
Lote 1 -EXCLUSIVO ME E EPP 

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

ABACAXI PÉROLA: 	fruta in natura, tipo 	1 
abacaxi, 	espécie 	comum, 	características 
adicionais com coroa e peso médio de l000g. 

1 sem danos flsicos e mecânicos oriundos do 	UNIO 	424 CEASA RS  
3.20 RI 	1.354.10 

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

BANANA PACOVAN: em peas. de pe'ra 
qualidade, 	sabor doce, 	aspecto e 	cheiros 
próprios, tamanho e coloraçao uniformes, com 

2 	
polpa 	firme 	e 	intacta, 	devendo 	ser 	

XC 	600 GEMA 
RI RI 	1.794,00 1 desenvolvida, sem danos flsicos e mecánicos 1 2.99 

1 oriundos do manuseio e transportes, ausência 
1 de sujidades. parasitas, armações e sinais de 

apodrecimento. 

[LARANJA PÉRA: (casca lisa e lustrosa, sem 
casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidas. 

] úmidas, mofadas e sem cheiro fermentado) KG 	704 CEASA RI 	2.480,40 
classe 05 (76mm é menos de 8lmm) tipo 	' 4,10 
extra, no máximo de 07% de defeitos graves e 
leves permitidos. 

MAÇÃ. in natura, espécie nacional, aplicação 
1 alimentar, 	sem danos fisicos e 	mecânicos 

RI 
4 'oriundos do manuseio e transportes. aus6ncia 	XC 368 	CEASA RI 	1745,00 

de sujidades, parasitas. armações e sinais de 
apodrecimento 

MAMÀO: 	lii 	natura, 	espécie 	papam. 
caracleristicas adicionais classificação A sem 

1 danos 	fisicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do KG 	534  
CEASA 

1 RI 
 RI 	1.068.00 1 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 1 1 	2.00 

1 sujidades. 	parasitas, 	armações e sinais de 1 
apodrecimento. 

MELANCIA: 	In 	natura, 	espécie 	redonda, 
características adicionais classificaçio A sem 1 
danos 	fiscos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 

6 1 	510 	CEASA 
RI 

RI 	1.122,00 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 1 2.20 
stidades. parasitas. annações e sinais de 
apodrecimento.  

MELÃO JAPONÊS: classe (de 0,800 1(9 e 
1  i 000 k9). tipo extra no máximo 05% de 1 RI 

7 1 defeitos graves e leves permitidos, sem mofos. 1(6 	406 	1 	CEASA 300 
RI 	1.215,00 

sem casca murcha ou mofada e sem manchas 
escuras 

/ SUB TOTALj R$ 	12.190.20j 
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CARTA PROPOSTA 	 i 497 
1 -'------- - 

- 	 Z 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.02.07.1 —SRP 	

p&C.IN 
 

'tt, 
OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTIJRAS à  
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 ESPECIFICAÇÔES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
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tats IS- EXCÍ1VO ME E EP? 

Iten 1 	 Especificação 	
VALOR 	VALOR UNID 	Q'E 	MARCA 	UNIT. 	TOTAL 

ÁCIDO MURIÁTICO: para aplicação em limpeza bruta 
1 	em geral. embalado em frasco Plástico de 1 litro e 	cx 'J 	14-,DLM 	RI 

LIMPEZA 	38.40 	RI 	537,60 
- acondicionado em camas de papelão com 12 unidades.  

AGUA SANITARIA: em embalagem plásticacom 5,000 
ml, tampa lacrada, teor de cloro de acordo com o limite 
da legislação pertinente (2.0% p/p a 25% p/p). registro 

2 	do 	Ministério 	da 	Saúde. 	Quimico 	responsável. 	gl/ 	37/ 	DLM 	RI 
LIMPEZA 	15.30 	M 	566110 

composição e informações do fabricante estampados 
na embalagem. Quando da entrega o produto deverá 	 1 

- apreséntar, 
 

005' 
 rSno. 80% do prazo de validade  

ÁGUA SANITARIA: mültiplo uso de 1000m' embalado 
. em frasco de plá 	 cx plástico. cx  contendo 12 unidades e 	' 	 DLM 	RI V 	55-' RI 	1.320,00 

acondicionados em caixa de papelão com hipoclorito de 	 LIMPEZA 	24.00 

ÁLCOOL BRANCO: 1 litro embalagem secundaria cx 	 SANTA 	RI 	1. cx' 	2 com 12 unidades 	 CRUZ 	95,99 A R$ 	191,98 

- ÁLCOOL EM GEL 500g embalagem secundaria _cxj__  cx 	16 	ZULU 	RI 	RI 	1.600,00 
com 12 unidades      

- AMACIANTE: para roupa de 2 litros embalado em 
frasco plástico e acondicionado em caixa de papelão 

6 	contendo cloreto dialquil dinetil amOrno, coadjuvante. 	un 	2 	DLM 	RI 1 RI 	13,9$ 
perfume. 	preservante, 	corantes, 	acidulante 	e 	água 1 	 LIMPEZA 	6.99 
produto inspecionado pelo lnmetro com validade de 3 
anos.   

-CONDICIONADOR: 	de 	uso 	adulto, 	composição 	Ir / 	175 	ALYNE 	RI 
ceramidas. Frasco contendo no mlnimo 2 litro 	io.o 	RI 	12.260.00 

- DESINFETANTE LIQUIDO: de 1 litro embalado em 
frasco plástico e acondicionado em caixa de papelão! 
contendo em sua composição água, ingrediente ativo, 	 DLM 	RI cri 	45 RI 	1.817,55 
formol, sabão de trietanolamina, ácool etllico, perfume, 	 LIMPEZA 	40,39 
adia e corante (lavanda. jasmin. eucalipto e pinho) 

 ____  
1 DESINFETANTE: perfumado com ação germicida e 	 DLM 	RI 	RI 	418,00 
1 cloro ativo. fragrâncias: floral, eucalipto. herbal, lavarida 	22 	LIMPEZA 	19,001  

/ 

A 

LI 

PACW4A1 	
' 

\ 	ai IrjVJ 1 LEITE DE VACA: longa vida, integral uM, embalagem 	1 	1 
telrapak. com  01 II com informações nulricionais, 1 

validade e peso luido. O produto deverá ter registro no 	1 	1 	4,50 	11.250,00 identificação do produto, marca do fabricante, prazo de UNIO 1 2.500 1 BETANIA 

SUBTOTAL 

Lote 16 -EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação 	 UNID OTDE 	MARCA VALOR VALOR 
____________________________________________ _______________ UNIT. TOTAL 
POLPA DE FRUTAS: 100% natural, congelada e 

KG 300 
1  FDA 

RUTA  RI 	3.090,00 1
RI  
0,30  embalada em pacotes dei kg (sabores variados) 

Lota 11-EXCLUSIVO ME E EPP - 
Item Especificação 

¶_UNtO 
QTDE MARCA  VALOR 

UNI'T. 
VALOR 
TOTAL 

1 
REFRIGERANTE: pel 2 litros sabores: cola. Fardo com FARDO 30 FREVO RI RI 	1.350,00 
8 unldádes 45.00  

2 
REFRIGERANTE: - 2 litros sabores guaranáFardo FARDO 30 FREVO RI R$ 	1.350,00 
com 6 unidades. 45,00 

REFRIGERANTE: 	paI 2 litros sabotes laransa Fardo FARDO 30 FREVO RI RI 	1.350,00 com 	unidades.   45,00  

REFRIGERANTE: 	pel 2 litros sabores: limão, Fardo FARDO 30 FREVO RI RI 	1.350,00 
com 6 unidades. 45.00 

REFRIGERANTE: - 2 litros sabores: uva. Fardo com FARDO 30 FREVO RI RI 	1.350,00 
6 unidades. 45,00  - 	SUBTOTAL RI 63.282.00 

LAR 
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Ministério da Saüde, químico responsável, compos ição 

 

ou pinho, embalagem com 5 litros. com  registro do 

 
1 

e lnfon'naçøes do fabricante estampada na embalagem 1 
Quando da entrega o produto deverá apresentar, no 

'mínimo. 80% do prazo de validade  
DESODORIZADOR DE AR: Spray 4009 aerosol, 
acondicionado em caixas de papelão, contendo emsua 1 10 un 114' DOMAR R$ R$ 	1.402,20 
composição: parfum, ~boi.aqua. sodium, nitrite e 1 12.30 
'isobutante/piopane.  - 
DETERGENTE LIQUIDO: lava louças de 500ml das 
mais 	variadas 	fragrância 	embaladas 	em 	frascos 

cx 33 ' 
DLM R$ 

R$ 	163548 
plásticos e acondicionados em caixas de papelão com 1 LIMPEZA 49.56/ 

- 24 unidades  
DETERGENTE LIQUIDO: lava-louças, com ph neutro, 

12 
deimatologicamente testado, em embalagens contendo gI / fl " 121.111111 R111 Rã 	431,73 
5 lts. Quando da entrega o produto deverá apresentar. LIMPEZA 15,99 

- no mIni'no 80% do prazo de validade  
LIMPA VIDROS: SOOmI indicado para a limpeza de 

13 
ernbaçamento e marcas de dedos, com Iransparência un 230 ' LIMPAMAX Rã Rã 	1.035,00 
total aos vidros, sem amoníaco, embalado em frasco de 4.50/  

LIMPADOR DESENGORDURANTE: para cozinha de 

14 
500m1 embalado em frasco plástico, contendo em sua 

un " l75 '  LIMPAUAX Rã Rã 	2.275,00 
composição 	lauril éter sulfato de sÓdio, ácido cltrico. 13.00 

- álcool graxo etoxilado, éter glicólico. água e perfume / 
LIMPADOR MULTI: Uso de SOOrnI embalado em frasco 
plástico 	com 	a 	composição 	contendo 	linear 	alquil 

/ un " LIMPAJ4AX Rã 
R$ 15 benzeno sulfonato de sódio, tenso atrvonão iõnico, 43$ 7,20 

3.139,20 
alcalinizante, sequestrante, solub.hzante. éter glicóbco. 

- álcool, perfume e água  
LUSTRA MOVEL: perfumado 200m1, embalado em 

Rã 
16 frasco plástico, contendo parafina emulsificantes un " 235 1  PERÓBA 4,50k  Rã 	1.057,50 

solvente, umectante, preservante. fragância e agua.  
- PEDRA SANITARIA: 	com 	suporte 	de 	sustenção 

(desodorizador sanitário) na fragância lavanda com 409 
embalada 	em 	caixa 	de 	papelão, 	contendo 	na Rã 

li composição: dodecil. benzeno sulfonato de sódio. sllica. un / 2.686 O-ODOR Rã 	9.401,00 
sulfato 	de 	sódio, 	carbonato 	de 	sódio, 	corantes 	e 
fragância. 	Não contém paradiclorobenzeno. 	Produto 

- inspecionado pelo inmetro, com validade de 3 anos. 
POLIDOR DE ALUMINIO: Liquido 500m1 embalado em 

18 
frasco plástico e acondicionado em caixa de papelão DLM 1 

cx 	19 1  
1 	Rã 

R$ 	912.00 
com 	24 	unidades 	contendo 	na 	sua 	composição 

i 	
LIMPEZA 1 	48,00 

emulgador, essência conservante  1 1 
- SABÃO EM BARRA.,  multi ativo flui pacote com 5 

unidades de 2009 caixa com 50 barris embaladas em 
sacos 	plásticos e acondicionados em 	caixas de 
papelão contendo na sua composição ácido graxos de 	.' 

Rã 1 IS cocolbabaçu, sabão de ácidos graxos de sebo. sabão 	cx 14" GUA RANY Rã 	3.760,00 
i de ácidos graxos de soja. cloreto de sódio. glicerina. 1 

alquil benzeno sulfonato de sódio, linear, perfume. edta 
ehdp, 	corante 	e 	água 	produto 	inspecionado 	pelo 

270.00 

 INMETRO.7  
- SABÃO EM PÓ: caixa 5009. embalada em caixa 

papelão e acondicionada em caixa de pa peo com 24lã E 20 
unidades, contendo em sua composição: tensoativo  12 TIXAN Rã Rã 	1.078.60 
anionico. 	tamponantes. 	coadjuvantes 	sinergista. 
corantes, enzinas, branqueador óptico essencia, água. 

- alvejante e carga.  
SABÃO GLICERINADO: multiativo perfumado em barra 

21 testado dermatologicamente em embalagem com 05 
PC. 3' ' GUARANY Rã 

unidades com cada barra pesando 2009. Produto 5.40/ 
- inspecionado pelo INMETRO 

22 
SABONETE ANTEBACTERIANO LIQUIDO: caixa com 

cx 7W ASEPTOL Rã Rã 	1.750,00 
12 unidades de 11 Litro 250.00? 

- SABONETE LIQUIDO: na fragráncia erva doce para 
" R$ 1 23 mãos com ação bactencida de SOOmI embalado em 1 205 LIZ Rã 	2.111,50 

- frasco plástico, produto inspecionado pelo INMETRO.  10 . 30/1 
SABONETE 	SUAVE: 	com 	Extrato 	de 	Frutas 	e 
Hidratante 909 em embalagem de papelão contendo em 1 

/ 
24 sua composição Sabão base de sódio, água, carbonato un' 1,410 LUX Rã Rã 	3.625,00 

de cálcio, perfume, cloreto de sódio. óleo de semente 2.50 
de girassol, carbonato de sódio, glicerina, extrato de 

- alce 	vera 	d,óxido 	de 	titánio. 	ácido  



1 

VALOR 
TOTAL 

RI 2.342,40 

RI 1.844,40 

R$ 262,00 

RI 1.960,00 

R$ 	234,00 

RI 	382.88 

RI 4.697,97 

RI 	196,00 

R$ 	450,00 

RI 9.780,00 

RI 	319,20 

RI 	319.20 

RI 	319,20 

RI 	89,70 

RI 	248,96 

RI 	592,20 

RI 	469,20 

RI 	153,45 

RI 	183,00 

RI 263.00 

RI 25,00 

RI 59.90 

RI 405,60 

RI 763,20 

RI 	399.90 

tt PÁGINA j - 

etilenohidroxidifosfõnico, ácido etiienodlaminoteracêtico, 1 	1 
hidroxitolueno buli4ado. 	 _______ 1  

'j' SHAMPO:de uso adufto. composiçáo osramidas.I 	ir 	175' 7sJ 	ALYNE 	 RI 4.130.00 1  

ri 

Lota 19-EXCLUSIVO ME E EPP 

- 

liam Espe UNIO QTD€ MARCA  VALOR  
UNIT. 

- ESCOVA SANITARIA DE NYLON: com cabo em 
128 

SANTA R5 
plástico. com  supoile para limpeza do vaso sanitário. 

UI'l CRUZ 18.30 

2 
ESPONJA DUPLA FACE: em embalgem de 03 unid. un 348 BRILHUS RI 
COM ALTA QUALIDADE E DURÁVEL. 5.30 

- 

3 FÓSFORO: contendo 10 ca ixas com 400 palitos maço 72 ARGOS  RS 
350 

- FILME PVC: rolo com 100 metros de comprimento e TÉRMICA RI 
28cmX30cm de largura. 1 	9.80 

5 PANO DE CHÃO: branco tipo saco 100% algodão. un 1 ;i-- SCOTCH 
T 	RI 
1 1,50 

PANO FLANELA: 38x58 cm na cor amarela embalada 192 SCOTCH t RI 
- em saco plástico.  1.89 

PAPEL HIGIÊNICO: embalado em pacotes com 04 RI 7 unidades. Embalagem secundaria, fardos em plástico c/ fa 113 FLORAL 40,69 
- 16 pacotes.  

8 PAPEL ALUMINIO: tamanho 7,5mx30 cm. ri 200 WYDA 
RS 

398 
- PAPEL MANTEIGA: papel tipo manteiga, branco. RI 

O produto impermeável, podendo ser colocado no forno, pc 100 BOREDA 
4,50 

- SOxlOcm Gramatura 200r. Pct com 100 tolhas.  
PAPEL TOALHA: inlerfolhado, com alto grau de alvura 

RI lO branco, próprio para secar as mios, no poder de x 300 NOBRE 	
32,60 

- absorção, macio, 20x21cm. com  300 folhas. 
LUVA PARA LIMPEZA: de látex, tamanho G, alta 

80 DANNY 
RI 

resistêncIa, bom manuseio para serviços em gerais. 
pr 

12 
LUVA PARA LIMPEZA: de látex, tamanho M, ata 

1 	r 80 DANNY RI 
resistência, bom manuseio para serviços em gerais. 
LUVA PARA LIMPEZA: de látex, tamanho P. afta 1 	pr 80 OANNY 1 	RI 
resistêncIa, bom man

LAS 	
useio para serviçosem gerais. 

L:  LUVA 	PTICA 	DE$CARTAVE 	Transparente. RI 14 produto øesartávs de uso único. pet com 100 pr 30 VABENE 1 	2,99 
- unidades, tamanho Onlco. 

LUVA EM LÁTEX: impermeável para limpeza em geral RS f G,M e P) 
pr 64 VOLK 

3.89 

RODO PLÁSTICO: 4ocm com caibo de pelo menos RI 
1,20m un 84 CONDOR 

 7,05 

RODO PLÁSTICO: 60 an com cabo de pelo menos RI 
1,20m un 

1 
46 CONDOR 

10.20 
- REDE PARA FRUTAS: para 1 kilo. Redes plásticas 1 

para embalar frutas e legumes, oferecendo proteção e 
pc ELIZA RI 

mantendo a Integridade do alimento. PcI com 500 3069 
- unidades. 

SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL: branco de 1 lido. RI 19 13x15 PE. kg 10 SPLAST 
18,30 

SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL: branco de 2 Mos. RI 20 
35x45 PE 

kg lO SPLAST 
26,30 

- 

21 
SACOLAS PLÁSTICAS DESCARTAVEL: sacola alça lo SPLAST RI 
camiseta, branca, tamanho 2545, 22.5 kg.  2,50 
SACOLAS PLÁSTICAS DESCARTAVEL: sacola alça 

kg 10 SPLAST RI 
- camiseta, branca, tamanho 50x60 cm  5,99 

SACOS PARA LIXO 100 LITROS pacote com 100 
24 NOBREGA RI 

unidades 16,90 

24 SACOS PARA LIXO 60 LITROS: pacote com 100 
pc 12 NOOREGA RI 

unidades 10,60 

25 
TOALHA PARA MESA: TNT, tamanho 180 melros, 2.5 

un 10 NT R$ 
mis de elástico com presilha. ARTES 39.99 

fc 
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Lote 23 -EXCLUSIVO ME E EPP - 

Item Espe cIficação UNID QTDE MARCA 
 VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

INSETICIDA SPRAY: SOOrnI usado para 
exterminar 	insetos 	(barata, 	formigas, 

1 moscas. pemilogos. mosquos da dengue) un 390 RAID RS 	9.99 RI 	3.886,10 
destruindo ovos e larvas, embalado em - frasco de SODmI.  
VENENO 	PARA 	FORMIGAS: 	em 	pó 
utilizado no controle de fomigas, cupins e 	kg 30 KELLMICIDA RS 	32,60 RI 	978,00 
pulgas ComposiçIo Propoxur 1%. Pacote: - 1 kg.  

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

3 Composição: Fipronil 0.01% 	Caixas com cx 30 CITROMAX R$ 	35.80 RI 	1.068,00 
50 pacotes, contendo 10 sachês de 509 1 
cada. 3 INSETICIDA 	AEROSSOL: 	com 
composição PraietÀns 0.03%. Imiprotnna 

1 0.03%, 	Cipenneftlns 	0.1%, 	Solventes 	e 
4 	1 Propelentes. Capacidade (litros) 300mI que 1 	cx 1 	28 RAID RI 	64.30 RI 	1.671,80 

tem 	função 	de 	repelir 	mosquitos. 1 
pemongos. 	munçocas 	e 	carapanis. 
Caixas com 12 unidades 

1 VENENO PARA BARATAS: 	tipo 	isca 1 
indicado 	para 	o 	controle 	de 	baratas 
composição. Cloipirifos 0.5%. ingredientes 

cx 155 RAID RI 	25,60 RI 	3.968,00 
inertes 99.5%. minino 01 ano de garantia. 

1 Tempo de proteção 03 meses. Caixa com 
06 iscas. 

VENENO PARA BARATAS: tipo isca 

6 
granulada 	Indicado para o controle de 1 cx 100 DIPIL RI 158.90 RI 16.890.00 1 baratas, composição Propoxur 2%. Caixas 

1 contendo 250 sachas de 25 g 

- 
	

SUO TOTAL RI 264.423.44 

ri 
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). MA

YÁ  

DATA: 01 de Março de 2019. 

AJ 



ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT MARCA VR UNIT VR TOTAL - ÁCIDO MURIATICO: 	para aplicação em limpeza 

1 
bruta em geral, embalado em frasco plástico de 1 

Cix 14 LIMPA FÁCIL R$ 	24,88 R$ 	348,32 1 
litro e acondicionado em caixas de papelão com 12 - unidades  

ÁGUA SANITÁRIA: em embalagem plástica com 

5.000m1 	tampa lacrada, teor de cloro de acordo 

com o limite da legislação pertinente (2.0% p/p a 

2 
25% p/p). Registro do Ministério da Saúde, quimico 

GI 37 CAMPESTRE R$ 	12,00 R$ 	444,00 
responsável, 	composLção 	e 	informações 	do 

fabricante estampados na embalagem. Quando da 

entrega o produto deverá apresentar, no minimo 

80% do prazo de validade. - ÁGUA 	SANITÁRIA: 	múltiplo 	uso 	de 	I000rnI 

embalado em frasco de plásico, Cx contendo 12 
Cx 55 CAMPESTRE R$ 	26,40 R$ 	1.452,00 

unidades e acondicionados em caixa de papelão 

com hipoclorito de  sódio.  

ÁLCOOL BRANCO: 1 litro embalagem secundária cx / 
CX 2 SANTA CRUZ R$ 	142,32 R$ 	284,64 

com 12 unidades  

ÁLCOOL EM GEL. SOOg embalagem secundána cx 
Cx 16 ECONOMICO R$ 111,60 R$ 	1.185,60 

com 12 unidades  

AMACIANTE: para roupa de 2 Litros embalado em 

frasco plástico e acondicionado em caixa de papelão 

contendo 	cloreto 	dialquil 	dirnetil 	amónio. 
6 und 2 MEU LAR R$ 	8,86 R$ 	17,72 

coadjuvante, 	perfume, 	preservante, 	corantes, 

acidulantes 	e 	água 	produto 	inspecionado 	pelo 

inmetro com validade de 3 anos. 

7 
CONDICIONADOR: 	de 	uso 	adulto, 	composição 

Frasco 175 ALINE R$ 	8,98 R$ 	1.571,50 
ceramidas. Frasco contendo no mlnlmo 2 litros 

DESINFETANTE LIQUIDO: de 3 litro embalado em 

frasco plástico e acondicionado em caixa de papelão 

contendo em sua composição água, ingredientes 
Cx 45 MEU LAR R$ 	49,92 R$ 	2246,40 

ativo, 	formol, 	sabão 	de 	trietanolomina. 	alccol 

etilico, perfume, edta e corante. (lavanda, jasmim, 

eucalipto e pinho cx c/12.) 

Foi,  

t 
PREGÃO ELETRÔNICO Nt 2019 02.07.1 - SRP 

Número do Edital: Pregão Eletrônico 2019.02.07.1 - SRP 

órgão Gerenclador: Fundo Municipal de Assistência Social 	 \ j 
Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de 

Material de Consumo, Gen&os alimentícios, Material de Limpeza e descartâveis, destinados ao fundo Municipal de 

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

DESCRIÇÃO DOS LOTES 

LOTE 18- PRODUTOS BÁSICOS 

/ 



rei 

C4"\ 

a 
a 

PAGINA Ç 

DESINFETANTE 	LIQUIDO: perfumado com ação 

germicida 	e 	cloro 	ativo. 	Fragrâncias: 	floral, 

eucalipto. herbal. lavanda ou pinho, embalalgem 

com 5 litros, com registro do Ministério da Satde. 
GI 22 CAMPESTRE R$ 	15,78 R$ 	347,16 

qulmico responsavél, composição e informações do 

fabricante estampada na embalagem. quando da 

entrega o produto deverá apresentar, no minimo 

80% do prazo de validade. 

DESODORIZADOR DE AR: Spray 400g aerosol, 

10 
acondicionado em caixas de papelão contendo em 

Und 114 GLAID R$ 	11,98 R$ 	1.365,72 
sua composição: parfum, alcobol, aqua, sodium, 

nitrite e isobutante/propane 

DETERGENTE LIQUIDO: lava louças de SOOmI das 

mais variadas fragráncias embaladas em frascos 

plásticos e acondicionados em caixas de papelão 
33 CAMPESTRE R$ 	52,32 R$ 	1.726,56 

com 24 unidades. 

DETERGENTE LIQUIDO: lava-louças com ph neutro. 

12 
dermatologicamente 	testado, 	em 	embalagem 

cl 27 CAMPESTRE R$ 	21,18 R$ 	571,86 
contendo 5lts. Quando da entrega o produto dever4 

apresentar, no minlmo 80% do prazo de validade. 

