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D. S. PEREIRA DA SILVA -ME 

jii Mj~  - i_ 

CNPI: 14.791.2161000147 INSC. ESTADUAL: 06.595.188.9 

RUA: MONSENHOR COELHO, N°46- VILA ANTONICO - QUIXELó - CE 

CEP: 63.515-000 FONE: 89-9 9989-6694 

Dados Bancários: BANCO: Brasil Agência: 0122-8 Conta Corrente: 4945-7 

E-mail: diogoiIes-pslQbgmaIi.com  

PROPOSTA CONSOLIDADA 

PREGÃO PRESENCIAL N. 2019.01.24.1 - SRP 
À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

e' 
Ncfme de Fantasia: D. S. PEREIRA DA SILVAME 	 4 
Razão Social:!) S. PEREIRA DA SI LVA - ME  

CNPI N': 1479)216/0003-27 Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não): SIM 

lnsc Estadual: 06.585.189-9  

Endereço: MONSENHOR COELHO, NO 46  

Bairro: VIlÃ ANTONICO Cidade: Quixelo -CE 

CEP: 63.515-000 E-mail: dlogosalespsi@gmali.com  

Telefono: (68) 9 9969-6694 Conta Bancária: 4.945-7 

Banco: Brasil Agência: 0122-8 

1. OB)ETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, descartáveis e inseticidas destinados à Cozinha 

Comunitária, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e Trabalho do Município de Horizonte/CE 

(com ampla participaçâo e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de 

Referência, Anexo 1 deste Edital. 

kÁ 

- LOTE 11 -EXCLUSIVO ME/EPP  

VIL UNIT. VIL TOTAl. 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA IINII) QUANT. 

VALOR 
POR 

VAI. OP 
POR IJNIT. (RS) TOTAl. 

EXTENSO Ex'rFMSO 

OVOS DE GALINHA: tipo extra, classe A. branca nove reais e 
cinco mil. 

1 o produto deve apresentar casca áspera, porosa, SÃO josÊ 1101 600 9.90 noventa 5.940,00 
novecenzos 

fosca, seca e limpa; não devem conter rachaduras, centavos 
e quarenta 

- bandeja de papelão com 30 unidade%. reais  

VALOR TOTAl. Do LOTE R$: 5.940,00 
cinco nili, novecentos e quarenta reais 
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LOTE 16- EXCLUSIVO ME/EPP  

VK.LINIT. VR.TO1Al. 
VALOR VALOR 

ITEM OESCRIÇAO MARCA 1INID QIJANT. 
11H11. (RS) 

POR 
TOTAL 

POR 

EXTENSO EXTENSO 

AUIO 	ROXO: 	de 	primeira, 	sem 	a 	réstia, 
dezoito Otto mil e 

Embalagem de tkR cnn' tdenuflcaço do produto. CEASA KG 4511 18,00 
reais 

8.100.00 
cem reais 

marca do fabricante. pra-zo de validade e peso 

- líquido 

dois 'eajs e uni trile 

IMPERIAL - PC 11 400 2,70 setenta 1.08000 oitenta 

- AÇAFRÃO: desidratado embalagem com 508 _________ ___________ centavos reais 

três reais e 

ADOÇANTE 	LIQUIDO: cnn' 	100m1 Validado 
MÁRATÃ UNID 5i 3.42 

quar'entae 
171.00 

cento e 

setenlae 
mínima de 90 dias da data de entrega do produto. dois 

Registro Ministério da Saúde centavos 
um reais 

fl dois reais e 

4 IMPERIAL PCT .%()O 2,70 setenta 810,00 
oitocentos 

e dez reais 
- ALECRIM: desidratado embala0em com S0c  centavos  

Um mil, 

dn?e rr,i:sr quinhentos 

AZEITE DE OlIVA EXTRA VIRGEM: acidei Max 
. )1C 12.60 

SCSSCflIJ e e vinte e 

0.544 ,  com 200m1. Vsb,Iadr n,inima 24 meses dias nove dois reais e 

da data de tabncaçào não superior a .30 dias da centavos oitenta 

entrega do produto ReQstro Ministério da Saúde centavos 

tréi reais e 
Ceuta e 

n 	e oventa 

AZEITONA VERDE EM CONSERVA: coei 200g. 
ZAFI.I :0Pfl 50 3.95 

noventa e 

Líneo 
197.50 sete 'cai.' e 

som validade não interior de 90 dias da data de centavos 
cinquenta 

entrega 	produto 
centavos 

um real e duzentos e 
AMIDO 1* MILHO: ~, 200g  Validade mininia 4711 CX 200 .07 trir 314.00 quaiorle 
de 90 dias da data de entrega do produto, centavos reais 

dois reais e quinhentos 
IMPERIAl. PCF 200 2,70 setenta 540,00 e qual enta 

crr.t,vo, reais 
- CANElA 	m EM Pó: cbaIa 	m e 	com SOg 

COl.ORIEICO: ahmcntfc,o. a base de urucum. SessentA c 
Embalagem pacote cem 100 gramas, com dados 

sAi) MARt:cs PC1' 
vinco 

novecento, 

de udcntificao do p.'odi.to, marca do fabricante, 
1500 0.65 

centavos de 
, 00 e 'etrnta e 

prazo de validade e peso liquido, e de acordo com real 
toiro re.uus 

as normas e ou resolticóesda AH VISA- MS. 
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COMINHO MOÍDO: extraido de sementes de 

comínhç, 	de 	primeira 	qualidade. 	puro. 	com 1 aspecto. cor, cheiro, sabor caracteflsflcos, sem 

niitur;s. 	sento de sulidadeç parasitas e larvas 

Emb.-.iagem 	de 	lOO& 	em 	sacos 	plásticos um mli, 

transparentes e atóxicos, limpos aSa violados, dois reais e 
seftaiflos e 

resisti-usos 	que 	garantam 	a 	integridade 	do sÃo MARCOS l'T 900 2.05 cinco 1640.00 
quarenta 

produto 	até 	momento 	do 	consumo, centavos 
reitis 

&andtc,onados cm fardos lacrados. A embalagem 

deverá 	conter 	externamente 	os 	dados 	de 

identificação 	e 	procedência, 	informação 

nuincional, número do lote, data de validade. 

quantidade 	do 	produto. 	O 	produto 	deverá 

apresentar validade minaria de 05 (cinco) meses 

a partir da data de entrega na unidade requisita  

dois reais e novecentos 

11 CREME DE LEITE: homogeneizado c/ 300g, com I3ETÀNIA CX 400 2.43 quarenta • 972.00 e setenta e 

validade não inferior de 90 dias da data de três centavos dois reais 

entrega do produto.  

