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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°2019.01.24.1- SRP 

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

A Pregoeira do Município de Horizonte, designada através da Portaria N°505/2019 de 05 
de fevereiro de 2019, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso V, da Lei N.° 
8.666. de 21 de junho de 1.993, e suas posteriores alterações que a Comissão concluiu o 
julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.01.24.1 - SRP. declarando vencedoras do 
certame as empresas: DIMAIAS COMERCIAL LTDA.ME, vencedora do LOTE 01-R$ 
'8.350.00 (dezoito mil, trezentos e cinquenta reais). LOTE 02-R$ 31.295,00 (trinta e um mil, 
duzentos e noventa e cinco reais) e LOTE 13-R$ 25.094.00 (vinte e cinco mil, noventa e 
quatro reais)perfazendo o valor total de R$ 75.644.00 (setenta e cinco mil, seiscentos e 
quarenta e quatro reais); ESQUINA DO FRANGO COM. E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI 

LTDA-ME vencedora do LOTE 03-R$ 90.000,00 (noventa mil reais).LOTE 04-R$ 30.000.00 
(trinta mil reais).LOTE 07-R$ 42.999,00 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa e nove 
reais).LOTE 08- R$ 14.333,00 (quatorze mil, trezentos e trinta e três reais) e LOTE 09- R$ 
23.700.00 (vinte e três mil e setecentos reais)perfazendo o valor total de R$ 201.032,00 
(duzentos e um mil, trinta e dois reais); BOA VISTA COMERCIO LTDA - EPP vencedora do 
LOTE 05- R$ 26.490,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e noventa reais),LOTE 06-R$ 8.830.00 
(oito mil, oitocentos e trinta reais). LOTE 10-R$ 8.217,60 (oito mil, duzentos e dezessete reais 
e sessenta centavos),LOTE 12- R$ 31.650,00 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta 
reais),LOTE 14- R$ 6.600,00 (seis mil, e seiscentos reais)e LOTE 17-R$ 13.896,00 (treze mil, 
oitocentos e noventa e seis reais)perfazendo o valor total de R$ 95.688.60 (noventa e 
cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos); D.S PEREIRA DA SILVA-ME 

vencedora do LOTE 11- R$ 5.940.00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais),LOTE 16-R$ 
29.200.00 (vinte e nove mil e duzentos reais).LOTE 18- R$ 37.210,19 (trinta e sete mil, 
duzentos e dez reais e dezenove centavos) e LOTE 19- R$ 12.247,89 (doze mil, duzentos e 
quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) perfazendo o valor total de R$ 84.598,08 
(oitenta e quatro mïl, quinhentos e noventa e oito reais e oito centavos) e iosÉ JUAREZ 

SOARES FILHO-ME vencedora do LOTE 22 -R$ 17.599.20 (dezessete mil quinhentos e 
noventa e nove reais e vinte centavos), e tendo os mesmas atendido a todos os requisitos 
do Edital, vem ADJUDICAR, nos autos do processo licitatório na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N° 2019.01.24.1 - SRP o Objeto Licitado em favor das empresas: DIMAIAS 

COMERCIAL LTDA-ME, ESQUINA DO FRANGO COM. E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTDA-

ME, BOA VISTA COMÉRCIO LTDA - EPP , D.S PEREIRA DA SILVA-ME e JOSÉ JUAREZ SOARES 

FILHO-ME por terem as mesmas apresentado as propostas mais vantajosa para esta 
Administração Municipal. para que produza os efeitos legais e jurídicos pertinentes, 
conforme itens especificados abaixo: 



e 

E 

0  PREFEITURA DE 
qHORIZONTE 

I,t• 1 - EXCLUSIVO ME/EPP 
EMPRESA: DIMAIA'S COMERCIAL LTDA-ME 

Valor Valor 

Hem Especificações Unld. Qtd,. Marca 

llnit. Total 

ABACAXI 	PÉROLA: 	fruto 	in 	natura, 	tipo 
abacaxi, 	espécie 	comum, 	características 
adicionais com coroo e peso médio de 1000 R$1,97 R$ 1.576,00 

1. g, sem donos físicos e mecânicos oriundos do Unia 800 Ceasa 
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. 

2 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem 2.000 Ceosa 

1.90 R$ 3.800.00 
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transportes, ausência 
de sujidades, parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento.  
LARANJA PtRA: (casco liso e lustrosa, sem 
casca 	murcha, 	sem 	zonas 	amolecidos, 

3. 
úmidas, matadas e sem cheiro fermentado) Kg 1.500 Ceoso 

1 , 9 2 $ 28&00C 
classe 05 (lórnm é menos de 81 mm) tipo extra, 
no máxima de 07% de defeitos graves e leves 
permitidas. 
UMÃO: selecionado em condições adequada R$ 4,00 R$ 400.00 

4. para o consumo, com ausência de sujidades, Kg 100 Ceasa 
parasitas e larvas.  
MAÇA: in natura, espécie nocional, aplicação 
alimentar, sem danos físicos e mecânicos $ 4.60 R$ 5980,00 

S. oriundos do manuseio e transportes, ouséncici Kg 1.300 Ceaso 
de sujidades. parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento.  
MAMÃo: 	in 	natura, 	espécie 	papala, 
características adicionais classificação: A, sem 

6. 
donos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do Kg 900 Ceasa 

1.30 R$ 	.170.00 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 
sujidades. parostas, armações  e sinais de 
apodrecimento.  
MELANCIA: 	in 	natura, 	espécie 	redonda, 
características adicionais classificação: A. sem 

7. 
danos 	físicos 	e 	mecânicos 	oriundos 	do Kg 800 Coo 50 

1 	g R$ 94 4.00 
manuseio 	e 	transportes, 	ausência 	de 
sujidades. 	parasitas, armações e sinais de 
apodrecimento.  
MELÃO JAPONÉS; classe (de 0.800 Kg e 1.000 
kg), tipo extra no máxima 05% de defeitos R$ 2,00 R$ 1.600.00 

8. graves e leves permitidos, sem motos, sem kg 800 Ceasa 
casca murcha ou matada e sem manchas 
escuras. 1 

a 
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VALOR TOTAL DO LOTE 1 	 f 	1 	R$ 18.350,00 

Lote 2 - EXCLUSIVO ME/EPP 
EMPRESA: DIMAIAS COMERCIAL LTDA-ME 

Valor Valoi 

Item Especificações Unld. Qtde. Marca 

Unit. Total 

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

1.80 R$ 1  .26000 
manipulação, a transporte e a conservação kg 700 Ceasa 
em corações adequados para o consumo. 
Com ausincia de sujidades. parasitas e larvas.  