LIMPA VIDROS: SOOmI indicado para a limpeza de 

13 
embaçamentos 	e 	marcas 	de 	dedos, 	com 

Und 230 / AUDX R$ 	5,80 RS 	1.334,001 
transparencia 	total 	dos 	vidros, 	sem 	amoniaco, 

embalado em frasco de SOOrnI 

LIMPADO DESENGORDURANTE: para cozinha de 

SOOmI embalado em frasco plástico contendo em 

14 sua composição: lauril éter sulfato de sódio, ácido Und 175 UAL R$ 	6,10 R$ 	1.067,50 
citrico, álcool graxo etoxilado, éter glicôlico, água e 

perfume 

UMPADOR MULTI: uso de SOOmI embalado em 

frasco plástico com a coposiçio contendo linear 

15 alqull benzeno sulfonato de sódio, tenso ativo não Und" 436 UAL 	R$ 	6,10 	R$ 	2.659,60 
lônico, 	alcanilizante 	, 	 sequestrante, 	soiubilizante, 

éter, glocólico, álcool, perfume e água. 

LUSTRA MÓVEL: perfumado 200m1, embalado em 

frasco plástico, contendo parafina. emulsificante, 
16 

solvente, 	umectante, 	preservante, 	frangrância 	e 
und 235 81[ATH R$ 	10,88 R$ 	2556,80 

água 
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PEDRA SANITÁRIA: com suporte de sustentação 

(desodorizador sanitário) na fragrância lavanda com 

40g embalada em caixa de papelão, contendo na 

17 
coposição: dodecil, benzeno, sulfonato de sódio, 

2686 DIA A DIA R$ 	2,20 R$ 	5.909,20 
sulca, 	sulfato 	de 	sAdIo, 	carbonato 	de 	sódio, 

carbonato de sódio, corantes e fragrãncia. Não 

contém paradiciorobenzeno. Produto inspecionado 
pelo inmetro, com validade de 3 anos. 

POLIDOR DE ALUM1NIO: liquido SOOmi embalado 

em frasco plástico e acondicionado em caixa de 
19 CAMPESTRE R$ 	90,72 R$ 	1.723,68 

papelão 	com 	24 	unidades contendo 	na 	sua 
composição emuigador, essência conservante. 

SABAO EM BARRA: multi ativo azul pacote com 5 

unidades der20g caixa com 50 barras embaladas em 

sacos plásticos e acondicionados em caixas de 
papelão contendo na sua composição ácido graxos 

19 de coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, Cx 14 MEU LAR R$ 	97,76 R$ 	1.368,64 
sabão de ácidos graxos de soja, coioreto de sódio, 

glicerina, aiquil benzeno suifonato de sódio, linear, 

perfume, 	edta 	ehdp, 	corante 	e 	água 

produtoinspecionado pelo INMETRO 

SABÃO EM pó: caixa de SOOg, embalada em caixa 

de papelão e acondicionada em caixa de papelão 
com 24 unidades:  contendo, em sua composição: 

20 12 AIA R$ 133,44 R$ 	1.601,28 
tensoativo 	ni6nco, tamponantes, coadjuvantes. 
sinergusta,enzimas, brnaqueador óptico, essência, 

água, alvejante e carga. 

SABÃO GUCER1NADO: rnuitiativo perfumado em 

21 
barra testado dermatoiogicamente, em embalagem 

03 MEU '° R$ 	9,76 R$ 	29,28 
com OS unidades com cada barra pesando ZOOg. 
Produto inspecionado pelo INMETRO 

ai SABONETE ANTEBACTERIANO LIQUIDO: caixa com 
Cx 7 ACETRiNE R$ 343,92 R$ 	2.407.44 - 12 unidades de 1 litro  

SABONETE LIQUIDO: na fragráncia erva doce para 
mãos com ação bactericida de 500m1 embalado em 

23 
frasco 	plástico, 	produto 	inspecionado 	pelo 

L 205 ETEZEUS R$ 	15,74 R$ 	3.226,70 

iNMETRO  

fl 

ra 
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SABONETE SUAVE: com Extrato de Frutas e 

Hidratante 	90g 	em 	embalagem 	de 	papelio, 

contendo em sua composiçio: Sabk base de sódio, 

24 
água, carbonato 	de cálcio, perfume, cloreto de 

Und 
/ 

1410 EVEN As 	1,74 R$ 	2.453,40 
sódio, óleo de semente de girassol, carbonato de 

sódio, glicerina, extrato de aleo e Vera, dioxido de 
titánio, 	acido 	etiienohidroxidifosfónico, 	ácido 

etilenodian,inoteracético, hidorxltolueno butilado. / 

SHAMPOO: de uso adulto, comppsIço ceramildas. 
25 Er 175/ ALINE R$ 	7,06 1 235,50 

Frasco contendo no minimo 21. 
LR 

TOTA9.734,50 
Valor total do lote 19: R$ 39.734,50 (TRINTA E NOVE Mil, SETECENTOS E TRINTA QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) 

Preço CIF 
Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme edital 

Declaramos, que nos preços ofertados estAo Incluídas todos as despesas Incidentes sobre fornecimento referentes a tributos, 
encargos sociais e demais ônus atinentes a execuçio do objeto desta licitaçio 

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

E 

MN 
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7 



Mo 

PROPOSTA DE PREÇO 	

/ 

PREGAO ELETRÔNICO N' 2019.02.07.1 . SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de Matinal de Consumo. 
Géneros Almenhloos. Material d Limpeza e Oescartêveie i$e$tnadas ao Fundo Municipal de ,Ass.stérc,a SOOaI do MuniciOiC de Hc'zrte,CE. 

LOTE 8. EXCLUSIVO ME E EPP 
rillEM DESCRIÇÃO UNID QUART MARCA VALOR LI 	Ri VALOR TOTAL 

AÇUCAR REFINADO Obtido da cana de açúcai. Com  
aspecto cor, cheiro pitpiios, sabor doce 	coo, teor de 
sacarase minimo de 99%plp e umidade má*ima de 

¶ 0.3%ptp sem fermentai isento de sujidades parasitas. KG 1196 OLHO D'AGUA RI 	530 RI 	6.3fl0 
matinais 	telTosos 	• 	OtÜ'itt 	atlmais 	Ou 	vegetais 
acori0000ado em olàstco at. vaidade rnirwna a. II 
meses a contara. alia de entega. 

- ARROZ 	PARBOILIZADO: 	classe 	longo fino, 	tipo 	1. 
embalagem contendo t kg, com identificação do produto, 

2 marca do tabrica',te, prezo de validade e peso liquido O KG 1530 BEM CASEIRO RI 	 7.42 RI 	11.13000 
produto deverá ter registro no ministério da agricultura e:ou 

- ministérlodasaüde  

CAFÉ de pmnera quaàdsie com selo da ABIC. 'ante de 
grãos preto-verDes ou fermentados e crus, na cor castanha 
claro a moderado esc,o. alamargor 	torrado e moido. 
aroma e sabor caractersbcos de regular a intenso. isento PT 800 MADATA R 	II de gosto nozona Qualidade global mínimo aceitável maior 
que 3 5 pontos na escala sensorial de zero a dez, contendo 
impurezas m*nmo de 1% outros Produtos 04 e umidade 
ate 5% econdicionado eTl 9~ a v*C2.#O de 25C9 

FEIJAO CARIOCA brio 1 . embalagem 	saco p4asbco 
transparente, 	hermeticamente 	rechado 	com 	1 	kg. 
Constiluldo de grãos inteiros e novos, 	com 	umidade 
permitida em lei, Isento Impurezas, sujidades, parasitas 
matinais tarrosos e detritos animas ou vegetais Que KG 40 FIBRA RI 	 7 54 RI 	301 GC 
posaam t0ná40 impróprio para consumo 	,umarc ou 
comnpromete o armazenamento Vakcade - 1 —a ai ISC 
dias a parti da data de ent'ega 	Deve te' informações 
r%utnclG,als 	na 	embalagem 	contermos 	o 	minislór,o 	da 
agncuftura. 

FEIJÃO DE CORDA: tipo 1 . embalagem saco plástico 
transparente, 	hermeticamente 	fecPado 	com 	1 	kg 
Constituído de gráce 	inteiras e novos, 	cor,, u.ndade 
pe'm eda e,,,  lei, isento 	mpisezas, sujidades 	parasitas 
n-iatensis leitosos e defrilos ar.mass ou vegetais que 

KG 200 FIBRA RI 	726 R 	'14 2.03 possam torná-lo impróprio para consumo humano ou . . 
compromete' o armazenamento, Validade mlnima de 180 
dias a partir da data de entrega. Deve ter inromiaçõea 
nutncjonais 	na embalagem conforme o ministério da 
agricultura 

FARINHA DE MANDIOCA, Farinha de Mandioca tipo 1, 
ciasse D'arca 	'a senta de su$ades. Produto obtido pela 
des'dra1açio e rncagem de raizes de mandioca Valadas 
po' processos tecnológcos adequados surtias do radical 
cianeto submetido ao processo de torrefação. O produto 

KG 200 KI A R deverá ser oa desse branca, seca e fina, do tipo ¶ e 
clas,,tcado 	conforme 	os 	padrões 	do 	Ministério 	da 
Agncuib..ta 	Saco 	de 	colFetElero 	b'ar'spareoti, 
hermeticamente fechado poç 1err'ossdldage'n na vestical a 
na horizOntal cor, peso líquido de 1 k 

FARINHA 	DE 	TRIGO 	especial 	com 	lermento: 
caracterlsticas 	obtida 	do 	trigo 	moldo, 	limpo 	e 
~germinado, cor branca, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas: livre de fermentação 	mofo e materiais teirosos 

7 validade minima de 03 meses contados a par%' do KG 250 SARANOI RI 	a 50 RI 	2,375,00 
recebimento do Produto acondiocaadO em saco plástico 
?anspa'enti e alóacc - picou, com 1000 Q,. dsnais 
condições de acordo coo' is ramas de saúde'sanitánas 
vigentes APMSA. StF e outras) 

LI 



- 	pA(.IP4A 1 a  1 

AMIDO DE MILHO: produto amilaceo eximido do milho. 
para o preparo de mingau. com  aspecto cor. cheiro e sabor 
prório 	sabor: tradicional, com umidade max 14% por 

4 peso. 	isento 	de 	suicidei 	parasitas 	e 	larvas PCI 200 1(11,111,40 RI 	4.70 RI 	940,00 
acoidicionaG3 emsaco de papel r.lpefTfleáVei 1  adiado. 
etc, reen'Oa lado em caixa de papel vedado, roço: com peso 

- Iiqqido de 2502 _____________ __________________  

FLOCO DE MILHO: p6.coz40s. amarelos com aspecto. 
coe. cheiro e sabor próprio, com ausência de umidade 
feirnenlaçlo ranço, isento de sopdades, parasitas e larvas 
Embalagem plissas t'ansparrtes e alõxicas lomPa rào 
y,Ø1fla resnwse giM garanta a in!egdaøe do produto A 

5 embalagem de SOOg plástica e devore contei externamente PCT 858 SONOMILHO RI 	 1.70 RI 	1.458.60 
os dados de idenncação e procedência. informação 
nutncional principalmente destacando ser isento de glúten 
no produto 	núnwo do lote. quantidade øo produto 	O 
produto deveis apresentar validade n'i"ma de 05 mefl$ a 
parI' da data da erb*g8 na un4ade regstrte 

- FÉCULA DE MANDIOCA: embalada em sacos pláslico 

o nerniescamente fed'ado por te' mossoldagem na veilical e KG 400 SINI{A MARIA RI 	10,22 RI 	4 388 03 
na horizontal pacotes de 1kg, Com data de fabricação e 

- validade.  
MILHO BENEFICIADO P1 MUGUNZA: Ausência de 

PCT ao I*CARI RI 	 3.78 RI 	169530 
- sopcadss lavas e psras. Embalar de 500 g  

MILHO PARA PIPOCA: grupo dia classe amarelo, tipo 1. 

8 
embalado em saco de poliebleno de SOOg. acondicionados 

PCT 300 KICALDO RI 	 3.30 RI 	990,00 
em fardos. Validade mlnima de 6 meses, a contar da data 

- de entrega.  
PROTEJNA DE SOJA textunzada. composição básica soja 

9 60% e carboideato 30%. apresentação tainha. aspsao KG 100 SOVA RI 	9.78 RI 	978 30 
- risco sóèdo estalagem de 500g  

SOJA PRETA: Apresentar data de validade minima de 6 
meses, boas condiçôes de armazenamento. acondicionado PCI 150 CAMII Ri 	 7,98 Ri 	1 	CO 
em embalagem plástica transparente, 	resistente, com 
capacidade de 6009. Sabor varIado frango e Cisne 

- 

 

VALOR TOTAL  DO LOTE (RI 	21.319,30 

vinte e um mil trazemos e dezenove reais e sesse"ta centavos 

1 1 	 T7'11' 	'"'I 	XC 	1 300 1 7= 1 R 	240'6IR1 	7218001 

sete mil, duzentos e dezoito reais 

LOTE li. EXCLUSIVO ME E EPP 
DCRICAO -1SøC 1 COJA)iTI  MARCA 1 VALOR UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL 

1 REFRIGERANTE pet2 Wos $abores cola 1 FARDO 1 	30 1 	FREVO RI 	1 5 35  RI 	461,40 
2 REFRIGERANTE por! 2 Wos sabores guaraná 1 FARDO 30 1 	FREVO RI 	16,22 RI 	486,60 
3 REFRIGERANTE. par 2 hiros sabores laranja. FARDO 30 1 	FREVO Ri 	15,38 Ri 	401,40 
4 REFRIGERANTE. pet 2 litros sabores limão. FARDO 30 FREVO RS 	lo 78 Ri 	50340 
5 REFRIGERANTE: pet 2 litros sabores uva. FARDO 30 FREVO Ri 	'3,98 RI 	41940 

VALOR TOlA I PU LOTE 	- -fl 2-332,20 . 
00,5" 	:'ezentos a trinta e cos 'cai e ~te centavos 

LOTE 18. EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM  DESCRhQAO UNID QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

ACIDO MURIÁTICO: para aplicação em limpeza bruta ar, 
geral, embalado e 	frasco plástico de 1  litro e 

14 LIMPA FAO& RI 	66,16 RI 	926,24  

acondicionado ~ csus de papelão com 12 unidades  

ÁGUA SANITÁRIk em embalagem plástica com 5.030 ml 
tampa lacrada teor de dolo de acordo cri o limite da 

2 
legislação pertinente (2.0% p p a 25% p/p) 	registro do 

CL 37 LIM PA CACIt RI 	26.31 RI 	976.06 ministério aa Saude, guimico responsá~ 
composição e info.maçtn do fabricents estampados 
na entaiagem Quando da eflega o prodij 	devei 

- apresentar, no ninwno 80% do p' 	de vSdade 1   __ 

9~ 

	 ria 
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- ÁGUA SANITÁRIA: múltiplo uso de ICOCml embalado 
e ,' Frasco de clást. ca  ccrtrdo 12 unidades e 
aconscionacos e" caia de capitão cor, 	t-oce 

CX 55' uw* M RI 	34.00 RI 	1.873.30  

lodo 
- ÁLCOOL BRANCO 1 litroembalage'- secuncana cx com 

CX 2 SANTA CRUZ RI 	213,36 RI 	425,72 l2un.dades 
- ÁLCOOL EM GEL: SOOg embalagem secundana cx com 

CX lO 	/ ECONOMICO RI 	109,60 RI 	1.752,00 12 unidades 

AMACIANTE: para roupa de 2 litros embalado em 'rasco 
Diástico e aCOfldCIOnado e. ,,  caixa de papelão contendo 

UNIO 2 ACZX RI 	12.40 RI 	24.92 010eto diataud Gmetl amônio caij,vanw 
p'eserva"te. corantes aOdU*'I* e aÇ,.a Øroa* 
rs0eC.orado pelo ,tneUo wn vaidade de 3 um.-'  

'7 CONDICIONADOR: 6e uso adulto comnosiçio oeiamdn 
Frasco contendo no minrrno 2 litro FRASCO 175 ALYNF RI 	35,00 RI 	6.300,00 

DESINFETANTE LIQUIDO: de 1 litro embalado em frasco 
plástico e acondicionado em caixa de papelão contendoem 
sua composição água. ingrediente abvo. formol sabão de Cx 45 LCONO'.!'CO RI 	64.00 RI 	3.760.00 

tnetanolamina, álcool etico. perfume edta e corante 
- (lavanda. jasmin, eucalipto e ponha) acl 12  

DESINFETANTE: perfumado com ação oem"c'da e 
dom ativo 	lrg'incaas 	floral, eucalipto, heital lavanda 
ou pinho embalagem com SWos com registro do 

CL 22 BRA? t I$ 	25.00 RI 	550,C0 Ministéno da Saúde quimico responsável. composição e 

Quando da entrega o produto deverá apresentar, no 
informações do tabncante estampada na embaiagem. 

 minimo. 80% do prazo de vaidade  
- DES000RIYADÕR DE AR: Spray 4009 aei'osoi 

lO 
acondicionado ar, cana de papelão co.,!ando em sa 

114 utflMtt$i' RI 	19.20 (flÇ$Ç 	car'um alcol,ol aqui sod,,%n ntnee 
UNIO RI 	2158.60 

- sobutante: propane  

DETERGENTE LIQUIDO: lava louças øe SOomi das 
mais 	 ncia variadas 	tragrá 	embaladas em frascos plásticos CX 33 LIMPA FACIL RI 	112.00 RI 	3.696.00 

e acondicionados em caixas de papelão com 24 unidades 
- DETERGENTE LIQUDO: Iava4ouças, com ph neutro. 

dermatologicamerlte testado, em embalagens contando $ 
12 

lis Quardo da en'rega o prc&tc deverá apresentar, no 
mm mo. 60% do prazo de vaidade 

- 

CL 27 314%, RI 	33,50 RI 	90720 

LIMPA VIDROS: 50rl rmdicadc cara a Irnpez,a de 
esnbaçvnerho e marcas de dedos com u~~ 
total aos vidros, sem amoníaco, embalado e 	frasco de 

Oml'  

UNID 230 wcRKra RI 	10,40 RI 	2.392.00 

14 
LIMPADOR DESENGORDURANTE: para cozinha de 
ScOmI embalado em frasco plástico contendo em sua 
composição lauril éter sulfato de sódio , ácido cítrico, 
álcoolaxo etoxado, éter glícõlico água • Perfume  

UNID 175 AZULJM RI 	26,40 RI 	4.620,00 

- 

15 

- 

LIMPAbOR MULTE USO øe SOCnil embeado ar, 
frasco pl4stico c'y' a corrçios.ção contendo lata' Mas 
berreno sutfor'.alo da sodo tenso sovo não lônico. 
aSinizan1e seouest'ante, sohnhizante eter gicôlico. 
álcool, perfume e água  

UNIO 438 QBOA RI 	1040 RI 	453440 

lo 
LUSTRA MOVEL: perfumado 200m1. entalado em frasco 
Plástico, contendo parafina emulsificantes. solvente, 

- umectante, presai'vante. Fragánoa *água  

/ 
UNtO  , 236 - 	BRY U% 	 790 RI 	1 8&5O 

17 

- 

PEDRA SANITÁRIA: com suporta de sustençáo 
(desodorizado' sinitãno) na fragáncia lavarei com 409 
embalada em caa de papelão contendo na 
composição oodecil benzem sjtonato de Iodo. Iimca 
sulfato de 5003, carbonato de sõdo corantes e 
fragáncaa 	Não contém paradicloroben.zero. Produto 
inspecionado pelo nmelro, com validade de 3 anos 

UNIO 2566 SANIBRIL AS 	 4 7Ç RI 	1762470 

- 

POLIDOR DE ALUMINIO: liquido 500m1 embalado ery 
frasco plástico e acondicionado em caixa da papelão 
com 24 unidades contendo na sua composição
emuigador es,ônca conservan:e 

cx  19 IMPAÇACIL RI 	7720 RI 	146600  

íe,,eí  



SABÃO EM BARRA: moR' ativo azul pacote oom s 
unidades de 200g caixa com 50 taras embalada em 
sacos 0"1~e acorócionados em caias de pape4ác 

 

19 comwmna sua cornposçho acido gratos de CX 14 GUARAN RI 	11600 RI 	1.624,00 
coc&babaçu. sabào de Lodos graxos de sebo sabão 
de ácidos gratos de soja. obreia de sódio. glicern'a alquil 
benzeno sultonata de sódio linear, perfume, edis ehdp. 
corante e água produtoinipeoorado pela INMETRO  

- SABÃO EU PC: caixa GCOg embalada e-" caixa de 
pac'tio e acondicionada e 	caixa de papelão co" 	24 

20 
uncades contendo" lua composição 	tenløativo 

CX 12' INVICTO RI 	1159,80 RI 	2.277,60 
anjônico lamponantes coadjuvantes. sinerçisla 	Corantes, 
enzimas, branqueado. Õptico. essência agua alvejante e 

- 
carga  
SABÃO GUCERINADO: rmjlbabvo pe.+,rado em barra 

2' 
testado dermeIolog.canlenhe.*fl embaLagem co" C5 

PCI 3 GUARANI RI 	11.20 RI 	33,60 unidades com cada barra pesando 2009 Produto 
inspecionado pelo  lNMrRo. 

22
- SABONETE ANTEBACTERIANO LIQUIDO: caixa com 12 

CX 
-. 

7 MAOREVTTA RI 	42000 RI 	2 940.00 
unidades de 1 Litro 

SABONETE LIQUIDO: na t'agr$nca na dote par; mio, 
23 com ação bacleric4a de SOOrrI embalado e ,,  fresco L  205 PASSOU UMPOU RI 	24.00 RI 	4020,00 

plástico. produto inspecionado pelo INMETRO. 

SABONETE SUAVE: coo,  Extrato de F'utas e Hidratante 
909 em .,-italagenl øe papelão COtci'd0 em 5.4 

24 
cornposçho Sabão base de sadio, água carbonato de 

UNID 1410 DOVE 	RI 	 6,00 RI 	8460,00 
calcio 	perfume, darele de sódio. óleo de semente de 
girassol, carbonato de sódio, glicerina extrato de alce Vera, 
dióxido de lilinio ácido etllenohidrox.dirosrónlco 	ácido 
eI lenodiar-  noteracético hidrotolueno buidado  

25
- SHAMPOO: de uso aøAo. conposiçio cera.r.das Frasco  

FRASCO RS 	0:553: 
co'tridc no 	n',o 2 litro 

'75 	

-, ".' 	
RS 	 Se Ge 

VALOR TOT 77.$05,34  
setenta e sete '-,'t. novecentos e cinco reais e  trInta e li.i"O 

tenta',os 

LOTE '9- EXCLUSIVO ME E EPP 

4 

REM  (*110 QCd~ MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
- 

1 
ESCOVA SANITÁRIA ______ com cabo em plástico 

UNID 123 GURGEL RI 	32.40 RI 	4.14120 
com suporte para bimpea do vaso sanitáno 

- 
2 

ESPONJA DUPLA FACE: em embalagem de 03 unid. 
COM  ALTA QUALIDADE E DURÁVEL UNID 34$ BmANIN RI 	 9.00 RI 	3.132,00 

'T FOSFORO: contendo lOcaxascom 400 ps MAÇO 72 PARANÁ RI 	 6.00 RI 	432.00 
- FILME p%C: r* com 100 m*as dc wrcwvn.nb e260n 

RL 200 GUARU RI 	15,00 RI 	3.000.00 õeiargve 
-r PANO DE CHÃO branco tipo saco 100% M90d5 UNID 9W POPO RI 	4.00 RI 	624.00 
- PANO FLANELA: 38x58 cm na cor amaS. embalada em 

saco plástico UNID 192 LIGIOMAR RI 	 2.30 RI 	441,60  

- PAPEL 1-IGIENICO: entalado em pacotes com 04 
7 u-idaaes Entalage.n seosidai ff0, em plisseo o' 16 FARDO 113 FLORAL RI 	96,40 RI 	11.119,20 

pacotes  
"r PAPEL ALUMIPIIO tamanho? SmxSQ ci,, ROLO 200 KATINTE RI 	 6,40 R$ 	1.680,00 
- PAPEL MANTEIGA: papel tipo manteiga. Vinco 

o produto impermeável. podendo ser colocado no forno. PCT 100 LUTETEL RI 	 9.76 RI 	916.00 
50x70crn Gramatura 2C9r Pct com ¶00 todas  - 
PAPEL TOALN& mterfolr'.ado wt alto grau de alvura 

lO branco. proprio para secar as mios, alto pode' de PCI 300 BRILHAR RI 	60.60 R$ 	13.130.00 
absorção, macio, 20x21 cm. com 300 folhas 

- LUVA PARA LIMPEZA: de látex tamanho O alta 
PAR 80 SÍTTANIN RI 	 9.00 RI 	72000 

resistência tom manuseso para serviços e,, gerais 
- LUVA PARA UMPEZ& de Lâte tamanho M alta 

12 resistência, bom manuseio pai serviços em gerais PAR 80 BETTAP.'I't RI 	 9,00 RI 	720.00 

- LUVA PARA LIMPEZA: de látex, tamanho 	alta , 
13 resistência bom manuseio para serviços em gelas PAR 30 BETTANIN RI 	 9.00 RI 	720.00 

- LUVA PLASTICA DESCARTAVEL: Transparente, 
14 produto descartivel de uso Ürco pci com 100 u..dades. 

nto ~ 
PAR 30 TALGE RI 	 7 C'0 RI 	210.00 

- LUVA EM LA1 	vrçwriett para lirçeza em geral 
(Tamanhos G,M e P) PAR 64 BETIANIN RI 	 9,00 RI 	670.00 

ia 
RODO PLÁSTICO: locm com cabo depslo ~nos 1,20 m 

 UNIO 84 DIFRANCa RI 	12,80 RI 	1.076,20 

RODO PLÁSTICO: 60 a,,  com caixa de pS rate 1.20 m 
LIeHD 46 D1FWMCU RI 	 17 E RI 	823,4€ 

/ 



t PAGINA 

2' MATO DISCAITAVU RA3O Cci latosa. 750'\ PC Coei9 	
'c• 	1 300 1 	ULTRA 	1 RI 	4.501 RI 

1 vinte e  três mil setecentol e vinte e seis reais e vinte crtavo, 1 

nTr '1 - ryri 1 IÇÍvfl ur r rpp 
liii oaoacio RIIO MARCA 1 VALOR UNITARJO VALOR TOTAL 

OTUAO TtRMKO: cr troe co. anÁe Dieta. roa ,  capar øade 
1 pna 9 IrrOS, recpr-Ir Ier'noplastco. e lEi de serV'l. poswi iPI) 23 INVICTA RI 	1912.60 RI 	3.612.00 

ma torneira .rc e ,ma 'arDi Superior. 

- CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR; com capacidade para 50 itros, 

D'arco. mantem a temperatura dos produto' garamrdo o 

2 acondc onflenro 	e 	ntene 	dos 	mesmo.. 	Pc 'estireno Ul'1D 20 1$0 PLAST RI 	- 204C RI 	243800 

expandido, m.d edo 62.2cm de con,pnfneeto • 42 Um de 

de atu'a - ______________ _____
O

______________  - VALOR TOTAL D LOTE e R$ 	6.220,00 

SOIS ml. duZeltOS a tinto reais 

1 fllt 	- cvrí 1 CRiA MC C Ppic, 

ITEM  DeSCRIÇÃO LJC ~ MARCA VALOR ISItTARIO VALOR TOTAL 
SOLA DE ISOPOR: tamanho 15 nn. mnult'vso PcI com 100 

5 60'.ÀV RI 2340 RI 10200 - s,n'dade 

2 
1O4,A DE SOPOR. ta'narAO 30 Mm, n'.ultiuso •Ct COM IDO 

5 ISOPLAST RI 24,40 RI 122,00 

SOLA OS SOPOR: tamanho 40 mm, mu.11u,o. PCI Core 43 
P01' 5 ISOPLA$I' Rã 27.00 Rã 13500 

UfliCiIC% 

BOLA DL SOPOR: tamanho 25 mm, multiuso PO com 2$ p $ I$QPtA$T RI 30,60 RI 15300  
unidade, 
SOtA DE ISOPOR: tinido 90 .vn. ri',uIouso lia ~ 12 

PC 10 6~T RI 32,40 RI 324 03 

flACAS OS i$OPOA: Medidas. 1 m( ca'nØ..neelo ) solos.. 
6 UND 3x 1 	SOPLAS! RI 91.20 Rã 27.360.00 - artur" I 

VALOR TOTA DO LOTE ' R$ 2t196.00 

vinte e oito mil, cento e noventa e sela reais 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.' 	 1 RI 	 347467,52 
rezertos e Cuarenta e sete -1 Ifez~ e sessenta, sartensautí, e oitenta e dois centavos 

Prazo O. entrega: Maxímo de 50 (dez) das, a contar do rec.brnento da Ordem O. Compra envbda p141 acminist'ação 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Oeclaramos, para todos os fins de direito, que nos preços otertadcs estão inclulcas as desposas :flc4entfl sobre o rorreo»'.nto relefente a 
tributos, erca.gos mias e demi's ôrus atineetes a execução de cbto desta licitação 

Dedaramos para todos os fins de dV.10. que ~MOS p41narnrte os requs4oe de habilitação e que nossa Carta Proposta esta em 
confotdaoe com as exigénoas do inistrumento convocalõrio (edital) 

01 de março de 2019 

/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

I'rrilo Eletrtnieo N°2019.02,07.1- SRP 

Secretária de AstLalncI. Social 

Data e linflrio da lilipula: 01 de Março de 2019, ii IO:OObr, 

Objeto: Seleção de melhor proposta para regialro de preço, visando futuras e eventuais coelralaçõca para Aquisição de Material de 

Gênero. alimeoticlos, Material de limpeza e dncarrhv eis, destinado, ao Fundo Municipal de Assiaitacla Social do Município de tio 

PROPOSTA DE PREÇO 

1 
ua 4 

.st 	PAÇ.lPdA 

bem Eap.de.fl.1JeclØ. t'Sd Marca 	Q.a.t Vai.. (JaMâri. Valer Tnal t,C* 7 ( kk'l. 54(1' ISA IPA71x30 carac Sovgg. anima.. 
de 1' q.de. pflr&, b*. troco. cecoer no 

m&sa,so 5% de gc.dtrs e sebo. terma de caililagtts*. e UtIU e ias reais 
trrzc rui. 

quinhentos e 
cmslcr no mflimo 3% de .po,,n,oses. com  .rpoçto co. K3 	MAFRJNQRTE 	400 R$ 	E5,91 RI 	11.592.00 e novmla o cim  

nowatar do. 
odor e .aboo cas,cíamuico, embalada ei, asco plisixo (enUb O., real, 
t anapasenle abeice, resistem., pacote pr.nüio de 011 	e 
..run,JsmrSlfl&p - ÇARNI: 1* CHARQUE BOVINA: Produto preparado a - 

N 
partir de curse bowna, passando por dois processos 
usleessos: a salsa  e s aocqem. Gordura máxima de 15% 
Asp.oio não pqrajoso Cor ainssroanda e nio. ,, 

2 eas.clorbst,c, Produro deve se.jta legislação 	.eiue ,, (AtriBui 350 RI 	300 RI 	12*10.00 
asca. les real 	

asenc., 
Rej,,t,n na SIE Embslaem peunâna pulictilaso aboco e 	atxa nOavOs • vacuo cc,r '(Cg lo proiiuo Cmb4acin ,ecw.da,n 
acond,csuaa,Sj. em cana de papelão vedadas cce*ixo 
}O4duproduo ltMbAL&CEMC5 

CARNE MOIDA de tqsAd.de,5crde, 
q.iats msi. 

Atrsa*aeean'*odoSIFoSIE.daadenüdade. Vfltrta,, 

Cu~ 	.aacl. e bo.sc.ç6ca& Pci 	1 AI(EDO 	330 RI 	13.96 RI 	1613,40 nonnUebo 

Wimzcnt,nt 	I's;iier coir 500 OC1iVO5 	
eelarr 

Valer ('nabal d. lei.  
trl.is e um mIl e Õlt4aIt e tines real.. quarenta  

111cm! 	 Fapeelflcaçlo/Dnerlçao 	 tlnId 	Marc. 	Qual 	Valor Unitária 	T.4.1 	Caselai 

U - tl 1: 1)1 	11:01)1 	iKANCSS írsn1nseni.ptocesssdo. 
ll'qa'IRi.Jc 	ie.i.eens.nsaerempelcpastc,micisis 
4Ifl ic'u.ie ri,,., sclenstico sem maxsct,as e pruítai. 

	,, 	ce. 	e ...,rndh.,.,nad(,rm laca etansparente. acõsiço. rciurcnrc 	Eg 	MISTER FLANcO 	600 	RI 	11,5$ 	RI 	11 1411.00 	caç...ects e oi3 	q..inso e (150 enlslagem primar'. pesasdo entre !I¥, socirdana 	 ctca 	iea 
pesaM.' 1 (ig i e°frCtt. ii.JuLcnsI. '.sbdadc 	U90 
dia' da entrei. 5' produto 

de r qs.aI.d.Ae par sai osso e um pele. pane, anta 
''e' 	ciiacirtaUeo. acos niamcta, e paniJtaL 	 dezessete reais ti 	nOve sul. cm saco pisiuco uanaPreow. ITOOCO 	p, 	1.• [BOM 	$50 	RI 	17.50 	RI 	9.62500 	cinquerda 	Isuxwttstore ,nIe re.s,sIcnlc. cn,balaj(cns puritana pesando cite lkg t 	 e coses rosa; aec,sida,ss pecando 	(sLp 	nilregi quirinrjt. vst,dsic 

mínima dc 91) dia, da cnl'cs do pic.dul 

Valor Global do lote - 	_. . 	RI 	20,170,9R  
vier. mil , atiettnloi e aeeenra e le** reais 

Imo OS  
E.p.clticaçãolb.scrlçao 	j ('ali 	Marca 	Qual 	valor rsie&n. 	vai.. Total 	f 	Lata... vaie 1 tara. Taa_ 

FILE DE PLiXE PAMiA cnkçkllsadj tair.Lt ~ 
(peot 220$ • iOOfl ecciplado ('ccnpt.sçao canse de 

sem bssecns. otto. e cspcJ,co Produto wt, smaas 
de ahevaçho &srçs qaca o. nocroboletx.a Registro no 	1 	 1 	 1 senso de sr'peçio trdetsl 5W 1)IPOA e o.çeovrssc 	 1 	 1 	1 

peide retittt dn perduro nos otgIos 'tttt di 	1 	JC PESCADOS 	1 	310 	RI 	32.00 	RI 	9920.01)1 unia e dai reassi ÃcnesScsonad,em 	 1 	1 	',nrerrs Cai'. de papelk ar 10kg do ptoàao Rotulaprtn & 	1 	 1 	J 	 1 acordo coo, a leg..iaçaa nyentr Quando da mmnea. 	 1 	 1 p'aduio devera aprearnia. das de (ahnac10 não inferior a 	 1 	1 	 1 'i(, do pisnirlev.is.iadr 	 1 	 1 	1 	 1 

/ 



MILHO PULA PIPOCA gliq» dure I.,sc .mvçlo. tipo — 1 
1. embalado co' saco & polictilaw de SOOç. 

PC[ IhIARATÁ 1 	3 00 MI 4.32 R$ 1296.00 
qfltrottm,t 
uintae dois 

mil djo 

•coidicioilados em (nodos Validade mmmi de 6 mesa. a tli 
crsg 	di das Se e

SOJA-  PRol FINA DE. 	cxnainda. cotupotiçio bá,K4 — t
ep  

5 toja 50 %, cntbomdrnto 30%. aptesenl,ç8o (anomha. Kj REALEZA IDO RI 6.00 RI 600.00 wis raia mano. na. 

ameno IIsoo sólido comsbalcm & 
SOlA rRl:rA Apte,cntw dali de validade minas. de 6 
meses, boa, condiç.et de nnazen.anicrno. 	ondlclOMdG 

II) em emnb.icm plamomna 	arvenTs. ,.,utciae. 	san Par REALEZA 150 RI 6.00 	RI 9m.00 101 NOS Nas 

slidt .k 'I('g SabQt sanado (sv.50 o mire 

b 	Va. Gl.I 4. L.4a - J IS IS4i232 1 

dnN. ad. amei. a tu raio e temia e dai. ceelas*a 

JVRD * - 	o PAGPNA7 r 

ai 

t..aenniocwn.,rrr.. 

Iam 	 Kap.c*laiMID.4ç1a 	 IJ.ld 	Marca 	1 OusaS 	Vil.. Unitérlo 	Valor Toi.l 	faina. Usi 	tussa. TalaS 

1 	)l 	',A( 	onça 'ida, •flicRTll. saIu. rmhal.1tni. 
Ietsp&I mois (li li com tn(otiui4es nuticaosaoa. 

Istia•s& dos ptodulo mames do fibeucante. pan. de 
DCTANIA 

devetó sol 00515110 mio 

mil, novecentos a L:::.COAJA 	

' 	
R$ 

	:: Vi Por 	lobal do  

1 10
1 	

1psfhlç1wtç1. 	 Marca 	 VAI, T~ tais. Via u~ f~ 

;:: 	

o 	
1 sl 	l. 	 d- Ri 	sol: IX , 	oca Or', 

Les 17 EXCLUSIVOME! 1FF  

lia 	 E.peclAclçJDàcTIçlo 	 IMId 	Marca 	Quan? 	Vale, LaRSilo 	ValorTocu 	tussa., Vale 	Sacana Tatu 

itt 1-abu- R.%NTF PC? 2 luimi sabotes cola 	 1 	 - 

Indo 	1 l 'AIA 	30 	RS 	9,Jl5 	RI 	8*41 	eL, e esteno e 	
tovo'ta e 

 
las. 

O'.tl, Ce5U5 
NW t 4vWtata 

--5 
- REFRIGERANTE: pci 2 Iootos sabote; Suararj 

2 	 Fado 	INDAIA 	30 	RI 	19.18 RI 	*9&40 ew.ówJae 
vial. a sove 

àno c'a 
itt t e quN 

— REFRIGF.RA'vT!: por 2 I000s iabccca: Ira 	 — 	 axszeswco e 

3 	 Fado 	DOMA 	30 	RI 	290 RI 	$9640 tS.aonec'ae 
ua e neve 

reaoi e mar.
sima ccsoi 

   00151505 

- RFSRIGERANTE pot 2 us atara.: fl. 	 — 	 1 Pose 
4 	 Fado 	NDMA 	30 	RI 	29.11411 	RI 	$9640 	tns,eoilsntae 

alta entavat 
tIPO t qo.tnstt 

- IREFRJOERANTE. p02 unta naa ovu 	 — 	 - 	 - 	 oiwosedosc 

5 	 nimbo : 	IXOAIA 	 'is 	(5 	.19.89 	RI 	5H40 	rena e esinsua e 
511mb 	011051 

r.ove,oIa e ICj5 

0,10 cessavam 
tt,l e çjrcnri 

Valor GlobatdoLoce  

- 	anil,, ali, guntmceslol e olQata a dei, 'cai, 	 - - - 

locas 	 E.pecIftcaØatDoerlçIo 	 t2.Id 	Marc. 	Quani 	V.Ioc tS4k1.J 	Valartatal 	 ..Uaud 	tona.. Tas 

a1L_a*uc.pmeoodtIoc 

— ACIDOMURJÀIICOpmiçlsaçloemeakin — 

 

	 1 	 . 	 e 

C' - - 	ÕTIM4OBRfl.O 	1 	4 	RS 55.20 	IS 	772W 	QItLle 
a cs.s 4. padl. eS 32 	 - 	 ,ca,s e scr.,. 

't cea,Usca 
catIvo. 

- AGUAS&'s1TAAIA ao,
& 
 - 	p~maissow  

taraça, lacode. w 	de cloeo de acardo coa, o 1~ do 
k5.sl.çlo ptfl'iirNr • 2(5'. p p .25 	pp)ç tepovo do 
M,,uocsx. da Saude. qssmKssitspressavel. 	omposmçioc 	

OS--'AOEX 	 37 	RI 	9.00 	RI 	333.00 	nove tt.is 	
1 ttztttneuinl• 

Qsnndo da esm.e. o pus.ds' -s deveti .pse,cn!ss. os 	 1 	r 

- 	nfann.&, di- libms.anuc esampadol Is, cmb.Laest 	 1 	coSi tisi 

1551t510151j1 00', .5., 	aio itt,, nlmdadc 	 1 

ri 



.La.. PAGPP4A - ÁGUA 5&\1TARIÁ múltiplo uso de IDIUmI embalado  
cai frasco de plâsnco.c 	contendo 12 isudadoc Ci' AGEX 55' RI 	31.20 RI 	I.7I6D0 uielaeumrcais mil t•tiCil0tt$ 
acond.csowdo, cm caiu dc papeliu com hnck.ritce de vinte ccntI"il dnaa.a rit, 

- 
ÁlCOOL BRANCO 1 Iiuo.mbalqeensccunda,iac' 1 

coinl2 uIUdadcs 12% ECONOMICO 2 Ri 	134,40 Ri 	261.10 
cmlo, tuas, 
qulEo twa e CeIta 

q~ «ilcivo. raia e cilcati 
ia- 

- ÁLCOOL EM GEL, 500v embalagem secundar. ct coa, - 
11wu4.dea 

Ci" ECONOMICO ló RI 	93.60 RI 	1497.60 nas.. e na%n a tsr 
Tttii e 

- A%IACIANTE p.n eo.ç.t2a 	_fr•  
P~e .eco 	cs de pd*o eteado 
Ciente i~~ ~. co.d;unne. P~. URI.A 	2 RI 	20.00 RI 	40,00 vime runji quantia reais 
P~~. Ct(*. 	t ia Ft4'iO 
a 	pelo .aceo cais nhdade de 	atioa. p.c. 

- CONDICIONADOR ti, uso .dvla, :ompouçào - quina mil, 
teaaiudas Frasco ccitdcndo no mmuno 2 Imo Sint. e quatro ttenntoea 

7 Frasco ALINE 	175 RI 	24.90 RI 	4,35730 teus e nestEs cinqieni., -t 
«nIabou reaji e cinqssla 

"eles',, 
- DESINFETANTE lIQUIDO: de 11~ embalado em - 

frasco plástico e acondicionado emcaixa de papelão 

* contcn'k em 	compotiç 	 uht'0, C. t AGEX 45' Ri 	40*0 RI 	111630 	qJuecca reais e 	mi onoce,so,e 
foanol. taba, de tnelaaolamins, ecoei tolice. perãsiic. CiCiCta :e,s,3. 	m...e sais tais 

_I2 
adia .,Mure Ilivanda. amua eucalipto e pinisol cxc' - 
DLSR,FtrANrl: persafo com ES, enucsJ. e doto 
avo. tageloosu floral. eucalipto. betbat bnr4a ou 
—. abak6ea com 	stos ccc. rrpt: do 'Iw.,tm'so  • tsde,qeorespa.usscLeço,,çaoenticwir,aç&s 04 AGEX 	22 RI 	9,10 RI 	215,60 t.ovt tesas e qwnar,nae 
lo faSte ata, ea~ na tmb.latm QusDâo da 

celenu Ctats'c* 
fluSedi Cenhavra 

civreté 	aoiit3,gs 110% do 

DES(XxIUIAIXW D[ AR Spray ÁOCj aceosa mal ueienma.  

IX) acondicionado rir canas de Impelio. contudo cm sua OS' PURO AR 114 RI 	11.60 RI 	1.34520 Ouse etaise quatenla e cinco 
coançasiçk parluni. alcobol. 5405. soduim. .ul,,tc c isitelila tihSVO5 ..,avias, 

- 'sobfr /sçor,.sc casino. 
DETERe;rs'Tr LIQUIDO lasa loucas de 500m1 das riais mil 'macem., 

II sitiadas friv*ncia  ejssbaladaa cai Riscos pliuicos e cx AGEX Ri 	52*0 Ri 	174240 
ci nquentJ e cais qüaumla alce, . ..'.i. 

,condicionado. cm caixas de papelão com 24 saudade, tuas e quitada dt'lasca camavos  
- DETERGENTE LIQUIDO, Iava'loaçn, com ph acue,,. - eezioa e 

II deumaiologscamailc testado, em cmbalsgcm cunicisdo / 
AGEX 	27 Ri 	13,20 Ri 	3$6,40 °'"" 	ciqscaa caos 

Shs ~1,  -U 	nnega o puoduica dcvcuá aprcacntaz, ix, ~m inavas 	tal e quWatLt 
- riso 5)ik140  

LIMPA VIDROS 	0OOiJ SkaaSa pan a hcçcn & 
13 «iib•ÇSWICflG C •*4W dc dados. CUfl tTansçatflicu tOlai 

OS. WORKER 	230 - RI 	5,20 RI 	1 sOu entes e nosucta e asa - ao. ,okoe. nem aaco. etualado ca, frasco dc 50*rJ, sint oclavos te.., 

- 'LIMPADOR DtJUOOkDVLANTE pata coatu ic  

14 51.ebS.da cai fraaeopláuieo,cemondo~sua / doismelecem 
coaçouçio las,) ousuSto de sódio. icido cawo. 

Laad VEJA 

tool nw t.nx,ladn e..i .hcrdneo  

175 Ri 	12,00 Ri 	2100,00 dcaaraa,a eta', 

LIMPAIX)R Mt:l.1l lua dt SOOmJ cabalado cm Disco  
plastico 	 . composição conicodo Saca, alga! hcrsze,.o 

IS sulfee.alo de sódio. tenso aliso nica aluir.. alcal.nsnnee. LTrud L  ECONOMICO 	436 Ri 	5,00 Ri 	2*0,00 sneo (mis do,, mil. ~eu 

seqiseelTasule. solsshalszsnlc. ticu 4hcóhco. alcanl, peutsunc 
_eÊaaaa  

o,cers Tais 

I.ÇSTRA MÓvEL pcs(umado 200en1. embalado cm  
II Rasco plástico. contendes patatina crnuln&.ntcs. soiscune. liS ' 	 WORKKR 235 Ri 	520 RI 	1222.00 

circo reais e soaI dusanice, 
~ativos  nam 	rt.t 

PEDRA SANIflRIA cosnsiqoeic de suuençL, 
tdeioslonadut a,nalsI na àagància lavada coso 40p / 
,siabaiada rir cana de papelão, coesiasdo na 	çosiç&o. / / dia mil. 

li óadcc,I betumo au]ftMo dc todjo. ailx.. 	Iito de I4 P$DPA % 2.616 Ri 	1.00 RI 	10744.00 e..... 
sódio. carbonato ele iodao cesn e !eaptc.a Não 

— e guio, 

sessi gsaradajceotcazeao Pru& 	npec,oeado pelo 

POLlIXIl( DF ALI MINtO Uqsado 50Dm] cribaiado em 
tasco planeie e aconsbcaoa,ada em caixa de papelão cce Citiilienla e m:l e quarenta c 

III 
24 swsodadm' soearn&' Ci OT~ =LHO 	19 RI 	55.20 RI 	1 041,10 circo maia e ato realce 

'mIe canlave. oItdoa Cefltss'Ot 

rGe 
/ 



I.. )pLn 	•\ 

1 	_D&C.ItJA 1 

ri 

ISABÀOE.MBARRA o.s.a..uwdpêcoee com! 

1 
1 	 1 1 

Idado

so 
& s cwcebObanueStada.em  

.,, 	codc~ck, em 	atpapelle 1 1 
roolcad...... 	.,do jinoa de COCÓbálIaÇIA 1 ii!' COlo. 

1 liaM, de .,dos pisos de sebo. sablode tados sonos dei 	' 	1 	UNO 	II RI 	84.00 
sisais e quatro 

RI 	1.176.110 Me'.W W. 

elotulo de sódio. Iliceluna.  alquil bacano sultooaeu, 

so 
 cluo, Iuw. peltume. cdl. .)udp, cozam.., água 

p,r.duio mapecsuado pelo NMETRO 

SARÃO EM PÓ CAMA!0C 	eiejqli4i eia 	dc ' 
pwdSo e .cda ca csu de ra~Wao 24 / 1 1 	«'cm° 

a4.des. em~emala coirçau,S. 	lcnan&ivo 
C. ECONOMICO li RI 	*92.101 

 
RI 	74.40 

ice.,. e qn,uo 

lcn.pnas.Ics, :t,.dpui.nita, utaurupala. coçam. , <entoa' 
reaja 1 

«'m". bu.uuqueadar opioco. cascar.,., flua alvejante e Cailivoi 

SAIO O GI.ICEItINÃDO unajitialivo pciíaun.do em bana 

1 	21 
t.n.do d.nnaiolog.c.menxe. cm  emb4qem com 05 

Pc. ypt 1 	i RI 	16.00 RI 	4001 &.,,w» tesa 	
Ç'in. 	a 

0_..__4ÍeloF\METRO 
ad.do C. cadá bate. pcnn4o 200g Pooéao  

1 1 
SABONETE A\TEBÁCTERIA7<O LIQUIDO ea c 1 	&a md 

12 ta~ de IL.00 
tirania, e 1 	quatuni. • luta 1 	'°°°°"°" 

22 (a ASEPIXNE 	7 RI 	343.92 RI 	2407.44 
'o., e novena ei 

ara rflhit 

ÇUUenLi e %JIIO 
dois cenasim 

SABONETE LIQUIDO: na 	nu doce pws Mo, 

coza açio bictc,ucada dc SCOinIemb4ado em frUCO , - - AUNE 1 	105 RI 	12.60 RI 	25*3.001 	
'" 	CMe.aose 

plástico. peod.seo inspecionado pelo INMEÍRO 
— 1'" 	'—" 	~toa. 