ERVILHA 	VERDE,: 	ervilha 	graúda 	e 	macia 
duzentos e 

,e,dratada 	em 	conserva, 	imersa 	em 	liquido um rua] a 
oitenta e 

tamanho e coloração uniformes. Embalado em STEI,ii\ 
LI tSt) 1,139 2113,5(1 trkreai3e 

lata 	contendo 	300g de peso liquido e 200g t)'ORO novo 

drenado. Em sua composição devera conter, no centavos 
cinqüenta 

'ijâsirno 9b,43rng de sódio, com validade 
tentas o, 

'ates i or de 90 dias da data de entrega do produto  

EXTRATO DE TOMATE: concentrado produto 

industrializado preparado c/ tomate açúcar e sal 

TAMBAÚ 

'rês reais e tua mil 

13 teor de sódio Mmc 13 -, Mg c/ tBOg,com validade COPO 300 3.84 
oitentae 

1.167.00 
conto  

n5o inferior de 00 dias da data de entrega do 
nove sessenta. 

produto ccn.vo, sete reais 

dois reais e 

IMPERIAL PCT 300 2,70 setenta 81300 . oitocentos 

LOURO: em Folhas. embalagem com SOg centavos  
e dez rcatt 

LEITE: 	embalagem 	Longa 	Vida 	ingral 	UHT um mil. 
embalagem 	tetra 	park 	c/ 	inlormaçóe, quinhentos 
nutricrnnais icient,ticaçào do produto marca do 

três reais e 
elOtefltie 

tabncante 	prazo 	cl* 	validada 	peso 	liquido 
;Ac;UARIHh l.T 450 . 51 ciúedue 1 579,50 

nove reais c 
Registro Ministério Agricultura e/ ou Ministério 

um centavos 
Cins]Uent.. 

da Saúde, com validade mio inferior 'lo 90 dias cia (tnt.iv'n 
data de entrega do produto 

MAIONESE: a base de óleo vegetal, ovos, água, 

açúcar. sal, vinagre, amido modificado, suco de 

limão. 	conservador 	ácido 	sórbico 	espessante 
um mil e 

goma 	xantan'a. 	acidtilanre 	acide 	lático, 
dousreaic dezoito 

antioxidante. corante pápnca e aronindzantes. 
MARIA tiNi» 350 2,91 noventae 1.018,50 mais  

acondicionado em potes de vidro de. no mínimo, 
uni centavos cinquenta 

7"L 	contendo 	no 	rótulo 	ou 	impresso centavos 

embalagem 	os 	dados 	do 	Fabricante, data de 

fai,ricaçãc, e prazo de validade. 
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1!J0519  

- '' duzentose 
um real e 

oitenta o 

17 MILHO VERDE: em conserva. em embalagem cl 
SItLLA 

Lt 180 1$7 
cinquenta. 

282.60 dois reais e 

2009, com validade não inferior de 90 dias da 
D'ORO sete 

centavos 
sessenta 

centavos 
- data de entrega do produto  

duzentos e 
um real e 

cinqüenta e 

Iii IMPERIAL UNIU 150 1.69 
sessenta e 

253.50 três reais  

MOl.liO INGLtS em embalagem de ISOmI, com 
nove 

cinqüenta 

validade não Interior de 90 dias da data de 
centavos 

centavos 

entrega do produto - 

duzentos e 
um i'eal e 

cinqüenta e 

19 MOLIIOSIIOYIJ TRADICIONAL DE SOJA: c/ IMPERIAL UNIO 150 1.69 
sessenta e 

253.50 três reais c 

ISOmI. com  validade não interior de 90 dias da 
nove 

teiltavos 
cinqüenta n data de entrega do produza centavos 

uni real. 
seiscentos 

20 
MARGARINA VEGETAL ci sai 250g Embaladas 

PURO SABOR IINII) 400 1.57 
cinquientae 

62800 e vinte e 
em potes plásticos. com  validade não inferior de etc 

- 90 dia, da data de entrega do produto  centavos 
 oito reais 

ORP.GANO: Deverá ser constituldo por folhas de 
doi,rraiç,' 

duzentos e 

21 es vegetais geunln^ sãs. limpas o secas. espécim 	 n IMPERIAL PCI' 100 
noveiutae 

299.00 noventa e 

aspecto tolha in'alada soca, cor verde pardacenta. 
flOVO 

nove reais 

l. heiro e sabor próprio- embalagem 
contavo 

ÓLEO DE SOJA REFINADO: em garrafa pci com 
quatro reais quatro nul, 

22 SOTA UNIL) lIGO 4.10 edez 4310.00 quinhentos 
ronteüdo 	de 	900m1. 	5 	vezes 	filtrado, 	com 
validade não Inferior de 90 dias da data de 

centavos e dez reais 

entrega do produto  

vinte e dois 

reais.' Quatro,-ent 
3 PIMENTA DO REINO: Pacote com SOOG. com  IMPERIAl. ItT 20 21,95 noventa e 459M0 ose 

validade não inferior 290 dias da data de entrega cinco cinquenta.' 
- do produto  centa vos nove reais 

SAL REFINADO: Iodado, embalado em pacote 

24 com 	Identificação 	do 
oitenta 

produto, data da embalagem, prazo de validade e 
SALMONII1t 1(6 500 0.80 centavosde 400.00 quaur:wenl 

peso liquido de 1 K com validade não Inferior de real os reais 

- 90 dias da data de entrega do produto.  

-leis reais,, trinta e trêd 

2S FECNUTRI N. 5 &1'2 
setenta e 

1160 
reais e 

TEMPERO AMACIANTE PARA CARNE: Pacote dois sessenta 
som 50017, com validade não inferior a 90 dias da centavos centavos 

- data de entrega do produlo.  

VINAGRE DE ÁLCOOL 	garrafa de plástico GOTA 1 
contendo 7ÇOml. com  validade não inferior de 90 MARATÃ 

UNIU 500 2,00 doa reais 1 000.00 
tini mil 
reais 

- duas uia datado entrega do produto 

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 29.200.00 
vinte e nove mil e ci=rann rnak 
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LOTE 18- AMPLA PARTICIPAÇÃO    

VR. IINIT. VR. TOTAL 
VALOR VALOR 

11CM I)FSCRIÇÀO MARCA tINU) QIIANT. 
IJNIT. (RS) 

POR 
TOTAl. 

POR 

EXTENSO EXTENSO 

trezentos e 
trinta e uni 

cinqüenta e 
reais e 

um reais e 
2 ÁCIDO ut;iuArnco: 	aplIciiç,o em limpeza lIMPA FÁCIL CX II 11,119 noventa e 351.89 para oitenta e 

i,rtita em gei al. embalado em fiasco plsttco de 1 nove 
nove 

litro o acondidonado cm caixas de papelão com centavos 

12 unidades  

dois mil. 

cento e 
quinze reais 

cinqüenta e 

2 

ÁGUA 	SANITÁRIA: 	múltiplo 	uso de 	1000mI (J.ORADA (.X 1.35 15.98 e noventa e 2 1 t;13() 

em Frasco de 	contendo 12 plástico oltocentavos 
sete MAU, e 

fl embalados 

unidades e acond,dcuiados em caixa de papelho centavos 
com hipoclorlto de sódio.  

