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CARTA PROPOSTA 

PREGÂO ELETRÔNICO N 2019.02.12.1 —SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando Muras e eventuais 

•qulslçães de g4neros alirnentrclos e descartáveis para cortFecço de refeiço (almoço) e 

(lanche) destinados as formaç6es e eventos realizados pela Secretaria Municipal de EducçIo 

do Município de Horizonte/a. 

Bem lia U4 QsnL 

Abacial Pérola, de primeira qualidade. 
wnanho médio e grande (aproxims4ameute 
.SkA iii nann, tamanho e cor unitoniin e 

sem defritos, apreseiitido arou de 
Unid' 160 '  CEASA RSZ75 RS 440.00 

amarração que panitarzperar. 	/ 
inanipoliçio, o tnmpone e a tøiisernçfio 7 
em coodiç&s adequidas - o consumo, 

com ausência de sujidades, pm.sllas e anal.  
Gansas prat, tamanho médio (1 OOg), de 
primeira qualidade, itt natura, em perdes 

2. 
ffitegras tamanho e coloraçeo unifonne, com 

Kg / 2°! CSAS TU 3.00 RS 60000 
polpa firme 	intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem damos talcos e mecãnlo, .1 
oriundo, do manuseio e_nns1e.  

Ur..'j. pera tamanho médio, de prfmelrn 
qualidade, frutos com grau oiâxbno de 

3 
evoloçio flO bino, &Om.e a*botdi Kg' 200 / CEA)A RS 4.00 TU 800.00 
eip&; unifonuea san fttlinento, ou / 

dcfcitot ícombtflhosem 
machucados. 

Umio tipo galego, tmnazdios uulffirmes, de 
primefra qualidade, frutos com wau máximo 

4. 
de cvoi'sçao no amanhe, aroma e aborda / 40" CEASÍ R$ 7,Y RS 308,00 

oepdçie, uniformes, sem ferimentos ou / defritos, flnnes e com brilho, sem 
machucados,  

Maça nsclouaí, de primeira qualidade, in 
sem 

/ S. e o m acltacados. sem ]ceves, ~"~"uÜuf Kg 60 CEASA TU L00 t  TU 
impurezas, acendi danada em crius de 

Mamo romos, de primea qualidade, cora 
•0% de mauraçlo. frutos de tanijxd,o 

uniforme, no gno máximo de evotuçio no 
/ / 7 / 

6. unienho, aroma e sabor da espécie, jeni Kg 60 CEASÃ RS 3.60 TU 576.00 
ferimentos ou detritos, flnncs e com brilha 
livre de sjldades, parasitas e larvas, sem 

machucados, / 
Melancia graáda. de prftnefra qualidade. 

casca inteam, livro de sujidades. Parasitas e 200 CEASA P32.35  TU 470.00 
larvas, tamanho o coloração uniformes, 

devendo ser ,cm dcacavolvida e mad.,  

WI 
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Acelga, de prüncfts qualidade, 	naJrs, 
maço .prraentndoipreu de evoluçio completo 
do tamanho, aroma e cor próptias. folhas Kg 80 CEASA R$ 4.00 Ri 320,00 

firmes. com  ausncla de sujidades, parasitas 

Mr.ce empa fresta, de p.iniein q'izlidade, 
folhas Integras e firovoa. grau de evoluço 

2. completo, sem resíduo de agroraxico. Livre do Unid 360 CEASA Ri 2,70 Ri 92,00 

contaminação 	Ilsica, 	qtilmia 	a 
mlcmblolø&a  _____ 

Batata 	Inglesa, 	de 	primeira 	qualidade, 	Ia 
namore, compacta e flutue. casta íntegra e 

3. 
colonçflo e amanho imifotunes, Com auto's 110 CEASA Ri £,90 Ri .242,00 
de 	sujidades, 	pansitos 	e 	larvas, 
acondicionadas 	em 	sacos 	de 	po!letileno 
pancadas.  

Beterraba 	de 	prliuelra 	qualidade. 	sem 
folhas. bdegns e finum bjft,os de limnobos 

4. 
médios, 	unifbzmea. 	sem 	frrlmcnto, 	ot 20 CEASA Ri 5,55 Ri 666,00 
defeitos, tenlos sem corpos entoarias 0t1 terra 
aderida É auperfltie, acondicionadas em sacos 
de polletlkno frestados.  ca,a branca de pdmeira qSidsde, não 
brolada, sem danos flablágicos ou mecânicos, 

S. 

	

anho 	io, unifonila, sem ferim entos ou tam 	méd
defeitos, 

80 CEASA Ri 3.10 Ri 9 18.00 
leiva e com brilho, miadas. firmes 

bem desenvo~ ao. adi ci miadas cru 	co. 
de polietileno froabdol,  

noura do prime
primeira, tamanho 	médio. 	caimento. 	s
ferimentos ou 	defeitos, temas, seta °'° 

4 :2W Ri420 Ri 840. 
estranhosou tem,, 	aderidaá atiperficie 
fiem; hilegras e finnas. acondicIonadas em 

Cheiro-verde fresco (coenfto e cebolinha), de 

7. 
primeira 	qualidade, 	grau 	de 	evoluçio Maço 200 CEASA Ri2.40 1 	Ri 480,00 

da .co Livre de • çompiet 	sem rnidnogml&i 
1 comamtn.çIo 	fisita, 	quimica 	e  

Lí1 

ri 

.1-S 
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MelJoj.po.h,de primeb. qualidade, 
tamanho médio, sem machucados, co]omçAo 

S. e tamanho uniformes, com grau de maturaçio Kre 200' CEASA Ri 7.35 Ri .470,00 
adeqoado, isento de nbslticlas lenosas, 

sIWt  
Uva rola, de rq@alld.de . wnSio nédio,  

com polpa Ini,crn e firnie. embalada cm saco 
Kg / 60 CE6 '  Ri 11,10 Ri 1 	66.O0 

plástico nnspare*es sem daiilfleaço 	/ / 

- 

Ame 

1 



Ii d1'1 	\ 
Paq2* 1;•) 

s ua qécj 

Colher 	de,ciitável 	para 	sobremesa 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

PCI '0 
010,1% assas RS 

biodcwudáveI, atóxico. pacote com 50 420,00 
unidades 

Pica 	ducinável 	pata 	nfciçlo 

2. 
REFORÇADA 	coIllccIonada 	em 

80 CEPEL 
plástico 	oxi-hiodegradával, 	atóxico. 
pacote xn 25 as~ 

Girib 	descartável 	psiu 	reftIço 
°' 	 ° 	em 

rei 80 CRISTAL 5 6,80to prnstico 	oxi-biodegradável, 	atóxico, 

É4NW 

 

Rateie COTO 25 unidades. 

Garfo 	de.t.rt*vei 	pan 	sobremesa 

4 ccionnda 	em 	plástico 	oxi. confeccionada  lo RS6,00  
biod.gnd*vel. módico.pacote com 50 
unidades. 

Papal 	finte de 	PVC 	tainpanhlte. 
S. resistente e atóxico. com  largura mfnima Unld 150 R6,35 95250 

de 28cm, bobina de 30 meDok 

Prato 	rondo 	50 	com 	tampa 	em 

6 
PoUesiireno Expandido EMliste de Cx 30 COPOBRAS R$4j5 tos 
CFC, cm caixas de pepdlo lacradas 3640 
con tunde '00 unidades (par).  
Prato raso dcscw*vcl pan sobremesa, 

PCI 401) 2.50 •$ 
branca, atóxico. pacote com lO unidades 1.000,00 

Sacos 	desartáveb 	pari 	,andit(ches 
Qioi dot! biribarguer) confeccionados pa 00 INAIr RI 5,05 RI 
em plástico oxi-biodegradavel, atóxica, 

o 

pacote com 100 cuidados.  

O 	VALOR GLOBAL: aS 203,35100 (DUZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E 

Prazo de enntgs máximo: 05 (cinco) dias 

Validada da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaro para iodos os fins de diicito, que nos preços ofertados estão incluídos todos as 
despesos incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais 
demais ônus atinentes à execuçio do objeto desta IiciraçAo. 

Declaramos para todos fins do direito, que cumprimos plenamente os requisitas de 
habilitaçâo e que nosso Cana Proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 

21deMarçodc2019. 	 / 
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Item 
- 

JWelfiflv» 
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. Ui. Q..nL 

Abasaul Pérola, de ptbnein qualidade, 
amanho médio a grande (aproximadamente 

nanfl ~UM ecor mil~ e 
sem detbiloa. nprnentand flu de 

Unid '60 CEASA RS 2.75 R$ 440,00 
maturzçAo que permita supouar a 

nieaipoiiçlo, O lnnsporte e a cansava çI o 
cm condl0e3 adequasses para Ç Consumo, 

com auslitcia de  

Baaan prata trjaoj,o méd10(l0O), de 
pdmelra qualidal in notem, em pencas 

2. 
blegxa 	I,maroe color,çào amirorme, com 

Kg 200 CEASA RI 3,00 RS 600,00 
polpa flzme e mia devendo ser bem 

desenvolvida. sem danos laicos o mecátiicos 
edundns de  

Laranja pcis tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com guu iuáshoo de 
evoluçio 110 amaM, aleija e sabor de 

Kg 00 CEASA RI 4.00 RI 800,00 
esp4cle, lInhlonTIes, sem frrlmcr,tos ou 

defeLtos. finncs e coo, bulhA Sem 
Conhecedor.  