FeIa' 

SABONETtSt AVE 1~ La.odeIrgueRóasc 1 
xj en c.tla6an dc papelio cann4o en. 1 
composaêo S.I.áo bane de ,M'o, ásia. c.st.om.ie  de 1 1 	mil, 

1 	24 	CWe.o,111umt, dbo10 & '°''° & & ~ate te I'uud EVEN 1.410 RI 	3,00 RI 	4,210.001 t'h reais 1 duza,lo., u~ 
guae.oI. cauboumio de sodio. glucenna. c~. de .loc 1 i 
veia. duõsurrlo de IiIin,o. ácido cIuIeotuidtox,d,(os(6n,co. 

ácido eldeniud,.muuiaIetaoÕt,co. h,dtuxslolucno hotl.do 

SEI AMPIX)Jc ao .2u4,o. ~Não aw.4as Frasco1  
cooleenio n., neas 2 to - 

1 
nu,,.. çeaur.i Decano,. 

2$ te. AL1st 	17$ RI 	24.90 RI 	4.357.-R)  ,eanenovw'. i anqocmaen$s 
centi.oi rn e cirnquaila 

V.I.rGIob.ItUi, 	-' 
gnresI... Ito mil, KI5Onloá 1 'natura t ad, rol,. 91~14 e QflItO ti.ffifl - 

9' 

Los, 19 EXCLUSIVO MI £ E?? 

leal I.pSAcacI&Dscflfl. 1.14 iarcr - j ç.aai 	Valor ti.itàrtoj Valor Tear ::friiu.a..tuii J Eatae Total 

SCO'.'A SANIT A.A 	L N \' ( 	i, tat 	cm 1 1 	nr.secrl. - ,, 	1 
Çl5511C0 	CWi• supofle P551  hinpefl ti'. VISO ,.mano, 	

Uníd I)IFRA'JCIS 12H 	R$ 	 RS 	911840 	
aviou na; e nasci'Iaev,lu 

vlWc4a teuluvia 'casa e qu,suots i 
censim 

ESPONJA nI:Pl.A FACE ememh,lagemde03 . IQaDOl cI 
2 COM AlIA QIJALIDADE E DURÁVEL (1.14 B1ULILAJ4TE 	344 RI 	12.00 RI 	*176.00 doa rea , taecac e, 1 FOSFORO c*~ 10 ca calCO polso. 1 ,eanoos e 
3 1 Maço BILLA 1 	72 RI 	4.40 RI 	3160  

qatuo.eaase 1 d'saie', reai,r  1 
wz,lam. 	uns1 irbhl  Cu i 

flLME PVÇ M. c. 100 nevo, dc cmpuuuneato e 
Ri FILME 200 RI 	60.00 RI 	12.000.001 nciwfl. iSa doce mil reli, 	1 

i28cm4eI,rtn, 1 1 1 
'PANO DE C1IÂO bnaco tipo saro Ir. nIodio i 

1 1 " 156 RI 	i.*0 RI 1 «lnn CO4IW4 akfl ceacI%ti 1 PANO MANEJA 33'$I cana tu ~U eebUâ. a! 
6 asco pisneo 

1 

1 (ad 

1 
POPO 1 	192 1 RI 	4.00 RI 	76*.00 ~no.  

1 'cases coto 
FeIas 

PAPEI. WGlÊ'ICO embalado em recole. vias 04 nove mil. 

Ii»nIa 	Lut..I.Kan sccwndana, f.udon eu, plásisco cJl6 1 1 olcnu e quito quir-'naiic.t 

pacoçc$ F.sdo FAMILIAR 113 RI 	14.00 RI 	9.302.40 ruiu 	e cio.,', 	1 catana. doi; 
tivou teci 1 e qu.raa 

1 'PAPEL ALUMINIO iaab,75mx'Ocn, 	 1 
$ 	1 Rolo LORETA 200 RI 	7.60 RI 	1520.001 

" 
1 

IPAPEL 

—Se--os  mi. 

MAVTIIOA papel cpo mw.ie,p. lance., 

1 peoo mqanu.eáscl. podendo se, 00 cok,c.do , 	feemo. PcI 	1 WYDA 	1 	IDO RI 	20.00 RI 	2.000.00 1 	unle 'Mil 	1 das mli erá. 
soøocto.n,., 10c i 

IPAPELTOÂLIIA. uncc,foIMdo, com aluo 6'" de ,Isw. 	1 1 . 
ió Ibnneo, par.. para secar a, mIos, silo poda de 	1 PC[ UMP %IkX 	1 300 RI 	29.00 RI 	6000.00 vinte at&t 	1 'mil N'ia 

labsorelo. .c.o 29121^ coou 300(ol?.aa 	 i 1 1 
r LUVA PARA 1 IIPFJA de laica, um~ Q JU 

1 
Pie NOBRE 	 *0 RI 	110.00 RI 	$.00 darias 	io. 	es 

m tnS.àjaO ou, sCtVscOI e 	teria 

rEM 

 
L Wffiv 

1 
1 



4Az. 

O anal s cciii' 	- . 
AIIDAAPOS DE PAPEL ULANCO Tã~ 

PCTc30waá.ks 	 Pd 4ALV 00 Ri 	1.75 " ' 	 '°"' 
cast

a P.$ 	n 	M. 

GUARDANAPOS DE PAPE!. PERSONALIZADO um iS * 
II 	TSMaI*. 9,5cm, 2I.3.,t PCi com SOiradada ha GIRASSOL 100 RI 	1.10 RI 	140.00 

IO( emal.xmniarcdunJ.co.ntsrn.n9 . jMARMII
o., 

TMICA 	No RI 	76.00 RI 	7d0.00 
o ia. ctsccnt00 

DO C 	I 	unidades 
MARSIIIEX ciii itpoc T&,o coa. tasra rcdo. 

IS , cor~ 	to Ri 	90.00 RI 	900.00 	~Mata,  	an;ceaa nu 
$.IGuni4whrps Cc.. lXw.4.Jç, - - 
1PALITOPARA CHURRASCO pahtssdcwuadenooa p, wn zo ti 	s.ie Ri 	1(11.00 

cace '*0104 cestos 	o qú 

alt. 'esmiRna .Ti&tra,o Da co,. 50 asdides - sul. ciatt1.  

PAlITO PARA DENTE PIlÍ'Ol  dc ns.de,r. Com  011* 
REGIXA lo ti 	400 Ri 	40.00 quatiornhs qu.rcn'a ai. 

Li.ipt(iuøc iii rima. IDO wúd1d, - 
POTE rI.ÃSTIrO DESCARTAVLI. REDONDO: 230 

9 ml. com limpo, produto Pito Ióuco. rabncado em 
1¼, PRAFESTA 	110 Ri 	13.00 RI 	1.200.00 qiiia SI 

.1.It &saalo 
niam 

P.ottcoa24t - 
PRATO UM SC ARTAVEL FUNDO eu Soe. 21 a 	P u.'TR* 1 Ri 	3.00 Ri 	1000.00 a.c.m., ad m., 
.1,.IO,.ii'Sade, 

 PRNIO M '1' kRTAVEL RASO to, Iro..1 	t 	Eu RS RS 	91X1,OC rç 	 ' 
Voltar 	l d. Itt RI 	16.021.00 -- I. dn.ani, mil. 	hau. solto reli. 

GL0SALS P~ PROPOSTA 	 - 	 1 
•VALOR! 	 ___________________ 

aIsd.de da Proposl.: (.4) (sentais) dias 

Prazo de Enirega: ('ontorme Idilai e teu. devido, anelo.. 

Dcclsrs,iu,s de que nos preços ofertados colo incluido, toda. as despesas incidentes sobre o tonieclmento referentes tributo,. encargos sociais e 

dcmai, Anos atinente. e'eeuçlo do siri Iço objeto desta ticilaclo. 

Declaram,,, pira lodo, os fins de .Jmre,Io. que eumpnmoi plesiuntenle os rcqisi.,taa de habilitado e que nona carta proposta está em conformidade 

com a, cimglnira, do mnslrumeato eonvucaiõrio (edital). 

Forte ina/C,.0I de Março de 2019 

/ 
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Lotel - EXCL,lJ$IVOMEEEPP 

Item Especlficiçio 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, 

RI sem danos fisicos e mecânicos oriundos do LIMO 424 CEASA 
3,20 RI 	1.356,80 

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

BANANA PACOVAN: em penca. de primeira 
qualidade, 	sabor 	doce. 	aspecto e 	cheiros 
propnos, tamanho e coloração uniformes, corri 

2 	
polpa 	firme 	e 	intacta, 	devendo 	ser 

XC 600 CEASA RI 	1.194,00 desenvolvida, sem danos fiscos e mecânicos 2,99 
oriundos do manuseio e transportes. ausência 
de sujidades, parasitas. armações e sinais de 
apodrecimento. 

LARANJA PÊRA: (casca lisa e lustrosa, sem 
casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidas, 

a  ti midas, mofadas e sem cheiro fermentado) 
XC 104 CEASA RI RI 	2.886,40 classe 05 (76rnm é menos de Simm) tipo 4,10 

extra, no máximo de 07% de defeitos graves e' 
leves perm itidos. 

MAÇA in natura, espécie nacional, apiCaçio 
alimentar, 	sem 	danos 	físicos, e 	mecânicos 

4 	oriundos  undos do manuseio e transportes, ausência XC 	366 CEASA 	
7.50 RI 	2.745,00 

de sujidades. parasitas, armações e sinais øe 
apodrecimento. 

MAMÃO: 	in 	natura. 	espécie 	papaia. 
características adicionais classificaçio: A, sem 
danos 	1 Isicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 1(3 	534 CEASA RI 

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

MELANCIA: 	Si 	natura, 	espécie 	redonda. 
características adicionas classif'icaçlo: A. sem 

6 
danos 	fiscos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do 1 XC 510 RI 

RI 	1.122.00 manuseio 	e 	transpoiles, 	ausência 	de 2.20 
s4idades, parasitas, annações e sinais de 
apodrecimento. 

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

7 defeitos greves e leves permitidos, sem mofos, XC 406 CEASA 
RS  

RI 	1.218.00 
sem casca murcha ou mofado e sem mancha 
escura*. 

SUB TOTAL 1 RI 	12.190,20 

5% 
'ti 

7 E 

61tf J,ty' 

e— Se 
PAGINA 

a,j,41~j 
CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 . 2019.02.07.1—SRP 	 .3.- 
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. 
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Lote 19-EXCLUSIVO ME EEPP 
- 
Item Especificação UNID QTDE MARCA  VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

11

- ESCOVA SANITÁRIA DE NYLON: com cabo em 
un 128 

SANTA R$ RI 	2.342.40 
plástico, com suporte para limpeza do vaso santárlo.' CRUZ 18.30 

2 
ESPONJA DUPLA FACE: em embalgem de 03 unld, 

un 3.48•' BRILHUS R$ RI 	1 	 4, .6440 
COM ALTA QUALIDADE E DURÁVEL. 

- 
3 FÓSFORO: contendo 10 caixas com 400 palitos maço 72 - ARGOS  R$ RI 	252.00 

350  

FILME PVC: 	rolo com 100 metros de comprimentos 
ri 200 TÉRMICA RI RI 	1.960.00 

28cmX3Ocm de largura.  950 

5 PANO DE CHÃO: franco tipo saco 100% algodão ' 	un 158 -  SCOTCH RI RI 	234,00 

- PANO FLANELA: 38x53 cm na cor amarela embalada / 
' 192 SCOTCH RI 	362,85 

- sai saco plástico. 1,89 
PAPEL HIGIÉNICO: embalado em pacotes com 04 

RS 7 unidades Embalagem secundaria; fardos em plástico ei Ia / 113" FLORAL 
40.69  

R$ 	4.697,97 
- 16 pacotes 

8 PAPEL ALUMINIO: tamanho 7.5mx30 cm. ri / 200 
/ 

WYDA 
RI 

3,98 	
RI 	196,00 

- PAPEL MANTEIGA: 	papel tipo manteiga, 	branco, 
RI 9 produto Impermeável, podendo ser colocado no forno, pc/ 100 BOREDA 

4.50 
 

RI 	460,00 
- SOxTOcn, Gramalura 209r. PcI com 100 folhas. " 

PAPEL TOALHA: Interfolhado, com alto grau de alvura 
/ RI 10 branco, próprio para secar as mãos, afta poder de pc ' 300 NOBRE 

32.60 
RI 	9.760,00 

- absorção, macio, 2Ox2lcm. com  300 folhas. 
LUVA PARA LIMPEZA: de látex, tamanho G. afta 

pr> 80 DANNY RI 	319,20 

- 

m reslstôncla, bo 	manuseio para serviços em gerais. 

12 LUVA PARA LIMPEZA: de látex, tamanho M. afta 
pr 80 DANN'Y RI RI 	319,20 resistência, bom manuseio para serviços em gerais. 

'7 LUVA PARA LIMPEZA: de látex, tamanho P. afta 	- 
pr / 

/ 
80' DANNY RI RI 	319,20 resistência. bom manuseio para serviços em gerais. 	i 

LUVA 	PLÁSTICA 	DESCARTÁVEL: 	Transparente, 
RS 14 produto 	descartavel 	de 	uso 	)nico, 	pct 	com 	100 pi'Z 30>"  VABENE 

2.99 
RI 	59,70 

- unidades, tamanho único 	' 
LUVA EM LATEX: rpermeával para limpeza em geral 

pq. 64 VOLK RS 
' RI 	248,96 (Tamanhos: G.MeP) 3.89 

RODO PLÁSTICO: 40 em com cabo de pelo menos / RI 16 1,20 m . 
un 84 CONDOR 

7.05 RI 	592,20  

RODO PLÁSTICO: 60 cm com cabo de pelo menos RI 
1,2Dm un 46 CONDOR 

 10,20  RI 	469,20 

- REDE PARA FRUTAS: para 1 lUto. Redes plásticas 

18 
para embalar Inalas e legumes, oferecendo proteção e J ELIZA RI RI 	163,45 mantendo a integridade do alimento. PcI com 500 30,69 

- unidades/  

19 
SACO PLÁS,JICO DESCARTAVEL: branco de 1 kilo, 

kg'/ 10. SPLAST  R$ RI 	183,00 I3xI5PE.'- 

20 - 
$ACO PLABJICO DESCARTAVEL: branco de 2 kilos. 

kg / 10 SPLAST RI RI 	263.00 35x45PE. V 2630  
SACOLAS PLÁSTICAS DESCARTAVEL: sacola alça 

kg / 10 SPLAST RI RI 	25,00 - camiseta, branca, tamanho 2545. 22,5 kg. ' 2.50  
SACOLAS PLÁSTICAS DESCARTAVEL: sacola alia 

	kg 10 SPLAST RI 	59,90 camiseta, branca, tamanho 50X50 cm  5,99  
, SACOS PARA LIXO 100 LITROS: pacote com 100 

unidades 	.' 
/ 24 NOBREGA RI 

16.90 
R$ 	405,60 

SACOS PARA LIXO 60 LITROS: pacote com 100 
24 	unidades 	'-' / RI 

10,60 RI 	763,20 

TOALHA PARA MESA: TNT, tamanho lo melros. 2.5 25 	mts de elástico com presilha.  unI io 

 

" 
NT 

ARTES 	39,99 
RI 	399,90 

VASSOURA DE PELO SINTÉTICO DE NYLON: com 
cabo de madeira plasttado, medida da base entre 24 	/ 
a 30 cm, com base de madeira pintada, contendo rosca 	un' 

- para cabo de aproximadamente 1,30 M. 
 

200 CONDOR RI 
6.05 RI 	1.210,00 

$US TOTAL  1- 
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INSETICIDA SPRAY: 300rnI usado para 
exterminar 	insetos 	(barata, 	formigas. 
moscas. pernilogos, mosquitos da dengue) un 390 RAIO R$ 	9.99 RI 	3.896,10 
destruindo ovos a larvas, 	embalado em 
frasco de  300m1. 
VENENO PARA FORMIGAS 	em 	pó 
utilizado no controle de formigas. cupins e 

kg 	30 	KELLMICIOA 	RI 	32.60 RI 	018.06 
pulgas. Composição: Pr~~ 11%, Pacote 
1kg.  

VENENO PARA FORMIGAS 	granulado 
tipo isca indicado para o controle formigas 

3 	Composição 	Fipronil 0.01% 	Caixas com 	cx 	30 	CITROMAX 	RI 	35,80 RI 	1.068,00 
50 pacotes 	contendo 10 sachés de 509 
cada 

INSETICIDA 	AEROSSOL: 	com 
composição Praletrina 	003%, 	Imiprotrina 
003%, 	Cipernietnna 	0.1%. 	Solventes 	e 

4 Propelenles Capacidade (Puros) 300m1 que cx 	26 	RAID RS 	64,30 RI 	1.611,80 
tem 	função 	de 	repelir 	mosquitos. 
pernilongos. 	muriçocas 	e 	carapanás 
Caixas com 12 unidades 

VENENO 	PARA 	BARATAS 	tipo 	isca 
indicado 	para 	o 	controle 	de 	baratas. 

cx 155 RAIO RI 	25,60 RI 	3.968.00 inertes 99,5%, minúno 01 ano de garantia 
Tempo de proteção 03 meses Caixa com 
06 iscas 

VENENO 	PARA 	BARATAS: 	tipo 	isca 

granulada 	
Indicado 	para 	o 	controle 	de 

100 baratas, composição Propoxur 2% 	Caixas! DIPIL RI 	158,90 	RI 	15.890,00 , 

contendo 250 sachês de 25g. 
- 	

SUB TOTAL RI 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 
fl 	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. 

Es 1 
/ 	r 
p 



110 QUANT MARCA VR UNIT VR TOTAL 

id 128 B(TANI R$ 	15,60 P5 	1.996,80 

id 348 BRILHUS R$ 	3,98 P5 	1.385,04 

iço 72 PARANÁ R$ 	4,10 R$ 	295,20 

Lo 200 OURO FILM R$ 	26,00 R$ 	5.200,00 

id 156 ROSE P5 	4,98 P5 	776.88 

id 192 ROSE P5 	3,30 P5 	633,60 

do 113 FLORAL P5 	64,20 P5 	7.254,60 

lo 200 TERMICA P5 	7,54 P5 	1.508,00 

t 100 CANADÁ P5 	40.00 P5 	4.000,00 

300 
MELH0:M(N 

TOS 
P5 	12,00 P5 	3.600,00 

iR 80 TALGE P5 	4.30 P5 	344.00 

R 80 TAIGE P5 	3,80 P5 	304,00 

R 80 TALGE P5 	3,80 P5 	304,00 

2 30 TALGE P5 	4,76 P5 	142,80 

2 64 TALGE P5 	4,30 P5 	275,20 

1! 
ri 

,4t CjrN 

(L4i- 
6 	 pãÇ,N 

'o 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 201902.07.1 - SRP 
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1 

.- c ,o do Faltai: Pregão Eletrônico 2019.02.07.1- SRP 

rgao Gerenciador: Fundo MunidDal de Assistência Social 

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

de Consumo, Genéros alimenticlos, Material de Limpeza e descarUveis, destinados ao fundo Municipal de 

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

DESCRIÇÃO DOS LOTES 
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16 
RODO PLÁSTICO: 40cm com cabo de pelo menos 

Und '1 84 
/ 

DI FRANCE AS 	8,20 R$ 	688,80 
1,20m 

RODO PLÁSTICO: 60cm com cabo de pelo menos 
Und ' 46 - Dl FRANCE R$ 	11,80 R$ 	5420 

1,20m 	/ 

REDE PARA FRUTAS: para 1Kg, Redes Plásticas para 

18 
reembalar trutas e legumes, oferecendo proteçio e 

Pct / ARIMA R$ 	78,00 AS 	390,00 
mantendo a integridade do alimento. Pct com 500 

- unidades.  

SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL: branco de 1 kilo, / 
19 Kg 10 SINCO AS 	29,00 AS 	290,00 

13x15 PC 

SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL: branco de 2 Mos, 
10" kg SINCO AS 	29.00 AS 	290,00 

35x45 PE  

SACOLAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEL: sacola alça 
lOr"  21 SINCO R$ 	17,00 AS 	110,00 

camiseta, branca, tamanho 25x35, 22,5 Kg 

SACOLAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEL: sacola alça 
22 Kg 10 SINCO AS 	17,00 R$ 	170,00 

camiseta, branca, tamanho 50x60cm 

23 
SACOS PARA LIXO 100 LITROS: pacotes com 100 

Pct U' RAVA R$ 	31,02 AS 	744,48 
unidades 

24 
SACOS PARA LIXO 60 LITROS: pacotes com 100 

7  RAVA AS 	19,14 AS 	1.378,08 
unidades 

25 
TOALHA PARA MESA: TNt Tamanho 

1 

180metros  
und " 10" SUL BRASIL R5 300,00 AS 	3.000,00 

com 2,5 mts de elástico com presilha. 

VASSOURA PARA PELOS SINTÉTICO DE NYLON: 

26 
com cabo de madeira plastificado, medida da base 

Und 200 CRISTAL R$ 	8,98 	R$ 	1.796,00 
24 a 30cm, com base de madeira pintada, contendo 

rosca para cabo de aproximadamente 1.30rn ' 

- 	 TOTA4 AS 37.480,28 

Valor total do lote 19: R$ 37.480,28 (TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE 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 

ios, que nos preços ofertados estão incluldas todos as despesas incidentes sobre fornecimento referentes a 

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

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

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

91% 
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PROPOSTA DE PREÇO 	 0 
o 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2019.0207.1 - SRP 	 úk 	1 5 
OBJETO: Seleçao ae melhor proposta para repsiro de Preços visando futuras  eventuais contratações para Aquisição de Ma?enal de Co 
Géneros Alimenticjos. Material de Limpeza e Deacarlàveis oestnados ao Fundo Municipal de ~vencia Social do Município de HonzQiile.CE 

LOTE 8 - EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM  oescncAo *1W 0~ MMCA VALOR IHTAMO VM 	TaTu. 

AÇÜCAR REFINADO obtido da ca. de açucar Com 
UPecE W. CSSO i.(øØba. sabor dOCe cor ,  teOr dl 
sacarose mínimo de 99%plp e uncade miaria de 
03%41p san, Iem.e.tç$o. 15fl de 	r-1.- panadas. KG 1.196 OLHO D*GUA RI 	 5.30 RI 	633$80 
matinais 	terrosos 	e 	detts 	arwnars 	ou 	vegetai; 
acondicionado em plástico atóxico validade miníma de li 
meses a contar oa data de enftega. 

- ARROZ 	PARBOILIZADO: 	dasse longo flno. 	tipo 	1, 
embalagem contendo 1 lig. com  identificação do produto, 

2 marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O KG 1.500 BEM CASEIRO RI 	 742 RI 	11.130.00 
produto deverá ter registro no ministério da agncultura ri/ou 
ministéno da saúde  

CAFÉ de pnmeina qualidade com selo da ASIC isento de 
gnacs pisco-verdes ou fermentados e aia, na cor cafln1a 
claro a modeaco escuro e/amargor. torrado e moldo. 
verme 	sabor casaclerfstcos de nlgtiar a i,eenso ~rito PCT ew W.RATÁ RI 	1118 RI 	8944,00 
de gosto moraria. quaidade — nintro aosdavel mac. 
que 3,5 porte na escalá sononai de zero. dez contendo 
enpursfls máaic de 1%, OW0s  produtos 0% e urmdade 
ate 5% acondia,do em entelagem a vácuo de 2509 

FEIJÃO CARIOCA tipo 1 - embaLagem saco plástico 
transparente 	nerrneticame.,te 	fechado 	corli 	1 	kg. 
Constituído de grãos inteiros e 	novos, 	com 	umidade 
permitida em lei 	isento impurezas. sujidades. parasitas 
materiais leiTOsos e detritos animei, ou vegetais que 

KG 40 FIBRA RI 	 754 RI 	301 60 
possam lornálo impróprio pare consumo humano ou 
comprometer o a'mazenamento Validade mínima de 183 
dias a partir da data de entega. Deve ter informações 
nutricioriais 	na 	embalagem 	contorne 	o 	ministério 	da 
agncultura 

FEIJÂO DE COROA tipo 1 - embalagem saco plástico 
transparente 	Pwrnetcatnefre 	tecftado 	cor,, 	1 	kg 
Construldo de prios «nos e novos, co.,, umidade 
pan tida em lei, 	sento imputezas 	supdades 	parasitas 
-natenas terrosos e dettos arwnais ou vegetais que 

KG 200 FIBRA RI 	 726 RI 	1 4520 
possam io'na4o 	impróprio para consumo humano ou 
comprometer o armazinamenlo, Vaidade mlnlma de 180 
dias a partir ca data de entrega. Deve ter Informações 
nutncionais 	na embalagem conforme o ministério da 
egricattura. 