um mil, 

quarenta e cento e 

nove reais e quarenta e 

ECONÔMICO CX 2.5 49.89 oitenta o 1.147.47 sete reais e 

nove cjuarentae 

centavos sete 

- AI.COOI. EM CM.: 1 litro caixa com 22 unidades.  
centavos 

DESINFETANTE LIQUIDO: de 2 litro embalado vinte e dois seis nu';, 

em íraçco 	plstíc.is e- acondicionadas em caixas reils e duzentos e 

4 de papelão contendo em sua composição água, TUDO I.IMPO CX 270 22.91J noventa e 6207,30 sete reais e 

ingrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de nove trinta 

trictanolamina, álcool etilco. perfume, edta c centavos centavos 

conote (pmnhoj caixa com 06 unidades 

, 

 

DESINFETANTE LIQUIDO: de 5 litros saniuzante 

alcalino caiu alto podem desengorduninte. limpa e 

desinfeta em lima única operação Cx c/ 4 tmnds 

Remove gorduras e 	LzfeIras impregnadas c,.,, quarenta e 
setecentos 

eficAda comprovada çonlnrrne RDC in' 14/07 da 
'lUDO LIMPO CX 28 44.05 

(Iliatro reais 
792.90 

e noventa e 

dois realso 
Agencia 	Nacional 	de 	Vigilância 	Sanitária e C111 1 ,1 

(ANVISA/MS) 	para 	hactorias 	testadas: 	Gram' centavos 
noventa 

centavos 
positivas 	e 	Gram-negativas. 	Stapbylococcus 

aureu', Salmonella cholersesuis, Esclienclua coli 

e 	Pscudomonas aeruginosa. 	Produto liberado 

para 	LISO 	em 	Indústrias de 	atinieniot e 	afins 

coníorinecvs t8141303  

trejenios e 

cinqüenta e 
 

11IODORI1AI)OR DE AR: spray 400g aerossol, BOM AR 6 FNti) 38 9,39 

nove reais e 

trinta enove 356,82 
seis reais  

acondicionado em caixas de papelão. contendo oitenta e 

em 	sua 	roni1x,s'çãc, 	parfum, 	alrobol, 	aqua, 
centavos 

dois 

sodiupu. nuns,' e isubaitante / propane. tentavoç 

OS PEREIRA DA SILVA - ME . CNPJ 14791 21610001.21 - CGF 06585 185-9 
RUA MONSENHOR COELHO 48—VILA ANTONICO - QUIXELÕ. CEARA 

CEP. 63515000— FONE (88) 9.81526719 (88)9.99896694 (88)9.97750074 

E-mail ai000saiespsltgrflai: com 



/ \' 

JORL 

/ 

sele mil e 
DETERGENTE LIQ(JlU0 	LAVA 	LOUÇAS: de 

PC CX 22S 32.00 
tanta e dois 

7.200.00 duzentos 
SOOmI das mais variadas fragrana a rniii.tlodu em reais 

trastes 1ilástitros e acondicionados em caixas de 
reais 

- papelão com 24 unidades.  

duzentos e 

dezenove 
LIMPA VIDRO: SOOmI indicado para a limpeza (te 

ECONÓMICO LINII) . 6,10 
reais e 

2 reais e 
embasamento 	e 	marcas 	de 	dedos, 	com dez centavos 

sessenta 
transparência total aos vidros. sem amontaco, 

centavos 
embalado cm frascos. 

LIMPADOR MULTIIJSO: de 500 ml embalado em 
vinte e um três mil. 

francos, plásticos e acondicloados em caixa de reais e novecentos 
papelâo com a composição contedo linear alquil 

ECONÓMICO CX IDO 21,89 oitenta e 3.940,20 e quarenta 
benzem' sulfanato de sódio, tenso ativo não nove reais e vinte 
tónico, alcalinl,ante, sequestrante, solubilizante. cenvos centavos 
éter glirólico. 	cool, perfume e água Caixa com 

12 unidade' 

LUSTRA MÓVEL: perfumado 200m1. embalado quatro real' setenta e 

to 
em (toco, pla.tio.s e acondiclonada.s cm Caixas 

tINIl) IS 4.25 
e unte e suinreais e 

de 	papeUo 	t.unlrnd., 	parafina 	emulsificantes, cinco cinquenta 

solvente, umectante, presorvante. fragrancia e centavos centavos 

á8.ia 	lavanda 

quarenta e  

F11 

quiatro reais 

CRISTAL 111, 110 12 4,10 edez 4Q.20 
nove reais e 

PASTA PARA POLIR: e remocól manchas em centavos 
vinte 

- superfícies d aço Inoxidável embalagem de 3006 
centavos 

PEDRA SAPaTARIA: com suporte de sustentação 

(desodorizador sanitário) na flagrância lavanda 

com 	40g. 	embalada 	em 	caixa 	de 	papelão), 
dois mtl, 

cuntcndu 	na 	toniposlçáo: 	dodecil, 	benzeno um real e 
12 sulfonato 	de 	sódio, 	sflg',, 	sulfato 	de 	sódio, l)FSOlICiR UNIU 1500 1,91 noventa o i.8b,ÜO 

OitOCeflteÇ e 

cai bonato de sódio, corantes e fragflncia. Nao uni Centavos 
sessenta e 

contendo 	paradu lorobenzeno. 	Produto 
 reais 

inspecionado pelo INME'lRO. com validade de 3 

anos. 

cinquenta e quatiocent 

Ii CIr CX 9 53,36 
t,6s reais e 

480,24 
o e oitenta 

REMOVEDOR DE GORDURAS: liquido base de ifl nta e seis reais e vinte 
hidróxido de 	soslio. 	dodecllbenzenu sulfonico. Centavos e quatro 

corante, essência e água roni 5 litros em garrafas ccfltavc.ç 
- plásticas caixa com 4 unidades. 

quarenLi e 
novecentos 

dois mais e 
e oitenta e 

14 UNO 1.x 23 42,9') noventa e 988.77 
flui, reais e 

SABÃO 	EM 	BARRA: 	200G 	gramas. 	Neutro, nove 
setenta e 

gluei in.ido. «mhalagem com, 5 unidades Caixa e/ centavo, 
sete 

ID t nnhalaprns. 
centavos 
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i.t 	's-ia 

SABÃO EM 	rÓ 	MUI.TI 	AÇÃO: caixa 	500g 

embalado em caixas de papeiao e acondicionadas 
seis mil, 

tom caixa do papelão com 24 unidades, contendo 
tINO 

quarenta e 
6.615,00 seistentos e 

em 	'lia 	composição 	tensoativo 	anlãnico. Ilove reais 
quinze reais 

lamponantes, coadjuvantes. sinergista. corantes. 

enzima., 	branqueador 	óptico, 	essência, água. 

- .ilvciante e carga e de ALTA QUALIDADE  

três mil, 

ALINE CX '311 
noventa e 

.3.762,00 
setecentos e 

sAnoNrrF: ANTI1IÃfl'ERIANO LIQuIDO: caixa 
nove reais s e.enta e 

dos reais 
tom 1' unidjdes de II. 

- VALOR TOTAL DOESTE R$:  37.210,19 

trinta e sete mil, duzentos e de, reais e dcienove centavos 

IN 	 LOTE 19- COTA EXCLUSIVA ME OU EPP  

VR, UN1T. VIL TOTAL 
VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA IIWID QUAWT. POR POR 
IINII. (R$) 1OTAI. 