Limo tipo galego, tamanhos iinlfonnes, de 
primeiro qualidade. frutos com gnu máximo 

4. 
do ovulação no wnaaho, amara e sabor da 

Kg 40 C2ASA RI 7,70 RI 308,00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, funties e com brilhar. Sem 

Maçã naeiouni, de primeira qualidade, lii 
aatljn, tamanho e cat wilfcmes. sem 

S. machucados, sem larvas, parasito. o outra. Kg 60 CEASA i  RI 8,00 R$ 480,00 
impurezas, acondicionada em caima dc 

Dessubásse 
Mameo formara de primeira qualidade, com 

tO% de matura4ta ffistos de 1~ 
uoironne. 110 gfl*i máximo de cvoluçao no 

6 taniartho, aroma e sabor da espócle, scsi Kg 100 CEASA RI 3,60 S 57600 
ferimento, ou defeitos, fflms e com brilho 
livie de sujidades, pai'ilIas e luvas. sem 

rembucados,  
Melancia tm. ad a, de pdmiefra qualidade, 

casca reporteá, Uno de M~ pwtsitn o 
7. larvas, amanho e cooraçfto uniformes, K9 [ 	

200 CEASA RI 2,33 RS 470,00 
daveo4o serbem deaeavoMdnemadwi. 1 

com poiPal fi rui o e mancas, , eco, machucado,,  

ri 

.4 

CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2019.0212.1 —SRP 

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

aquislØes de flneros alimentícios e descartáveis pata conFecço de ref&çao (almoço) e 

(lanche) destinados as formaçes e eventos reaiirados pela Secretaria Municipal de Educação 

do Munklplo de HorüontWCE. 
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Acelgu, 	de 	primeira 	qualidade, 	b 	natuza, 
maço apeeseuliado grau de evoiuçao completo 

1. tio amanho, ~a e cor própria follïni Kg 80. CEASA Ri 4,00 Ri 320,00 
firmes, com amarelo de sujidades, p.,ltas o 

Alrace ernp. frescas  de prl.neim qualidade 
folhas integras e fome, 	gnu de evolução 

2, completo, sem residuo do agrotxIco. Livre de ljnid' 30 CEASA R52,70 Ri 972,00 
conlamlnaço 	fisica, 	qulmlci 	e 
microblo ______  ____ 

Batata 	Inglesas, dc primeira qua!ldada. 	h 
natura, 	compacta a finne, casca Integra e 
roi~audaciosoaudaciosoaudacioso unifo mies, com examine col 

 
Kg/ ISO'1  CEASA Ri 6,90 Ri 124Z00 

• da 	sujidadc% 	paTialtos 	e 	1~ 
acondicionadas 	em 	sacos 	de 	poUflikno 
freslados, 	 / 

Batemba 	de 	primei,, 	qualidade. 	Sem 
folhas, Wagne. fumes, bulbos de tamanhos 

4 • 
n,èd,cs, 	utilbnnes, 	sem 	ferimentos 	ou / 120 TMASAM Ri 666,00 
dcfeJos. temos sem corpos moermos ou terra 
aderida 	supaficie. acondicionaremem SaCOS 
depolietilenofrestdos.  
Cetola branca de primeira qualidade, não 
brotada. Sem danos fisiológico' ou mecÊnico,, 

S. 
~oiii 4JG. w,iksmc. sem frnii,entoi ou 

Kg 1Ê6 CEASA Ri 5.10 R$ 913.W 1 deftfto,, tema e com brilho, sietas, ri,mes e 
bem desenvolvidas. acondicionadas em sacos 
depoliculenofroatados.  
Canoura & primeira çi.lidadc. sem folhas. 
ptlrncirt 	nisdo mdlo 	uniforme, sem 

6 
ferimentos ou defeitos, leivas, sem Corpos 

Kg 100 CEASA Ri 4,20/ Ri R40,00 
esuanhos 	ou 	tenros 	aderida 	à 	auperflcie1 
externa. lo sagras • firmas. acondicionadas api 
Sacos de polietileno fttstndos, ____ _______  
Cbtlre-vtrdr finco tcoitro e cebolinha), de 
primeira 	qualidade, 	flu 	de 	evoluçan 

7. complei 	sem rntdno de agrotwlco. Livn de Maço 200 	CEASA Ri 2.40 
cm.tsminaç4o 	lisica, 	qulmica 	e 
microblolóca _____________________  

rã] 

n 

S. 1 e tamanho ntifoTmes, com grau de nomeação 1 Kg 1 200 1 CEASA 1 ES VS 1 Ri 1.470,00 

9 	
compoppamtacmenrme,emo.i!aaensaco1 	 1 CEASA RS2l,l0 Ri 126400 

p!SICQ .mpanrna sem danií.esçto 
.paltnt& 

VÀLÔROTkEÕÕLU11 	
.rj 

JU / 
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P&os* 

1 rl,...+., 	,,.flAnA 	 • 	 1 

8 	
o 	verde 	uc;rfl 	r 

,jrwjo médio, acondicionadas emsacos 	
K2 	50 	CRASA 	RI 2.15 	RI '50,00 

polieti!cno frestado,, 

Couve 	manteiga 	(cow.-f&hak 	de 	I. 
qualidade, 	tamanho 	médio 	• 	enrede, 	dele 
verde, Inteiro, coloraç!o uniforme (cor verde 

9. 	esaro). sem manchas, firme e biractu. lorma 	Maço 	120 	CEASA 	RI 4,75 	RS 370,00 
de 	material 	terrosse 	livra 	de 	sujidade,, 
parasitas 	o 	ainver. 	lera 	danos 	físicos, 

Pepino 	Japonis 	de 	ptljncira 	qualde, 
Produtos sio. Ençs, de boa qualidade. sem 

lo. 
 

defeitos; usina e sabor tipicos da variedade, 	Kg 	00 	CEASA 	R$4,I0 	RI 450,00 
uniformidade no tamanho e na cor. Neo serâo 
permitidos remordesses, porfeirgua o cones,  

Plmentto verde, de pdmelii qui 
tarnafleecoloraçio urdron,ies, sem 	 o 	CEASA 	RS 540 	Ri 440,00Kg 

e Corte,. 
Pimentio vermelho, da primeira qualidade. 
pesando aprwtimadamei'te 150g • unidade. 

12. firmas, tamanho e coloraçio m,lformes, sem 	Kg 	20 	CEASA 	RI 5.55 	RI 111100 
leaa 	de 	olhem 	fisica 	ou 	meculco, 	 1 

perfuraçbes e corte,.  
Repolho verde, produto, idas, limpo' e de 
boa qualidadl sem defiram caia folhas 
verdes, 	com 	traços 	de 	desoolorsçAo 	e 

13. tusgescêucia. intacta,. Urines e vividas. No 	Kg 	90 	CEASA 	M2.75 	Ri 247,50 
saio permitida paftnçõcs, nchadmes e 
cortes. Aoondt;ionados em papel lime PVC 
com ideatiflaO do p  
Tomate vermelho, de priniebi qualidade. 
íntegros 	e 	firmes, 	tamanho 	médio, 	com 

14. aproximadamnls 75% de malwzçao, sem 	Kg 	200 	CEASA 	R15.75 	RI 1.150,00 

	

ferimentos ou defeitos 	ros 

	

. 	n, meu, manchas, 
com colara cfto uniforme e brilho,  
Vagem de primeira qualidade, bt nalira. 
produto. 	I!os, 	limpos 	e 	sem 	defeitos, 
suficientemente desenvolvidos, com aspecto, 
sabor 	e 	aTuras 	úpico, 	da 

	

rm 	
variedade: 

IS. 	uniformidade no tamanho e na cor, Nau 'crio 	Kg 	60 	CE 	RIASA 	1Z25 	RI 795.00 
permitidas rachaduras, pufrraç&s e cones. 
Acondicionados 	ela 	bandejas 	de 	Sopor 
envolvidas 	com 	papel 	filme 	PVC 	com 
ideal] faço do peso.  
Alho ia mesma de primSa qualidade. 'em a 
réstia, cabeças de tamanho uniforme, intactas, 

6. 	firmes e bew dcscnvoMdn Isteno de odores 	Kg 	70 	CEASA 	RI 20,35 	RI 1424,30 
entil,os, 	substtclas nocivas e qualquer 
ouvo tipo de Impureza. 	 ______ 

[4] 
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deicirtivei 	pan 	sobremesa IColher 
confeccionada 	em 	pilatico 	oxi- CEPES. 
biodcgradâvel. 

 
atômico, pacote cem50 

sei 80 Ri 55 
420,00 

unidades. 

Fica 	deinriàvei 	pan 	TtfolçSo 

2 
REFORÇADA 	confeccionada 	em 

PC! 80 CEPEI. 5 • plástico 	oxi-biodegradave!, 	atóxica, 59z00 
pacote wn 25 unidades. 

Garfo 	de,cflável 	pesa 	rtrelçto 

3 REFORÇADO 	ca'feccicaada 	em CRISTAL 6.80 tua 
prn.tico 	oxI-biodcgradvel, 	móxico, 544,00 
pacote com 15 miidades. 

Garfo 	desatlâvei 	para 	sobremesa 

4 
confeccionada 	em 	piSico 	cxl- 

pci ao CRISTAL. gi 6.00 as  
biodegndvcl. at6xJCo pacote com 50 48000 
unidades. 