FARINHA DE MANDIOCA Farinha de Mandioca tipo 1. 
classe branca fina Isenta de sudadee. Produto obtido pela 
desidratação e moagem de raias de mandoca, tratadas 
por processos tecnolõgicos adequados e isentas do radical 

o cianeto. submetido ao processo de Inação. O produto 
KG :1: KICALDO RI 	 530 R 	060•0O deverá ser da classe brarca. seca e Ma do tipo 1 e . 

class.lcado 	conforma os padrões 	do 	Men*eno da 
Agr.c.Aifl 	Saco 	de 	 Vansparsote 
'enr.e,ca,mente feO'ado w terrraddage.n na vertical e 
na horizontal coo ,  peso liquido de 1k9 

FARINHA 	DE 	TRIGO 	especial 	co"' 	fermento 
caraclerst.cas 	obtida 	do 	trigo 	molde 	limpo 	e 
desgerminado cor brinca; isenta de sujidades. parasilas e 
Lamas , livre de fermentação, mofo e matenais lanosos. 

7 validade 	mlnima de 03 meses contados a partir do KG 250 SARANDO RI 	 9.50 RI 	2.37500 
recebimento do produto acondicionado em saco plaslico 
transparente e atóxloo - pacote com 1000 gr demais 
condições de acordo corri as normas de saõde/sanrtârlas 
vigentes (ANV1SA. 5W e outras) 7' 



15 Çf 
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SABÃO EM BARRA: multi ativo azul pacote com 6 
unidades de 2009 cala cor. 50 barras embaladas em 
sacos plásticos e acondicionados em caixas de papelão 

19 Contendo natua composição acido graxas da CX II GUARANt RI 	118.00 RI 	1.624.00 
cocotbabaçu, sabão de ácidos graxos da sebo sabão 
de *acros graxos de soja. dorelo de sódio glicenna alqial 
berizeno sulfonato de s6dio, linear peøune adia ehdli. 
corante eágua poduto inspecionado pelo INMETRO  

— SABÃO EM P0: caixa 500g W~ em caixa de 
papelão e aoordaa~ em com de ceoido cor. 24 

20 
dadas. wiflo ri sua coircoeição 	Iensoa!rro 

CX 12 iO Pt\IC'T RI 	189.80 Rã 	2277.60 
v.oesco 	ona.ts. coseaansss s.'eg.sta corantes. 
ranas, branqueada ápeco issiocia agia ahejante e 

- hO GUÇERINAbO: m~pa#urradoen, berra 

21 
listado derrnrologcarnenla,r. embalar Com 0$ 

PCI 3 GUARANI RI 	1120 RI 	33.00 unidades cc.— cada barra pesando 2009 Produto 
inspecionado pelo INMETRO.  

- SABONETE ÃJ4TEBACTERIANO LIQUIDO: cama coo, 12 
CX 7 MADRIVITA RI 	120.00 RI 	294000 unidades de 1 LIro 

SABONETE LIQUIDO: na fragrância erva doce para milhos 
23 com ação bacleilcida de SOOmi embalado eia frasco IT 205 PASSOUUMPOIJ RI 	24.30 RI 	4920.00 

plástica produto inspecionado pelo INMETRO 

SABONETE SUAVE: cciii Extrato de Frutas. Hidratante 
acg eta entalagw de papelão contando ir, sua 
corapoecão Sabão base de sõdc. égua. caloonalo ce 

24 
cálcio pedtsne, doreto de ad. óleo de iamsnte de 

UNtO 1410 30 4 RI 	 600 RI 	846000 

graud, catonaio de sódo. Øwma. extrato de aios vera. 
C-5.40 de ttárwo 5000 ~W~ O~ Iodo 
et lenodian noteractcØ, raosdisio butâado  

- 
75 

SI4AMPOO: de uso adulto. wi,rçt0 iaiwn.das. Frasco 
contundonomnr,021t0 FRASCO 175 ALYNE RI 	38,63 RI 	0.755.00 

VALOR Tom DO LOTE R$ 	77.106.34 
setenta e sele mil. novecentos e cinco reais similar e quatro 

centavos 

LOTE 10- EXCLUSNOMEEEPP 
DESCmÇAO 	- — MARCA VALOR UMTAR- -VALOR TOTAL 

ESCOVA SANITARIA DE NYLON cor., cabo era plisbco. 
UN1D 128 GuRGU RI 	32.43 RI 	4147.20  com s.poto para moeza ® ,, 

- 
2 

 ESPONJA DUPLA FACE: r embagen. de 03 und 
COM ALTA QUALIDADE E DURÁVEL UN1O 348 6(TTAN1S RI 	 900 _______  RS 	3132.00 

-r FOSFORO: corter'dc 1C caixas cor' 40C paits MAÇO 72  PA*A¼À RI 	 600 RI 	432 DC 
- FUME PVC: rolo com 130 mretoS dc crorwre'b e 2Soa 

4 RI 200 GUARU RI 	15.00 RI 	3.00000 

j PANO DC CHÃO branco iço saco 100% algodio UNID -ir POPO RI 	 400 RI 	624.00 
- PARO FLANELA: 	x58 cm na cor amarela embalada em 

UNID 192 LBIOMAR RI 	 2.30 RI 	441.60 

PAPCIeGtNlCQ: ernøaladoern pacotes com 04 
7 unidades Ep.balagemsecundaha. Vamos em plástico rJ1O FARDO 113 FLORAL RI 	9840 RS 	11.119,20 

pacotes  
T PAPEL At.UMINIO tamanho 7.Sntx3O cia ROLO 26 KAIENTF RI 	 640 RI 	1.68000 
- PAPEL MANTEIGA: papel tipo manteiga branco 

g Produto impermeável. podendo se' colocado no tomo. PCT 100 LUTETEL RI 	 9.76 RI 	976.00 
- SOxlOcm Gramalura 209r PCI COr. 100 rolhaa.  

PAPEL TOALHA: intertolhado cor ,  alio grau de alvura 
lo brandi proprio  pane  secatasmnaoS.  alio pod.rde PCT 300 6&UIA! RI 	6060 RI 	18.180.00 

- 

abscrção, macio. 20,01 co, COa 300 rolhas 

LUVA PARA LIMPEZA: de latex tamanho O alta, II PAR $0 5(1T&%iN RI 	 900 RI 	720.00 

LUVA PARA UMPEZk de L&iex tamamnlo M a 
12 

rss.sz~ bom mn.s.c pera seniços em geras PAR 80 BETTANi. RI 	 9.00 RI 	720,00 

- LUVA PARA LIMPEZA de látex. iamarto fr 
13 bom manuseio para seniços ar, gerais PAR 60 BETTANIS RI 	 900 RS 	720.00 

- tUVA PLASI1CA D€SCARTAVEL: Transparente 
14 ptoGJIO descartArei øe uso único. pci cor, ICO unidades. PAR 30 tAL& RI 	 7.00 RI 	210.00 

tamanho único. 
- ANA EM LATEX: impermdvel para limpeza em geral 

(Tamanho. CMeP) PAR 04 BETANih RI 	 9,00 RI 	576.00 ______  

lO RODO PLÁSTICO: 400mcora Cabo depelomros 1,20m UNIO 84 DiSWCU RI 	12.80 RI 	1,075.20 

17 
RODO PLÁSTICO: 60n 	n cabo de pelo meoost 201,' 

UNID 48 DiFRÂSCES RI 	1790 RI 	823 

/ 

'ti 



UPdID iWãt MARCA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

U'I) ;I,:) &IKINK lisi RI 	11,20 RI 	1 120,00 

1.14D 200 BRINIC FEST RI 	6,40 RI 	640,00 

U'ID 100 flINIC FÉST RI 	20,40 RI 	2.040,00 

PCT 50 IIRMAPLAST RI 	10,60 RI 	530,00 

PCI lO IIRMAPLAST RI 	 7,0$ RI 	79,60 

PC 60 ST*AWPLAST RI 	 6,00 RI 	360,00 

PCI 80 STIAWPLAST RI 	6.40 RI 	512,00 

PCI 600 MAMTA RI 	 7,20 RI 	5.760,00 

PCI 300 FC RI 9.90 RI 	2.994,00 

PCT 200 ULTRA RI 920 RI 	1.640.00 

PC 10 AUGAIAIPISYA RI 	0,00 RI 	60,00 

PCT $0 STRAWPtAST RI 	7,9$ RI 	636.40 

PC 100 NUS RI 	320 RI 320.00 

PCT 100 6AINKFtST RI 	1190 RI 1190,00 

a io ~DA RI 	91.36 RI 	913.60 

CC 10 COPOSRAS RI 	70,60 RI 	766.00 

PC 20 NATURAL RI 	17,10 RI 	342,00 

CC 20 AVRIA RI 	1,20 RI 	12,00 

PC 60 COPOIRAS RI 	15,9$ RI 	1.276,40 

PC 200 ULTRA RI 	 3.40 RI 660.i

ã 

 

'Eç4  

i  2F —o 

\t1 t$1J 
REDE PARA FRUTAS: para 1 kIlo Rida pinte..
Para Si "biIS k~• IiÇ'JnWS QieriCIOdO p'0¼Ç$0 s 
mantendo a'nteQndade do aknsiao PcI coo, $00 unididst 

PCI 5 luzA RI 	54,60 RI 	273,00 

19 
SACO PtASlldO DESCARTAVEL: branco dei 1*,
I3xISPE 1(0 lO CRISTAL RI 	34.40 RI 	344.00 

2C 35x45 PE 
1(0 10 CRISTAL RI 	50.00 RI 	566.00 

21 
cn32535flk

IÇO 10 Y~ RI 	&40 RI 	64,00 

anneta brrca flf,PQ  5 1(6 10 p~ RI 	I39S RI 	139.60 

23 
SACOS PARA LIXO 100 LITROS: paoai. com ¶00 

PCT 24' PROSAG RI 	36,00 RI 	864,00 

2 
SACOS PARA LIXO 60 LITROS: pacote com 100 ur.adei  

PCT' 72 PROSAG RI 	23,60 RI 	1.713.00 

25 
TOALHA PARA MESA: TNI. tr,eS» ¶80 matos, 2.5 nnill

de elástico com Dmes,Iha UNID 10 NACIONAL RI 	77.60 RI 	776.00 

VASSOURA DE PELO SINTtT1CO DE NYLON: coo, cabo
de madeiraptast ,icaøo. medida dl base ente 24 	30 
a 	com bise ee madeirapintada cg~ rosca pais 
cabo deaproximadamente130m 

UNID  200 DIFRANCÍS RI 	10.40 RI 	2050.00 

VALOR TM DO LOTE RI 	66.390,00 

nnc 	jante e cinco mil, trezentos e rovenH e nove leais 

EXCLUSIVO ME E EPP 

/ 
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t PAflI4L 	, 

21 1 PRATUUSSW1'AVLI. RASO: cor lanosa. 21 cm. DCI ~ 19 	pa 	1 300 1 	li' 1k.' 	1 RI 	 4601 RI 	1 

vinte O  três ml, setecentos e vinte e seis reais e v g0  centavo. 

1,0FF 21 • FXCI,LISFVfl MF F FPP 

ITEM ØE$CRJÇAO UNtO QUANT MARCA 1 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

sotujio tIRMICO: com tripé. coe: azul 	preta, com c.pacàd.e. 
1 par. 9 litros. recipierte te'mooasIico. 	e 'àci 	. seeev. pois.. UNO 20 INVICTA RI 	19063 RS 	3.512.00 

urna torneira te. um. tampa ts.rt. - CAIXA 'TTRMICA Dl 60*0*: com c.p.cdeu par. 50 Itm 
branco, mame,  a :eff pe'aIyf. dos oodutos garantindo o 

2 aCOe0.c,0ek?ntnto 	e 	higeer. 	dos 	'n.v"os. 	Ponti'en0 UNO 20 ISOPL*ST RI 	120.40 RI 	2.40500 
tipardido. medindo 62.1cm de compmnw,io • 42,2cm de 
irIu'a eh? 2cm de attura. _________ ___________________  

VALOR TOTAL. DO LOTE R$ 	5.220,00 
seis mil, duzentos e vinte leais 

1 (STF ». rxr.0 tlflIflMr r rpp 

1911 DESCRIÇÃO (Mito auiit MARCA VALOR WCTARIO VALOR TOTAL. 
SOLA 01 ISOPOR: 	tamanho 25 mm, multIuto, PO Com 100 

s 150Pu3r RI 	2,43 RI 	10200 
unidades.  
BOLA 01 ISOPOR: 	carranho 30  mm mudtkno PCI COO' 100 

2 PCT 5 5~T RI 	24.40 RI 	122,00 
unidades  
lOtA 0( ISOPOR: 	t.rnamto 40 nn,in, 	 PCI COm' 40 

PC 5 6OCtA$T RI 	27.00 RI 	135.00 

SOtA 0€ lSOP0*: 	tanarto 75 llWT\ ,isvfliø PCI COR 25 
PC 5 ~7 RI 	3010 RI 	153.00 

SOtA 0€ 150101: 	tamanho 90 nvn, muItjso PCI COO' 12 
10 ISOPtfiSl RI 	32,40 RI 	324.00 

s.nid.des 
PlACAS DE 15010*: Medida,: 1 rn 1 co'npnrn.nto ) e 0.50cm 

6  UNO 300 1 	ISOPLASI RI 	01,20 RI 	27.360.00 Ireis, * 100 mm esoessura. - VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	28.1*4,00 
vinte e oito mil cento, e noventa e seis reais 

VALOR GLOBAL. DA PROPOSTA: 	 1 RI 	 30.317fl 
trezentos e Quarenta G sete mil, trezentos e sessenta e sina ,ca se oitenta e dois centavos 

Prazo de entrega: Máximo de 10 (dez) dias. a contar do recebmenc da Ordem de Ccmp'a emtda pela alrnir sttação 
Validade da proposta: 60 (lisseiRa) dias. 

Deciaramos para to" os Ml de dreco qae nos preços o4erladcs estão ir'ÕuÕas as despesas inQoentes sobre o tornecarnento reterenle a 
tnbuios encargos woa's e demais & -.us abnentes á execução ao objeto desta Lotação. 

Dadaran'os para todos os fins de direto, que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e que nossa Cada Proposta está em 
conformidade com as exigências do Instrumento con'ocatÓr.o (edis» 

01 de março de 201$ 

r 
/ 
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PKEFEWI'Lt :MIAL DE uoRoNTl: 	 o 
•—'--'---T na Pnglo IiktrbnieoN'2019.02.07.l. SRP 	 ,. 	ps(ltÉA 1 t 

Çe.rr,iirIa ai. Á.sidDn.'Io Ns.aiul  

Da ta e Ilorrlu da Di;pula: Ci de Março de 2019. À.. lO:Oflhr, 

Objeto: Neteçso de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contrslaçôea pari Aqusiçio de %tsterul de Consumo, 

Géneros alimenlicios. Material de limpeza e de.cart*vels.deslinsdo, ao Fundo Municipal de Aaaüt&stela Social do ilunicipio de )lonzonte,(L 

PROPOSTA DF. PREÇO 

bata l Egpcdficaço~ j taid Mire. Q'.aat ValortaIdr4aj Val.rTot.I tiNa. Vali tfltaa.t.tal 

1 kR'. 	flhJ 	11 	i P.A TtN3tOp cn bc'vu'.a. 

& V qualidade patri'c, bife, tretco, ccq'tei no 
ma 	& gmda.a e sebo, neto de cwtil.gent. e tiS renis 

'teor mil, 
qairoienuoae corno no mano,, 3'. de .poacs'oses com sipecio. co.. Kg 	1 	MAIRINORTE 	400 RI 	31.91 RI 	13592.00 e no,enu e «lo • dois 

odor e ..bor csrmcÍenso,co. emtglad. au isco pluhaco «olavol 

Dflpalahte SIOXICO. teiisrauc. pSOOtC pqamliio de 01kg, 
ãacueünLdLla1  — 
CARNE DE CIIAkQUE BOVINA: Produto preparados  
pariu de carne hosma. psuando por dois processos 
mhernor a suja, a secagem. G~ mMan. de 15% 
Aspecto fio pegijeso Coo aimnonada e odor 
encicrlaigo Produto deve segar 	leguiaçio vigente - 	,, CAMBIA 330 RI 	3650 	RI 	12*20.00 

t_ oh. 
asruae 

Regneo no 11V Embalagem p~ pot,edZc..o alósuco cW 	CimiaO5 

• vácuo com 30O do ptcdtto ESalqcm 	undêra 
.condx,o. calcina dc papclào vedadn cc.*ago 
3044. preito F3IBÃLAGEM C5G 

— 
 

CARNE MOIDA S lqo.bdade ima gcrd.s  
qustu mil, 
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Leu 20 IXCI.t'SIVO MÉ R EPP 	1 	 '5'\J  
lia 	 Esp.dAeaØo/Bucdçl. 	 Uald 	Marc. 	Qassal 	.St'S4&zIa 	Y.STMiI 	W- 15-  j lskaaT*d 

- RAXDEJALÀMINADAKCt$I\DA notcorp(sua. 	
u 	rRms 	moo 	n 5.00 RI 	w0.01) 	ciaecrin 	qpa 	calas Isso. Dímensale, 37.5cm de tMwtu  

n.NnrJA LAMINADA RErANOULAR $0&00t 	
Ua,4 	FtflS 	100 	RI 	&00 RI 	«0,00 	seati 	ns,casrtiss 

a. cinisMo .otowa.dç 47ç 	a lIca  
BANDEJA LAMINADA RETANGL'LAR Calcar 	

Ltd 	?411S 	300 	RI 	12.00 RI 	1200,00 	doareáa
ACI  • duas 

Jrac. lsW.V*Q .ç.ç.do *Cc. a 47a.     
CANLDO PLASfl(() P1 lXl%TI paflga 

l
rtb,ge 	e ..Dm0., CC~~. um 	

r 	ESTRAU 	50 	RI 	5.00 RI 	13000 	cinco reais 	
dnqiau. es; 

dszeatca e 
ca 100 sgn Cicia, cose. n,aáa. pecou 	 Mea 

- CANUDO PLASTICO: pua água. v,gec,  
5 	D.aiaAerCouip.vsco.o 24cmLii.a 0.4acaes 	Pci 	ESTRAU 	ló 	RI 	7.00 RI 	10.00 	metal, 	meleinarss 
- ,avindss ,aco. coos SStwi4Mi  

COLHER DESCAiU MEL PARA SOBREMESA, 	
, c., e 	ureaic,, 4 	bciaco.pcucomsournd.dcs. 	 IJnid 	NOSTRAL 	60 	RI 	3.60 	RI 	216.00 A. 

- COLHER DESCARTA VEL Nazaco. pai. reIc,çao, pci 	
- 	 cinco reai, e 	quiavoeenica. 

com 50 imsd.des 	 Pd 	MISTRAL 	ID 	RI 	5.00 RI 	44$00 	 ornem, e clio 

- COPO DESCARTAVrI. PARA ÁGUA coe kãosi. 	
- e... riu, 

$ 	c.pscud.dc [uni.rcl'o.ç.do. de pluacin qual~ PtI 	 FC 	 $00 	RI 	5.72 	RI 	4624.00 	.ds,ts,o,'n 	m.ca'awa n'ali 
embalado, em eacoa pldaiscos com 100 ,zud.da. 	 U~0. 	a ,,eo reais 

- COPO DESCARTA W1 PARA AGLA co, ledos.. 	
- 	 KIS NasSa 	tal DObtCiCCS e 9 	~idade 200m1, velosç.d.j.dcpv,me.i.sjsslsdsde, 	Pie 	 FC 	 300 	RI 	6,10 	RI 	1 920.00 1 	

S4MI 'etc 
- 

 
(filha 	em Salol olsilicos coas IÇO saudades 	-     
COPO DESCARTAVEI. PARA CAFÉ coe Icsuon, 	 lc.,rssoe 

lO cqaad.dc pn $0 mL pci cci, 100 .sasd.de. 	 PcI 	FC 	 20) 	RI 	2.50 RI 	500.00 	a.qa 	qiaieaos reta 

- FORMINRA DE PAPEL PALA BEIJINHO kiins de 	
ID 	RI 	3.00 RI 	3000 	4 nau 	

--CAI 
 ceel .'S.e. ,.fl xi coe  M~, 	1  

GAMO DESCARTAVa: brisaco. par, rcfe,jio PCI Caa 	 qoeaaia 
02 50 alada 	 Pci 	MISTRAL 	$0 	RI 	$.60 RI 	412.00 	-- e cito 

e_ai 

9' 

~

IDIE Ur\ 

t..  
LUVA PALA UMPEZA ã aZ. l 	Nt t 	NOBRE 	io/ RI 	5.00 RI 	£0000 	caco roasI 	1 
UIVA PARA LIMPEZA de lSti.eMo P aBa 1 

	

-- 	 1.01 	1 
 

	

P 	NOBRE 	DO 	RI 	5.00 AS 	400.00 
Ale- le,  - LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL lr.nsprein. 	 ccnloII 	prod.Jo de.~de um iffiIca. com  00 ,mid.des. 	Pai 	TALO] 	*0 	RI 	5.00 	RS 	150.00 	cinco voam 	c,nq,jenta M.A.r 

-  LUVA EM LATEX UnpenhiçáIcl par. limpeza em V.) 	Pai 	NOBRE 	64 	RI 	10.00 	RI 	640,00 	dcc v.ai, 	Wi,ctalo.,
.IA Ataí. fhaaarJaos (k%ICPI      

RODO P1 MuCO 10 'ai colo cabo de pelo menos 
6 	1.20m 	 Ijnid 	DIFRANCIS 	/ 	84 	RI 	9,20 	RI 	7fl•$0 	neve reais e 	anosia a dei.

NaintoiWIiU 

- 
canS' 

RODO PITICO (v(lcm com cahodc pelo nwnoa 	 iflenn lo.q 
17 	1,20m 	 / DIPRANCIS 	46 	RI 	11.00 	RI 	722,00 	avauedmn 

- REDE PARA FRUTAS pisa 1Kg. Redes plainca. paca 	- 

$ inieg.ndad. dc aliaisnis Po com 00 .n,dades IR 	nabal., Sua legina. ol'nec.ndo p.oicçlo e maiuei,do 	1EMBALAR 	5 L-' RI 	200,00 RI 	1.000.00 	ó~" 'e., 	n'yal 

7 SACO3,MT1CO DESCARTAVEL b,.,. de 14 1h 	, 	 RI 	30.00 RI 	mares, 	,a 	raí 

zo - SACO PLAIJJCO DESCARTAVEL beao de 2kg. 	c, 	EjIA 	lo 	RI 	*00 RI 	100.00 	ma r, 	DaS vai 35x43PF.  

çS. Ww. h~k. 25.35. uns' 	- 
SACOLAS Pt.ASTICAS DESCARTAVa. s.eaU u1ç 	

reais 

Kg 	/ 	~LÁ 	10 	RI 	40.00 RI 	400.00 	qanml. real ___________ 	 real 
SACOLAS PLASTTCAS DFSCARTA 	14001. 	K4' 	 40,00 RI 	400,0 EMBAlA 	I0' 	RI 	 0 	qaanti. 22   

- SACOS PALA LIXO :M LITROS: peco.. eaa 100 	 q,iahrnio. e 
alMa 	 p0 	DOCICAPACK 	24 	RI 	23.20 	RI 	556,10 	',nleeirdnem, cinq.aenuese, 

mui cenh. 	reais a mwa,a 
"ilIbo. 

SACOS PARA LIXO 60 LITROSOS pato.. co.n IDO 	'ACK 	?2" 	RI 	13,00 RI 	936.00 	 novecentos. 

, 	TOALHA PARA MESA fl 	pho i. Isn 	IlOmratss. 2.5 	 nle 	mil, doanlo. USI 	" 	TNT 	lo" 	 caidoe m RI 	120.00 	RI 	1200.00 n, a de tl1.hcu em ,raiD. 	 leio       
VASSOURA 1W PELO Sfl'1iTICO DE NYLON ca  
cabo de 'nade,,. plastíAcado. medida da b.se cine 24. 	Usd 	DWRANCIS 	100 	' 	RI 	11,01 	RI 	ooO.IXI 	Isezr  soII ia,' e 

cai. com  I',sr de mosk,,, pulada. cemjendo rosca paz. 	 / 
- c.bodcsr,ço'om.damcnic 1 	Ozst 

 
tu.,, unI qninc.at.$ atimia .ida reela 	 -' 

/ 
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- GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO TwnS.o 
um ml e n'eu, cinto e 

3 39km 	2l.Scm PC emDunjda4cs Pci MALU 

- 

100 Ri 	1.71 Ri 	173 . 00 1 . . 

GUARDANAPOS DE PAPEL PERSONALIZADO : - ,.nrSe «ni..4u&fl 
14 T~19km 21.SOTIL PCI' com 50 wudade, Pci GIRASSOL 100 R$ 	1.40 Ri 	140.00 , 

- MARMITIO( .m.Itanun,o. redonda. com  lanipa.uC9 - . TERMICA o n 	7& 00 Ri 	76000 
 iekiiaei, nNteat. 

Çoa IOa,dadçi -  ______ eS. 
MARMITEX em "opor Tcnmn com tampa cedonda & c COPOBL&5 lO Ri 	90.00 Ri 	900.00 raab ruas wnceøso 'tal 
U.*0wJ.cacbrarca Com IDO unidade. - 

17 
PALITOPÃLACULRPÀSCO.pahlssdca..da.co,n 

Pci TAI2E 20 Ri 	5,20 Ri 	104.00 
.ec luas t CiSC q..lt 

ika resisUrsa. nsulnuso oco tosSO sandaíle, -  csna 'tei 
PALITO PARA DENTE ,  pulsos de asêm ma filas REGINA 	to Ri 	4.00 Ri 	4000 q.orCs qan..a e.. 