EXTENSO EXTENSO 

trinta e um noventa e 

ÁCIDO MIJRIAITICO: para aplicação cm limpeza reais e cinco reais e 

bruta viu ger.uI, embalado em fiasco plãstico de 1 LIMPA FÁCIL CX 1 31.99 noventa e 95,97 noventa e 

litro e acondidonado co' caixas de papelho com nove sete 

12 mudados. centavos centavos 

SC(.CaI,Ir'S 

AChA 	SANITÁRIA: 	múltiplo 	uso 	de 	I000inI 
qulnle reais 

CLORADA CX 4 15.98 e noventa e 719.10 
embalados em (iasç. ,  de plástico contendo 12 reais edcz 

u,,,clade, e acondid coiados em caixa de papelão 
oito ceitt$vos 

centavos 

com hipcxlorlto de sô.l;o. 

quarenta e trezentos e 

nove reais e quarenta e 

ECONÔMICO CX 7 4981) oitenta e 349,23 nove reais e 

nove - vinte eirh 

centavo, centavos 

- M.cooi. EM GEL lhou caixa com 12 unidades 

vinte e, dois doas mil e 
DESINFETANTE IÁQUII)O: de 2 litro embalado 

em frasco 	plastic'as e asonii,tion.iia, em caixas 
TLJI)0 l.IMPC' CX «10 22.99 

rt',os e 

noventa e 2.069,10 

sessenta e 

nove real, e 
de papelão contendo em sili' composição ãgua, 

/ nove de, 
:ngrediente 	ativo, 	formol, 	sabão 	de 

centavos r.efltavoc 
trietanolani,na, 	álcool 	etitico. 	perfume, edta e 

corante (pinho) caixa cern 0(, unidades 

OS PEREIRA DA SILVA - ME . CNP,) 14,791.2*6(0001-21 - CGF. 06.585.188-9 
PUA MONSENHOR COELHO. 46 - VILA ANTONICO - QUIXELÕ- CEARÁ 

CEP: 63.515000— FONE (85)9.81528719 (88)9.99896694 (88)9.97750074 
E-mail diogosaiesps1t9maiI com 
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IWSINFrrANrE i.IQIJIIHJ: de 5 litros sanitir.ante 

alcalino com alto poder desengordurunte. limpa e 
desinfeta em uma única operaçio Cx c/ 4 unds. duzentos e 
Remove gorduras e sujeiras impregnadas. Com  quarenta e 

eficácia comprovada conforme RDC nw 14107 da TUDO LIMPO CX 44.05 
quatro, reais 

204,30 

senenu e 

quatro reais 
Agenda 	Nacional 	de 	Vigilância 	Sanitária e cinco 

(ANVISA/MS) 	para 	hactena' 	testadas 	C,ram- centavos 
centavos 

Ixisitivas 	e 	Crani.negativas, 	Staphylococcus 

aureus. Salmonella ct,oleraesui., Lschenchia coli 

e 	Pseudomonas aeruginosa. 	Produto liberado 

para uso em Indústrias de alimentos e afins 

— conforme CVS 10/21303  

cento e 

IWS000R1'LADOR DE AR: spray 400g aerossol, nove reais e dote reais  

, acondicionado em caixas de papelão, contendo BOM AR tNlD 12 9.39 trinta enove 112.08 sessenta e 

em 	su.t 	composição: 	partum, 	aleobol, 	aqui., centavos oito 

sodium, n,tr:te e isobutante / propane.  centavos 

DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS: de dois mil e 
trinta e dois 

;OOml da, mais vanadas fragrana a embalado em Fil. CX 7 32.00 2.400.00 quatrocent 

(rascos plásticos e acondicionados em caixas de 
rea,S 

os reais 

— Niwião nnn 24 unidades. 

LIMPA VIDRO: SOOmi indicado para a limpeza de S*teIiU e 

embasamento 	e 	marcas 	de 	dedos, 	com 
EcoNóMicci UFslI) 12 6,10 

sois r-n.ç 
• 71.20 

ti4i riais e 

ti'ansparncia total aos vidros, sem amoníaco. / dez centavos vinte 

embalado cm frascos. Centavos 

i,IMPAI)c)it MIJI.TIIJSO: de MIO ml embalado em 
- 	 . vintoe um um mil, 

rasco, plásticos o acond,cloiidos cm caixa de 

papelão com a composição contedo linear alquil 
ECONÓMICO CX "E) 21.89 

reais e 

oitenta e 1313,40 

trezentos e 

tine reais e 
benzem, sulfanaco de sadio, tenso ativo não 

mn.co. .slcalinizante, sequestrante. solubilizante, 
nove quarenta  

éter giicóltco. àIcciol. perfume e água Caixa com 
centavos centavos 

12 unidades. 

LUSTRA MÓVEL: perfumado 200m1, embalado quatro reais vinte e 

em frascos piasticos e acondicionada, em caixas 
GRY 'NU) 6 4.25 

e vinte e 
2,50 

cinco rems e 

de 	papelão contendo 	parafina emuisiflcantes. / cinco cinqüenta 

solvente. umectante, preservante, íragrancia e centavo, centavos 

água - lavanda 

dezesseis 
quatro reais 

CRlS'IAI VlsI)) 4 4.10 edez L6.40 
reais e 

PASTA MM pfliiR 	seinovál manchas quarenta 
superficies dc a 	

-o  inoxidável embalagem de 	00C 
centas-os 

centavos 

PEDRA SANITÁRIA: com suporte de sustentação 

(dcsodorizador sanitário) na flagrãncla lavanda 

com 	40t 	embalada 	cru 	caixa 	de papelão). 

contendo 	na 	tomposlção: 	dodecil, 	benzeria um real e novecentos 
12 sulfonato 	de 	sódio, 	si ilca. 	sulfato 	de 	sódio, DE.SOIfliW UNI[) 500 1.91 noventa i. ')"S.00 e rinqflerita 

carbonato de sódio, corantes e fragráncvi. Nao tllii (tiitÀVOS e cinco reais 
contendo 	pa rail icloro benze no. 	Prnd u ti, 

Inspecionado pelo INMITFtO. com  validade de .4 

anos 

D 5 PEREIRA DA SILVA - ME , CNPJ 14 791.21610001.27 - CGF. 06 585.188-9 
RIJA MONSENHOR COELHO, 46— VILA ANTOP4ICO — QIJIXELÕ. CEARÁ 

CEP 63515000—FONE (8$) 9.81526719 (88)9 99896694 (88)9 97750074 
E-mau dioqossinpsl©gcna.I com 
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REMOVEDOR DE GORDURAS: liquido base de 
cinqüenta e cento e 