Pipi' 	Filme 	de 	PVC 	Oi,spinnte, Ri 
S. resistente e atóxico. com  1~ minhua Unid 150 ~AA R$ 6.35 

de 28em, bobina à30 metro. 
95150 

'rato 	fundo 	50 	com 	tampa 	em 

6 
Poliestfreno 	Expandido 	EPS, 	livra 	de 

Cx 20 COPODRAS is  RS 
CFC, em caixas àpapeilo ba.dus 13640 
contendo 100 unidade, 	ar).  

7. 
Prato raso descaflávci puma solaramai 

Pm 400 R3 240 
Ri 

bnnco somem, pacote com lO tmidadet 1.0011,00 

Sacou 	deacaflávei, 	para 	saodujichca 

S. 
(boi dog/ hambirrier) coofecolonados PU 100 Ri 5.05 
em pMstieo oxi-blodagradlvel, atáxfco. 30500 
pacote com IDO unidades. 

O 	VALOR GLOBAL: R$ 203.351,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL TR2ZENTOS E 

CINQUENTA E UM REME) 

Prazo de entrega Tntimo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaro pan todas os fins  de direito, que nos preços ofeilados estão influídas todas as 

despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos encargos sociais e 

demais Anos atinentes i execoçio do objeto desta licitaço. 

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

habilitação e que nossa Cana Proposta está em conforntidade com as exiflncias do 

instrumento convocatória. r 
21 deMmçode 2019. 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO tr 2019.02.11.1 - SRP 

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

aquisições de géneros alimentícios e descartaveis para corffecço de refeição (almoço) e 

(lanche) destinados as Formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educaçk 

do Município de Horizonte/a. 

LofeÍ-tXCGU8IVOISIflEFt  

Abacaxi P&oia, da prlinefra qualidade. 
cancerosas mMlo ae (xnte 
1.3kg), h natura, tentarias e cor .mifonncs 

tem defeitos, apresentando grau de 
Und 160 CEASA Ri 

maunçIo que pennha s,çonar a 
manipujação. o .n.pOl1t e a ooniervSÇO 
em condiçôca adequadas piam o conaunto. 

81.1... prata smanito mõdio(IOOg), de 
primeira qualidade,  li, natura, em pencas 

2. 
°' 	IlTIOOhO e coIoiAo US OflI2 	C 

Kg Kg  
200 CEASA Ri 3.00 Ri 600.00 

polpa firme e lotas devendo cor bem 
desenvolvida, sem danos flulcos e mecânicas 

Laranja pera 	m,nho nt6dio de primeira 
qualidade, 0,'tos com grau máximo de 

3 
evoluçao no tamanho, amola e sabor da 

Kg 200 CEASA R34,00 RiI00.00 
capdcie. unifonties, sem ferimentos ou - 

defeitos, firmes e com brilho. sem 

Ligia. tipo picaos am~ uniformi de 
primeira qualidade, frutos com graLtnáimo 

4. 
de evoluçeo notaitianho. aromei e sabor - 40 CEASA Ri 7,70 Ri 308.00 

esp&ie, uniforme,. sem faimentos Gil 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
__ ______ 

Mçi i 	pedalei. de primeira qualidade, m 
norma,tamnitio e cor uniformes. sem 

5. machucados, sem laras, v 	pazasitase 0^ CEÀSA RiBO0 Ri41000 

machucedoL 

 

em caixas de 
pare11°. ___ __________ 

Maakformoudepteuqushd a cem 
11^de m~.Iriamde amanho 

empanes, no grau máximo de evolução no 
6. tamanho, aroma e sabor da e.pdcie. sem g CEASA Ri 3.60 Ri 56.0O 

feslniernosoudcreiw..firme,ecombrilho 
!ira de sujidades, parasitas e larvas, Sem 

machucados. 

cas 	inca 	tegra, Me de sujidades,parasita, e 
7. larvas, rarnarto e colotaçlo uniformes, CEASA Ri2,35 Ri47000 

devc,idoscrbemdesenvolvida•madura. 
com polpa fume e intacta. sem machucados. ____ __________  
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Item  

Carne bovina molda congelada, obtida a parir 
da moagem de mossas msculans de cIzvaças de 
bovino, sadios, abatido, sob inspeçio vetz,in&la 
e 	manipulados 	em 	condições 	hlgientças 
•atlsfatórlas, seguido de Imediato congelamento. 
bento 	de 	tecido, 	Infectom 	como 	anos, 
cartilagens, 	gordura 	parcial, 	aponevroses, 
tendõe,. coágulos • nodos Uafãtkes, Aditivos e 
coadjuvantes de 	 são, serto 
permitidos. Embalagem prim&Ia de polietileno 
Iransparerne. resistente e atóxico. Iimpo 	nio 
ylolado, fechamento á .tiio, que garwita a 
Integridade 	do 	produto 	Md 	o 	momento 	do 
conswno, 	con 	pco 	liquido 	de 	11;g. ATACA RS n,j,000 
acondicionados em solias de papelão lacrados e DAO 15.70 
intactas  com lo k& A embalagem deverá cQnter 
extcmamette 	os 	dados 	de 	identlfscaçAo 
Pr 9 	Informaøo nulTicional por porçio, 
número de lote, data de validade, peso do produto, 
te mpe cosicm de e~ anil 	name fio e 
conservação, nómero do registro no MinTsUrio da 
Agricuitura/SlP/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF ou SIE. Espccificaçães impressas ses pttpria 
embalagen Cancterlsticns gerais: o 	produto 
deverá apresentar cor vermelho brilhante e odor 
camctedstco sem shisis de ferottnlação piiumida 
ou 	pagos esverdeadas. 	Prazo para consumo 
mínimo de 10 (dez) meses na data da entegac_--  
Corte ceogel.do de bovin do p,imeiraflgsilo), 
provenlemic 	de 	machos 	sadio,, 	abatidos 	sob 
inspeção veterir*la e manipulados em condições 
higiênicas satisftt&1a 	sem pele ou osso; ,pecro: 
próprio da espécie. não amolecida nem pegajosa; 
cor vermelho brilhante a-uniforme, sem manchas 
esverdeadas 	ou 	pardacemas; 	odor 	pttprlo. 
Embalado 	em 	filme 	de 	poliotileno 	resistente, 
transparente e aóxico, limpo, não violado, que 
garanta. integridade do pioduto oté o momento 200 ATACA FUS R$ 564000 
do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A DAQ 23,20 
embalagem deverá cortar extnnnmente os dados 
de 	ideatjíicas 	proctdencï, 	inforniaçso 
nutricionm por porçào, número de lne, data de 
vaildade, 	po 	do 	prodLno, 	teperaIuro 	dc 
—' 	zçT_ e -. 
número 	do 	registra, 	no 	Ministério 	da 
Ag,lculwra/SW/Dl?OA e cazimbo de inspeção do 
SIF ou 5W. Prazo pan coelsunio mfrpo de lo 
(DEZ) meses na dota da entrega. 
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PaCINA 

Corte ceagelido de bovino cm cautos; de prisa rint 
'1- 

 (patinho). proveniente de machos sadios, abatidos 
sob 	inspeção 	veternãrla 	e 	manipulados 	em 
condiçâes hIenIcss sWiSfaLÓFI.5, sem isole e sem 
gordura aparente; aspectrn próprio da esp&ie, nfto 
amolecida nem pegajosa cor. Vennclho brilhante 
e 	uniforme. 	um 	manchas 	esverdeadas 	ou 
pardacentas; odor; próprio. Embalado em filme de 
polietileno 	resistente, 	tanspvento 	e 	at&dco, 
limpo, não violado, que ganias a irncgridade do 

ATACA RS 
3, produto 	até 	o 	momento 	do 	consumo, Kg 300 DÃO  32 

R3 9.780.00 
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem 
deg 	conta, 	exIaITIanlente 	os 	dados 	de 
identificação, procedencia, informação nuftcional 
por porção, número de lota, data de validade, peso 
do 	proda 	temperinira 	de 	estocagem, 
armazenamento 	e 	conservação, 	número 	do 
reglso no Ministério da AgzlcuItunIBIFIDIPOA 
o carimbo do inspeção do ST ou SIE. Prazo parai 
consumo mfnim)e 	O (DEZ) meses na data da 
entrega.

0 1 

Pfpdo 	bovino 	selecionado, 	de 	primeira 
qualidade, com perfeito desenvolvimento abatido, 
processado, 	acondicionado 	e 	aanmnado 
conforme as ?ormas Higinlco.Sanitârias e de 
Boas Prúticas do Elaboração', em matadouro ,  
frigorífico sob lnspeçao Federal, acondicionados 
atnvS do seu envolvimento, peça por peça, com 
polietileno e, depois de serem dispostos em caixas 
de papelão ou bandejas, levados a congclan,ealo 
por processo r.pido em ttneis e mentidos a 
temperatura de •25C. Aspectos uniformes, sem 
ac'mulo sanguíneo, Sem corpos affaiü,os, sem 
manchas escuras ou claras, ausncia do limo na 

4. superficie e aparéncia brilhante. Sem restos de 
Kg ido 

ATACA RS 
ep(ploon e da porção do diafiagmo e de p~ DÃO 12.75 IU 1175,W 

gordurosas aderentes, nodos linfáticos o grandes 
vasos de mio. Cor uniforme, Sem manchas escuras 
ou zonas claras. Costsisllnela firme 	compsa 
e?sflc, e ligeiramente úmida. Odor e sabor suave, 
agradável e característico. A embalagem deverá 
sornar externamente os dados de Identiricação, 
procedncla, Informação comparei por porçso, 
número do lote, data de validade, peso do prodmo, 
Iemperatmsi 	de estocagem, 	annazenenento 	e 
Conservação, número do registro no Ministério da 
AgrIcultbreISiFIDlPOA e carimbo de inspeção do 
SI; ou SIE. prazo — consumo mínimo de 06 
(seis) mesas Mudara  
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confrçcfonada 	em 	plástico 	oxi. 
PcI 80 

CEPEL 3j> RI 
bfodegraáveI. atóxico. pacote com 30 420.00 
unidade,. 