ALFACE 	CRESPA: 	fresca, 	de 	primeira 
qualidade, 	folhas 	integras 	e 	firmes, 	sem 
resíduo de agrolóxico. em caixas plásticas R$ 0,80 R$ 1 .200.00 

2. 
vazados 	limpas 	com 	identificação 	do 

Unid 1 .500 Ceasa 

produto. 	livre 	de 	contaminação 	física. 
química e microbiológica.  
BATATA 	DOCE: 	isenta 	de 	enfermidades, 
parasitas 	e 	aras, 	sem 	danos 	físicos 	e 

3. 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 

Kg 1.000 Ceasa 
R$ 2.25 R$ 2.250.00 

livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser 
prioritariamente 	orgânicos 	e/ou 
agroecclógicos.  
BATATA INGLESA: extra, lisa, firme e compacta. 
devendo ser grcúao. senta de enfermidades. 
parasitas e larvas, material terroso e sujidades. R$ 3,60 R$ 7.200.00 

4. sem danos físicos e mecânicos oriundos do Kg 2.000 Ceasa 
manuseio e transporte. tive de resíduos de 
fertilizantes. 	devendo 	ser 	priositariomente  
orgânicos e/ou agroecolóQicas.  
BETERRABA: sem folhas, de primeira qualidade, 
bu bos de tamanho médio, uniforme, sem 

Kg 800 Ceasa 
R$ 2,50 R$ 2.000.00 

ferimentos ou deleites sem corpos estranhos 
ou terra aderidos 6 superfície externa.  
CEBOLA PÉRA: de primeiro, sem rama, fresco 
compacta e firme sem lesões de origem física 
ou mecânica, sem perfurações e cortes sem R$ 2.80 R$ 3.360.00 

6. 
manchas 	com 	tamanho 	e 	coloração 

Kg 1.200 Ceasa 

uniformes, 	isenta 	de 	sujidades 	parasitas 	e 
larvas.  
CEBOLA ROXA: de primeiro, sem rama, fresca 
compacta e firme sem lesões de origem física 
ou mecânica, sem perfurações e cortes, sem 1,99 R$ 995.00 

7. Kg 500 Ceoso 
manchas, 	com 	tamanho 	e 	coloração 
uniformes, 	isenta 	de 	sujidades, 	parasitas 	e 
laivos.  
CENOURA: esoecial de primeira, sem rama, 
tresco 	compacta 	e 	firme 	sem lesões 	de 
origem física ou mecânico sem rachaduras e 
cortes com tamanho e coloração uniforme. Kg _ 1 .S___ Ceasa 

R$ 2.50 R$ 2.500.00 
Devendo ser graCida. sem danos físicos e 
mecânicos 	oriundos 	da 	manuseia 	e 
transportes, ausência de sujidades, parasitas. 

_____ armações e sinais de apodrecimento. 1 



e:.. 
Ç 	PREFEITURA DE 

HORIZONTE 	
ÇP,ina 

CHEIRO VERDE: (cebolinha verde, e coentro), 
sendo: 	primeira 	qualidade: 	tamanho 	e 
coloração 	uniformes: 	bem 	desenvolvidos: 
firme 	e intactos: 	isentos de enferrnidodes, 
material terroso e umidade externa anormal; 

M aço 4 2.400 Ceasa 
R$ 075 '1  '.800.00 

livre 	de 	resíduos 	de 	fertilizantes, 	sujidades, 
parasitas 	e 	larvas; 	sem 	danos 	físicos 	e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte: 
pesando 	aproximadamente 	0.1 SOkgs 	por 
maço.  
CHUCHU: de primeiro qualidade, selecionado, 
consistente ao 	toque e isento de partes 

10 amassados ou batidas. (sento de manchas. 800 r oso  a 
R$ 1,60 R$ 1.440.00 

- machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem 
ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade.  
PEPINO: de primeira qualidade, selecionado, 
consistente ao 	toque e isento de partes 
amassadas ou batidas. Isento de manchas. Kg Ce  

R$ 1.84 R$ 920,00 
• machucoduras, bolores, sujidades, ferrugem 

ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade.  
PIMENTA DE CHEIRO: tamanho e coloração 
uniformes, 	isento 	de 	partes 	amassadas, R$ 600 R 30000 

12. manchas, bolores, sujidades. ferrugem e outros Kg 50 Ceasa 
defeitos Que possam alterar o sua aparência e 
qualidade.  _________ 
PIMENTÃO 	VERDE: 	frutos 	bem 	formados. 
íntegros, 	medindo 	de 	10 	a 	IS cm 	de 

IS 
comprimentos, sem danos físicos e mecânicos 1(9 500 ceasa R$ 3,00 R$ 1.500,00 
oriundos do manuseio e transportes, ausência 
de s4dodes, parasitas, armações e sinais de  
apodrecimento.  
REPOLHO BRANCO: extra, fresco, tamanho e - 

coloração uniformes, firme e compacto, livre 

14 
de 	resíduos 	de 	fertilizantes, 	isento 	de Unid aoo Ceasa 

R$ 3.90 R$ 3.120.00 
enfermidades, 	parasitas 	e 	larvas, 	material 
terroso 	e 	sujidades, 	sem 	danos 	físicos 	e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.  
TOMATE VERMELHO: tamanho e colocação: 
uniformes, 	características: 	produto 
selecionado consistente ao toque e isento de Rt 2,90 R $ 	45000 4' 

IS. portos 	amassadas 	ou 	batidas. 	Isento 	de Kg 500 Ceasa 
manchas, machucaduras. bolores, sujidades. 
ferrugem ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade.  

R$ 31.295.00 
VALOR TOTAL DO LOTE 2 

Late 3 ' AMPLA PARTICIPAÇÃO 
EMPRESA: ESQUINA DO FRANGO COM. E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTDA-ME 

Valor Valor 

tem Especificações 	 unld. Qtde. Marca 

Untt. Total 

'1' 



ON 

e. 
PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

CARNE SOVINA COM OSSO: animais sadios: de 
1 0  qualidade: 	conter no 	máximo 	5% oe 
gordura e 	sebo: 	isenta 	de 	cartilagens, 	e 
conter no máximo 3% de aponevroses; com 

Esquina do R$ 12,00 aspecto. 	cor, 	odor 	e sabor característico: kg 1.125 13.500.00 
embalada em soco plástico: 	transparente. Frango 

atóxico: 	resistente: 	pacotes 	primários 	de 
01 lum) 	kg. 	e 	secundário 	de 	lO 	(dez) 	kg 
(entrega diária).  
CARNE 	SOVINA 	CURADA: 	carne 	seco 
dessecado trazendo a vácuo embalagem 

2 
plástica primária de SCOgr e embalagem kg 450 

Esquina do R$ 20,00 R$ 9.000,00 
secundária de 1kg. validade mínima de 90 Frango 
dias 	da 	entrego 	do 	produto. 	(entrega 

_____ quinzenal).  
CARNE SOVINA MOÍDA: 1 0  qualidade. Patinho: 
carne bovino: animais sadios: de 10  qualidade: 
patinho; moído: conter no máximo 5% de 
gordura e sebo: isenta de cartilagens, de 

3. ossos, 	e 	conter 	no 	máximo 	3% 	de kg 1.125 
Esquina do R$ 11,00 

12.375,00 
aponevroses: com aspecto, cor, odor e sabor Frango 
característico; embalada em saco plástica; 
transparente, 	atóxico: 	resistentes; 	pacotes 
primários 	de 	1 	(um) 	a 05 	(cinco) 	kg. 	e 
secundário de 10 (dez) kg entrega diáriat. 
CARNE SOVINA PATINHO: animais sadios; de 10 

qualidade: conter no máximo 5% de gordura 
e seco: isento de cartilagens, e conter no 