çs.a coas 300 SÓS.  
POTE PLAS Tt(() DESCARTAVa REDONDO 230 

, Mçaa. P*odue fluO-.--. ILjem Pci PRAIESTA 	50 RI 	15.00 *1 	1.100 .00 qwnzc reais 
mil e Ol1"~ 

palnçtao. çoçoo part 	lendo so kt. 	.- 
- as Paccec 	vii 2 	'siades - 

pci ULTRA 	200 Ri 	5130 RI 	1000.00 oircoro.is milresis 2(3 -PRATO r)1scARTAvELFI.TNDOcoelaloa2Ica 
— 	Juion. 3D unidades - - 

P11 ;to) t)iS( ART AVE 1 RASO, CO, loto,.. 23 Clit N' o' )VI. 300 	Ri lei 	XII) Xl ls'cs,so.",rcrlln. '(4,. 

v.I.r Global d. R$ 	16023,06 _________________ 
dn.a.eh mli e vinte e oito reli. 

VsI.r GLOSAL da Penem. PROPOS r 
-VALOR! 	

raarr 

Validade da Proposta: 60 0 sessenta) dia, 
Praia de Lnlrrp: Conforme Edital e têm ~do, anetos, 

Declaramos de que nos preços ofertados eslio inclusda. todas si despasa incidentes sobre o fonoecimemio referente . tflhoutos, encargos sociais 

demais õnuo atinente. £ esecudo do serviço objeto dessa lkutaçao. 

Declaramos. para iodo, os fins de direito. que cumprimos plenamente os requisitas de habilitado e que mossa carta proposta c,tá cru conformidade 

com as niflnica. do instrumenTo comvooatório (edital). 

-01 de Março de 2019 
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PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 201 9.02.07.1-SRP 

LOTE 20 - EXCLUSIVO ME E EPP 



Lota 1 -EXCLUSIVO ME E EPP 

Itemf Especificação UNtO QTDE 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 físicos e mecânicos oriundos do UNIO 424 CEASA 
3.20 

 
RI 	1.358,80 

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

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

2 
firme 	e 	intacta, 	devendo ser 	bem 

desenvolvida, sem danos físicos;e mecânicos 
KG 600 CEASA 

RS 
2.99 RI 	1294,00 

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

LARANJA PÉRA (casca lisa e lustrosa, san 
casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidas, 
úmidas, mofadas e sem cheiro fermentado) 

KG 104 CEASA RI  RI 	2.886,40 
classe 05 (76mm é menos de 81mni) tipo 4.10 
extra, no máximo de 07% de defeitos graves e 
leves permitidos. 

MAÇÃ: iii natura, espécie nacional, aplicação 
alimentar. sem danos fisicos e mecânicos 

RI 4 oriundos do manuseio e transportes, ausência KG 366 GEMA 
7.50 R$ 	2.145,00 

de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MAMÃO: 	in 	natura, 	espécie 	pspa'a, 
características adicionas classificação. A, sem 
danos 	flsicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do KG 634 CEASA RI 

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

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

KG 510 CEASA RI 1.122,00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2,20 
sujidades, 	parasitas. 	an'nações e sinais de 
apodrecimento. 

MELÃO JAPONÉS: classe (de 0.800 1(9 e 
1,000 kg). tipo extra no máximo 05% de 

RI defeitos graves e leves permitidos, sem mofos. KG 406 CEflA 
300 

RI 	1.218,00 
sem casca murcha ou mofada e sem manches  
escuras. 

SUB TOTAL I  RI 	12.190,20 

9/ 
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rui 
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CARTA PROPOSTA 	 OV_. 
PREGÃO ELETRÕNICO 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. 
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Lote 20- EXCLUSIVO ME E EPP 

- 
Item Esp.clflcaç&o UNID ) QTDE MARCA 

 VALOR VALOR 
UNIt TOTAL 

- BANDEJA LAMINADA REDONDA: ne  07, BRINK 
1 cor 	prata, 	liso, 	Dim,2sões: 	37.5cm 	de un 100 

FEST  
RS 	6.10 RI 	610,00 

- dllmetro. V / 
BANDEJA LAMINADA RETANGULAR: fl BRJNK 

2 06, "Eor prata, tamanho aproximado 47cm x un 100 
FEST RI 	5.20 RI 	520.00 

_38cm. V 
BANDEJA LAMINADA RETANGULAR: n BRINK 

3 12. cor pata, tamanho aproximado 62cm x 	9. 100 R$R$ 	8,13 RI 	813,00 
47em, 

- CANUDO 	PLÁSTICO 	FLEXIVEL: 	para 
água, 	refrigerante, 	sucos, 	Dimensões: 

PC Comprimento: 24cm'targura: 0,4cmí'cores 50 
STRAW RI 	4,99 RI 	249,50 

1" t/" 
PLAST  

- varIadas, pacote com 100 unidades. 	/ 
CANUDO 	PLÁSTICO: 	para 	água. 
refrigerante. 	Dimensões: 	Comprimento: 

PC o STRAW RI 	4.90 RI 	49,00 
24cm 	Largura: 	0~. 	cores 	variadas. PLAST 

- pacote com 500 unidades. 	s.- V V 
COLHER 	DESCARTÁVEL 	PARA 

6 SOBREMESA: 	branco, 	pci 	com 	50 un 
60' 

CEPEL R$ 	3,50 RI 	210,00 
unidades. 	i- / 1 

"7 COLHER DESCARTÁVEL: branco, para 
- Pc $0 CEPEL RI 	4,30 RI 	344,00 

refeição. pci com 50 unidades. 	'- 

COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA: cor 

8 
leitosa, 	capacidade 	180rn1. 	reforçado, 	de 

PC eco MARATÁ RI 	3.89 RI 	3.112,00 primeira 	qualidade. embalados em sacos 
V - plásticos com 100 unidades. 	v 

COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA: cor 
leitosa, capacidade 200 mI.ieforçado, de 

PC 300 MARATÁ RI 	4,60 R$ 	1.380.00 
primeira qualidade, - embalados em sacos 

- plásticos com 100 unidades. 	iv '  ' 
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ: cor 

10 leitosa, capacidade para 80 ml. pct com 100 pc 200 MARATÁ RI 	4.30 RI 	860,00 
unidades. 7 

- FORMINHA DE PAPEL PARA BEIJINHO: 
ALEGRIA E 11 forma de papel 	n° S. cores variadas. pci PC 10 FESTA R$ 	2,30 RI 	23,00 

com loounldades. 	V &' V 
GARFO 	DESCARTÁVEL: 	branco, 	para 

pc CRISTAL RI 	3,50 RI 	280,00 - refelçáo. pci com 50 unidades.. 80/ 

GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO; 
13 Tamanho 19.5cm x 21.5cm. PCT com 50 pc 100 NAPS RI 	1.39 RI 	139,00 

unidades. 	 2/' v L' 

- GUARDANAPOS 	DE 	PAPEL 
14 PERSONALIZADO: Tamanho 	19,5cm x PC 100 NAPS RI 	4.90 RI 	490.00 

21.scm.PCT com SOunidades 	.7 V 
MARMI'I'EX: 	em aluminio. 	redonda, com 

cx, l0,  PRATSY RI 	42,90 RI 	429,00 - tampa, n 9. Com  100 unidades. 	s.. 
MARMITEX; em Isopor Térmico com tampa, 

16 redonda, n° aíso ml, cor branca. Com  100 cx 10 PRATSY RI 	35.60 RI 	35600 
- unidades 	 ir 1/ 

PALITO PARA CHURRASCO: 	palitos de 
BRINK 

11 madeira com alta resistência, mu*iuso. pci PC  - 
 20/ FEST RI 	8.56 RI 	171,20 

com 50 unidades  
PALITO PARA DENTE: palitos de madeira 

18 com 	alta 	resistõncia, 	caixa 	com 	100 cx 10 GINA RI 	1,20 RI 	12,00 
- unidades V' V 

POTE 	PLÁSTICO 	DESCARTA VEL 
REDONDO: 	250 ml. com tampa, produto 

19 não 	tóxico, 	fabricado 	em 	polipropileno, pc 80 COPOBRAS RI 	8.50 	RI 	680,00 
próprio para ser levado ao freezer e muco- ,/ .7 

- ondas. Pacote com 24 unidades 	5' 

20 	
PRATO OE.SCARTAVEL FUNDO: 	cor 

pc_ 200 CO -  RI 	1.40 	RI 	280,00 leitosa. 21 cm, pci com 10 unidades 	V 

21 	
PRATO 	DESCARTÁVEL 	RASO: 	cor 
leitosa. 21 	 lo cm, pci com 	unidades. 	, 

PC 30,.  RI 	1.99 	RI 	597,00 

nas: 

o 

/ 

s 
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INSETICIDA 	AEROSSOL: 	com 1 
composição 	Praletnna 0.03%. 	Imiprotrina 
0.03%. 	Cipermetnna 	01% 	Solventes 	e 

4 	Propelentes. Capacidade (litros) 300m1 que 	cx 	26 	RAID R$ 	64,30 1 R$ 	1.67180 
tem 	função 	de 	repelir 	mosquitos, 
pernilongos, 	muriçocas 	e 	carapanâs. 
Caixas com 12 unidades 

VENENO PARA BARATAS 	tipo isca 
indicado 	para 	o 	controle 	de 	baratas, 
composição. Clorpirifos 0.5%. ingredientes cx 155 RAID P5 	25.63 	RI 	3.968,00 inertes 99.5%. mínimo 01 ano de garantia. 
Tempo de proteção 03 meses Caixa com 
06 iscas 

VENENO PARA BARATAS: 	tipo isca 

granulada 	
Indicado 	para 	o 	controle 	de cx 100 DIPIL R$ 	156.90 R$ 	15.890,00 baratas, composição Propoxur 2% Caixas 

contendo 250 sachês de 25g. 

SUO TOTAL R$ 264.423,44 

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

quatro reais e treze centavos) 

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, conforme item 6.2.2 do edital. 

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do 

objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa carta Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

DATA: 01 de Março de 2019. 

/ 

	 1 



LOTE a0- PRODUTOS BÁSICOS  

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT MARCA VIR UNIT VR TOTAL 

1 
BANDEJA LAMINADA REDONDA: nt 07, cor prata 

Und 100 , NEOFORM R$ 	4,00 R$ 	400,00 
liso, Dimensões 37,5cm de diamentro 	ç/ 

2 
BANDEJA LAMINADA RETANGULAR: n.t 06, cor 

Und 100 NEOFORM R$ 	3,60 R$ 	360,00 
tamanho aproximado 47cm x 38cm 

-
prata, 

BANDEJA LAMINADA RETANGULAR: n,t  12, cor 
lOO_ NEOFORM R$ 	5,98 R$ 	598,00 

prata, tamanho aproximado 62cm x 47cm 
Ut$. 

CANUNDO 	PLÁSTICO 	FLEXIVEL: 	para 	água, 

refrigerante, 	sucos, 	Dimensões: 	Comprimento 
PcI 50 

STRAW 
R$ 	6,86 R$ 	343,00 

24cm. Largura 0,4cm, cores variadas, pacote com PLAST 

- 100 unidades  

CANUNDO 	PLÁSTICO: 	para 	água, 	refrigerante, 

5 sucos, 	DImensões: Comprimento 24em. 	Largura Pct 10 
STRAW 

R$ 16,80 R$ 	168,00 

0,4cm, cores variadas, pacote com 500 unidades / 1" 
PLAST 

COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA: branco, STRAW 
6 

pcI com 50 unidades 	 v' Uns. PLAST 
R$ 	3.82 R$ 	229,20 

COLHER DESCARTÁVEL: branco, para refeiçio, pct STRAW 

com 50 unidades 	 4" 
Pct 

y" 
to, 
i' PLAST  

R$ 	4,92 R$ 	393,60 

COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA: cor leitosa, 

8 
capacidade 	lBOml, 	reforçado, 	de 	primeira 

800  MARATÁ M 4,96 R$ 	3.968,00 
Qualidade, embalados em sacos plásticos com 100 / 

- unidades. 	 V v 
COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA: cor leitosa, 

capacidade 	200m1, 	reforçado, 	de 	primeira 
Pci 300 MARATÁ M 5,44 R$ 	1.632,00 

qualidade, embalados em sacos plásticos com 100 

- unidades. 

COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ. cor l, eitosa 
Pct 200 MARATÁ , R$ 

capaci dade para SGml, pci com 100 unidades. '-" 

FORMINHA DE PAPEL PARA BEUINHO: forma de 
PcI 10 CROMUS R$ 400 R$ 	20,00 

papel n.t S. cores variadas, pct com 100 unldadn. ,, 

- GARFO DESCATÁVEL: branco, para refeição, pci STRAW 
12 8p_~ R$ 	5.02 R$ 	401,60 

com 50 unidades 	 i" PLÃST 

13 
GUARDANAPOS 	DE 	PAPEL 	BRANCO: 

NAPS R$ 	1,80 R$ 	180,00 
tamanhol9,Scm x 21,5cm, PCT com 50 unidades v / 

14 
GUARDANAPOS 	DE 	PAPEL PERSONAUZADOS: 

PCI 100 NAPS R$ 	5.98 R$ 	598,00 
tamanholg,Scm x 21,5cm, PCI com 50 unidades / 

A-  

- MA*M1TEX: em alumínio, redonda, com tampa, n.Q 
10 TERMICA R$ 96,00 R$ 

9. Com  100 unidades  

16  
MARMrTEX: em isopor Térmico com tampa, n.2 L 

o COPOBRAZ R$ 90,00 R$ 	900,00 
' 850m1, cor branca. Com  100 unidades .,  

MN 

M_O 

Jt, 

/ 
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PREGÃO ELETRÔNICO N9 2019.02.07.1 - SRP 
	 pAGIN 

Gerenciador: Fundo Municloal de Assistência Social 

Seleçao de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisiç ão de 

de Consumo, Genêros alimenticios, Material de Limpeza e descartaveis, destinados ao fundo Municipal de 

:38 social do Municipto de Horizonte/CE, (exclusiva á ME e EPP). conforme espec'f'cacções contidas no Termo de 

DESCRIÇÃO DOS LOTES  



17 
PALITO PARA CHURRASCO: palitos de madeira com 

20 BILA RI 	5.62 RI 	112,40 
alta resistência, multiuso, pct com 50 unidades 

ÁV 

18 
PALITO PARA DENTE: palitos de madeira com afta 

10 BOM PAC RI 	0.96 R$ 	9.60 
resistencla, caixa com 100 unidades. 	V' 

POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL REDONDO: 250m1, 

19 
com tampa, produto nio tóxico, fabricado em 

Pci 80 COPO BRAZ RI 16,00 RI 	1.280,00 
polipropileno. próprio para ser levado ao freezer e 

micro-ondas. Pacote com 24 unidades 

PRATO DESCARTÁVEL FUNDO: cor leitosa, 21cm, - oct com 10 unidade 	V" 
Pct 200 ALTA COPO RI 	3,94 RI 	788,00 

PRATO DESCARTÁVEL RASO: cor leitosa, 21cm, pct 
21 300 ALTA COPO RI 	3,30 RI 	990,00 

com 10 unidade 	40"  

Valor total do lote 20: RI 15.451,40 (QUINZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA (UM REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS) 
e' / 

Preço CIF 

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa) dias 

Prazo e local de entrega conforme edital 

Pagamento conforme edital 

Garantia conforme edital 

ios, que nos preços ofertados estio incluídas todos as despesas incidentes sobre fornecimento referentes a 

encargos sociais e demais ónus atinentes a execução do objeto desta Ilcitaçio 

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

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

4" 

e 
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PROPOSTA DE PREÇO 

PREGAO ELETRONICO W 2019.02.07.1 SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro os preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de Material de Consumo. 
Gêneros AJimenticios. Material de Limpeza e Descartáveis, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Muridpio de HonzcnWCE. 

LOTE 8 . EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM  DESCRIÇÃO UMO QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO- -YM.OR 'roTa 

AÇUCAR REFINADO Obndo da cana de açucar Co ,  
aspecto co' 	chei'o próçnos. sabor doce, 00,71 teor de 
%SC*OSt mi nvnc de 99%p 	e t..J.dt mé*na de 
C 3%pp sernerrnentação. ifldeardades. passas. KG 1.196 OLHODAGUA R$ 	 5 3 R$ 	633$10 
mate,.as 	termosos 	e 	detritos 	arrals 	ou 	vSQSUU 
acordc,orado e- plMbcc atóxico. validade mlnkra de 11 
meses a contar da data de entrega 

- ARROZ PARBOILIZADO: disse longo IMo 	tipo 1, 
embalagem contendo 1 kg. com Identificação do produto, 

2 marca do fabncanle prazo de validade e peso liquido. O KG 1.500 BEM CASEIRO RI 	 7,42 RI 	11130,00 
produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou 
ministério da saúde  

CAFÉ: de primeira qualidade, com selo da ASIC isento de 
grãos preto-verdes ou fermentados e crus na cor castanha 
claro a moderado eswo. séamasgor torrado e ~do 
aroma e sabot cZt 	letstioos de ISQIMI a 	lin5O. 5*1(0 

PCT 800 MARATÁ R$ 	ti la RI 	$94400 
de 90510 nozona quaàdade gtobM nrwrc aoe4*v* mac' 
que 3.5 pontos na escS sensorial da taro a dez, coMendo 
rnprsazas máxrno de 1%, otite prOdt5 0% a i.daoe 
asa 5% aoonaoonaøo em ai.t.Sv...a  viaJo de ZSOg 

FEIJÃO CARIOCA tipo 1 . entaiagem saco plástico 
transparente, 	rserme'jcarnente 	fechado 	com 	1 	kg. 
Constituido de grãos inteiros e 	novos. 	Com 	umidade 
permitida em lei 	isento impurezas, sujidades, parasitas 
malenais terrosos e detritos animais ou vegetais que 

KG 40 FIBRA RI 	 7.54 RI 	301.60 
possam torné.Io Impróprio para consumo humano ou 
comprometer o armazenamento Validade nnima de 180 
dias a partir da data de entrega Deve ter informações 
nutricionais 	na 	embalagem 	confcrn'* 	o 	ministério da 
agncultira 

FEIJÃO DE COROA bÇQ ¶ . emtalage'- saco plástico 
tranaparstle, 	PwrMOcwMnte 	fechado 	cor,, 	1 	kg 
COCWIL$dO de pios netos e novos, com umidade 
permeda s' *. serto .npwens sujidades parasitas 
materiais terroløsedetllos afSnais Ou vegetal5 que 

KG 200 FIBRA RI 	 726 RS 	145200 
possam torna-lo imprõprio para consumo humano Ou 
cornororriet.m o armazename.ilo. Validade minima de 180 
aias a partir da cata de entrega. Deve ter informações 
nutnconals 	na embalagem conforme o ministério da 
agricultura. 

 

FARINHA DE MANDIOCA. Farinha de Mandioca tipo 1. 
Classe branca fina, isenta de sujidades. Produto obtdo pela 
desidratação e moagem de raizes de mandioca tratadas 
por processes lecnclõgicos adequados e lwtu do radical 

$ cianeto, submetido ao processo de torrefação O produt 
KG 200 KWALDO RI 	 530 

devera ser da classe branca, seca e fria, do bpo 5 e 
dassilcado conforme os padrões do 10~ da 
AqiC,iturs 	S#O 	de 	poistieno 	transparente, 
fwvrietcama.w teClado por terinoseddagern na vertical e 
na honzuntal com peso liquido dei kg 

FARINHA 	DE 	TRIGO 	especial 	com 	fermento 
caracterlsticas 	obtida 	do 	togo 	moldo, 	limpo 	e 
desgeoninado. cor branca, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas 	livre de fermentação 	mofo e materiais terrosos; 

7 validade minima de 03 meses contados a pariu do 1(6 250 SARANDI RI 	 9,50 AS 	2.375.00 
recebimento do produto; acondicionado em saco plástico 
transparente e atóxica 	pacote cor,, 	1000 gr. 	demais 
condições de acordo com as normas de sa,Oe.'sanitIna5 
vigentes (ANVISA. SIF Couros) 

/ 

flá 



INfli.RIo VALOR TOTAL 

11,20 RI 1.120,00 

8,40 RI 840,00 

20,40 RI 2.040.00 

10.60 RI 530.00 

79$ RI 79.80 

6.00 RI 360.00 

6.40 RI 612,00 

7.20 RI 5.760,00 

9.9* RI 2,994.03 

9.20 RI 1.840,00 

6,00 RI 60,00 

7.90 RI 838,40 

3,20 RI 320.00 

1198 RI 1.195.00 

91.36 RI 913.60 

76.60 RI 761.00 

11.10 RI 342.00 

1.20 RI 12,00 

16,9$ RI 1270.40 

3,40 RI 680.00 

r;à 1-
~~ 

/ 1 

4;of 'Eç (ía 
REDE PARA FRUTAS; para 1 çilo Redes plástcas Ia 
pf 	erlbala' 'n?.as e legumes otereceno proteção e PCT 6 ELIZA RI 	54.40 RI 	271,00 

m$nher4Oa n'ag'daae ao alimento PcI com 530 un4$oas  

- SACO PtA311O DESCARTAVEL: brw,00de 1 kio, 
19 13i15 PE 1(0 10 CRISTAL RI 	34,40 RI 	314,00 

- 

20 
SACO Pt.AS'flCO DESCÂRTAVEL: branco de 2 Mos. 

1(0 ID CRISTAL RI 	66,60 RI 	566.00 35x45 PE 
- SACOLAS PLASTICAS DESCARTAVEL: sacola alça 

21 tamanho 25x35.22 5 kg 1(0 ID SPLAST RI 	6.40 RI 	64,00  

- 

22 
SACOLAS PLÁSTICAS DESCARTA VEL: sacola alça 

1(0 lO SPL*ST RI 	13.98 RI 	139,80 
camiseta bianca. tamanho 50x60 	,, 

- SACOS PARA LIXO 100 LITROS: pacote com 100 
unidades  

PCT 24 PROSAG RI 	3600 p 	95400  

24 
SACOS PARA LIXO 60 LITROS: pacote 	r 100 unidades 

PCi' 72 PROSAG RI 	23.80 RI 	1713.60 

- TOALHA PARA MESA: TNT. tamanho 100 metas, 2.5 rrts 
de slàfl'co com ptesilha UNIO lo R~ R11 	77.80 RI 	176.00 

VASSOURA DE PELO SINTÉTICO DE NYLON: com cato 
de madewa plsstifcsdo medida da base ente 24 a 30 

UNtO 200 OSRANUS RI 	10.40 RI 	2.060.00 
cm com b@111,9de media pintada citendo rosca 
Cato de wromed*niflt 1 3C m 

VALOR TOTAL DO LOTE RI 	55.398,00 

cinquenta e o neo mi trezen ,o$ e cventa e nc ,'e reais 
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1 2 	
Ut(.AKfAVtL RAM.?: CD$a. £2 Cm. DC

Comiu 	- 1 3x. 1 	1 RI 	 4,801 RI 	1440461 

1 vinte e très mil setecentos e vinte e sois reais e vtnte cerlavos 1 

LOTE 21 - EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM  DEscmçAO 0~ MARCA VALOR UMTARIO VALOR TOTAL 

BOTIJÃO TERMICO; cor, Ir p4, cor .z.i q preta, coa, capacidade 

par. 9 hros, r,cip.nt, túmaplistico, e fácil de servi, possui UNO 20 INVICTA RI 	190,00 RI 	3.612.00 

una torneira leve e uma tampa superior. - CAIXA T!MICA DE 150011: com capacidade para 50 litros, 
berro. mantem a temperatura dai produto, garantindo o 

2 acondic animante 	e 	hiene 	dos 	miamos. 	PoilettWene UNO 20 150 PI.AS1 RI 	121  43 RI 	24C8 CO 
.ipar'dido. n,edndo 62.2w. de CøaiØ&r*eøtø 1 42.2w. di 

•_42_2o _deaRte. ______________ ___________________ _________________ - 	_ - 	VALOR TOTAL DO LOTE RI 	8.220,00 

se s uni duzentos e vinte reais 

LOTE 22. EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM OISCmCÂO ~ tItIO ØUAKT MARCA VALOR UIITARIO VALOR TOTAL 
SOLA 01 ISOPO*: 	tarranho 25 mm, r',it,uio. PCI tøfl' 10: 

ISON.AST RI 	20.40 RI 	102.00 

BOLA DE 15090*: 	tamanho 30 'mm, muit.uw PcI Cor" 20: 
2 PC 5 ISOPLAST RI 	24,40 RI 	122.00 

unidades 
BOLA Dl ISOPOR: 	tamanho 40 mm, multw,o. PcI com4C 

5 ISOPLAST RI 	27.00 RI 135.00 
unidades  
BOLA DE ISOPOR: 	tamanho IS mim, multiu,ç. Pct com 25 

SOPLAST RI 	30,60 RI 	153.00 
unidadei  

Dl 15090*: 	tamanho 10 uIwi¼ rm.ltkno. PCI COa' 52 
PC! 50 SOPtAIT RI 	32.40 RI 	324,00 

uncade, 
PLACAS 0€ 15090*: Medidas: lis, (coa.prr.ato )n0.SOcm 

6 UNO 300 ISOPLt.Çt RI 	91,20 RI 	27.360.00 - larsura e 100 mm espessura.  
VALOR TOTAL DO LOTE RI 	28.196.00 

vinte e oito mil, cento e noventa e seis reta 

VALOR GLOBAL. DA PROPOSTit 	 11,111; 	- 	347.317,121 
trezentos e guwe4it e Sele r'I, treZSI,bS e sessenta e sele reaLs e oriente a dos centavos 

Prazo de entrega: Máximo de 10 (dez) d'as, a crtar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela administração. 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos, pala todos os Inc de direito, que nos preços ofertados estão incluídas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a 
tributos. enca'gos sociais e demais ónus atinentes á execução do objeto desta licitação 

Declaramos para Iodos os bis de dreito. Que ojrrprinios plenamente os requisilos de flabditaçio e Que nossa Carta Progosta está em 

elIN 	
confondade co'n as exigências do instrjmento ccnvocatõrio (edital) 

01 de março de 2019 

1! 
ri 
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1 PREFEITURA MUNICIPAL. DE HORIZONTE 
Praga. LIetrôMeo N. 1019.02.07.1- SKP 

Stcm*fla de AnSt*ncia Social 
Data e Ilonrio da Disputa: 01 de Março de 2019. à§ 10:00bn 
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Objeto: Sekçlode melhor proposta para registro de preços saindo futura, e eventual, conlr,Iacôe. para AqoSiçio de Material de Consumo. 