Faca 	deecirtável 	para 	refeição 
REFORÇADA 	WIIÇeCCIMA 	em 

PA 90 
CEPER. RI 7,40 ter 

2 
plástico 	oxi.blodcgrudlvel. 	a*óxicD, 592,00 
pacote colo 25 unidades. 
Garfo 	dcsnrlâv.I 	pii 	rereiçao 

3. 
REFORÇADO 	coníbccionada 	em PCI 50 CI8TAt. RI 
plástica 	oxi-bkdegndvel. 	itóxico, 544.00 
pacote Com 25 anidadet 

eme, Garfo 	descidável 	pari 	,obr 	a 
confeccionada 	em 	plSico 	ox i- 

PCI 80 
CRISTAL 60 

biodegrsdivel, .táxico, pacote com 50 480,00 
unidades 

Papel 	Filme 	de PVC 	fraipttut; RI 
S. resistente o atômico. com  largura mínima Unld 50 WVDA RI 6 .35 952,50 

da ZScm, bobina de 30 mdsct 

Prato 	Fundo 	5 	com 	twiipa 	em 
Poliestirano 	Expandido 	EPS, livre de Cx 30 

coPOtp.AS RI 
6. CFC. em caixas de ~rem iscTadis 36.50 

contendo  

Prato ralo destartúvel para sobremesa. 
PcI 400 recamaram R1250  , RI 

7. ~ lw~ pacCtecoem H) M~   '.000,00 

Sacos 	deicarUveis 	pena 	sanduíches 
t agi ha 	confeccionados ha SPLPST RI 5,05 

RI & em plantiosoxi-blodegradávei, .tÓ,dco. 505,00 
pacote com 100 unidade,, 

O 	VALOR GLOBAL: R$ 203.351,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E 

CINQUENTA E UM REAIS) 

rrazo de entrega máximo: 05 (cinco) ditem 

Validade da proposta 60 (sessenta) dias 

Declaro para Lodos os fins de direito, que nos preços ofertados esto incluiriam; todas as 

despertes incidentes sobre o fornecimento referentes a flibutos, encargos sociais 

demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

habilitaçAo e que nossa Carta Proposta está en confomildade com as exigncias do 

instrumento convocatório. 

21 de Março de 2019. 

IR 
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HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.12.1-SRP 

LOTE 4 - EXCLUSIVO ME E EPP 
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coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Byaaco, C SIOO - Centro - CEP: 62.880-00 Horizonte-
CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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LOTE 3. IXCLUSUVO Ml 5 EPP 

-{ 
- 	ESPEOPICACÃO J ARCA 	 VI. IJPITANO RI MM. TOTAL RI 

S5hI 	VPIA MOIDA CCeOE LAOS o.nOA e ser,. 
uoAoIs 	4 MASSAS 'ILICI.AAS Cd CaCACAA DI 
SO'IeO1 	SACOS 	ASA.00• 	I0O 	.'entCSO 
•1 IÇBIIASA 	É 	IAeI4S.tIODS 	IS 	CDACÇOES 
ID(NIÇAI 	SATISPATONAI 	IÉOLADD 	DE 	IMEDIATO 
(QI.OEANtII?D juro DE TECIDOS IIPENOREI 0041 
05501 	CMTILSOEM$ 	W.W. 	AEVRDSES. 
TTNDOIS COAGULOS E 10001 IIIIPA!ICOS ACTIVOS E 
COADIUIPNI!EI 	OS 	IECPIOLOOIAIELASORAÇA 	NÃO 
...Ao 	•ElIli0Oi 	IIASAIAO€Id 	.~01 
10111'II INC TRANWAWIII SISISTINTE E AT0000 
LIMPO 	130 VIOLACO 	PACSSMIN?o A vACj.0. OIA 
OA'.TS 5 IPCIOAJOACI 30 PSOONI'O AT O MOMEKTO 
DO C0114140 PISO JOUOO DI 'E. 5C0I E 

1 	 Ela CMSM DE PAPELÃO 6AC~ E InTACTAS C 	II lii lIS DIS 	 i..es 1$ IR!' dS*sI P5555 RI 
ID 5 ISSAg.M&N DE'fl&A00NTEÍ EITII.NE1T!OS 
DA.DE .00TM1CAÇAO ~e~ II#OSIIMAO 
IUTMUONACL POR .o.ÇAO. PIIPIERO DE LOTA. DATA SI 
VALIDADE 	PESO DO PRODUTO 	TEMPERATURA EI 
TSTDCAOEM 	AWAAZDIØWENTO. 	E 	C0%I&AVAÇAO 
NUMERO 	00 	RIOSmO 	%OWÍNISTIRIO 	OS 
SONdA EURaI,DPOA E CARIM!O OE 114nç30 0055 
OU 	III 	ESPICInCAÇÕES 	I•APRESSAS PIA 	PPOPNA 
TflALAOEM CAflCtN5tcAS 01*515 0 PRODUTO 
O(.TEA APARUITMA COR NtflEaC 	1j4511lt e 
~ CAAACTEflICO St» SaNAS 2* FERMEnTAÇÃO 
•1T NCA 0v Pera E,..! ROl lOaS 	PRAZO PA 
C0.IM3 ....0 DE 'G:ccz SEUS NA DATA DA 
(N'nos 

LVRIT CONLALD0 DE MOVRIO DE rcstIwA  
LAOARTOI. 	PROVEIAMTE 	DE 	MACSOS 	SADIOS. 
ABATIDOS 	SOB 	IIÃSPEÇAO 	VI1ESaMARIA 	E 
MANIPULAOOS 	EM 	COIItSÇO,. 	solE'aCas 
SATISPATORIA 	SEM PELA OU OSSO 	ASPECTO. 
PROPRIO 	OA 	ESPECIE. 	'AO 	AMOLECIDA 	CM 
PIOAFOSA 	COR 	VERMELHA 	SCLONOITE 	1 
LÇO*MI 	SEM 	MAI4CMSS 	ISWIRDEAOAS 	OU 
PAROACSIITAS 	000t POMO II#SSLAOO EM 
FILME 	DE 	POLIEnLEIIO 	RESISTENTE. 
TAAAIPAAENTE E ATOXICO. LIMPO, NÃO ~UM 
QUE GARANTA A MITEOMDADI DO PRODUTO ATE O xc no co' iIMn deu RI 32.55 	

qatEla aMe qSSITOEPITTII 

MOMIPITO 00 COMOVO. ACOD000MACO EM 
CAIXAS LACRADAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER 
UTERNAMIPITI 	05 	DADOS 	DE 
IDLSETIPTCÇAO.PROCED(NCIA. 	1111 ORSAÇ.AO 
IAJTMOOISAL POR PORÇÃO. IIIJSIEEO DE LOTE, 
DATA 	DE 	VAUOAOE, 	PESO 	DO 	5*00(170. 
TIMPERATL*A DI ISTOCAG1M. ARMAZEISASII4TO 
E CONSERVAÇÃO 	NUMERO DO REGISTRO PIO 
MRISTENO DA AGCI1JRAISSIDIPOA E CAMS0 

j 	DI 	INSPEÇÃO 	DO $0 	OU III. PRAZO PARA 
CONSUMO MISMIO 01 1010125 MESES Na DATA DA 

CORTE CONGELADO DE SOWIO EM 01*01 DE 
PMIIRA4PATIPINOI, 	PROVISIENTI 	DE 	MACNOS 
SADIOS ASATI001 soa INSPIÇAD VITIN'SAA E 
MAMPI&ADO$ 	EM 	wAixóes 	1.041 MOCAS 
SATNSPATO*S$. 

 
SEM PELE E SIM GOSMA 

APARENTE. ASPECTO PROPMO DA ESPICIE NÃO 
AMOLECIDA 	11EV 	PEUSIOSA. 	COR 	~MUNO 
fl!.IIAPIIE 	E 	UNIFORME. 	SEM 	MANCHAS 
ESVURDIADAS OU PAROACEN7AS ODOR PROPMO. 
EMBALADO EM FILME DI PDLIETTLEMO REMETENTE. 
TRANSPARENTE E ÁTOMO. LIMPO leÃO VIOLADO. 
GUI GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MI III 

-. 
DISGI 	 RI 23 DE 	'.1. 	EI -. aaSE.S '5535 AI tMU. 