3 hidróxido de 	sodio 	diideciibenzeno sulionico. CIF cx 3 53,36 
três reAIi e 

150,08 
sessenta 

toranti-. essêi,rla e égua ram 3 litros em garrafas 
trinta e wis reais e oito 

plásticas caixa comi unidades .  
çentavoç centavos 

quarenta e trezentos 

dois reais reais  
14 SABÃO 	EM 	BARRA: 	200G gramas. Neutro, UNO CX 7 42,9$9 noventa e 300,93 noventa e 

glicei inado. embalagem com 5 unidades. Caixa c/ nove três 
- lO embalagens centavos centavos 

SABÃO EM 	PÓ MULTI AÇÃO: caixa SOOg 

embalado em caixas de papelao e acondicionadas 
dou; mil, 

1., 
tem caixa de papelão com 24 unidades, contendo 

tINO CX 43 49,00 
quarenta e 

2205,00 duzentos e 
em 	sua 	çomposiÇo - 	Wnsoattvt, 	antônico, nove reais 

tamponante.. coadjuvantes, sinergista. corantes. 
/ Cinco reais 

' enzimas, 	branqueador 	óptico, 	essência, 	água, 

alvejante e carga e de ALTA QUAUDADE 

lo, ALINL CX 12 9900 
noventata e 

1168.00 3t, sAwNrrE ANTIBÃCTERIANO LIQUIDO: caixa , nove reais o

com 12 unidades dc 11.  

VALOR TOTAL DO LOTE R$: 12,247,09 

doze mii, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$: 84.598,08 (OITENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO 
REAIS E OITO CENTAVOS) 

QUIXEI.Ô, 19 DE FEVEREIRO DE 2019 

*r 
1)1060 SALFS PEREIRA DA SILVA 
CI'F N°417.077.918-40 

O S.PEREIRA DA SILVA - ME . CNPJ 14 791 216.0001-27-. CGF 06585 188-9 
RUA MONSENHOR COELHO. 46— VILA ANTONICO - QUIXELÕ- CEARÁ 

CEP 63 515 000 — FONE (88) 9.81526119 (88)9 99896694 (88)9 9775004 

E-mail diogosalespsl©gmall com 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO PRESENCIAL Na 2019.0114.1 - SRP 

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 1810212019 ÀS 08:30H5. 
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LOTE OS - AMPLA PARTICIPAÇÃO  

ITENS QIIAN'T IIND ESflCIF1CAÇÃO DOS PRODUTOS MARCA V. UNI?. V. TOTAL 

FILE DE PEITO DE FRANGO: frango semi-processado; de l 
qualidade, peito sem osso e sem pele, panes inteiras. sem tempero; 

1 SilO Kg 
caracterlstico, sem manchas e parasitas. acondicionados ciii ~ 

BONASA RI 11.16 RI 	16.740,00 
plástico 	t,'ansparenle, 	atóxico, 	resistente. 	embalagem 	primária 
pesando entre 	l(um)Kg e secuntierla pesando 	10(dez)kg,, validade 

mínima de 90dIas da entrega do produto (entrega quinzenal), 

SOBRE COXA DE FRANGO: frango semi-procesado; de 13 qualidade. 

sobre coxa; partes inteiras. sem tempero; congelada; com aspecto, 
cor, 	odor 	e 	sabor 	caractarlsticoe; 	sem 	mancha, 	e 	parasitas, 

2 1 500 Kg acondicioaadn em saco plÁstico transparente; .tbxlcu; resistente: BONASA R$6,50 RI 	9.750,00 

pesando entre IDO a 150 & por unidade em embalagem primaria e 

10(dn)q em embalagem secundário, validade mínima de 90 dias da 
estraga do produto (entrega quinzenal] 

VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E tOVF.NTA REAIS RI 	26,490,00 

LOTE 06- EXCLUSIVO ME/EPP  

ITENS QUANT UND ESPECIFiCAÇÃO DOS PRODUTOS MARCA V. tINIt V. TOTAL 

FILE DE PEITO DE FRANGO 	frango semi-processado; de 1' 
qualidade, peito sem osso e sem pele, part.. Inteiras, sem tempero. 

1 500 K9 
nractertstico, sem manchas e parasita,, ao*dIciønados Cai saço 

BOtIASA RI 11.10 III 	5380,00 
ph%stwo 	transparente. 	atóxico, 	resistente, 	embalagem 	primária 

pesando entre I(um)Kg e secundaria penndn lojdet)kg, validade 
qnlmm, de 40d13s da entrega do produto (entrega quinadenal) 

SOBRE COXA DE FRANGO. frango sem t'pro(efladu; de 1.1 qualidade, 

sobre coxa; partes inteiras, sem tempero; congeladas: com aspecto. 

cor, 	odor 	e 	sabor 	caracttrlsticos-, 	sem 	manchas 	e 	parasitas, 

2 500 Kç aconc,ncnado asa saco plástico transparente; atttco; resistente; HONASA RI 6.30 RI 	3.250.00 

pesando crus 100 a *50 g por unidade en' enibaagem primaria e 

lOIda)kg em embalagem esconderia, validade mlr.trna dc' 90 dias ai 

atraga do produto (estraga quinzenal). 

OITO MIL OITOCENTOS € TRINTA REAIS IS1.830,00 

tonto . flCflJVO MEfEPP  

ITENS QUANT IJND E~r~ Dos PRODUTOS MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

QUEIIO COALHO: produto que se obtém por coauado do Iette por 

meio do coalho ou outras enzimas couh,ntes apropriadas por 

50 Kg processos t.cnologkamente adequado e de acordo com as 'NORMAS PAMIUC RI 2o,93 RI 	1.346,50 

FIIGIENICAS SANITÁRIAS DE ELABORAÇÃO' 	Embalado ciii saco 

transparente contendo a data de rabrtcaØo e vaiiade, 

MACAXEIRA ~-COZIDA: congelada, tamanho médio (IOOg a 

2 
unidade) 	do 	prinsaira 	qualidade, 	integras; 	em 	saco 	plásticos RI 608 RI 	4256.00 
transparentes, de 021t validade mínima de 90 dias da entrega do 

produto. 

• - . 	 •., ••. 	
, 	 .•.,- Ir' 

BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP dPI: 10,314434/000I-4ÔCQJ 06.310.705.5 
PUA 1051 PEREIRA SARROS. 252 ALTOS - SAIA 01 GU*J(RU - FOSTAUZ*JQ - aPsouc-24o 

FOtlE/VAX: 32764406/3035. 7$I)/5U6L1757 
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MUSARLL& ratado, embalagem com dados da .dentiftcaç*o, data de 
fabricação e de validade, peso liquido e revstyn no MinIsitio da 

3 50 Kg 
Saúde e/ou Agricultura Deverá we transportado otTt carros fechados t 

NOBRE Ri 2333 Ri 	2 166.50 
refrigerados eis embalagens e temperaturas correta (I(rC ou de 
acordo coa o fabricante) e adequadas. respeitando a çaracterlsuça do 
produto. De modo que a embales,, riSo se apresentes, alteradas 

PtJNTO: condo 'em gordura. I&~ Embalem co., dados de 
ldentiíicaç$o do produto, marca do rahrlante. lota. vabdade, peso 
liquido e registo no Ministério da Saúde e/ou Agricultura Deverá ser 

4 40 Kg transportado em ano. iect,ados rehlgendoç em embalagens e REZENDE Ri 17 Ri 	71540 
tflpeflttfls Comias (10C Ou de acordo COS O fabricante) e 
adequadas. respeitando a caractarl.uca do produto. De modo que a, 
embalagens aio se apresentem alteradas. 