Gineros alimenticio.. %IateriaI de l..mp.r. edcwanâseh. destinados ao Fundo Municipal de AssoIneia Social de Monicipio de Ilorizonie/CE 

PROPIINFADEI'RIX() 

 
JU"%'C'_tJ ..'_' _________  

lua. 	 C.p.døeaçk/Dncdcl• Vald 4.. J Quant Valor t'nitárlo VislerTotal [sumo Vali Iaftnnt.tal 

(AR)i 	1H lVl'A 	PAi II' 110) cisne hovuu, mmlii' 

s.dic, 	lc 1' çuai,dsdc. pitmito. bik. fresco. c'OCtr no 

raxitn, 'ide 	ced'aa e sebo 'sena 	catttajc,t. e Se 1 n'ia rUi riais 
vwn.I. 

quinhenios e 
Comer  iii' naimo '• de çxsnct7oWi com aspecto. 'os. Kj MAFRJNORTE 1 	400 RI 	33,9$ RI 	13.592.00 . notnxa e oito , 	• 
odor e alio, calaciolMuco. cnibaiad. em a.co pissoci, 1 crnlavoi 

'swapaJçiiiO atóxico. telsitenie. pacote pemuatio dc Olkg e 
.n.a.S.snnd. ifl&g — 
CARNE DE CHARQUE BO1NA PrS..o preparado 

 
perar decae bmins, t'au.ido pie doas pcessos 

imensm a algar. iec.joa Goitra insuna de 15% 

Aspecto Mo pegsjoso. Co, .n,anonzada e oui.oi mil. 

2 
cseaçlenituco Produiodestteuazalcguiiaçiongenu. Pci CAMBU 350 RI 	36.10 	RI 	12$10,00 

umfl' acata. 
Regato 	5W Embalagem prwnmna p.Jwtieoc atuce 1 « 	'-505 

'sena mia 
a ituo e 	500g do pro&to EIT*aiaFra .rcLnana 

acondicionado. mi e.,'. de papelao 'ed.d.. ctnlciss. 

30kgdo produto. E.SI1IALÃGEMC:500C, 

- CARNE MOIDAJe l'quaLd.de tem gnrdws  

1 qu.tomd, 
ApeewtdM estrito do 5W 	5W.. dar, de "14.4. tese si a 

mi unos e ti,:, 
einbai.rin us,00latel eu, I'osi cond,ç&em ir 	 Pci LAREDO 	1 	330  1 RI 	13$1J RI 	4 ('13.10 zovmx. e mio 

uxn,SLC,,amrnucu Pacoer cofli ÇfAg 	 1 1 1 	1 CimIiVV 
e queima 

1 ts 	31.N5,40( -. 

~Quísse 	 a exatino,  

Ia.ol.Ex(:l.;:SIVOMLLEPP _ ___________  

liam Eiprclilcaça&Dacdçl, 	 Endd : - Marta 	Quase V. 	
Lahiáda! 

Vala. Total EiWwt.VSi ICalensa T.tal 

fl( E DE PLIIO DE ER-N(A) friago irau.j'roceuMn 

de 	quúda& pso te,'. :no e 'cm pele partes crerem 

ato, Tempero. Caflctetiiln o 5015 misichu e paiasitaL 

acondiouuoado em SEr isar',1raZente. 51051.0. re,isierre. 

embalagem pnrn,na pesauid,' entre lIg e tecirdária 

pesaMu I0g ient'cg. qununal. 	ab,lade ur'Ínmnla de 90 

E1 MISTER FRANGO) 	(.1)0 RI 	lhE RI 	11.14800 
delAtoreS,, 

nnqnni..oilo 
cesta'ios 

cesse mui, ixnloe 
qas.nua e cito 

isa 

dias da carrega do peotro 

SOBRE COXA DE ?RA'OC) frasguscmu.troe3s.do:  

de 1' qualidade, peito 'rol Osso e semi pele. peito inieua,. 

sem 	tempos. cancee,l,tico. sem mancha, e parasitas 

acciid,c,ui,iido ciii iaC0 piittKo CSfl!PttliiC. 
reiirlcnc rnÀaisgcft çc.r.ans petr.do cr*r 	kg e 

tectrudan. pesando -3I. ~'RA Q.^.1s-.Iidsic 

Kg CsIIISOM 	$50 RI 	17.$0 RI 	1  625.00 

nn.ne ri, 
0~ 

acie 	. 
iciaraitose irnu 

e cinco reais 

uiiunsns dc yU dias da crilreg.i do puoJeul 

- E 	 valor Global d5i 	._t z__.,,__= 1 

la,J, — 

ste! 
Eipedflcagk/0.wIçI, Valo alor Validei. Va& Total 	£aaaaa.US 1 9~ —1~ 

ix ri XT PA.'GA ewfc4h.do t.mari. carde — 
- 	Marc. - 	j (MM-- 

ipiot nos. 5iV4.  congelado Courvauçao CM1K dc 

peixe seni viucrias. mios e cqxrmluos. P,oduuio tens sinais 

ide alier.çio lhes quniuc. iii m,tobiológ,ca Itegurro no 

..n,c de nttpeç4 Feijoal SI? MIPOA e conTçtov%Mc 
 

'IS' W"° 	P''O 	rgloi conçetntes Se 
Pai JC PESCADOS 	310 RI 	32.00 RI 	9.920.00 tinu e dois reaJo 	noi,caros e 

ín...haclr' para s-sCicituO dc peacido A:orsd,suonado em unte reajo 
"ó, de 	prilu cm 101, d. 1wuduio Roimila.scuui de 

acorda com e legattaç.io xlgctuue QUSTIdO da eutiiegs. o 
pioduico descia apresentar das.. Je Fabocaçan aio mfr,ior a 
J.dopssi.den24.Je 

Valeurclab.Id.Lat. RI 	W,flO,OØ- 
Sovo ailhultgcafliaa e Sint. eras.  

/ 

3f 



n 

.¼C 

1 
-. PAGINA 

lb!L 
r- LUVA PARA LIMPEZA à bws. r6o M. W 

'tuta 	- 1. 	- .-i 
PM NOBRE 	1 n 	s® n 	m* «.ena 

LIVA PARA LJMPUA: de laum taseb,? site i 	 1 
NOBRE 	•o RI 	3.00 RI 	400.00 ~um. w 	a,.. ~, em terei - 

LUVA P1 ASTICÂDESCARTAVÍI. Truupucaie. 
lá p.od..odcacuunldeinoenco,coso lOOteúd.do. Pa TALGI 10 RI 	5.00 RI 	15050 duo más 

LUVA EM LA 1 L .mpe.xãwl pai hniçen 
P SOBRE 64 RI 	10,00 RI 	64050  

[T~ Ci SIÇP> - 
RODO PLÁSTICO 40 cm cem cato de pelo aOi 

16 l,bt (Md mIRANaS 	II RI 	920 RI 	'72.10 
t 	.. 

ee,u.o. 

- RODO PlÁSTiCO 60cm com cibo de pelo meilos - Nieçego,, 

Ibm L'S DIFRANCIS 46 RI 	17.00 RI 	7*5.00 d.r.swwnrn o.Nolnda, 

- REDE PARA FRUTAS p.i. 1Kg. RiJo pls,oas pil.  

Is  
ombt frs... legmoes. o(ctoccr4o peoloçio e rn.nlcndo 

1¼I EMBALAR 	5 R11 	2W.W RI 	1000.00 kr~.ae  
.nás. à .eoso pci ccc, c-c.j  

- SACO PLASTICO D€SCARTÀVEL becok 14 13, 
EMBALA 	lO RI 	30.00 RI 	300.00 le"Maes HtZatosrfl,I 

SACO ~TICO DESCARTAVEL:b..eodeb4. 
K6 EMBALA 10 RI 	30,00 RI 	300,00 ene,sa.,, unemo,r..j, 

33x45PE. 

21 
SACOLAS PLÁSTICAS DESCARTAVEL: ,ao~Ia ik' - I( g EMBALA lO RI 	40.00 RI 	400.00  

W1i3OA 	Ki 25135.223k . 
- SACOLAS P 	TTCAS D€SCARTAVEL 	eole ' EMBALA 	lo RI 	4050 RI 	40050 

as, brs& iS 360 cm 
qaina n,  e.., 

- SACOS PARA LIXO 100 LITROS p.. os 100 
 23 Ses Po DOCK.41'ACK 	21 RI 	23.20 RI 	556.10 

crdsvos 
- 

24 
SACOS PARA LIXO 60 LITROS p~ com 100 

rei DOCKAPACI( 72 RI 	13.00 RI 	936.00 
,ovcco,tcs e 

. e.... 

25 
TOALHA PARA MESA: TNT.Iar.wtso ItOesos. 25 us 

d.des 
 na 	uo is 	12050 RI 	1100.00 

15*tI6,bçoçtnømJU%s - 	 -. 
VASSOL:RA )F PFLOSIN'TÈT1CODENYI.ON c 
CIto & inalas plaân&.Si asa á. bis. .e:'. 	, » 	Ri 	IItK 	Ri 	2600,00 J 30, 	cc.. bis. & ein pmsad. ceso e'Es 	

" ato de pe.'nán'sie_1_33  •,,[ 

lescenio*esi 

V,k.Giobsid.L.i. 	 - 	III 	4%4$jf--- 

Ia 2* tXCLUSlVO MEL EPP 

hei,, 	 E,pcc'íwiç*i,tocriçl. 1 	Quis v.wwiun. YMrTS 
r 

E~ 	lisa' 
1 AUINAI3A RL1X)\DA r Ot 	.. pois. 

.4 FRtS 	'00 RI 	3.00 RI 	500.00 teci come 	qwrtheinos e.... 
tio. D......_3.. 4J 

.L . 
BANDEJA LAMINADA RETANGULAR W- 06. 

ta~ 'm~ 4'cat. ]em 
FRIT1S RI 	6.00 RI 	6130.00 s.isemat ria, , 

BANDEJA LAMINADA RETANGULAR • 12. cor 
FRITIS 

j 	
ll,, RI 	12.00 RI 	1200.00 dote nas a 	J,u ,prernm.do 62cm, l7om 

CANUDO PIAS 11(0 Fl ('NÍVEl. pai '(a 
• rd,gcnaic. ,m,o.. flu,s.n,ôc5 C~~24= 

o, ESTRAL 	50 RI 	$50 RI 	25050 iin efe 
Lawi 0.4cm. cote, uW,.i4.,. Ç*QIC çop 10S. 

- CANUDO PIAS TX'(> pIes sps. rchtaa. 

v •, 

- 
5 	D.~& Coie,ner4n 24cm Lsw.. 04v.,, 'an 
- 

Pos MTRAI. III RI 	7,00 RI 	70.00 ~mi, nem. 
vncocc-r,3Od.dcs 

DESC'ARTÁVELPARASIHlRFMESA: 
1 tten.s. 

ci colo SÓ ..,jdJa. IJrdd MISTRAL 60 RI 	3.60 RI 	216,00 

 DFSCARTÀVEL, he~ pus rumeM pd q.oallot. 
- 	com 50 wudsie, . MISTRAL U RI 	5.60 RI 	445,00 

 

:::' _! 
sesanu 	fh' 

tesa 
- COPO  DESCARTAVEI. PARA ÁGUA : cv. leS& 

c.p.csd.de llO.otrdo.pido. di piV5 quwo mil, 
. Pos 

nTsbilsdos em ,s:os pIleIsas com 100~6  
PC 	100 RI 	3.71 RI 	4624.00 temo olho ,.i.ccmóie ,t. 

- COPO DESUAMIÂV,:L PARA AGUA . corlaosi. - 1 
> :.picidadc ZOOml,ir(orç,do, de pnmeà.,_ Pos PC 	mo RI 	6.40 RI 	1 920.00 

 
,,,,• ral.r,co 

o. em ssco,gl.socos coir100 __ 
COPO DESCART AVItL PARA CAFE ea ks. de., coas e 

lO 35950dM. pai 50 S, pci com 100 	d.dn Pio PC 	20). RI 	2.30 RI 	300.00 CiMtaI5 q..rJ.onlos raic 

- II FOR.MINIIA DF PAPEL PARA BEVINI4O. bus. di 1 ,01 PLACK RI 	3.00 RI 	30.00 t•J.rosl, ibosi CMI 

- 
sql e3cotes v.ejSs.u com 100 	na-" _ _ 
C. ARFO DESCART %'EL br.no.pnr'.klflo.poscom 
50 a,idedo 	 -. 

1 
32 Pei MISTRAL_I>,. RI 	3.60 "' 	saIo RI

45'00j 
icus trOno' 

ç 



GUARDANAPOS DL PAPEL BRAM'O tamanho 1  1 «... 

-( 

Pc, 4AIU 	100 RI 	1.71 RI 	I7$.00 LI. 19.kms2I.5cm PCTcoa30Wca 
 

GUARDANAPOS DL PAPEL PERSONALIZADO um rca'c ccrnocquanmu 
ii Timadio 39.5cm s2I.Scm. PCI cjmio w.,dadcc. P_ GIRASSOL 	30 RI 	3.40 RI 	14000 

tenlavo. quiim,Ia t
- 

ala 

- : - 
MARMITEX cio .Iumjmo. tedond. com  tampa s°  9. TERMICA RI 	7&00 Ri 	76000 

flOtCit Pai ttCtOIS 

coa 	tdc, ioo tias .alc 	rt&It 

MARMITDCisoç 	Tetwao c. lsmp. rcda c 16  COPOBRAS 	lO RI 	90,00 RI 	900,00 •4s-nds Oceania, 
$.*SQr.tç-nrtnncs Cc. l00idadcs 	;-  

17 
PALITO PARA CHURRASCO palitai de madCWi 
.TeuM4pcs,msIlswo pçicom5o,nd.dci 	

7 Pci TALZE 20 RI 	5,20 RI 	104.00 
CiI%O Itiit a tMÔ t Quatro 

- ha VI 
'mw octana a.. 

PALITO PARA DENTE P.Mos jc mad.7.k. 
C. REGr4A I RI 	4.00 RI 	40.00 qtao tias qus!r6a soas 

ruafls..c.naca. 100a4.dcs  
POTE PtASI1CO DEMARTAU REJ)O\tO: 250 

19 " 	'°" '"" 	PIO b0ago, 	 tia 
Pet PRAFESTA RI 	15.00 RI 	1.200.00 4511521 raia 

mil c dutinio. 

- 

polipiopikao, ps'ÕpS par, ter levado ao &azgr, Soto- 
ci 2$  

, 

es. 

PRATO DESCAXTAVEL n.'WDO OU 	fl& lia cio Pci ItIRA 200 RI 	5,00 RI 	1000,00 	paço ra.i 	mil voa. 
pci cor. I0aadaóe, 
PRAIO 1)1 SC%RTAk 1: RASO 	I lcdos,u 1Icn.pci 

- RI 	90001 	uiaas 	im*ccen.oar..is 'cl 
2. 	n ss,'s4.s.ki 

- dn.nàtIeelatn.Iu.re.n 

Valor GLOBAL da Pra,nl. PROPOSTA 	 1 	6~

IVAWR 

Validade da Propoati: 60 (ns,.Dta) dias 

Pratis de l:ntrep: Conforme Edital e aços devidos atino,. 

l)ecIaramoa de que no, preços ofefl.dn, titIo incluída, todas a, dnpnai incídenlca sobre o fornecimento riienote, tnbutsi. encar$os sociais e 

dram õnus aliante, 1 caccuçio do scn iço objeto data Isciliçio. 

Declaramos, pira todos o' Iii., de direito, que cumprluiio% Plenamente os reqohiios de habllllaç*o e que nota. carta proposta nlá tio coofàratIdade 

toma. c,igtliicai do ln,Irumento conocat6rio (pula1). 

VortsIezaí('e .01 de Março. de 2039 

1 



PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.07.1-SRP 

LOTE 21 - EXCLUSIVO ME E EPP 
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Lote 1-EXCLUSIVO ME E EPP 

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

ABACAXI PÉROLA: 	fruto in natura, tipo 
abacaxi, 	espécie 	comum. 	características 
adicionais com coroa e peso médio de 10009 1 RS 
sem danos tísicos e mecânicos oriundos do UNID 424 CEASA 

3.20 
R$ 	1.356,80 

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

BANANA PACOVAN: em pencas, de primeira 
qualidade, 	sabor 	doce. 	aspecto e 	cheiros 

1 próprios, tamanho e coloração uniformes, com 

2 
polpa 	fume 	e 	intacta, 	devendo 	ser 	bem 

KG 600 CEASA R$ 	1.704,00 
1 desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 2,99 
oriundos do manuseio e transportes. ausência 
de sujidades. parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

LARANJA PÊRA: (casca lisa e lustrosa, sem 
casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidm 
úmidas, mofadas e sem cheiro fermentado) 

KG 704 CEASA R$ 	2.886,40 
classe 05 (76mn, é menos de 81mm) tipo 4,10 
extra, no máximo de 07% de defeitos graves e 
leves permitidos. 

MAQÀ: in natura, espécie nacional, aplicação 
alimentar, sem danos fiscos e mecânicos R$ 

4 oriundos do manuseio e transportes, ausência KG 366 CEASA R$R$ 	2.745,00 
de sujidades. parasitas, rações e sinais de 
apodrecimento. 

MAMÃO: 	in 	natura, 	espécie 	papala, 
características adicionais classificação: A. sem 
danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do KG 534 CEASA R$ R$ 	1.008,00 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2.00 
sujidades, 	parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

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

6 
danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do IÇO 510 CEASA 

R$ 
R$ 	1.122,00 

manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2,20 
sujidades. parasitas 	armações e sinais de 
apodrecimento. 

7 

1 MELÃO JAPONÊS: classe (de 0.800 Kg e 
1.000 kg). tipo extra no maximo 05% de 

i defeitos graves e leves permitidos, sem mofos. KG 408 CEASA R$ 	1.218.00 
sem casca murcha ou mofada e sem manchas 
escuras 

SUB TOTAL  R$ 12 190,20 1 

. 

e 

G 

•1 

c 
CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÕNICO Nt 2019.02.07.1 - SRP 

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

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. 

1 



Lote 23- EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação UNID 

- 

 
QTDE MARCA 

J4OR 	
J 

VALOR 

INSETICIDA SPRAY: 300,n1 usado para 
exterminar 	insetos 	(barata, 	formigas. 

1 moscas. pernilogos, mosquitos da dengue) un 390 RAID RI 	9,99 RI 	3.896,10 
destruindo ovos e larvas, embalado em 
frasco de 300n1. _____ _____ ______ 
VENENO PARA FORMIGAS: 	em pó 

2 
de formigas, cupins : 

kg 30 KELLMICIDA RI 	32,60 RI 	978,00 
pulgas. Composiçáo: Propoxur 11%. Pacote 

- 1 kg. 
VENENO PARA FORMIGAS: granulado 
tipo isca indicado para o controle formigas. 

3 Composição 	Fipronil 0.01%. Caixas com cx 30 CITROMAX RI 	35.60 RI 	1.068,00 
50 pacotes contendo lO sachés de SOg 
cada. 
INSETICIDA 	AEROSSOL: 	com 
composição Praletrina 0.03%, Imaotnna 
0.03%, 	Cipen'netrina 	0.1%. 	Solventes 	e 

4 Propelentea. Capacidade (litros) 300m1 que cx 26 RAID RI 	64.30 RI 	1.671,80 
tem 	função 	de 	repelir 	mosquitos. 
pemeongos. 	munçocas 	e 	carapanâs 
Caixas com 12 unidades 

- VENENO PARA BARATAS: 	tipo isca 
indicado 	para 	o 	controle 	de 	baratas, 

x 155 RAID RI 	25,60 RI 	3.968,00 
inertes 99.5%, minimo 01 ano de garantia. 

L 

Tempo de proteção 03 meses. Caixa com o
c 

06 iscas 

VENENO 	PARA 	BARATAS: 	tipo isca 1 	cx 100 1 	DIPIL i 	RI 	158,90 R$ 	15.890,00 

00 

G  V7~ 

VÁ 

r 
tt PACINA/ 

0. rn -EXCLUSIVO MEEEPP 

Item Esp.clflcaçlo 	 UNID 1  QTDE 	MARCA 1OR 
U  TOTAL 

- BOTLIAO TtRMICO: com tripó, cor azul e 
preta, 	com 	capacidade 	para 	9 	litros, 

1 recipiente temiopláslico. 	e fácil de servir,' 	un 20 	INVICTA AS 	99,98 R$ 	1.999,60 
possui uma torneira leve e uma tampa 

- superior 
CAIXA 

	

TÉRMICA 	DE 	ISOPOR: 	com 
- 

capacidade para 50 litros, branco, mantem a 
temperatura 	dos 	produtos 	garantindo 	o 

2 acondicionamento 	e higiene dos mesmos, un 	20 	'ISOPLAST R$ 	53.60 R$ 	1.012.00 
Poliestireno expandido. medindo 62,2cm de 
comprimento x 42,2cm de- largura   x 42.2cm i 	11  de altura 

o 

- 	 Lote 22- EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação UNIO 	OTDE 	MARCA __________ 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 
BOLA DE ISOPOR: 	tamanho 25 l'fllfl. 

pc 	5 	STYROFORM AS 	11.98 	AS 	59,90 
niultiuso. Pct com 100 unidades.  

2 
BOLA DE ISOPOR: 	tamanho 30 mm, STYROFORM RI 	15.30 R$ 	76,50 
mutiuso. Pci com 100 unidades.  
BOLA DE ISOPOR: 	tamanho 40 	mm, 

PC 6 STYROFORM AS 	12.39 RI 	61,95 
mulliuso. Pci com 40 unidades. 

BOLA DE ISOPOR: 	tamanho 75 	mm. 
pc 5 STYROFORM RI 	13,90 RI 	69,50 

multiuso. PcI com 25 unidades. 

BOLA DE ISOPOR: 	tamanho 90 	mm, 
o STYROFORM RI 	14,30 	RI 	143,00 

multiuso. PCI com 12 unidades. 

- PLACAS DE ISOPOR: 	Medidas: 1 m 
6 comprimento ) x 0.50cm largura x 100 mm 	un 300 KNAUF RI 	46.90 R$ 	14.070,00 

_j espessura. 
SUB TOTAL RI 119.655,81 



granulada nitrado para o controle de 
baratas, composiçio Propoxur 2%. Caixas 

SUB TOTAL  R$ 

J,nrí . 
a 

PAGINA ) 

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

quatro reais e treze centavos) 

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, conforme item 6.2.2 do edital, 

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do 

objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa carta Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

DATA: 01 de Março de 2019. 

1 

/ 



PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2013.02.07.1 - SRP 

e, 

OBJETO: SIeÇSO de milho' proposta para re g istro de preços visando Mira, e eventuais cctataçôes para Aqinçéo de Material de Consino. 
3éreros AJimentJos. Mwenal de Lirnoeza e Descatives desados ao Fundo IAunc.oal di Assistência Social doIhirCçC de HonzonlstE. 

LOTE 8- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM DESCRIÇAO am 5OXR! umc* t$UT tON-WTM. 