MOMENTO 00 CQNII$O, ACONDICIONADO EM 
CAIAM LACRADAS. A ESSALAOIM DIVIRA CONTAR 
EXTERNAMENTE 05 0*001 0€ IO4WtMICAA0. 
noa DI MOIA. MIS ORMAÇÃO WTNOOIEA4 P 
PORÇÃO. aIPO DI LOTA. DATA 0€ VAIaAOE. 
PESO 	DO 	PROOUTO. 	TIMPIRATURA 	DE 
ESIOCAQEM. AAZEPSAMEPITO E CONSERVAÇÃO. 
NUMERO 	DO 	REGISTRO 	NO 	MIFRITENO 	DA 
AGPiCULTSISI?IVIPOA E CARIMEO DE IPS$PEÇAO 
DO hP 041 SIl;PRAZO PARA CONSUMO MIPIMO 0€ 
lOUDEl) MESES NA DATA DA INTRIGA 

r, ãyÁàÁ 
10021/1012 

à. 



o, 

7•Ji 9Í\ 

.i" PÀt*4A 7, 

flOACO 	MO 54' toAO 3* flSnPtt Otã*aj31.. 
'0* PtSÍT0 t*5toOo,04Mflt0O 	AÁATOO 
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liililii•ii Pini 	%ili di islididi di 4 iiii•*S di 
4.i.d..Mi.gd 

1 

14• 	14.14. cd.. «.t — g.... ds E 
00014445. ._n. 	5 . iali 1e 5 
...•_n —. -a caca e — iaei —« 
o545 544*5 i45S lisciSe 	ciSt 

.o.m.ifli is cir.cis erI.o.MN4w.s asia. 
'. p.4.,io$ ieffl.nW .10451, 45 lousas n 
.p'm.h.t 4i.eriii(0 La55.im pr.nifl.... 
p.i.h.. di pidioco lriAsJflMi. Iflnw.1.. i%S5. 

cd ci tom dipi. .iøbaJi na com pdsilllficsfl5 dl 
21 	diii de iinP.l.q.m. prezo di .54.40 PC? II' ISIRILA 	oIn. rssi RI 1.4. 	mil. qcsohiohos 'silo RI 1.110,11 

pino liqoido di 	 .......... 4.,  
p4pflh. .m*øI*g.0ii5, ic 	 4. 

ido'.. com 20, ... I., i.inh ad. 
'colo o dõi.I isi,.. li.., .ib%Ldndie. fofo... 

cci,o upa de importa. Pune 'mao 4 
,iiliu.d.4. 4 imeh•I di ddui do •nhi000. 

•l0.11i0o *501.1001'iI . di p.eodin. deo.. 
•.'d,'i '.is.. iii. 4bàhis. si ,.. Lidis& - 
•iw..d. 	 Leus di .011444.i.. vj.e. 

• 	- Z 	ttzZ"Z' Pc p ~LHO 	.. isa RI ia ia' *i 500.00 

.zUe e - •44i 

VAI.OR TOTAL OOLOTI 
"'° 	 °'" 

RI 5 310,00 

VALOR TOTAL 0* PROPOSTA 

PRAZO OS INTRIGA - SI (OIdCOI OIAI CORmOOS. 5 ..at de sÍpSd. di OAOIM DICOMPRA. C.,S.a. • Idas. 
PRAZO CI VASCItS IA CARTA PROPOITA: 40 IIUILNTAI AI iciMi, Éei.pisI.di O1M 01 COMPRA, C.5ne . É. 

CIC%A*0 GUI SCIPRIÇOI OSUT*O0I UTÃO tC.LWA TOCAI AS DISPISAI PdCOIMTS 101*1 POCWCIMII(TO RIOIRINTIS A ?JYOS. ICAflO1 Iowa! 
010* OI ATflOdTII * IUCUÇAO DO OUTO DI ucst*çAo 

0Ia.A*iaOS, PARA TOCaI CI flS Dl 	T0. 041 CUMPRIMOS PtINAINT% CI HØUIITCI DE IS.JTALÇAO £051 ROISA CARTA PROCOSTA "TA W 
CII COM AI IESINQAS 00 a4T*t*iIhlO co~. 0QO 

.IUA?ua, 0501 Ia 	Dl ali 

k 

fN 

/ 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÕNICO N°2019.02.12.1 - SRP 

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

aquisições de gêneros alimentícios e descartáveis para confecção de refeição (almoço) e 

(lanche) destinados as formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Horizonte/CE. 

Lote 1 - EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação Und. Quant. 
Valor Valor 

MARCA Unit. Total 
Abacaxi Pérola, de primeira qualidade, 

tamanho médio a grande (aproximadamente 
1.5kg). in natura, tamanho e cor uniformes e 

sem defeitos, apresentando grau de 
Unid 160 CEASA 	R$ 2,7$ R$ 440,00 

maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, 

com ausência de sujidades, parasitas e larvas.  
Banana prata tamanho médio (IOOg). de 
primeira qualidade. in natura, em pencas 

2. 
Integras, tamanho e coloração uniforme, com 

Kg 200 CEASA RS 3,00 RS 600,00 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.  

Laranja pera tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com grau máximo de 

3. 
evolução no tamanho, aroma e sabor da 

200 CEASA itt 4,00 R$ 800.00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

Limão tipo galego, tamanhos uniformes, de 
primeira qualidade, frutos com grau máximo 

4. 
de evolução no tamanho, aroma e sabor da 

Kg 40 CEASA R$ 7,70 R$ 308,00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

Maçã nacional, de primeira qualidade. in 
natura, tamanho e cor uniformes. sem 

S. machucados, sem larvas, parasitos e outras Kg 60 CEASA R$ 8,00 Itt 480,00 
impurezas, acondicionada em caixas de 

papelão. 1 
Mamão formosa de primeira qualidade, com 

800/* de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

6. tamanho, aroma e sabor da espécie, sem Kg 160 CEASA R$ 3.60 itt 576,00 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

machucados.  
Melancia graúda, de primeira qualidade, 

casca integra, livre de sujidades, parasitas e 
7. larvas, tamanho e coloração uniformes, Kg 200 CEASA itt 2,35 RS 470,00 

devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, sem machucados.  
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Lote 4—EXCLUSIVO ME EEFP 
Valor Valor 

Item Especificação Unid. Quant. 
MARCA Unil. Total 

Carne bovina salgada, curada e seca (charque) 
sem adição de nitrito e nitrato, capa de gordura 

Inferior a 30%. Aspecto do produto: scco cor 
marrom claro, característico de carnes salgadas e 

secas, sem presença de coloração rosca 
característica de produtos curados (nitrilo e 

nitrato); odor: próprio. Embalado à vácuo em 
CHARQUE 

pacote plástico de 500g ou 1kg. acondicionados 
Kg 150 DA RS 30,45 

em caixas de papelão lacradas e intactas com 10k& 
FAZENDA 

4.567,50  
com identificação do produto e do fabricante, 

informação nutricional por porção, numero do lote, 
data de fabricação, condições de armazenamento e 
prazo para consumo mínimo de 90 dias na data da 

entrega, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIFIDIPOA e carimbo de inspeção do 

1/ SIF ou SUL ________ 

—  

LoteS — EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA Unit. Total 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem 

tempero, embalados individualmente ou cm 
bandejas de isopor cobaias com plástico filme 
PVC, 	com 	identificação 	do 	produto, 
procedéncia, 	informação 	nutricional 	por 
porção, lote, data de fabricação, temperatura de 
estocagem, 	arinazenamento 	e 	conservação, 
prazo de validade e número do registro no 
Ministério 	da 	Agricultura/SIF/DIPOA 	e 
carimbo 	de 	inspeção 	do 	SIF 	ou 	SIE. 
Acondicionados em caixas de papelão lacradas 
e intactas com 18 ou 20kg. Percentual de água Kg 900 REGINA RS 11.45 

O 	OS 
inferior ou igual a 10% após descongelamento. 
Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. Características gerais: o produto 
deverá apresentar cor e odor característicos, 
sem sinais de fermentação pútrida ou partes 
esverdeadas. 	NÃO 	DEVERÁ 	CONTER 
NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO 
SEJA 	EXCLUSIVAMENTE 	COXA 	E 
SOBRECOXA, 	COMO 	PARTE 	DA 
COSTELA, 	ETC. 	Prazo 	para 	consumo 
mínimo de 10(dez) meses na data da entrega.  

Peito de Frango EM FILÉ congelado, com 
adição de água de no máximo 6%, aspecto 
próprio, não amolecido, e nem pegajoso. cor 

2. própria sem manchas esverdeadas, cheiro e Kg 800 REGINA RS 18,80 
15 040 00 

sabor próprios, com ausência de sujidades, 
parasitas 	e 	larvas. 	Embalagem 	primária 
policcileno 	transparente, 	resistente, 	atóxico.  



. 	PAÇINA .1 

0, 

Colher 	deseartável 	para 	sobremesa 1. 
confeccionada 	cm 	plástico 	oxi- 

Pci 80 
CEPEL 

R$ 5,25 
RS 

biodegradável, atóxico, pacote com 50 420,00 
unidades. 

Faca 	descartável 	para 	refeição 

2. 
REFORÇADA 	confeccionada 	em 

Pci 80 
CEPEL 

RS 7,40 
plástico 	oxi-biodegradável. 	atóxico, 9200 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	refeição 

3. 
REFORÇADO 	confeccionada 	em 

Pct SU 
CRISTAL 

RS ('.80 
RS 

plástico 	oxi-biodegradável. 	atóxico 544,00 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	sobremesa 

4. 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

Pct 80 
CRISTAL 

R$ 6.00 
RS 

biodegradável, atóxico, pacote com 50 IS(P4)(I 

unidades. 

