trinta e 

. R$ 	1.050,00 cinqüenta 
litros sabores: l aranja. cinco reais 

reais 

m mil e 
 

u 
REFRIGERANTE: pet 2 
litros 	limão. sabores: 

INDALA Fardo 30 R$ 	35,00 
trinta e 

cinco reais 
R$ 	1.050,00 cinqüenta 

reais 

um mil e 
REFRIGERANTE: pet 2 

INDAIA Fardo 30 R$ 	35,00 
trinta e 

R$ 	1,050.00 cinqüenta 
litros sabores: uva, cinco reais 

reais 

Valor Total Lote: R$ 	 4.950,00 

Valor Total de Lote 17: R$ 4.950,00 (Quatro mil novecentos e cinquenta reais) 

Valor Global da Proposta: R$ 35.382,00 (Trinta e cinco mil trezentos eoitenta e dois reais) 

/ 

	 #--- 

Prazo de validade da proposta: ou tessenta aias. 

Declaramos conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão fornecidos de 	o com 

as condições estabelecidas no Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao 
pagamento e outros. 

Declaramos que reponderemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e 

entrega dos produtos, casa venha a ser contratado. 

Prazo de Garantia: Conforme o Edital 

Prazo de entrega: Conforme Edital 