4. 
máximo 3% de aponevroses; com aspecto, kg 1.125 Esquina do R$ 19.40 

21.825,00 
cor, odor e sabor característico; embalada Frango 
em 	saco 	plástico; 	transparente, 	atóxico: 
resislente; pacotes primários de 01 (um) kg. e 
secundário de ID (dez) kg (entrega 	óla).  
CARNE 	SOVINA: chá de dentro: animais 
sadios: 1° de qualidade; conter no máximo 5% 
de gordura e sebo; isento de cartilagens, e 
conter no máximo 3% de aponevroses; com Escuno do P$ 2C.CO 

S. aspecto, cor, 	odor e sabor característico: kQ '25 Frango 22.500,00 
embalada em saco plástico; transparente, 
atóxico; 	resistente: 	pacotes 	primários 	de 
01(um) 	kg. 	e 	secundário de 	lO 	(dez) 	kg. 
(entrega diário).  
CARNE SUINA; animais sadios: 1 0  de qualidade: 
conter no máximc 5% de gordura: isenta de 
cartilagens, 	e 	conter no máximo 3% de Esquinado R$ 12,00 

6. aponevroses: com aspecto, cor, odor e sabor kg Frango 10.800.00 
característico; emoolada em soco plástico; 
transparente, atóxico: resistente: pacotes de 
lO (dez) kg. (entrega diária).  

R$ 90.000,00 
 VALOR TOTAL DO LOTE 3 

Lote 4 COTA EXCLUSIVA ME/EPP 
EMPRESA: ESQUINA DO FRANGO COM. E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTOA•ME 

Item 1 	 Especificações 	 1 UnId. 1 Qtde. 1 	Marca 	1 Valor 1 	Valor 
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Unit. Total 

CARNE SOVINA COM OSSO: animais sadios; de 
10  qualidade: conter no máximo 5% de 
gordura 	e 	sebo; 	isenta de cartilagens, 	e 
conter no máximo 3% de aponevroses; com 

1. aspecto, cor, odor e sabor característico; kg 375 Esquina do R$ 1200 R$ 4.500,03 

entalada em saco plástico; transparente. Frango 

atóxico; 	resistente; 	pacotes 	primários 	de 
01 (um) 	kg. e secundário de 	10 	(dez) 	kg 
(entrego diÕria).  
CARNE 	SOVINA 	CURADA: 	carne 	seco 
dessecada trazendo a vácuo embalagem 

2 plástica primário de 5009r e embalagem 50 Esquina do R$ 20.00 RI, 3.000.00 
secundário de 1kg. validade mínima de 90 Frango 
dias 	do 	entrego 	do 	produto. 	(entrega 
quinzenaI.  
CARNE SOVINA MOIDA: 1° qualidade. Patinflo: 
carne bovino; animais sadios; de 1 0  qualidade; 
patinho; moído; conter no máximo 5% de 
gordura e sebo; isenta de cartilagens, de 

3. 
ossos, 	e 	conter 	no 	máxima 	3% 	de 

kg 375 Esquina do R$ 11.00 R$ 4.125,00 
aponevroses: com aspecto, cor, odor e sabor Frango 
característico: embalada em saco plástico: 
transparente, 	atóxico: 	resistentes: 	pacotes 
primários 	de 	1 	(um) 	o 05 	(cinco) 	kg. 	e 
secndá'io de lO dez) kg (entrega diário).  
CARNE SOVINA PATINHO: animais sadios; de ) 0  

quolidace; conter no máximo 5% de gordura 
e sebo; isenta de cartilagens, e conter no 

4. máximo 3% de aponevroses: corri aspecto, kg 375 Esquina do R$ 19,40 RI, 7.275.00 
cor, odor o sabor característico: embotada Frango - 

em 	saco 	plástico; 	transparente, 	atóxico; 
resistente: pacotes primários de 0I(um) kg. e 
secundário de 10 (dez) kg (entrega diária).  
CARNE 	SOVINA: 	chã 	de 	dentro: 	animais 
sadios: 1 0  de  qualidade; conter no máximo 5% 
de gordura e sebo: isenta de cartilagens, e 
conter no máximo 3% de aponevroses; com Esquina do RI, 20,00 RI, 7.500,00 S. aspecto, cor, odor e sabor caracteríslico; kg 
embalado em saco plástco: transparente. "rongo 

atóxico; 	resistente; 	pacotes 	primários 	de 
01(um) 	kg. 	e secundário de 	lO (dez) 	kg. 
íentrego diário).  
CARNE SUNA: animais sadios: 1 0  de qualidade: 
conter no máximo 5% de gordura; isenta de 
cartilagens, 	e conter no máximo 3% de Esquinado RI, 12.00 RI, 3.600.00 

6. aponevroses; com aspecto, cor, odor e sabor kg 300 Frango característico; embalada em saca plástica; 
transparente, atóxico; resistente; pacotes do 
10 (dez) kg. (entrega diária).  

VALOR TOTAL DO LOTE 4 
RI, 30.000.00 

Mãs 
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Lote 05 - AMPLA PARTICIPAÇÃO 
EMPRESA: BOA VISTA COMÉRCIO LTDA - EM' 

Valor Valor 

Item Especificações Unld. Qtd.. Marca 

UnIt. Total 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO: frango semi - 

processado; de 	1 0  qualidade: peito sem 
ossos 	e 	sem 	pele; 	portes 	inteiros: 	sem 
tempero; 	característico: 	sem manchas e 
parasitas: acondicionado em saco plástico 11,16 R$ 16.740,00 

1. 9 . ::i B anosa  
transparente: 	atóxico; 	resistente: 
embalagem 	primária 	pesando 	entre 	1 
(um)kg; e secundária pesando IO(dez) kg.. 
validade mínima de 90 dos da entrego do 
produto. (entrega quinzenal).  
SOBRE COXA DE FRANGO: frango serrü - 

processado: de 1° qualidade: sob'e-coxa: 
partes inteiras: sem tempero: congeladas; 
com 	aspecto, 	cor, 	odor 	e 	sabor 
característicos; sem manchas e parasitas; 

2 
acondicionado 	em 	saco 	plástico kg . 1.500 o  5 nasa 

R$ 6.50 R$ 9.750.00 

transparente: 	atóxico; 	resistente; 	pesando 
entre 	100 	a 	150 	g. 	por 	unidade, 	em 
embalagem primária, e 10 (dez) kg em 
embalagem secundário, validade mínimo 
de 90 dias da entrega do produto. (entrega 
quinzenal) 1 

R$ 26.490.00 
VALOR TOTAL DO LOTE 5 

Lote 06 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP 
Empresa BOA VISTA COMÉRCIO LIDA - EPP 

Valor 1 	Valor 

Item 
	

Especificações 

Unit. 	1 	Total 

FILE DE PEITO DE FRANGO; frango semi - 
processada: de 1° qualidade: peito sem 
ossos e sem pele: partes inteiras: sem 
tempero; característico; sem manchas e 

1. 	
parasitas: acondicionado em soca plástico 	

k 	 n asa 	
R$ 11.16 	R$ 5580.00 

transparente: 	atóxico: 	resistente; 	
o  

embalagem primária pesando entre 1 
(unljkg: e secur'dár 4a pesando 10(dez) kg_ 
validade minima de 90 dias da entrega do 
produto. (entrega quinzenal).     
SOBRE COXA DE FRANGO: frango semi - 
processado: de 1° qualidade; sobre-coxa; 
partes inteiras: sem tempero: congeladas; 