SALS1CH4t ontem de carne bovina, temperatura conservaço CC, 
prazo de validade 100 dias, tipo tradicional, caracterlflicas adicionais 
embalada e resfriada. Deve conter na embalagem data de fabr1ca30, 
peso liquido e registro no Ministério do Saúde e/ou Agrlculturt 

S 100 Kg Deverá ser 	transportado cm carro, 	rachados 	refrigerados, em COPAVEL Ri 7,33 Ri 	733.00 

embalagens e temperaturas corretas o adequadas, respeitando a 
característica do produto. De modo que a' embalagens aio ae 
apresentem estufadas ou alteradas, conslstSclo mole cio manchas 
esverdeada. 

OITO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E MÇSF.NTA CENTAVOS Ri 	8,217,60 

LOTE 12- EXCLUSIVO ME/EPP  
ITENS QUANT UNO RSPECIflCAÇAO DOS PRODUTOS MARCA V. UNIT. V. TOTAL J_ 

POLPA DE FRUTAS CONGELADAS: sabores variados (acerola, saju 
goiaba, 	manga) 	embalado 	em 	sacos 	plástIcos 	transparentes, 

000 una. 
resistentes 	e 	atôsdcos 	de 	tE8, 	corri 	identsticaçao 	do 	produto. 

CCfl R54,05 Ri 	4,050,00 
tab.ncrte, Informações nulricional,, prazo da validade e numero de 
ragistro 	no 	MAPA, 	livre 	de 	çon(.m.naçao 	ltatca, 	quimlca 	e 
mtaot:c!ôgica. 

1 SUCO DE FRUTA: de diversos sabores cc,centndos, de 1 qualidade, 
rendimento 5 lt,O 	com rotnto tdenuf'crdo o produto, data de 

4 t.soo cx esubalagea, peno de validade. em garrafa tons conteúdo de Soomi a CCPF Ri 1840 Ri 	27400.00 

c/ 06 	 com validade na, Inferior de 00 dias da data de 
entrega do ptdato. 

TRINTA MiL. SEISCENTOS E CINQUENTA Reais RI 	32450.00 

LOTE 14' acuisivo ME/EPP  

ITENS QUANT 1 	UNO ESPECIFICACÃO DOS PRODUTOS V. UØIT. V. TOTAL 

MACARRÃO MASSA OVOS 	AGUETt: si' 8 Farinha de Digo 
espedal e ovos, na proporção de 3 ovos por kg de produto, 
perfazendo um mlnisao de OASg de colesterol por kg de massa, e beta 
caroteno (proviriamina a) na proporção de 2000 a 4000 Ui por kg de 
produto seco. em embalem plástica, transparentes. Limpos e riSo 

1200 I(g v,Sados, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de BOM SABOR Ri 3,95 Ri 	4.740.00 

cooseraçlø. Não poderi ser úmida A embalagem devera contar 
externamente os dados de identificação. procedéncia. Informaste, 
nutrtc,oaais, número de lote. Quantidade do produto A embalagem, 

integra atótca vedada hermeticamente com peso de SOOg. com  
'a:idade não infenor de QO dias da data de entrega do produto 

: Q tjL 

BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ 1039443610001 66 CGF Ú tiO loSr 
RUA 1W PEREIRA  UMIOS. 252 ALTOS - SAIA 01 GUA)ÉRU - FO4TAIEZAJC! C!P 60845240 

rØeM/tAat: 32n.ssos/aou.laia/suo2.2 757 
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MACARRÃO PARA LASANhA: tipo pré•condo. em embalagem 
plauca. transparente, limpos. aio violado,. rv)islcnLos. insetos de 
matéria terrosa e em perfeito estado do cnnserv.,çfto 	Não poderá 

2 110 I'd 
estar úmida. A embalagem devera conter externamente os dados de 

ESTRELA 46.1:, RI 	731100 
identificaçio, procodencia, iniormaçan nulrirlonais, número de lote. 
quantidade 	do 	produto. 	A 	embalagem. 	ntegra 	atóxica 	vedada 
hermeticamente com peso de SOOg. com  validade Mc inferior d. 90 
dias da dali de entrega do produto. 

MASSA DE TRIGO COM FERMENTO: embalado em pacote plástico 

rio Kg 
transparente com identificaçlo do produto, date de e embalagem. 

DONA RENT) 4 300 RI 	570 
prazo de validade e peso liquido de 1Kg, cc' validade não inferior de 
'lo dIas da dita de enb'ega do produto 

MASSA DE TRIGO SEM FERMENTO: embalado em pacote ptastko 

4 150 Kg 
transparente com ,denti5caçao do produto, date de e embalagem. 

€l R$ 3.68 RI 	552,00 
prazo de validade e peso liquido de IK& com validade flo int.nor do 
90 dias da data ae entrega do produto 

SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS RS 	6,600,00 

LOTE *7' EXCLUSIVO ME/EPP  

iltI4S QIIANT UNI) ESPF.C1F1CAÇÃ0 DOS PRODUTOS MARCA V. UN1T. V. TOTAL 

1 1200 Pci 
RAPADURA: de 20g embalagem com 40 unidades, com validade nio 

SÃO iva Ri 9.78 Ri 	10336,00 
inferior de 90 dias da data de entrega do produto 

DOCE DE GOIABA: (rabada) em barra embaiagem plástica caiu 
2 1200. Pci identificação do produto, data de fabricado e prazo de validade. CCPF 1U2$0 RI 	3360D0 

contendo 20 unidades de ZOg cada. embalada uma a uma. 

TREZE MIL OITOCVI'TOS E NOVENTA E SEIS RAIAS RI 	2 3,$fl,0O 

TOTAL GLOSAL 	fl 	95.68340 

VALOR TOTAL DA PROPOÇT& R$ 95.68340 (NOVENTA £ CINCO MIL SEISCENTOS £ OITENTA E TRAI REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 

PREÇO CIF: 

VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 12 MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 NOVENTA. DIAS 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 

FORTÁLEZA(CF), 20 DE FEVEREIRO DE 2019. 

BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 10.394.43610001.66 CGF 06.370.705.5 

RUA JOSE PEREIRA BARROS. 252 ALTOS -  SALA 01 GuAJERU - FORTALEZA/CE . CtP:60641-240 
roNg/rAx: 32.76.6606/3035.7613/94462.2757 

VMAIL:com.rdalboavni.200901me11, com 

e. 
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'\ 	COMERCIAL LTDA 

CCMSSLOC4 LCTAÇ&O RUEIuAPdIIIiC#& 3€ HCJ7TÇ 
 

RaSGAS PR&UC'M. r XI)' 34 1 -SRP o. 