Papel 	Filme 	de 	PVC 	transparente. 
WYDA 

S. resistente e atóxico, com largura mínima Unid 150 RS 6,35 
952.50 

de 28cm, bobina de 30 metros. 

Prato 	fundo 	50 	com 	tampa 	cai 

6.  
Poliestireno Expandido EPS, livre de 

Cx 30 
COPOBRAS R$ 455 

CFC, em caixas de papelão lacradas 136,50 

contendo 100 unidades (par).  

7. 
Prato ruo descartável para sobremesa. 

Pct 400 
COPOBRAS 

RS 2,50 
R$ 

branco, atÔxico, pacote com lO unidades. 1.000,00 

Sacos 	descartáveis 	para 	sanduíches 
(hol dog/ hamburguer) confeccionados 

PC( 100 
SPLAST 

RS 5,05 
em plástico oxi-biodegradável. atóxico. 505.00 

pacote com 100 unidades. 

VALOR TOTAL DO LOTE 19 lt$ 4.630,00 

VALOR GLOBAL: R$ 203.351,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E 
CINQUENTA E UM REAIS) 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaro para todos os fins de direito, 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 fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 

21 de Março de 2019. 



COMISSÃO DE PREGÕES DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE 

À PRIFLTUAA MUNICIPAL 01 HORIZONTE-CE 

RIS. P11143A0 ILEIaONICO 201.02.12.2 - SRP 

fll*Tu*A: dia 21 Março da ZOiL 4, OtOO bons 
Ma,ia$- CI. 206. Março de 2019. 

PROPOSTA DE PREÇO 	 7Ç  C4 o 

C .4 À1  

05)110: Seleção de malho, proposta Para rtçtro de preçosvisando Mura, a eventuais aquIslçÕ., de cinema alimentícios e de,caflâvel, para coaf.cçlo de refeições (almoço) e (lanche,) 

d.,tIn.dos 4s formaçõese aventos realIzado, pala $etrataila Munldpel di Iducaçio do municiplo de Hodtonti/CE. (eacluflv. à Mie IPP). coSorme especIfIcações coatida, no Tarmo de 

teferinci.. 

-. 	(0T14-EXCWWVOMItIfl 

rIEM DESCRIÇÃO OUANT. UNO MARCA V. UNIT. 
V. UNIT. POR 

V. TOTAL 
- V. TOTAL POR 

e~  (XII NSO 

Cante boina sugada. curada cata (charquel sem adição de nainlo 

nitrato. capa de sordln nknon 30!-. Aspecto do produto seco. cor 

marrom claro. cancler,flic.c de cantes sugada, cxcii. 'Cm pltltaça de 

coloraças rosca CaJElcIlitica de ptoduioseiirudo, (minto e nIlISIO). odoi 

propno Embalado È 'icuo em pacote pIüllco de SOOs ou 1kg 
acondicionados em caixa, de papelão lacradas e ruida, com 10kg. cern 150 CO frulIOt R$ 	ISCO in1eaoto,auls AS 	 4 M.CC 

taIIO id. CJI•rIos 

identificação do produto edo fabricante. .nronnaçao nutnc.onal por 
 

porção, numero do lote. Mi. de (abrucaçio. coMíçõca de annaxcninucnto 

para cOosuino minimo de 00 dia, M de= da atzcga, mntero do e pitrO 

'epsuo no M:n,*no da Agncuitin-SIT -DIPOAc cann,b, de inspeção - Ido SouSlE 

VALOR TOTAL DO Wfl a (quatro mil a distintos real,). 	 - - 
Dtcaa qa. ~ VA1LI APflUXTA000 AC)4A tirito t MC.USOS ?3D01 OS 7RBflOS, 1»C.a. TPASAUIISIAS PILV:DCuSCrARCS. r:scMu 1 

cnicikls.TAXAS.mrfl.iEflDS DESS.001C11IC DI P1SSO&L.CVJ1OI DE DESPESAS OU, i,czran OU V1141014 APICIDER DzflrA ou IWDIflTACK11 SOIM O FORSICDSNTO 

DOS SZRV!ÇOS/PWJTOI. 	ISVAJ4V1S A PIOPO?A. INCWSEVI A 14&fl1,1 Cl 1Lti. T»WN D(CLAfl1S latA INCLUSO IODOS 03 0)5104 CCII MTIR!AII 5 URVEÇCS 
nasaAazos A Lu c'jçAo DO 053510 114 UMI .ÁS COIIDIQCCS 01 USO 5 K.ZiflI,OÇAO VRhsifl O P0 co COIIIPATO )do PODINCO ULV'APASSAR O VALOR ~TM 

CS7IPVLAOO POS 111K 1 COHSCQUIKVII4NTI O VALOR OLOCAL. OS pRz;os AGUt PROPOSIOS t DE IXCWIIVIDDI psapculaAaxL:OaOc DA DQfiLSA 

A vai içado desta proposta se - lá de 92 noventa: dias 

I'RA10 01 EN1'MGA DOS PROD'JIOS É! AcerCo CO)! O EDITAl. - tIO PRAZO K/OCKC' '! C?CISCODIAS,A CCtIIM SÃ trAIA DL AS!INAI.M DO CCtÇTBATO É O PICfl!HXH?O 
IA ElllY (É OCEEAA F!LA E!ITPÁCAC. 	Acc:cc A 1420!SSIUALz LA (,LtPA xc LCCAL UL/LLDD PELA A CCtÇTIATAST!. 

S DECSflACS PAPA OS DEVIDOS PISCI Dl DiRs:,o OU! CUO21106 PISNAICHII OS R29C'I$iTOS 01 IOSILITAÇAO 1 QUE I%OISA ORADA PxOPOSTA ESTA EM CCCItI0ADE COM 

AS zxlcEHc:Aa DO tKS7RtIK70 CCNV(CA10010 (SDflALI 

lá 
/ ri' 



Em 

PREGÃO ELETRÔNICO 201 9.02.12.1-SRP 

LOTE 5 - EXCLUSIVO ME E EPP 

v 
COMISSÃO PELMANENTE DE PREGÃO 

Ar. Presidente Cutelo Branco, n $100- Centro - CEP: 62.880.00 Horizonte-
CE 
Fone: (85) 3336.1434 



LOTE s.na.usnoiin 

WCA 1 ^~~N 
	

VIS TOTALRS 

CARNE SOWA MOIDA CONGELADA. OITIDA A PARTM "~ou 
DE MASSAS IIUSCULAflS 05 CARCAÇAS DI ~NOS SADm&I 
ASAflOOS zoa IMSflÇAO VVIAAI# 5 vA1A.AO0I SIAl 
CO•IOCOLS SJORAAS SATflTORT.AS SEGUBO 01 REEI4 
COOILAMEATO Solto os TtOs ..Ets co. QssaJ 
CAS'SJOEIIS. O0RA A'OWtV,OnI, '1 cOE, COA4tCSl 
N000S LNFATCOS AOIT1Y04 E COAZJIJVAWTEI DE 
TEC%OLD4IS)ELAIOMÇA hÃO ,EAAD PERMflO$ EMASAUOSM 
PREISAIR DE POLSTLZNO TMSASPARENTERESISTSITt E 

• ATOXICO. LIMPO, MIO iO(.ADO. PECIIAtIUNTO A VACUO. QUE 
GAMIATA A INTEGRIDADE DO P500010 ATI O IIOIMNTD DO 
CONSUMO, PESO EAIOIOO DE 15* ACO'CICIONADOS (II CAIXAS KO 
DE PAPELÃO t,ACUDAS 5 INTACTAS COM I• 50 A 1As,SOlv 
DEVERA COTIR *X!IAhAIRNTI OS 0.001 DE OVI'TVCAÇÃQ 
PSEDE a. ,.O*MACAQ w1.Aa 'o. .ø.cso 
I&UC DE LOIL DATA DE VAIDADE. PESO 00 P500070 
TEMPERATURA DE ESTDCSOEM. AAMAZES.AIAEWTO E 
CONSERVAÇAO, M.lICRO DO REOSTRO NDIEISTERIO DA 
AORICULTURA.Slr!GIPOA E CAMASO DE Ns.EÇAO DO SI, OU SE 
ESPEC*ICAÇÓES IMPRESSAS NA PROPRa ESAEALAOEM 
CARACTtSTflS DERAm O PRODUTO DEVERA APRESENTAR 
COE VEJIL1IO SJIAI.tt £ ODOR CAMCTITKO SIM SS&S 

n 

	

	011Pl.S*NTACAO n." OU PARTES ISVISOEADAS PRAZO 
•Afl CO%UMO TIPIMO DE TAçOE ARMA ISA DATA DA ENTREG4, 

II. —5- IRSISASI 5—NS.— RI 5155W 

CORTE CONGIAI-DO Ir BOVINO DE PRIVEfl 1 LAGAR' 
VININ'TE DE MAChOS SADIOS AlAncaS SOB IP.SPE< 

WTEnI.aA E *ILWAAOCS EM C0'C.ÇOES 150511* 
SÃTATA. 54V PELO OU CISC ASPECTO PRQPR,Q 

nnct MAO AISaECIDA SEI' PEGAJDSA COR AtISMEI 

SHAKTE E UADNML SEM MANCPtAS ESVERDEADAS 

PaanTAS; ODOR PROPTUO. EMBALADO EM FILME 

'POLCTILENO RESISTTNIE. TRANSPARENTE E ATOU 
LIMPO, MÃO VIOLADO, QUE GARANTA A PITIGRIQADE 

PR000TO ATE O MOMENTO 00 CONSUMO. ACOAIOICIO#U 
EM CAIXAS LACRADAS A eveAaoIM DEVERA COR' 