2 	
com ospecto, cor, odor e sabor 	

kg 	500 	B nasa 	
R$ 6.50 	RI 3.250.00 

característicos: sem manchas e parasitas; 	
o  

acondicionado 	em 	soco 	plástico 
transparente; atóxico; resistente; pesando 
entre 100 a 150 o. por unidade, em 	 _____ 
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embalagem primária, e lO (dez) kg em 
embalagem secundária, validade mínima 
de 90 dias da entrega do produto. [entrego 

VALOR TOTAL DO LOTE 6 
	 R$ 8.830,00 

Loto 07 	AMPLA PARTICIPAÇÃO 
EMPRESA: ESQUINA DO FRANGO COM. E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTDAME 

Valor Valor 

Item Especificações Unld. Qtde. Marco 

UnIt. Total 

FILÉ DE PEIXE DE ÁGUA SALGADA: peso mínimo 
de 1 kg, em embalagem o vácuo, validade 1  500 Vi'aI Mar 

P$ 18.50 R$ 27.750.00 
 

mínima de 60 dias da entrega do produto. 
(entrega quinzenal). 
PEIXE ÁGUA DOCE TIPO CARA TILÁPIA: fresco. 

Cosa do R$ 11.96 R$ 15.249.00 
2, peso mínimo de 1 kg, tratado sem escamas ou kg 1.275 

FrQigo 
vísceras (entrega auinzenal).  

R$ 42.999.00 
 VALOR TOTAL DO LOTE 7 

Loto 08- COTA EXCLUSIVA ME/EPP 
EMPRESA: ESQUINA DO FRANGO COM. E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTDA-ME 

Valor Valor 

Item Especificações Unld. Qtde. Marca 

Uni. Total 

FILÉ DE PEIXE DE ÁGUA SALGADA: peso n1Çnno 
de 1 kg, em embalagem a vácuo, validade 

kg 500 Vital Mar 
R$ 18,50 R$ 9.250.00 

 
minirna de 60 dias da entrega do produto. 
Centreao quinzenal).  
PEIXE IGUADOCE TIPO CARA TILÁPIA: fresco. 

Cosa do R$ 11.96 R$ 5.083,00 
2. peso minftno de 1 kg, trataao sem escamas ou kg 425 

Frango 
vísceras (entrega quinzenal). 

R$ 14.333,00 
VALOR TOTAL DO LOTE 8 

Lote 09 . EXCLUSIVO ME/EPP 
EMPRESA: ESQUINA DO FRANGO COM. E DISTRIBUIDORA DE AVES E BOI LTDA-ME 

Valor Valor 

Item Especificações UnId. Qtde. Marca 

Uni. Total 

LINGUIÇA MISTA DEFUMADA: tipo portuguesa ou Rt 1699 
1. calabresa grossa vácuo embalagem plástica kg 600 Rezende " 	 ' 00 

::]:

1 _____ oinaI. validade ntma de 90 dias do entrego ______ _____ __ 



ai 
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da produto. (entrega quinzenal). 

LINGUIÇA TOSCANA: 	3k9 em 	embalagem 
R$ 13,99 R$ 8.394.00 

 2. plástica original, validade mínimo de 90 dias da kg 600 Rezende 
entrega do produto. (entrega quinzenal).  
MISTURA 	PARA 	FEIJOADA: 	contendo 

3 
ingredientes básicos poro Feijoada, defumado e 

kg '.03 
Esquina do R$ 12,78 R$ 5.112.00 

salgado variados, validade minimo de 90 dias Frango 
do entrego do produto.  

VALOR TOTAL DO LOTE 9 
R$ 23.700.00 

 

Lote 10- EXCLUSIVO ME/EPP 
Empresa: BOA VISTA COMÉRCIO LTDA - EPP 

Valor Valor 

Item Especificações UnId. Qtde. Marca 

Unli. Total 

QUEIJO COALHO: produto que se obtém por 
coaguação do leite por meio da coalho ou 
outras enzimas coagulantes apropriados por 
processo tecnologicamente adequado e de kg 50 Farrilk  

R$ 26.93 R$ 1.346,50 
acordo com "NORMAS HIGIÉNICAS-SANITÁRIAS 
DE 	ELABORAÇÃO*'. 	Embalado 	em 	soco 
transparente contendo data de fabricação e 
validade.  
MACAXEIRA PRÉ-COZIDA: congelada, tamanho. 
médio (1009 o unidade) de primeiro qualidade. R$ 6.08 R$ 4.256,00 

2. integras, em socos plásticos transparentes de kg 700 CCPF 
02Kg. validade mínfrna de 90 dias da entrega 
do produto.  
MUSARELA: fatiado, embalagem com dados de 
identiticaçôo, 	data 	de 	fobdcaçÕo 	e 	de 
validade, peso liquido e registro no Ministério da 
Saúde 	e/ou 	Agricultura. 	Deverá 	ser 

3 
transportado em castos fechados refrigerados. 

kg 50 Nobre 
R$ 23,33 R$ 1.166.50 

em embalagens e temperaturas corretas (10 0c 
ou de acorda com o fabricante) e adequados, 
respeitando a características do produto. De 
modo que os embalagens não se apresente 
alteradas. 
PRESUNTO: 	cozido 	sem 	gorduro 	fatiado. 
Embalagem com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, lote, validade. 
peso liquida, e registro no Ministério da Saúde 

4. 
e/ou Agricultura. Deverá ser transportado em 

kg 40 Rezende 
R$17.89 R$715.60 

 
carros fechados reMgerodos, em embalagens e 
temperaturas corretas (10 0c ou de acordo com 
o Fabricante) e adequadas, respeitando a 
característicos do produto. De modo que os 
embalagens não se apresente alterados. 
SALSICHA: origem carne bovino, temperatura 
conservação 4°C, prazo validade 180 dias, tipo R$ 7.33 R$ 733,00 

5. tradicional, características adicionais embalada kg 100 Copavel 
e resfriada. Deve conter na embalagem data 
de 	fabricação, 	pesa 	liquido 	e 	registro 	no  

LI 



o 
PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

"Páaina 

Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados. 
em embalagens e temperaturas corretas e 
adequados, respeitando o característicos do 
produto. De modo que os embalagens não se 
apresente estufadas ou alteradas, consistência 

VALOR TOTAL DO LOTE 10 
R$ 8.217.60 

Lote 11 	EXCLUSIVO ME/EPP 
EMPRESA:D.S PEREIRA DA SILVA-ME 

Valor Valor 

Item Especificações UnId. Qtde. Marca 

Unit. Total 

OVOS 	DE 	GALINHA: 	tipo extra, 	classe 	A. 
branco. O prodjo deve apresentar casco R$ 9,90 R$ 5.940.00 
áspera, poroso, fosca, seca e limpo; não banaejo 600 São José 
devem 	conter 	rachaduras; 	bandeja 	de 
pap&ão com 30uridodes.  