DATA €Hcí0AUCI'*ÇAO 18W2019 AS %384 

PRAJO3€ ENTREGA 3€ acanr3ccoMrrnvAL 

V$S.JCAZIE DA n3PCSTA 	iSW.TAI 3i45 

DXDOS At_*n$ &ffic DOSSJt AGNtA ITDZ-7 x CC 1225314 

-. 

PRAtO 3€ IGÉICA 3AATA3€ 	3€ 	ÇCS '2ifl)WS 

ATRAVÉS X PRESENTE C*0.WMOS VOEM SÇaSÃO AOS DITAMES DALI' "''O 520 CIE ))% S1'EUMOD( 2002 LI' N - 5 ~U SUAS POSTECPS A&?ERAÇG(5EASCLAU$AfSf 
tÇÕESP.V67*SC IDt¼ DA CTIØO tPRC7* 

XOJRO PARA, OS~ F#4" 	 €n 	tSTAC ILJCAS T03&S AS DL'ESASPSUaAS A  IflLGA DOS RaCCUTCS I'CLUSM AS OELACONADASCOM. 
€HCMGCG 100*4 TA8&MTASPR1V1O€'C1ARICS E OJTDS.TPSJTO6.TWS E T*F4 II*XLMN1 CVlÇMAVWSMATAS t. 0U*&0.(R fl.CIS SEaMEUGERALDIk 
wr,m?c* EtC FC4AZLIDA0E CW:. PARA OIJMSOJÉRQMIOSI PIflIZOSCMJ$ACOSA COIl'WMITF lOJA TMC*Ø $UC0$CINTA Cli aOflTU4NTF PÇLAEN1GA 
cos RajTOS 

DECLARO QuE TEMO MJCCGIECWC)cVTAQOÉ QAflAl 103ASASCÓ(SWITOASNC 

t&q,C$ ^ 0.1 W,POMWWNEWM FATQUE NUS LWECADE PARTICIPAR DESTA LCIIAÇAO 

CECL)RO ()JE TOCOS OS PRCtJ1CS C%ÉR'* SÂONOvOS SEU JW €0.1 P40 SO DE FI' P**Ç& RESLUAMURECONCI~NTO »aQlç:1n&rO j 

ADEOQACA 
• 

POS'A0E RaIÇÕS 

- •.,Ç*1,_ 	- 	 • • 	:- 
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4M ICASCAUSA E J.ISIROSA. SLMCASA IJUÇ.tA SEM ZONAS AAACL(CVAS 

	

13 	'500 	C 	CEASA L1*S lOCAS E Wil 	TEWYAX5 CLASSE ÇEMU É 'altos CC b'IsSIt 	Ri 
TIPO EXTRA PC W~ 01 07% 01 3€fl'IQ$Ç4$E LEVES PI!OCIS 
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PREGÃO PRESENCIAL t4°. 2019.01.24.1 - SRP - PROPOSTA DE PREÇOS 

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 

Proponente: ESQUINA DO FRANGO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTDA - ME 
CNPJ N°.: 05.369.05I000IO9 
Inscrição Municipal: 4352828 
Endereço: Rua Manoel Conrado de Sousa, N° 797 A - Zumbi - Horizonte/CE 
Fone: (85) 3336.22.84 

1. OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
contratações para Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza, descartáveis e inseticidas 
destinados à Cozinha Comunitária, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e Trabalho 
do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme 
especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 03 - AMPLA PARTICIPAÇÃO 
- 	 VR. 

ESPECIFICAÇÃO 	 1 UND. 1 QTDE. 'MARCA UNIT. R$ 
TOTAL R$ 'EM

CARNE BOVINA COM OSSO: animais sadios; 1 
de r qualidade; conter no máximo 5% de 1 1 	 1 
gordura e sebo; isenta de cartilagens, e conter no 
máximo 3% de aponevroses; com aspecto, cor, 	

1 Esquina 	
R$ 	R$ 

1. odor e sabor característico; embalada em saco 	
1.125 	do 

Frango 	
2,00 	13.500,00 

plástico; transparente, atóxico; resistente; pacotes 
primários de 01(um) kg. e secundário de lO (dez) 1 	1 

• 	
CARNE BOVINA CURADA: carne seca  
dessecada trazendo a vácuo embalagem plástica 1 	 Esquina 

2. primária de SOOgr e embalagem secundária de 1 Kg 	450 	do 	R$ 
20,00 	9.000,00 

1 

1kg, validade mínima de 90 dias da entrega do 1 	 Frango 

carne bovina; animais sadios; de 10  qualidade; 
patinho; moldo; conter no máximo 5% de 
gordura e sebo; Isenta de cartilagens, de ossos, e 

3.
conter no máximo 3% de aponevroses; com Kg 
aspecto, cor, odor e sabor característico; 
embalada em saco plástico; transparente, atóxico; 
resistentes; pacotes primários de 1 (um) a 05 
(cinco) kg. e secundário de lO (dez) kg (entrega 

Esquina 
1.125 	do 	R$ 	1 	R$ 

Frango 	
11,00 	12.375,00 

	

110  qualidade; conter no máximo 5% de gordura e ¶1 	 1 
sebo; isenta de cartilagens, e conter no máximo 	Esquina 

4. 1 3% de aponevroses; com aspecto, cor, odor e j Kg 1 1.125 j 	do 	
z825,0() 

sabor característico; embalada em saco plástico; 	 Frango 
transparente, 	atóxico; 	resistente; 	pacotes 1 	1 

1 orimários de Ol(um) kg. e secundário de lO (dez) 1 

ESQUINA DO FRANGO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOi LTDA - ME, CNPJ 05369.05I10001-09 
Rua Manod Conrado de Sota N* 79,7 - A - Zumbi - Hortzonte/CE 

Fone: (85) 3336.2284 



kgntrega diária)  
CARNE 	chS de dentro: animais sadios; 
i° 	de 	qualidade; 	conter 	no 	máximo 	5% 	de 
gordura e sebo; isenta de cartilagens, e conter no Esquina 

S. 
 máximo 3% deaponevroses; com aspecto, cor, 

1 
R$ 

odor e sabor característico; embalada em saco 
Frango 

20,00 	21500,00 
plástico; transparente, atóxico; resistente; pacotes 
primários de 01(um) kg. e secundário de lO (dez) 
kg. (entrega diária). 
CARNE SUtNk animais sadios; 1 1  de qualidade; 
conter no máximo 5% de gordura; isenta de 
cartilagens, 	e 	conter 	no 	máximo 	3% 	de Esquina 

6. aponevroses; com aspecto, cor, odor e sabor Kg 900 do 
12,00 10.800,00 

característico; 	embalada 	em 	saco 	plástico, Frango 
transparente, atóxico; resistente; pacotes de lO 
(dez) kg. (entrega diária).  

VALOR TOTAL DO LOTE 3    R$ 90.000,00 

LOTE 4 (COTA EXCLUSIVA ME!EPP  

ITEM ESPECIFICAÇÃO 	 UND. QTDE. MARCA 
VR. 