IXTEIAMENTE 	 OS 	 DADOS 
VtNTVCÇÃOnOCEOENCL& PØORIAACAO MJTCO 
POR PORÇÃO. NUMERO DE LOTE. DATA DE VALCADE, P1 

DO PRODUTO, TTMPfRATURA 0€ ESTOCAG 
ARMMENAMENTO E C0P.SEMVAÇÀO. NUMERO DO RECISI 

M#IISTERIO DA AQRICULnaA,alFVIPOA E CARiMBO 
INSPEÇÃO DO hP OU SIE. PRAZO PARA CONSUMO MIN 
DE IE(D€ZI Males NA DATA DA ENTREGA 

CORTE CONGELADO DE BOVINO EM CUBOS DE 
PRIMCIRNPATPIIHOT. PROVENIENTE 0€ VAdIOS SADIOS. 

r ABATIDOS 508 INSPEÇAO VETEPJNARIA E MANIPULADOS EM 
CONOIÇÕII HIGIEPICICAS SATISPATORIAS, SEM PELE E SEM 
GORDURA APARENTE, ASPECTO PROPRJO CA CSPEC* NÃO 
£MOI.1CCA NEM PCOAJOIA. COR VEPIIELIIO SP*.MANTE E 
IAS ORNE. SEM VÁNCAS ESVERDEADAS OU 
PAROACtIATAS. 0005 PROPRIO EMBALADO CM FLME DE 
POLR'TlLEPC RESISTENTE, TRANSPARENTE E ATOXICO. 
LIMPO. NÃO VIOLADO. OLOR GARANTA A INTEGRIDADE DO 
PRODUTO ATE O MOMENTO 00 CONSUMO. ACONDiCIONADO 

EM CAIXAS LACRADAS A EMBALAGIM DEVERA CONTER 

UTERPIAMENTE 05 DADOS DE IOENTWICAÇAO. 
PROCECINCIA. IISPOR ILAÇÃO SAJTRICO*AL POR PORÇAO. 

NUMERO DE LOTE. DATA DE VALCADE. PESO 00 PROOJTO. 

TEMPIRAW DE ESTOCAQEM. ARMA22P4AXT0 E 
CONSERVAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO NO IIISAISTERJO DA 
AORICUI.'TUR&JSIFIOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF 
OU IIE.SRAZO PAIRA CONSUMO MIMMO DI ISEDEZI MESES 

NA DATA DA ENTREGA, 

NO 200 
	 sa I'! 

	
RI LISI15 

SAIR mIl 	1 
AD 1 344 1 DUSOl 	 R$ 23.m 	 RItlOO.00 

lifi 
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O 

ISOADO S0V00 SELSOHADO. 0€ •RNIIR.A 0JM.OAOI. COM  
PtRItrTO 	OIIINVOIVMEIOTOO. 	~mo 	PROCESSADO. 
ACONDICIONADO 	5 	ARMAflMOO. 	CONPOAMI 	AS 	NOSSA 
ooIEncowuTAAas 5 DE 50*4 PRATiCAS 04 ILASORAçA0. E» 
MAT00UT401C0 	$05 	RSPEÇAO  
AC065OOt ATRAIES CO SEU IInOA.V11T0 liÇA POS 
flÇ& C 	P0ISTE1IO E DEPCIE DE MEtI' Dan,10,11 EI 
CASAS 0€ PAPILAD OU IANOEjAL LEVADOS A CD'iGLl.AWDCTO 
POS PROCESSO RAPtO CM TLJI.E0 E WAWTTDOS E TEMPERATURA 
DE 	IPC. ASPECTOS UNPORMIS SIM ACI.SULO SANOVINEO. 
SIM CORPOS I3T1WAO01. SEM IsUI*CNAS ESCURAS OU CORAS. 
AUSEACLA DI USO NA SUPEAP1CM E MMENCS SRLIOAMTT. SEM 

4 RESTOS DE EPROON 1 DA PO*CAO DO DIA? RAOMA E DI NO 	IdO eant SE ISa fl NAS - RA lASSOS 
P050015 0aOO.a$ ASSiNTO. '60005 IJOFAnCOS E 
flNCO VASOS 0€ ao. COR 	QE, SiM SASCRAS 
ISCI*&S OU 50.1*5 Qa.. casToa MIE  COSPACT& 
ILSETCA E LOIfl*JMNTE IA. 000* E RASOS SUAVE 
ACAMAVE, E CAAAC?STICO AE*5A0.AOl 5 DEVERA CDVTEE 
EXTERMNAENTT Co 0*005 Dl COSTWCAÇAO, PROCSDLIACLA. 
5o5MAçA0 MJTNCIONAL POR PORÇAO NUMERO DE LOTE. DATA 
Dl 	VAj.JOAOE. 	PESO 	CO 	P*OOUTO. 	TEMPERATTJRA 	DE 
ISTOCAOEW, ARMALINAMENTO E COSØIRVAÇAO %UMCRO DO 
RI0I$T1O10 mN*ItrnO 0* 	CLtT1JM40OA E 'SARNO 
00 PsSPtÇAO 00 	OU III. PRAZO PAPA CONSuMO .1.0.00 CI, 
565u.1oSISSIS IA 0*0*0* flTlZ0A. 

VALOR TOTAL 00 LOTE RI 11*00.50 

LOTEI- Ixa.usvo 	E UP 

rIEM 1 ESPICOTCAGÃO 550 010€ MMC* a JETSOS Vt TOTAL RI 

Core 504*5 SIlgSS. CUISdI 5 5505 (EIWqUS) ts,Il 54fl0 Os 
IUSIIIO. rIOflIO. ctp* ds potdur* aNulara 30% Ascto oo 
piodUlO: s*co CO, mano., tino. csmclnlsllco 45 
.sIgdiS 5 SSCII, III" p,...nç. ds 	 I.U.c 	rOS(6 
cstscls.1SIIC 	Os produtos Cv1 OCO TnItUoa aIk.I0I coo. 
p'Opao- Embalado. .5C.o -n pacos PISSICO 4* $OOg ou 155. 
•Co.ci'Sdo5 Sn C00E0 - ia..6lo 	5 «'ad.. 	A' '60 555 RMCA iSas "4. isa RI SOAS 

00* " 	
RI) — 

C.; cO 	d.nW.c.sCI. AO peod,.N 5 do lSbnC.Ms .SO4Ir.5ÇI0 vC'1 	,'05 

nt.oP.aI põe POqIO nsn.sro 00 I00. 0.1.46 I.b'.CÔÇAC. 
tOfld%0.I05 
•RWZSnSIT.stflo 5 	10 p610 Consumo mln.,.o 4.50 dias na 
as a eflQA. m,wo do isgia, no MInASSE leda 
Ay1Cuftvr&ESIOA • 0sf listo OS mIp5010 do 51?  

VALOR TOTAL DOLOt!  

IlESO ESDICSICACAO 1.PAÔ 010! MARCA Yt WflAORS VI. TOTALR$ -- 

Coa. sobsçous o. f..ogo coagal.do sem Iompsro,  
•nib.I.00. l041vIdu.i moia Ou SEIS bsndsJa dsl.0$o' coSflas 
coas pUSsilco liii,. PVC sou. id.aEiOIc.çlo do produto. 
p.oc.daaCia. i'tonn5o a*SIgional PC. 00.00. SOM Sota 4* 
'sbaaçio. l*pnIs 4* s*locSgse AO noSsaasomqaq 
coa..'nflO. fio do n5d.ds 5 FSY*Ç0 00 lflStIt no 
5154515'» 06 A5OIC,Alu.SSIFJDØOA 5 cs&nbo 5 .nsp.çio 40 
5' ou 511. Atondíc,on.00s Sm canas do p.p.iio laçndIIS 

IIS coa.1S Ou 2059 PsrC.MiseI d#Agu. int.flo,ou g.*is 5(0 	$00 RESINA 
doa. 155115 

RI 129 O scncenT RI 11.610,00 
00% .p• dncongelomSnlo. Esp.clhçaçÕqs w.pn.ns na 0000.545*0.14.... 