R$ 5.940.00 
 VALOR TOTAL DO LOTE 11 

Lote 12 - EXCLUSIVO ME/EPP 
Empresa: BOA VISTA COMÉRCIO LTDA - EPP 

Valor Valor 

Item Especificações Unld. Qtde. Marca 

UnIt. Total 

POLPA 	DE 	FRUTAS 	CONGELADA: 	sabores 
variados 	(acerola, 	caju, 	goiaba, 	manga). 
embalada em sacos plásticos transparentes, 
resistentes 	e 	atóxicos 	de 	1Kg. 	com Rt 405 R 4.050.00 
identificação 	do 	produto. 	fabricante. 1-1

1;d CCC CCPF 
informações nuluicionois, prazo de validade e 
número 	de 	registro 	no 	MAPA. 	Livre 	de 
contaminação 	fWrca, 	quinto 	e 
microbiológica.  

SUCO 	DE 	FRUTA: 	de 	diversos 	sabores 
concentrados, de P qualidade, rendimento 
de 5 lítros. com  rótulo identificando o produto. 

' 18,40 
2. data de embalagem, prazo de validade, em cx 1.500 CCPF 27.600.00 

garrafas com conteúdo de SOOmI cx c/ 06 
unid, com validade não interior de 90 das do 
dato de enirego do produto. 

R$31.650,00 
VALOR TOTAL DO LOTE 12 
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Lote 13- EXCLUSIVO ME/EPP 
EMPRESA: DIMAIAS COMERCIAL LTDA-ME 

Valor Valor 

Item Especificações Unld. Qtde. Marco 

UnIt. Total 

AÇÚCAR REFINADO: granulado, embalagem 
primário 	em 	sacos 	plásticos 	inviolados 	de 
10009, 	livre 	de 	impurezas, 	insetos 	ou 

R$ 2.25 R$ 2.475.00 
1. microorgonismos 	que 	possam 	tornálo kg 1.100 Forpan 

impróprio para consumo ou comprometam o 
armazeramento, Validade mínima de 90 dias 
da data de entrega do produto. 
ARROZ 	TIPO 	1: 	classe 	longo 	banca. 
embalagem 	primário 	de 	1 000g. 	Livre 	de 
insetos e impurezas que comprometam a R$ 2.73 R$ 4 

2. consumo ou a armazenamento. Com  registro kg 1.500 Rampinelli 
no Ministério da Agricultura com validade não 
inferir de 6 meses da dota de entrega do 
produto.  
ARROZ TIPO 1: classe longo fino parboniflzodo, 
embalagem 	primária 	de 	10009. 	Livre 	de 
nsetos e impurezas que comprometam o 

R$ 265 R$ 609500 
3. consumo ou o armazenamento. Com  registro kg 2.300 Rampinetli 

no Ministério da Agricultura Com validade nâo 
inferir de 6 meses da dato de entrego do 
produto.  
FEIJÃO FRADINHO MACASSAR: de corda) tipo 

de i ° qualidade embalado em pacotes de 
plástico transparente com identificação do 

R$ 390 R$ 3.900.00 
4. produto, data de embalagem, prazo de kg IODO "ecioso 

validade e peso liquido de 1 Kg, com validade 
não inferior de 90 dias da data de entrego do 
oraduto.  
FEIJÃO MULATINHO: tipo 1. ae 1 0  q.olidade 
embalado 	em 	pacotes 	de 	plástico 
transparente com identificação cio produto. 

R$ 4.99 Rt 3.493.00  4' 
S. data de embalagem, prazo de validade e kg 700 Precioso . 

peso líqçido de 	1 	1(9, com validade nõa 
inferior de 90 dias da data de entrego do 
produto.  
FEIJÃO 	PRETO: 	tipo 	1 	de 	10 	qualidade 
embalado 	em 	oacoes 	de 	plástico 
transparente com identificação do produlo, R$ 5.39 R$ 2 156 00 

6. data de embalagem, prazo de vaidade e kg 400 Precicso 
peso Kquido de 1 Kg, com validade não 
inferior de 90 dias da data de entrega do 
produto.  
FARINHA 	DE 	MANDIOCA 	SECA: 	fino 
beneficiada, 	branca 	tipo 	1, 	de 	primeira 
Qualidade embalados em pacotes de plástico 

7 
'ransparente com identificação do produto. 

k g 800 Camilo 
R$3,60 R$2.880.00 

dota de embalagem, prazo de validade e 
pesa liquido de 	1 	Kg, com validade não 
inferior de 90 càas do dato de entrega do 
produto. 1 

R$ 25.094,00 
VALOR TOTAL DO LOTE 13 

—À 
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Lote 14 . EXCLUSIVO ME/EPP 
Empresa: BOA VISTA COMÉRCIO LTDA - EPP 

Valor Valor 

Item Especificações UnId. Qtde. 	Marca 

Unit. Total 

MACARRÃO MASSA OVOS ESPAGUETE: n°  8. 
Farinha de 'ego especial e ovos na proporção 
de 3 ovos por kg de produto, perfazendo um 
mínimo de 0.459 de colesterol por kg de 
massa, e beta caroteno (pró-vitamina a) no 
proporção de 2000 a 4000 ui por kg de 
produto 	seco, 	em 	embalagem 	plástica. 
transparentes, limpos, não violadas, resistentes. 

isentos 	
de 	matéria 	terroso 	e 	em perfeito 

k Bom 	aí B 	Sob  
R$3.95 R$4.740.00 

estado de conservação. Não poderá estar 
úmida. 	A 	embalagem 	deverá 	cante' 
externamente 	os 	dados 	de 	identificação. 
procedência, 	informações 	nutricionais. 
número de 	lote, 	quantidade do produto. 
Embalagem 	integra. 	at6xlca, 	vedado 
hermeticamente com peso de SODg, cor' 
validade não inferior de 90 dias da data de 
entregada pradu'o.  
MACARRÃO PARA LASANHA: tipo pré-cozida, 
em 	embalagem 	plástica, 	transparentes, 
urnpos, não violados, resistentes, isentos de -- 
matéria terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Não poderá estar úmida. A 

2 
embalagem deverá conter externamente as 

120 rstrea R$ 6,15 	R$ 738,00 

dados 	de 	identificação, 	procedência, p 

informações 	nutricionais, 	número 	de 	lote, 
Quantidade do produto. Embalagem integra, 
atóxica, vedada hermeticamente com peso 
de 500g. com  validade não Inferior de 90 dias 
do dota de entrego do produto.  
MASSA DE TRIGO COM FERMENTO: embalado 
em 	pacote 	plástico 	transparente 	com 

3. 
identificação 	do 	produto, 	dota 	da kg 150 	Dona Benta 	

R$ 3.80 R$ 570. 
embalagem, prazo de validade e peso líquida 

 

de 1Kg. com  validade não inferior de 90 dias 
do data de entrega do produto. 
MASSA DE TRIGO SEM FERMENTO: embalado 
em 	pacote 	plástico 	transparente 	com 

4 
identificação 	do 	produto, 	data 	da 

k g 150 	D 	Bento 	
R$ 3.68 	R$ 552. 

Dono en 
embalagem, prazo de validade e peso líquido 
de 1Kg. com  validade não inferior de 90 dias 

data de entrega do produto. 1 _________ 
R$ 6.600.00 

VALOR TOTAL DO LOTE 14 

Lote 16 - EXCLUSIVO ME/EPP 
EMPRESA:D.S PEREIRA DA SILVA-ME 

Item 
	

Especificações 
	

Unld. 1 Qtde, 1 Marca 1 Valor 1 	Valor 



PREFEITURAM 

Unit. Total 

ALHO 	ROXO: 	de 	primeira. 	sem 	a 	réstia. 