AÇUCAR REFINADO oido da Cana de aÇ.car Cri 
aSPeCO Co'. d54fO pitpioi, sitio' doce. com  tio, øe 
sacarose mínimo de 99%plp e umidade máxnna de 
03%plp sem fermeniaçio isento de sujidades, parasitas, 1(6 1196 01110 D'ACUA RI 	 5,30 R$ 	8338.50 
matanais 	lanosos 	e 	detritos 	SWAS5 	ou 	VSgete8, 
acondicionado em p4óflco atóxico. vaidade rrdn de li 
meses a contar da data de entrega. 

- ARROZ 	PARBOILIZADO: 	classe 	longo 	fino. 	tipo 	1. 
embalagem contendo 1 kg. com idenbflcaçho do produto. 

2 marca do fabrtanle prazo de validade e peso Iqudo O XC 1 500 BEM CASEIRO RI 	 7.42 RI 	11.130.00 
produto devetá ler regelo no ministério da agiatsa atou 
ministério da satjde  

CAFÉ: de primeira qualcade com seio da AM. 'sento de 
Sos preto-verdes ou fermentados e a's. na cor Cattarø'a 

claro a moderado escuro sranargor. Irado e moldo. 
aroma e sabor caracterlsticos de regulara intenso. leiorrito 

PCT 800 MA 	TA RI 	11,18 RI 	8.944.00 
de gosto riozoria. qualidade global mininio aceitável maior 
que 3.5 pontos na escala sensorial de zero a dez contendo 
Wflpi.flZaS rnáxxno de 1%, oçsoe produtos 0% e unwdade 
ate 5% acondnado sm etnoalagstn a vácuo de 2509 

FEIJÃO CARIOCA tipo 1 . entaiagem saco plástico 
transparecei 	hermettamsrfls 	fea'aøo 	cai' 	1 

Consbluido de Elos intatos e novos. com  umidade 
permitida e." lei, isento impurezas, sujidades, parasitas 
materiais terrosos e defritos animais OU vegetais que 

XC 40 FIBRA RI 	 754 RI 	343160 
possam tniá-lo impróprio para consumo hi.tnaflo ou 
ccmorcmew o armazeesnenlo Vaidade rnirwna de 180 
d'as a pariu ca cata de entrega. Deve lar nfonnaçóee 
nulnoonais na errtalagefn conlorme o ministério da 
agricultura. 

FEIJÃO DE CORDA tipo 1 . eritalagern saco plástico 
transparente 	bom~ masso 	recuado 	com 	1 	kg. 
Constituído de grios inteiros e novos, 	com 	umidade 
permitida em lei 	isento impts•zas. sujidades, parasitas 
rna,enals terrosos e detritos artimts ou vegetas que 

XC 200 FIBRA RI 	 7 26 RI 	1.45200 
possa, 	torná-lo wnprõpflo para corsu'tbo flanano ou 

nprometer o ermazenamenlo Validade mima de 180 
d'as a partir da data de entrega. Deve ter informações 
nutnclorlais 	na 	embalagem conforme o ministério da 
agricultura. 

FARINHA DE MANDIOCA Farin"a de Mandioca tipo 1 

classe branca fina isenta de sujidades Produto obtido pela 
desidratação e moagem de raízes de mandioca, tratadas 
por processos tecriclõgicos adequados e isentas dO radical 

6 
cianeto sub'netdo ao processo oe 10neaç3o O produto 

XC 200 KICALDO RI 	 530 RI 	108000 
deverá ser da classe branca 	seca e fina do tipo 1 e 
cSassiticado 	conforme 	os 	padrões 	do 	Ministério 	da 
Agncultisa. 	Saco 	de 	POlietileiiO 	transparente. 
hesmeicamede fadiado por Wmosscldagem na vttcal e 
na horizontal cor, peso líqudo de 1 k 

FARINHA 	DE 	TRIGO 	especial 	com 	fermento 
caracteristicas 	obtida 	Co 	tingo 	moído 	limpo 	e 
desgerrinadc, cor branca isenta de swdades parasitas e 
larvas, livre de teimentaçio 	moto e ~tonais leitosos, 

7 validade mínima de 03 mes.s contados a partir do XC 250 SARANDI RI 	 9.50 RI 	2375.00 
recebimento do produto; acondicionado em saco plástico 
transparente e atóxico - pacote com 1000 E: demais 
cond'ções de acordo com as normas øe saodetssflnas 
igenlas (ANOSA. 5W e ousas) 

F1 
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21 unidade 	

RASO CO, )&ton. 21 055. PCI COM 300 J 	UL'RA 	j R$ 	 4.80 J R$ 
s, 

1 vnte e três mil seteent ,$ e vinte e se  reais e . nte cr!avos 1 

LOTE 21 -EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM  DESCRIÇÃO (RICO OUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

BOTUAO TÉRMICO: com tripé. <o' azul e preta, 'tom Capacidace 

1 para 9 liIrosleciplente termoplâstico, e fácil de servir. possui UNO 20 INVICTA AS 	190.60 AS 	3*12.00 
orna torneira leve tona tarois 

 

CAIU URkSCA 01 ISOPOR: com' Capacidade para 50 tros, 

branco, mantem a t.mpeiatula dos produtos garantindo o 

2 acondicionamento 	e 	higiene 	dos 	mesmo.. 	PoilestIreflo UNO ?O 	IÇO PI.A57 	RS 	 120.40 AS 	240* CO 

expandido, medindo 62.21I 	de co.tprr.ato x 41,2Cm de 
largura 1 42 10, se att..ra 	P'  

- VALOR 
_________________________  

tOTAl. 00 LOTE 	'."' R$ 	6.22000 

LOTE 22-EXCLUSIVOME E EPP 
Mi DESCRIÇÃO (p410 QUASIT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 
SOtA 01 6090t 	tamanho 2$ I?flt rr.ubisso. Ptt Com 100 

50 5 ISOPtAST AS 	20.40 RS 	102.00 
s.nidadts  

- 

2 
SOCA 01 SOPOR: 	tamanho 30 mm multIuso. PCI com 100 

per s ISOPLA$T AS 	2440 AS 	12200 
unidades  

- 

3 
SOCA 01 SOPOR: 	tamanho 40 muro. nvitlu,o. 	" « CT 5 ISOPtAST AS 	2700 AS 	135.00 
unidades  

- SOCA 01 ISOPOR: 	tamanho 75 	lornorion, rnultÍusO. PCI comlS 
cr 5 ISQPIAST R$ 	 30,00 AS 	153,00 

unidades.  
- SOCA 01 SOPOR: 	tamanho 90 .tvs, MUINiSO. PCI coa. 12 

KT 10 ISCPIAST AS 	32.40 AS 	324.00 

- 

 

PLACAS DE ISOPOR: Medidas: 1 ml compamento ) si 0.50cm 
UNO 300 ISOPLAS'T AS 	91,20 AS 	27 380,00 

larguras CCC mor,  e,pessuIa, 
VALOR TOTAL  00LQTE 1 R$ 	284$10 

vinte e oito nvl, cento e noventa e seis reais 

Prazo de entrega: Mãxsno de 70 (dez) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra erfltlda Dela admtsisvacão 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dasi 

Dedaramos, pare todos os tais de direito. que nos preços ofertados estão anduidas as despesa, incidentes sobre o fornecimento referente a 
tributos. encargos sociais e demais Onus anente, à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos. pare todos os tina de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habiliação e que nossa Carta Proposta está em 

conformidade com es exigências do Instrumento convocatório (edital) 

cii de março de2oto 

/ 
/ 

Fi'  r  i  Á~19  Ei 
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Lote 1 EXCLUSIVO ME E EPP 

liem T 	Especificação UNIO 	OTDE 	MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

ABACAXI PÉROLA: 	fruta in natura, tipo 
abacaxi, 	espécie 	comum. 	caracteristicas 
adicionais com coroa e peso médio de 1000 9, 1 RS 
sem danos flsicos e mecânicos oriundos do UNID 1 	424 CEASA 

3.20  
R$ 	1.351,50 

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

BANANA PACOVAN: em penca, de peWa 
Qualidade, 	sabor doce, 	aspecto e 	cheiros 
próprios. tamanho e coloração uniformes. com  

2 
popa 	firme 	e 	intacta, 	devendo 	ser 	bem 

KG 600 CEASA RI 	1.794,00 desenvolvida, sem danos fiscos e mecânicos 2.99 
oriundos do manuseio e transportes, ausência 
de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

LARANJA PÉRA: (casca lisa e lustrosa, sem 
casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidas, 
úmidas. mofados e sem cheiro fermentado) 	

KG CEASA 
' 	RI 

R$ 	2.881,40 classe 05 (76mm é menos de Simm) tipo 4.10 

extra, no máximo de 07% de defeitos graves e 
leves permitidos. 

MAÇÃ in natura, espécie nacional, aplicação 
arentar. sem danos físicos e mecânicos 

R$ 4 oriundos do manuseio e transportes, ausência KG 366 CEASA 
1,50 

RI 	2.745,00 
de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

MAMÃO: 	in 	natura, 	espécie 	papala, 
caracierlsticas adicionais classificação A, sem 
danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do KG 534 CEMA R$ 

R$ 	168,00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2.00 
sujidades, 	parasitas, 	armações e sinais de 
apodrecimento 

MELANCIA 	in 	natura 	espécie 	redonda, 
características adicionais classificação. A. sem o danos 	fiscos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do KG 510 CEASA 

RI 
RI 	1,122,00 manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 2.20 

sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento. 

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

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

SUB TOTAL R$ 	12.l90,20 

/ 

1,1  

.. 	/ 

CARTA PROPOSTA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nt 2019.02.07.1 - SRP 

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

EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÉNEROS 

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

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

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

PAI'.INA 



Lote 21 -EXCLUSIVO ME E EPP 

Item 	 Especlilcaçio 	 UNID 	QTDE 	MARCA 	UNIT. 	TOTAL 
VALOR 	VALOR 

BOTIJÃO TÉRMICO: cern tripé, cor: azul e preta, com 
1 	capacidade para 9 litros, recipiente termoplástico. e 	 RI 	RIun 	20 	INVICTA fácil de servir, possui uma torneira leve e uma tampa 	 99.98 	1.ttt80 

_______ superior.TE  
CAIXA 	RMICA DE SOPOR: com capacidade para 
50 litros, branco, mantem a temperatura dos produtos 

2 	garantindo 	o 	acondicionamento 	e 	higiene 	dos 	un 	20 	ISOPLAST 
mesmos, Poliestweno expandido. medindo 62.2cm de 	 63.60 	1.07200 
ccmpnnento x 42,2cm de largura x 422cm de aura.  

SUB TOTAL RI 

Lote 22- EXCLUSIVO ME E EPP 

-  lIam 	 Especlfl 	 VALOR 	VALORcaçáo 	 UNID 	QTDE 	MARCA 	UNIT. 	TOTAL 
BOLA DE ISOPOR: 	tamanho 25 mm, multiuso. P6 	

PC 	 RI 	RI 
11.98 	69.90 

1 	
com 100 unidades.     .-' 	

STYROFORM 

BOLA DE SOPOR: 	tamanho 30 mm. multluso. PcI 	

11
$WRQFORM 	RI 	RI 2 	com 100 unidades. 	

.~-   15,30 	76,60 

BOLA DE ISOPOR: tamanho 40 mm, muNhiso. PcI 	
STYROFORM 	RI 	RI

PC 	5 com 4ounida des. 	
,  11 	 1  	12.39 	61.96 

BOLA DE ISOPOR: tamanho 75 mm, muliuso. PcI 	
STYROFORM 	RS 	RI 

com 25 unidades. 	 ,-' 	 13,90 	69,50 

BOLA DE ISOPOR: tamanho 90 mm, multiuso. Pet 	
S1YROFORM 	RI 	RI 

com 12 unidades. 	 t-" 	 14.30 	143,00 
PLACAS DE ISOPOR Medidas: 1 m (comprimento) x 	

un 	300 	KNAUF 	RI 	RI 
0.50cm largura x 100 mm espessura, 	.7  	 46,90 	14.070,00 

Lote 23- EXCLUSIVO'Ut E EPP 

liam 	 Especificação 	 UNID 	QTD€ 	MARCA 	VALOR 	VALOR
UNIT. 	TOTAL 

- 

 

INSETICIDA SPRAY: 300ni1 usado para extermina, 
Insetos 	(barata. 	formigas. 	moscas 	pemuloços 	 RI 	RI 1 	
mosqu*os 	da 	dengue) destruindo 	ovos 	e 	larvas, 	

un 	390 	RAID 	
9,99 	1 	3.896,10 

- embalado em frasco de 300m1.  
VENENO PARA FORMIGAS: em p6 utrnzado no 	

RI - 	RI 2 	controle de formigas. cupins e pulgas. Composiçio: 	kg 	30 	KELLMICIDA 	
32.60 	978,00 

- Propoxur 1%. Pacote: 1 kg.  
VENENO PARA FORMIGAS: granulado tipo isca 
indicado para o controle formigas. Composlçlo: Fipronll 	

cx 	30 	CrrROMAX 	RI 	RI 
0,01% Caixas com 50 pacotes. contendo lO inches de 	 35,60 	1.068,00 

- 50g cada.  
INSETICIDA AEROSSOL: com composição Praletrina 
0.03%, 	Imiprotrina 	0.03%, 	Cipermetnna 	01%. 

4 	Solventes e Propelentes. Capacidade (litros) 300m1 que 	cx 	26 	RAID 	RI 	RI
1.671,80 tem 	funçáo 	de 	repelir 	mosquitos, 	pernilongos, 

muriçocas e carapanàs. Caixas com 12 unidades  
VENENO PARA BARATAS tipo isca indicado para o  
controle de baratas, composiçio. 	Clorpirifos 0.5%. 	 RI 	RI 155 	RAID ingredientes inertes 99,5%. mináno 01 ano de garantia, 	 25.60 	3.968,00 
Tempo de proteção 03 meses. Caixa com 06 iscas.  
VENENO PARA BARATAS: tipo 	ca granulada -    

6 	Indicado para o controle de baratas, composição 	cc 	100 	DIPIL 	
156.90 	15.890,00 

RI 	RI 
Propoxur 2%. Caixas contendo 250 sacMs de 25 g.   

8 J TOTAL RI  
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. 

/ 
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6>ISQ±LJ: 
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  

Declaramos de que nos preços ofertados esto incluídas todas as despesas incidentes sobre 

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. 

ri 
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ADÈPREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO Pt 2019.02.01.1 - SRP 

OBJETO: Seleçio de me*or proposta para registro de preços visando ruturas e eventuais contratações pra Aquisição de Material de Consumo, 
Gêneros frJimenticjos. Material de Limpeza e Descartáveis desbnados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Mun cipo de Horlzonte/CE. 

LOTE 8. EXCLUSIVO MI 1 EPP 
ITEM  DESCRIÇÃO UNID auiit MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL. 

AÇÚCAR REFINADO obtido da cana de açikar. Com  
aspecto cor, cheiro próprios, sabor doce: com teor de 
sacarose minimo de 99%plp e umidade r'áma de 
0,3%pp sem fermentação isento de sujidaces, parasitas, KG 1 196 OLHO D'ACUA RI 	 5.30 RI 	6338.60 
materiais 	terroaca 	e 	detritos 	animais 	ou 	vegetais. 
acondicionado em plástico atóxica validade mínima de II 
meses a contar da data de entrega 

- ARROZ 	PARSOILIZADO: 	classe 	longo tino, 	tipo 1. 
en'baiagem Contendo 1 kg. com identi&ação do produto. 

2 marca do fabrcants pristo de vade e peso Iqiado. O XC 1500 BEM CASEIRO RI 	 7,42 RI 	11.130.00 
produto deverá * registo rio n*issténø da agnaura atou 
nnn*10 da saúde 

CAFÉ: de p.rsa quaédade, com selo da AB4C. isento de 
rios preto.verdes ou fermentados e crus, na cor castanha 
claro $ moderado flai . lamargor 	torrado e moído. 
aroma e sabor característicos de regular a intenso, sento 

PCT 6 MARATÁ RI 	1115 RI 	8944 00 
de gosto riozons, qualidade global mínimo aceitável maior 
que 3.5 pontos na escala sensorial de zero e dez contendo 
impurezas máximo de 1%, outros produtos 0% e umidade 
ate 5% acondicionado em embalagem a vácuo de 250g. 

FEIJÃO CARIOCA: tipo 1 . embalagem 	saco plástico 
transparente 	hermeticamente 	fechado 	com 	1 	kg. 
Constituído øe grios inteiros e novos 	cc." umidade 
permitido em lei. isento Impurezas. sudades 	parasitas 
materiais leitosos e detutoe animais ou vegetais que XC 40 FIBRA RI 	 764 RI 	301.00 possam tc.nS.lo impr6prio para consumo hisrano o,. 
comprometer o anTiazenarnento. Validade mínima de 180 
dias a pattt da data de entrega. Deve ter infomaç0es 
nuticionais na 	embalagem conforme o ministério de 
agricultura 

FEIJÃO DE CORDA tipo 1 . e.nbaiage.n saco 04astico 
t'ansparsnw, 	hermnee~ 	fed'ado 	com 	1 	kg. 
Corta tido de grios natos e novos, com umidade 
pervnida rI lei, ardo mipisszss swdades. parasitas 

5 
rrjtenaistefroeossosvdos animais ou ~tais Que 

XC 200 FIBRA RS 	 726 RI 	145200 
poisar?, 100,6-lo lmprõprto para comaiumo humano ou 
comprometer o armazsnamsnto Validade mnnima de 150 
dias a partir da data de ertega. Deve ter informações 
nutricionais na embalagem conforme o ministério da 
agricottuma 

FARINHA DE MANDIOCA. Farinha de Mandioca tipo 1, 
classe branca Ina, isenta de sujidades. Produto obtido pela 
desidratação e moagem de raizes de mandioca, tratadas 
por processos tecnológicos adequados e isentas do radical 
cianeto, submetido ao processo de torrefação. O produto 

XC 200 KICALDO R 	 530 R deverá ser de classe bienca, seca e tina 	do tipo 1 e 
classificado 	corfc.n,e 	os 	padrões 	do 	Ministéno 	da 
Agncultura. 	Seco 	de 	pol,tilbleno 	transparente 
hermeticamente Isolado por termossoldagem na vertical e 
na horizontal com peso lIquido de 1k9 

FARINHA 	DE 	TRIGO 	especial 	com 	fermento 
característica 	obtida 	do 	togo 	n1Øo, 	knØ 	e 
desgenNnado, cor branca, senta de suøades, parasitas e 
larvas, kvte de frmsntaçio moio e maleitas tarTosos. 

7 vaidade mínima de 03 males 	tlados a paiti do XC 250 SARAt4DI Ri 	 9.50 RI 	2.375.00 
r*cetãnn do produto. 00ondi000ado em saco plástico 
vaitsarrla e atóxico . pacøi 	cern 1000 gr 	demais 
condições de 0co.00 com as normas de saúdetsanutanas 
togent (APMSA SIF e outras) 

í le 
1r4 



PAGINA 

21 J~To DESCARTÁVEL RASO: cor tios., 21 an, Da com 9 	1 	UtT*A 	1 RI 

violes três 11 sececeros e viole e seis reais e vinte centavos 

LOTE 21 . EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM  DESCRIÇÃO UNIO QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

BOTIJÃO TtRMICO: com tripé, cor : azul e orpta, com capac:dace 

1 para 9 litros. recipiente ter000âstíco.  ,fácil de wrvlr, possuí Ur'ID 20 INVICTA RI 	190.60 Ri 	381200 

urna torneira leve e uma tampa superIor. 

- CAIXA TERMICA cc 110*0*: com capacidade para 50 lIras, 
i'a's:o, maroto' à teTiperatura das produtos garantindo o 

2 cord.ocnan'e'Io 	e 	no~ 	das 	mesmos, 	Poliesdrerso UM) 23 150 PI.AST RI 	12040 RI 	2 LOS 30 

eiar4 do rnetwdo 62.2cj,  de ccnoeSvento '422cm de 
a'ti.a 	42 2cm de alItit ______________ ________ 

VALOR TOTAL DO LOTE Ri 	$22000 

sei ".1 	uzer'tos e '"ia reas 

1 flTÇ - ryr.. 1 1~ eec coo 

W€i DESCRIÇÃO 	ílFff'  11H10 QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
SOLA 01 ISOPOR: 	t.sn'inho 15 'no', multiuso. PcI com 100 

RI 2340 DO 
unidades 	 1'  

I$QPS,AST RI 	1C2 

2 
SOtA DE ISOPOR: 	tamanho 30 mm, multiuto. Pct Com 100 

5 ISOPtAST RI 	24,40 Ri 	122.00 
unidades. 

- SOtA 01 ISOPOR: 	tamanho 40 mm, muliluso. Pct com LO 
tAST RI 	27.00 RI 	135.00 

unidades. 
SOtA 0€ ISOPOR: 	tamanho 75 mm, mialtiuso. Pd ~2 5 

,. 

PCI 5 ISOPLMT RI 	30.60 RI 	153.00 
LJflidIdfl. 	 1' / __ 

L 
MOLA 0€ 6010*: 	taI.WtO 90 0VY 	rnult*so. Pci com 12 

PO 20 ISOPIftST RI 	32.40 RI 	324.00 

PLACAS 01 6010*: Medidas. 1 m( comorflento 3 sO.SOç'n 
tIfO ISOPLAST Ri 	9120 RI 	V.360.0 _.!_  t 

-- 	 vsLoqToTpaowT!  
«'te e ode rrd. a't e novR(*a e eis teM 

Prazo de entrega: Máximo de ID (dez) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela adnnist'aQbo 
Validade da proposta: 60 (sessenta) d'as. 

Deararnos, para todos os fins de direito. que nos lyoços aleitados estio Inciuldos as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a 
U,butos, encarQos sooais e demais Õnus atinentes á execução do objeto desta lcilaçá, 

Dedararnos para todos os fns de dreno aue orprimos plenamente os requislos de Pab4taoao e cue nona Carta Proposta está em 

MIN 	
contornwdaae cern as exs9$acas do instrumento cervocatóno (edital) 

0i de março de 2019 

MIN 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 . 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. 

Lotei - EXCLUSIVO ME E EPP 

lIam Especificação UNIO OrnE MARCA 	V. UNI 	V. TOTAL 

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

320 
RI 	1.356,10 

manuseio 	e 	transpoiles, 	ausência 	de 
sujidades, parasitas, 	armações e sinais de 
apodrecimento. 

BANANA PACOVAN: em pencas, de primeira 
qualidade, 	sabor 	doce. 	aspecto 	e 	cheiros 
prõpnos. tamanho e coloraçio uniformes, com 
polpa 	firme 	e 	intada. 	devendo 	ser 	bem 1(0 2 desenvolvida, sem danos fiscos e mecânicos 600 	CEASA 

2,99 RI 	1.794,00 

oriundos do manuseio e transportes, ausência 
de sujidades, parasitas, amaçÕes e sinais de 
apodrecimento 

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

KG 	 CEASA RI 	2.881,40 
classe 05 (76mm é menos de 81mm) tipo 1 

0 
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tais 23- EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação UNID [ãTDE 1 	MARCA 
_J_UN

IT VALOR R VALO
L.  TOTAL 

- INSETICIDA SPRAY: 300m1 usado para 
exterminar 	insetos 	(barata, 	formigas. 

1 moscas. pernilogos, mosquitos da dengue) 	un 390 RAIO RI 	9,99 RI 	3.896,10 
destruindo ovos e larvas, embalado em / 
frasco de 300m1  

- VENENO PARA FORMIGAS 	em pó 

2 utilizado no controle de formigas, cupins e 	(9 30 KELLMICIDA RI 	32,60 RI 	978,00 pulgas. Composição: Propoxur 1%. Pacote: 
- 1kg. . 

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

3 Composição: Flpronil 0.01%. Caixas comi 	cx 	1 	30 	CI'T'ROMAX RI 	35,60 RI 	1.088,00 
50 pacotes, contendo 10 saches de 50g 
cada. 

INSETICIDA 	AEROSSOL.: 	com 1 
compos9ào Praletrina 0.03% 'Imiprotrina 1 
0.03%. 	Cipennetrina O I%.'4owentes e' 

4 Propelentes. Capacidade (litros) 300m1 que cx 26 RAID RI 	64,30 RI 	1.671,80 
tem 	função 	de 	repelir 	mosquitos, 
pernilongos. 	muriçocas 	e 	carapanás. v 
Caixas com 12 unidades 

VENENO PARA BARATAS: 	tipo isca . 
indicado 	para 	o 	controle 	,Øe 	baratas, 
composição. Cj9,pirifos 0.5%: ingredientes i 	1 	155 RAIO R$ 	25,00 RI 	3.988,00 inertes 99,5%, minino 01 ano de garantia. 
Tempo de proteção 03 meses. Caixa com 
06 Iscas. 

VENENO PARA BARATAS: 	tipo isca 
granulada 	Indicado 	para 	o 	controle 	de 100 IPlt. RI 	158.90 RI 	15.890,00 
baratas. composição Propoxur 2%. Caixas 
contando 250 sachés de 259 

SUB TOTAL RI 264.423,U 

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. 

(N 	PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

Declaramos de que nos preços ofertados esto 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 carta Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

DATA: 01 de Março de 2019. 

rÁ/!/r 

LVI 