VIR.  
TOTAL 

UNIT. R$ 

CARNE SOVINA COM OSSO: animais sadios; 
de 	1° 	qualidade; 	conter 	no 	máximo 	50% 	de 
gordura e sebo; isenta de cartilagens, e conter no 

Esquina 
1. 

máximo 3% de aponevroses; com aspecto, cor, 1 	Kg 375 do R$ 
odor e sabor característico; embalada em saco 1 

Frango 
12,00 4.500,00 

 
plástico; transparente, atóxico; resistente; pacotes 
primários de 01(um) kg. e secundário de lO (dez) 
kg (entrega diária).  • CARNE 	SOVINA 	CURADA: 	carne 	seca 
dessecada trazendo a vácuo embalagem plástica Esquina 1 	R$ 

2. primária de SOOgr e embalagem secundária de Í 	Kg 150 	do 	
20,00 3.000,00 

1kg, validade mínima de 90 dias da entrega do Frango 
produto. (entrega quinzenal).  
CARNE SOVINA MOIDM 1° qualidade. Patinho: 
carne bovina; animais sadios; de 1° qualidade; 
patinho; 	moldo; 	conter 	no 	máximo 	5% 	de 
gordura e sebo; isenta de cartilagens, de ossos, e 1 

Esquina 
3. 

conter no máximo 3% de aponevroses; com 1 	Kg 1 375 	do 	R$ 
aspecto, 	cor, 	odor 	e 	sabor 	característico, 11,00 1 Frango 

4.125,00 
embalada em saco plástico; transparente, atóxico; 
resistentes; pacotes primários de 1 (um) a OS 
(cinco) kg. e secundário de iO (dez) kg (entrega 
diária).  
CARNE SOVINA PATINHO animais sadios; de - - 
r qualidade; conter no máximo 5% de gordura e 
sebo; isenta de cartilagens, e conter no máximo Esquina 

4. 3% de aponevroses; com aspecto, cor, odor e Kg 375 	do 	
9,40 7.275,00 sabor característico; embalada em saco plástico; Frango 

transparente, 	atóxico; 	resistente; 	pacotes 
primários de 01(um) kg. e secundário de lO (dez)  4 

ESQUINA DO FRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTDA - ME, CNPJ: 05369.0511000l-O9 
Rua Manoel Contado de Sousa, N°797 - A - Zumbi - Hortzonte/CE 
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kg (entrega diária).  
CARNE BOVINk chà de dentro: animais sadios; 
1 0 	de 	qualidade; conter 	no 	máximo5% 	de 1 
gordura e sebo; isenta de cartilagens, e conter no 1 Esquina 
máximo 3% de aponevroses; com aspecto, cor, 1 	

kg 375 	do  
R$ 

odor e sabor característico; embalada em saco odor Frango 	p 	20,00 7.500,00 
plástico; transparente, atóxico; resistente; pacotes 
primários de 01(um) kg. e secundário de 10 (dez) 

 kg. (entrega 
N
diária). 

CARNE SUA: animais sadios; r de qualidade; 
conter no máximo 5% de gordura; isenta de 
cartilagens, 	e 	conter 	no 	máximo 	3% 	de Esquina RI & aponevroses; com aspecto, cor, odor e sabor Kg 300 do 

12,00 3.600,00 
característico; 	embalada 	em 	saco 	plástico; Frango 
transparente, atóxico; resistente; pacotes de lO 
(dez) kg. (entrega diária).  

VALOR TOTAL DO LOTE 4 RI 30.000,00 

LOTE 07 (AMPLA PARTICIPACÃO) 

ITEM J 	ESPECIFICAÇÃO 	 IJND. QTDE. MARCA 
VR. UNlt 

VIL 
TOTAL 

FILE DE PEIXE DE ÁGUA SALGADA: peso 

1. 
mínimo de 1 	kg, em 	embalagem 	a 	vácuo, 

Kg 1.500 
Vital R$ 

validade mínima de 60 dias da entrega do r 1840 27.750,00 
produto. (entrega quinzenal).  
PEIXE ÁGUA DOCE TIPO CARA TILÁPIA: 

Casado R$ 2. fresco, 	peso 	mínimo 	de 	1 	kg, 	tratado 	sem 1Kg 1 	1.275 
Frango 11,96 15.249,00 

escamas ou vísceras (entrega quinzenal). 
VALOR TOTAL DO LOTE 7 R$42.999,00 

AÁ 	
LOTE 08 (COTA EXCLUSIVA MEIEPP) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. MARCA 
VIL VIL 

UNIT. RI TOTAL RI 
FILE DE PEIXE DE ÁGUA SALGADA: peso 

1. 
mínimo 	de 	1 	kg, em 	embalagem 	a 	vácuo, 

kg 500 
Vital R$ 

validade mínima de 60 dias da entrega do Mar 1840 9.250,00 
produto. (entrega quinzenal).  
PEIXE ÁGUA DOCE TIPO CARA TILAPIA: 

Casa do RI RI 2. fresco, 	peso 	mínimo 	de 	1 	kg, 	tratado 	sem 	kg 425 
Frango 11,96 5.083,00 escamas ou vísceras (entrega quinzenal). 

VALOR TOTAL DO LOTE 8 RI 14.333,00 

LOTE 09 (EXCLUSIVO ME/EI?) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTDE. MARCA 
UNm

VIL 
 R$ TOTAL R$ 

LINGUIÇA 	MISTA 	DEFUMADA: 	tipo RI 
portuguesa 	ou 	calabresa 	grossa 	vácuo 10.194,00 

1. embalagem plástica original, validade mínima de Kg 600 Rezende 
90 	dias 	da 	entrega 	do 	produto. 	(entrega 
quinzenal).  

2. LINGUIÇA TOSCANk 3kg em embalagem 1Kg 600 Rezende RI  

ESQUINA DO FRANGO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTDA - ME, CNPJ: 05369.0511000109 
Rua Manoc4 Contido de Sova, N797 - A - Zumbi - Horbn!CE 
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. éÍ 
NA 

- plástica original, validade mínima 

1 MISTURA PARA FEIJOADA: contendo 1 	1 	1 Esquina 
3 	

ingredientes básicos para feijoada, defumado e 	
1 
1 	1 1 

1 salgado variados, validade mínima de 90 dias da 	
Xg 1  400 1 	do 	1 

R$  
2,78 	5.112,00 

1 entrega do produto. 	 i 	
Frango 

Valor Global da Proposta: R$ 201.032,00 (Duzentos e um mil e trinta e dois reais) 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Validade do Registro de Preços: 12 (doze) meses. 

Entrega dos Produtos: De acordo com exigido no Termo de Referência e Edital. 

Declaro para os devidos fins que tios preços oferecidos estão lncluklas todas as despesas incidentes 
sobre o Fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à 
fabricação e transporte do objeto licitado. 

Horizonte/CE, 20 de fevereiro de 2019. 

" 	Rogério Cândido Alves 
Sócio Administrador 

ESQUINA DO FRANGO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LIDA - ME, CNPJ: 0536905I1000I-09 
Rua Mmcd Co~ de Sotia Pt 797 - A - Zumbi - HortzontelCt 

Fone: (85) 3336.2284 
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