1. 
Embalagem de 1kg com identificação do 

Kg 450 Ceasa 
R$ 78.00 R$8.100,00 

produto, 	marca 	do 	fabricante, 	prazo 	de 
validade e peso liQ'.JICIO.  

2. AÇAFRÃO: desidratado, embalagem com 50g PcI CC Imperial 
R$ 2.70 R$ 1.080.00 

ADOÇANTE 	LIQUIDO: com 	lOOmI. 	Validade R$3.42 R$ 171.00 
3. mínima de 90 dias da data de entrego do Unid 50 Moi'atá 

oroduto. Registro Ministério da Saúde. 

R$2.70 R$810.00 
ALECRIM: desci':ao, embcagem com 509. PCt 300 Imperial 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM: acidez Max 
0.5% com 200M. Validade mirbima 24 meses dias R$ 12,69 R$ 1.522.80 

S. da dota de fabrica não superior a 30 dias da II 120 Zoeli 
entrega 	do 	produto. 	Registro Ministério 	da 

- Saúde.  
AZEITONA VERDE CM CONSERVA: com 2009. R$ 3.95 R$ 197.50 

6. com validade não inferior de 90 dias da dota Copo 50 Zoeli 
- de entrega do Produto.  

7. 
AMIDO DE MILHO: com 2009. Validade minma Cx 200 Apti 

R$ 1,07 R$ 214.00 
de 90 dias da data de entrega do produto. 

8. CANELA EM pó: embalagem com 509 PC, 200 imperial 
R$ 2,70 R$ 540,00 

- COLORIFICO: alimentício, a base de urucum. 9. 
Embalagem: pacote com 100 gramas, com 
dados de identificação do produto, marco do 1 . 

São R$ 0.65 R$ 975.00 
fabricante, prazo de validade e peso liquido, e ..' c'cos 
de acordo com as normas e/ou resoluções da 

- ANVISA/MS.  
COMINHO MOÍDO: extraído de sementes de 
cominho de primeira qualidade, puro, com 
aspecto. cor, cheiro, sabor característicos, sem 
misturas, isentos de suildodes  parasitas e larvas. 
Embalagem 	de 	1009, 	em 	sacos 	plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a Integridade do 
produto 	até 	o 	momento 	do 	consumo. ..... São R$ 2.05 R$ 164000 
Acondiciorodos 	em 	fardos 	lacrados. 	A 

PC! 
 - Marcos 

embalagem deverá conter exiernamente os 
dados 	de 	identificação 	e 	procedência, 
informação nutr'icionol. número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. 	O produto 
deverá apresentar validade mínimo de 05 
(cinco) meses a partir da data de entrego no 

- unidade requisita  
CREME DE LEITE: homogeneizado c/ 3009. com  R$ 2,43 R$ 972,00 

II. validade não inferior de 90 dias da data de Cx 400 Betónia 
- entrega do produto.  

ERVILHA 	VERDE: 	ervilha 	graúda 	e 	macia 
reidratada, em conservo, imerso em liquido 
tamanho e coloração uniformes. Embalado em 7.89 R$ 283,50 

12. lata contendo 3009 de peso líquido e 200g LI 150 Stelia Doro 
drenado. Em suo composição deverá conter. 
no máximo 96.45mg de sódio, com validade 

- não inferior de 90 dias da dato de entrego do 1______ 

EM 
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produto. 

- EXTRATO DE TOMATE: concentrado produto 
industrializado preparado c/ tomate açúcar e 

R$ 3,89 R$ 1.167.00 13. sol teor de sódio Max135m9 c/ 180g, com Copo 300 Tamboú 
validade não inferior de 90 dias do doto de 

- entrego ao produto.  

14. LOURO: em folhas, embalagem com SOg PCI 300 Imperial 
R$2.70 R$ 810.00 

 

- LEITE: embalagem Longa Vida integral UHT 
embalagem 	tetra 	part 	c/ 	informações 
nutriclonais identificação do produto marca do R$ 3,51 R$ 1.579.50 

15. fabricante 	prazo cie validade 	peso 	liquido LI 450 Joguatibe 
Registro Ministério Agricultura c/ ou Ministério da 
Saúde, com validade não Inferior de 90 dias do 

- dota de entrega do produto.  
MAIONESE: a base de óleo vegelal, ovos, água. 
açúcar, sal, vinagre, amido modificado, suco 
de 	limão, 	conservador 	ácido 	sórbico, 
espessante goma xantana, acidulante ácido 
tática. 	ontioxidante. 	corante 	páprica 	e 9' P5 1.018,50 

26. 
aromatizonles, acondicionado em potes de 

Unid 350 Maria 

vidro de, no mínimo, 250g. contendo no rótula 
ou impresso na embalagem os dados do 
fabricante, dota de fabricação e prazo de 

- validade.  
MILHO VERDE: em conservo em embalagem c/ 

- R$ 1,57 R$ 282.60 
7. 200g, com validade não inferior de 90 dias da Lt 180 Stelia D'oro - 

data de entrega do produto.  
MOLHO INGLÉS: em embalagem de lSOmI, com R$:L;69 R$ 253.50 

18. validade não inferior de 90 dias cia dato de U&d 150 rnperial 
entrega do produto.  
MOLHO $HOYU TRADICIONAL DE SOJA: c/ 150m1 R$ 1,69 R$253.50 19. com validade não 7nferior de 90 das do doto Unia 1 5 mperial 

- de entrego do produto.  
MARGARINA VEGETAL: c/ sal 250g. Embaladas R$ 1.57 R$ 628,00 

20. em potes plásticos, com validade não inferior - Unia CC Puro Sabor 

- 

 de 90 dias da data de enlreoo do produto.  
ORÉGANO: Deverá ser constituído por folhas de 
espécimes vegetais genuínos, sõs, limpas e R$ 2,99 R$ 299,00 

21. secas, aspecto folha ovalado seca, cor verde Pct 100 Imperial 
pardacenta. 	cheiro 	e 	sabor 	próprio. 
embalagem 200 

- ÓLEO DE SOJA REFINADO: em garrafa pet com 

22 
conteúdo de 900rnI. 5 vezes filtrado, com 

unId 1.100 Soya R$4,10 R$ 4.510,00 
validade não Inferior de 90 dias da dato de 

- entrego do produto.  
PIMENTA DO REINO: Pacote com 5000. com  

R$ 22.95 R$ 459.00 
23. validade não inferior a 90 dias da data de PcI 20 Imperial 
- entrega do produto  

SAL REFINADO: iodado, embalado em pacote 
plástico 	transparente 	com 	identificação cio 

24 
produto. 	doto do embologem, 	prazo 	de Kg 500 Salmonete 

R$ 0.80 R$ 400,00 
validade e peso líquido de 1Kg. com  validade 
não inferior de 90 dias da data de entrega do 

- produto.  _______ 
TEMPERO AMACIANTE PARA CARNE: Pacote R$ 6,72 R$ 33.60 

25. com 5000, com validade não inferior a 90 dias Pct 5 Fecnutri 
da data de entrega do produto. 

Li' 
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VINAGRE DE ÁLCOOL: em garota de plástico 
26. contendo 750^ com validade não inferior de 1 Unid 

90 dias da data de entreao do oroduto. 

VALOR TOTAL DO LOTE 16 

1 Gota 	R$2.00 1 R$ IDDC33 
1 Moratá 

R$ 29.200.00 

Lote 17 - EXCLUSIVO ME/EPP 

Empresa: BOA VISTA COMÉRCIO LTDA - EPP 

Valor Valor 

Item Especificações Unld. Qtd.. Marca 

Unft. Total 

RAPADURA: de 20g embalagem cf 40 unidade. 

com validade não infeda de 90 dias do dota de PC$ 1.200 São Luiz R$ 8,78 4 10.536,00 

ntrega do produto. 

DOCE 	DE 	GOIABA: 	(goiabada) 	em 	borra. 

embalagem 	plástica 	com 	identificação 	dc 

2. ,roduto. 	dato 	de 	fabricação 	e 	prazo 	de PcI 1.200 CCPF 4 2,80 4 3.360,00 

,alidade. contendo 20 unidades de 20 g cada. 

~atadas urna a uma. 

VALOR TOTAL DO LOTE 17 R$ 13.896,00 

Lote 18 - AMPLA PARTICIPAÇÃO 
EMPRESA:D.S PEREIRA DA SILVA-ME 

Valor Valor 

Item Especificações Unia. Qtde. Marca 

Unit. total 

ÁCIDO 	MURIÁTICO: 	para 	aplicação 	em  
limpeza bruta em geral, embalado em frasco 

Cx li Limpa Fácil 4 	31,99 4351,89 
plástico de 1 litro e acondicionado em caixas 

- de papelão com 12 ixidades.  
ÁGUA 	SANITÁRIA: 	múltiplo 	uso 	de 	1000m1 

2 
embalados em frasco de plástico contendo 12 

Cx 135 Clooda 4 	15.98 R$ 2.157,30 
unidades e acondicionados em caixa de 

- papelão com hipoclorito de sódio.  

a ÁLCOOL EM GEL. 	litro caixa com 12 unidades. Cx 23 Econômico 
4 49,89 R$ 1.147,47 

DESINFETANTE LÍQUIDO: de 2 litro embalado em 
frascos plásticos e acondicionadas em caixas 

4. 
de papelão contendo em sua composição Cx 270 

Tudo 4 	2 2.99 4 6.207.30 
 

água. ingrediente ativo. formol, sabão de limpo 
trietanoiamina, álcool etilico. perfume, edta e 
corante. Ípinho) caixa com 06 unidades.  
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a, 

- DESINFETANTE LIQUIDO: de 5 litros sanhtizante 
alcalino com alto poder desengorduronte, 
limpo e desinfeto em uma única operação. Cx 
c/ 	4 	unds. 	Remove 	gorduras 	e 	sujeiras 
impregnados. 	Com 	eficácia 	comprovada 
conforme RDC n ° 14/07 do Agência Nacional 

R$ 	44,05 R$ 792.90 
S. de 	Vigilância 	Sanitário 	(ANVISA/MS) 	poro Cx 18 

Limpo 
Bactérias 	testadas: 	Oram-positivos 	e Oram- 
negativos. Stophytococcus oureus. Salmonelta 
choleraesuis, 	Escherlchlo 	coli 	e 
Pseudomonas aeruginosa. 	Produto 	liberado 
para uso em indústrias de alimentos e afins 

- conforme CVSI8/2008. 
DESODORIZADOR DE AR: spray 4009 aerossol, 
acondicionado 	em 	caixas 	de 	papelão, 

R$ 	9.39 R$ 356.82 
6. contendo 	em 	sua 	composição: 	parfum. Unia 38 Bom AR 

olcobol, aflua,  sodium, nitrite e isobutante / 
- propane.  

DETERGENTE LÍQUIDO LAVA LOUÇAS:  de 500m1 

7. 
das mais variados fragrõncio embalado em 

Cx 225 PC R$ 	32.00 R$ 7200,00  
frascos plásticos e acondicionados em caixas 

- de papelão com 24 unidades.  
LIMPA VIDRO: 500rn1 indicado para a limpeza 8. 
de embasamento e marcas de dedos, com 

Unid 36 Económico 
R$ 	6,10 R$ 219,60 

transparência total aos vidros, sem amoníaco. 
- embalado em frasco.  

LIMPADOR MULTIUSO: de SOOM embalado em 
frascos plásticos e acondicionados em caixas 
de papelão com a composição contendo 

R$ 	2129 R$3.940,20 
9. linear olquil benzeno sulfonato de sódio, tenso Cx 180 Económico 

ativo não iõnico, alcolinizante, sequestrante, 
solubilizante, éter gícófico, álcool, perfume e 

- água. Caixa com 12 unidades.  
LUSTRA MÓVEL: perfumado 200m4. embalado 
em frascos plásticos e acondicionadas em 

R$ 	4,25 R$ 76,50 
lO. caixas 	de 	papelão, 	contendo 	parafina Unid IS BRY 

emulsificantes, 	solvente, 	umectante, 
- preservonte. fragrância e água - lavanda. - 

PASTA PARA POLIR: e remover manchas em 
R$ 	4,10 R$ 49,20 

ii. superfícies de aço inoxidável embalagem de (Jnld 12 Cristal 
5000  

- PEDRA SANITÁRIA: com suporte de sustentação 
(desodorizador 	sanitário) 	na 	fragrônclo 
lavando com 409, embalada em caixa de 
papelão, contendo na composição: dodecil. 

R$ 	1.91 R$ 2.865.00 
12. ben.zeno sulfonato de sódio. sílica, sulfato de Unid 1500 Desodar 

sódio, 	carbonato 	de 	sódio, 	corantes 	e 
(ragrância. 	Não 	contendo 
paradiclorobenzeno. 	Produto 	inspecionado 

- pelo INMETRO, com validade de 3 anos.  
REMOVEDOR DE GORDURAS: - iquido base de 
hidróxido de sódio, dodecilbenzeno sulfonico, Cx 9 CIF 

R$ 	53,36 R$ 480.24 
13. corante, essência e oguo com 5 litros em 
- garrafas plásticos caixa com 4 und.  

SABÃO 	EM 	BARRA: 	200 	gramas. 	neutro. R$ 	42,99 R$ 988.77 
14. glicerinado. embalagem com 5 unidades. Cx 23 UNO 

Caixa C1 10 embalagens.  
- SABÃO EM PÓ MUI.T1 AÇÃO: caixa 500g 

embalado 	em 	caixas 	de 	papelão 	e Cx 135 UNO 
R$ 	49.00 R$ 6.615,00 

15. acondicionados em caixa de papelão com 24 
unidades, 	contendo em 	sua composição: 

1, 
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tensoativo 	aniárico. 	tarnponantes, 
coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, 
branqueador óptico, essência, água. alvejante 

- e carga e de ALTA QUALIDADE.  

SABONETE ANTIBACTERIANO LIQUIDO: caixa 16. com  I2vniclodesde IL, 	 Cx 

VALOR TOTAL 00 LOTE 18 

38 	1 	Mine 	1 R$ 99.00 1 R$ 3.762.00 

R$31.210.19 ,-' 

Lote 19 COTA EXCLUSIVA ME OU EPP 
EMPRESA:D.S PEREIRA DA SILVA-ME 

Valor Valor 

Item Especificações Unld. Qtde. Marca 

Unit. Total 

- ÁCIDO 	MURIÁTICO: 	para 	aplicação 	em 
limpeza bruta em geral, embalado em frasco Cx 3 Limpa Fácil R$ 	37,99 R$95.97 
plástico de 1 litro e acondicionado em caixas 

- de papelão com 12 unidades.  
ÁGUA 	SANITÁRIA: 	múltiplo 	uso 	de 	1000mI 

2. embalados em frasco de plástico contendo 12 Cx 45 Cloi'ada R$ 	15.98 R$ 719.10 
unidades e acondicionados em caixa de 

- papelão com hipoclorito de sódio.  

3. ÁLCOOL EM GEL: 1 litro caixa com 12 unidades. Cx 7 Econômico 
R$ 	49,89 R$ 349,23 

- DESINFETANTE LIQUIDO: de 2 litro embalado em 
frascos plásticos e acondicionados em caixas - 

4. de de papelão contendo em sua composçÕo 
90 Tudo R$ 	22.99 R$2.069,10 

água, 	ingrediente ativo, formol, sabão de Limpo 
trietanolarnina, álcool etflico, perfume, edta é 

- corante. (pinho) caixa com 06 unidades.  
DESINFETANTE LIQUIDO: de 5 litros sanitlzonte 
alcalino com alto poder desengorduronte, 
limpo e desinfeta em uma única operação. Cx 
c/ 	4 	unds. 	Remove 	gorduras 	e 	sujeiras 
impregnadas. 	Com 	eficácia 	Comprovada 
conforme RDC n°14/07 do Agência Nacional 

Tudo R$ 	44.05 R$ 264.30 S. de 	Vigilância 	Sanitário 	(ANVISA/MS) 	por o Cx 6 
Bactérias 	testados: 	Oram-positivos 	e Oram- Limpo 

negativas, Slaphylococcus aureus, Salmonello 
choleraesuis. 	Escherlchia 	com 	e 
Pseudomonos aeruginoso. 	Produto 	liberado 
para uso em indústrias de alimentos e afins 

- conforme CVSJ8/2008. 
DESODORIZADOR DE AR: spray 400g aerossol, 
acondicionado 	em 	caixas 	de 	papelão. R$ 	9,39 R$ 112,68 

6. contendo 	em 	suo 	composição: 	pøslum. Unid 12 Bani Ar 
olcohol, oqua. sodium. nitrite e isobutante / 

- pr000ne.  
DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUÇAS: de SOOmI 

7. 
das mais variadas fragrância embalado em Cx 75 FC R$ 	32.00 R$2.400.00 
frascos plásticos e acondicionados em caixas 

- de papelão com 24 unidades.  
LIMPA VIDRO: SOOmI indicado para o limpeza R$ 	6.10 R$ 73.20 

8, de embasomento e marcas de dedos, com Ur'id 12 Econômico 
transparência total aos vidros, sem amoníaco, 
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- embalado em frasco. 

- LIMPADOR MULTIUSO: de 500n1 embalado em 
frascos plásticos e acondicionados em caixas 
de papelão com a composição contendo R$ 	21,89 R$ 1.313,40 

9, linear olquil benzeno sultonato de sódio, tenso Cx 60 Econômico 
ativo não iõnico. alcalinizonte. sequestronte. 
solubilízante. éter glicólco. álcool, perfume e 
água. Caixa com 12 unidades.  

- LUSTRA MÓVEL: perfumado 200m1. embalado 
em frascos plásticos e ocondicionodos em R$ 	4,25 R$ 25,50 

10. caixas 	de 	papelão, 	contendo 	parafina Unid 6 BRY 
emulsificantes. 	solvente. 	urnectonte. 

- preservonte, fragrãncio e água - lavando.  
PASTA PARA POLIR: e remover manchas em R$ 	4,10 R$ 16.40 

li. superfícies de aço inoxidável embalagem de Una Cristal 
SOOG  

- PEDRA SANITÁRIA: com suporte de sustentação 
(desodorizodor 	sanitário) 	na 	fragrância 
lavando com 409, embalada em caixa de 
papelão, contendo na composição: dodecil. R$ 	1,91 R$ 955,00 

12. benzeno sulfonoto de sódio. sflico, sulfato de Un'd 500 Desodor 
sódio, 	carbonato 	de 	sódio, 	corantes 	e 
fragrõncia. 	 Não 	contendo 
paradiclorobenzeno. 	Produto 	Inspecionado 

- pelo INMETRO, com validade de 3 anos.  
REMOVEDOR DE GORDURAS: - liquido base de 
hidróxido de sódio. dodecilbenzeno sultonico. Cx 3 CIF R$ 	53.36 R$ 160,08  
corante, essência e agua com 5 litros em 

- garrafas plásticas caixa com 4 und.  - 
SABÃO 	EM 	BARRA: 	200 	gramas. 	neutro, 

R$ 	42,99 R$ 300.93 
14. glicerinodo. embalagem com 5 unidades. Cx 7 UNO 

Caixa c/ lOembaiagens.  
- SABÃO EM PÓ MUI!! AÇÃO: caixa 5009 

embalada 	em 	caixas 	de 	papelão 	e 
acondicionadas em caixa de papelão com 24 
unidades, contendo em sua composição: Cx 45 UNO: 

R$ 	49.00 R$ 2.205.00 
tensoativa 	oniõnico, 	tafliponantes, 
coadjuvantes, 	sinergista, 	corantes, 	enzimas, 
branqueador óptico, essência, água, alvejante 

- e cargo e de ALTA QUALIDADE.  

16. 
SABONETE 	ANTIBACTERIANO LÍQUIDO: 	caixa 

Cx 12 Aline 
R$ 	99 ,00 R$ 1.188.00 

com l2 unidades cie 11. 

R$ 12.247,89 
 VALOR TOTAL DO LOTE 19 

Loto 22 - EXCLUSIVO ME/EPP 
EMPRESA: JOSÉ JUAREZ SOARES FILHO-ME 

Valor Valor 

Item Esp.clflcaçõn UnId. Qtde. Marco 

UnIt. Total 

- BANDEJA ISOPOR: n ° 9 R04 ri i IOMI) - marmitex 
redonda de isopar com 19 cm diâmetro por 7 DX ultra 

R$ 	:5.00 R$ 1 

cm de altura acompanha tampos equivalente 
____ a marmltex de alumínio n° 09, pacote com 25 
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- COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGU& cor leitoso, 
capacidade 	180m1. 	reforçado, 	de 	primeiro Pct 600 PC R$ 	3.14 R$ 188400 

2• qualidade, embalados em sacos plásticos com 
- 100 unidades.  

COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ: cor leitosa, 
capacidade 	50m1, 	reforçado, 	de 	primeiro Pct 480 PC R$ 	L49 R$ 715,20 

• qualidade, embotados em socos plásticos com 
- 100 unidades, 

R$ 1 7599,20 
VALOR TOTAL DO LOTE 22 

n 
	

Horizonte/CE,25 de fevereiro de 2019. 

' 4â-  1 Á~SI LVA 
Pregoeira do Município de Horizonte 

o 