• 
p,op,Sa smbalapsm. ÇnoW.1$EICaS 95*01 o peodulo dta,S 

• .or...r.lAt co. * tal t..scWdsbEos. .5.,. s4,'s.s 4e 
I.n....iEsØo N'S asa pais ostsIS*d*S MAO 01 VERA 
CONTER '.EORJMA w~ PARTE OS 'tÃO MiA 
EXCLUSNAJASNTI COXA E SOSflCOL& C000 PASTE DA 
COSTELA ETC. PRAZO DI C0.OV0 55O DE 1 I(0) 

Mi Si 5 DA DATA DA ENTREOL 

PIIIO do Fnngo EM FILE cong.üdo. co.,, .dsçlo do 69.45 OSnO 
masImo 0w auptcto p'0po nIO smo1cIdo.e tI.,' P5051010. 
co. proona sem marsc lis *5 nrd..da. d10 51.10. p,tIaOs. 
CO." 5!dSIlM4 OS 5440445. pa'114*St lirosI C..s0.Iflr 
pe-man. POU'O t?rEesnV. fls.S'iaaIM 51040 

et.CaAns5qlW O54 pai wq o.olo.ps". nA. .mi240 q 
ar1nU5 f'agfløOdS do produtO IS O w'OffIoilO 0O Consumo. 	

lia 	USO flQSIA RIS 	
0110 Tfl0 050101 	

R$ 11.120.00 
ço.,I.ndo pno lIq.jldo 4s Isp a.ondicon.do. ..'i c.I.55 050054.6s0Uvoo .Ini. mis 
Iso,.d.. com 2g. 0.Vs,* .0.0.1., na oa'baI.m 4.40. da 
Id.lWIcaçSO. proc•d$nclS, lNo.msçøaa niJblclOnslI. dali de 
nlid.dø. quonlidadi do ptodulo. 0 40 rsgísdo no 5W 54 ou 	- 
SIM coei. f CO da lsI1.ad WoilI,o do TIO *655 paris, da Sus 
40 SnVS5e 

sInOS .SSw 
VALOR TOTAL 00 LOTE .55* RSflT»N 

ISa 

5.011 E. EXC&IJINO ME E IS? 

9 

v 
1 	flfl4.CAÇAO 	 jj0_v...a 	 1 	aTOIMEI 	- 
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YM.0 tOTAl. 00 LOTI 	 :tt 	sJ*N 

VALOM TOTAL DA PO*TA 	 a q.á,a. nSa 

 

mama 

MAZO 01 ENTRIQA ala li (CINCO) oas CID09, a tonar da aap.dIØo da ORnEM DE COMPRA, Cordon,. o td4aI. 
PRAZO 01 VALIDADE 0* CARTAPROPOITA: lO I5ESS€NTA  DIAS. cflr - a.p.dlçJo da ORDEM 0€ COVPRA. Conforma o EdIM& 

OECLARO QUE NOIPRLÇOI OFIRIADOS 157*0 ICLUCAS TOOAJ fl D(SPESAS PÉCCENIS IOIRI FOflLCWENTD R€FEPRNU* A TUTOt QCAROOS IOOAS E 
DIMAiS Odiai ATV$EFITES A ulcucÃo oo ejeta oe LCITAÇAO 

Dl C4ARAMOS, PARA TODOS OS Pai 01 ~a ala cw~ PLZNAJIINTI 01 n~w 0€ I4IISJTALCAO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTA EM 
Cote ORMØACI COM AI E x.oeIaS 00 I*TR*4T0 CotCATOIIO. 

IOUATUICI. II 0€ MARÇO01 2*15 
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Lote 1 - EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA Unit. Total 

Abacaxi Pérola, de primeira qualidade, 
tamanho médio a grande (aproximadamente 
1,5kg), in natura, tamanho e cor uniformes e 

sem defeitos, apresentando grau de 	
Unid 	160 CEASA RS 2,75 	RS 440,00 

maturação que permita suportara 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, 

com ausência dcsujidades, parasitas e larvas.  
Banana prata tamanho médio (IOOg), de 
primeira qualidade, in natura, em pencas 

2. 
integras, tamanho e coloração uniforme, com 

Kg 200 CEASA ES 3,00 R$ 600.00 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.  

Laranja pera tamanho médio, de primeira 
qualidade, Mitos com grau máximo de 

3. 
evolução no tamanho, aroma e sabor da 

Kg 200 CEASA R$ 4,00 RS 800.00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

Limão tipo galego, tamanhos uniformes, de 
primeira qualidade, frutos com grau máximo 

4. 
de evolução no tamanho, aroma e sabor da 

40 CEASA RS 7,70 RS 308.00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados. 

Maçã nacional, de primeira qualidade, in 
natura, tamanho e cor uniformes, sem 

S. machucados, sem larvas, parasitos e outras Kg 60 CEASA R$ 8,00 ES 480,00 
impurezas, acondicionada em caixas de  

papelão.  
Mamão formosa de primeira qualidade, com 

800/* de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

6. tamanho, aroma e sabor da espécie, sem Kg 160 CEASA RS 3,60 RS 576,00 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

machucados.  
Melancia graúda, de primeira qualidade, 

casca integra, livre de sujidades, parasitas e 
7. larvas, tamanho e coloração uniformes, Kg 200 CEASA ES 2,35 ES 470,00 

devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, sem machucados.  

n 

r 

CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2019.02.12.1 - SRP 

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

aquisições de gêneros alimentícios e descartáveis para confecção de refeição (almoço) e 

(lanche) destinados as formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Horizonte/CE. 
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Lote 5— EXCLUSIVO ME E E1 1I' 

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 1  MARCA Unit. Total 

Coxa 	e sobrecoxa de 	frango congelado sem 
tempero, 	embalados 	individualmente 	ou 	em 
bandejas de isopor cobertas com plástico filme 
PVC, com identificação do produto, procedência, 
informação nutricional por porção, lote, data de 
fabricaçào, 	temperatura 	de 	estocagem. 
armazenamento e conservação, prazo de validade e 
número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura/SIFIDIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF ou SIE. Acondicionados em caixas de papelão 
lacradas e intactas com IS ou 20kg. Percentual de 

Kg 900 REGINA RS 11,45 
água 	inferior 	ou 	igual 	a 	l0/o 	após 10.305,00 
descongelamento. 	Especificações 	impressas 	na 
própria 	embalagem. 	Características 	gerais: 	o 
produto 	deverá 	apresentar 	cor 	e 	odor 
característicos, sem sinais de fermentação pútrida 
ou partes esverdeadas. NÃO DEVERA CONTER 
NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO SEJA 
EXCLUSIVAMENTE COXA E SOBRECOXA, 
COMO PARTE DA COSTELA, ETC. Prazo 
para consumo mínimo de lO (dez) meses na data 
da entrega.  

Peito de Frango EM FILÉ congelado, com 
adição de água de no máximo 6%. aspecto próprio, 
não amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com 
ausência 	de 	sujidades, 	parasitas 	e 	larvas. 
Embalagem 	primária 	polietileno 	transparente, 
resistente, atóxico, hermeticamente fechado por 
termo-soldagem, 	não 	violado, 	que 	garanta 	a 

2. integridade 	do 	produto 	até 	o 	momento 	do Kg 800 REGINA RS 18.80 
15 .040 . 00 

consumo, 	contendo 	peso 	liquido 	de 	1kg, 
acondicionados em caixas lacradas com 20kg. 
Deverá 	constar 	na 	embalagem 	dados 	de 
identificação, 	procedência, 	informações 
nutricionais, 	data 	de 	validade, 	quantidade 	do 
produto, a° do registro no 5W, SIE ou SIM, com 
prazo de validade mínimo de 180 dias a partir da 4, 

data de entrega.  

VALOR TOTAL DO LOTE 5a li a-: 	R$ 25.34S 

Lote 6- EXCLUSIVO ME E EPP 
Valor 1 	Valor 

Item Especificação Und. Quant. 1  MARCA Un Tota l 
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E, 

Colher 	descartável 	para 	sobremesa 1. 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

Pcc 80 CEPEL RS 525 R$ 
biodegradávcl, atóxico, pacote com 50 420,00 
unidades. 

Faca 	descartável 	para 	refeição 

2 
REFORÇADA 	confeccionada 	em 

Pci 80 
CEPEL 

M7,40 
plástico 	oxi-biodegradável. 	atóxico, 592,00 
pacote com 25 unidades. 

Carro 	descartável 	para 	refeição 

3. 
REFORÇADO 	confeccionada 	em 
plástico 	oxi-biodegradável, 	atóxico 

PC[ 80 CRISTAL 
tU. 6,80 

RS 
544,00 

pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	sobremesa 

4. 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

Pci 80 
CRISTAL RS 6 00 

R$ 
biodegradável, atóxico, pacote com 50 ' 48000 
unidades. 

Papel 	Filme 	de 	PVC 	transparente, R$ 
S. resistente e atóxico, com largura mínima Unid 150 WYDA RS6 35 6.35 

 
de 28cm, bobina de 30 metros. 

Prato 	fundo 	50 	com 	tampa 	cm 

6. 
Poliestireno 	Expandido EPS, 	livre de 

Cx 30 COPOBRAS R$ 455 RS 
CFC, em caixas de papelào lacradas 136,50 
contendo 100 unidades (par).  

7. 
Prato raso descartável para sobremesa, 

Pci 400 COPOBRAS R$ 2,50 
RS 

branco, atóxico, pacote com lO unidades. 1.000,00 

Secos 	descartáveis 	para 	sanduiches 

8 
(boi dogl haniburguer) confeccionados Pct 100 

SPLAST R5 505 , 

R$ 
em plástico oxi-biodegradável, atóxico, 505,00 
pacote com 100 unidades. 

VALOR TOTAL DO LOTE 19 ES 4.630,00 

VALOR GLOBAL: R$ 203.351,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E 
CINQUENTA E UM REAIS) 

Prazo de entrega máximo: OS (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaro para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estio 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 fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

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

instrumento convocatório. 

21 de Março de 2019. 



COMISSÃO DE PREGOU DO MUNICIPIO DE IIORIZONTIC1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE KORIZONTI.0 

Rir. pncÃo IITTRONICO 2019.02.12.1 . SRP 

ABERTURA: dia 21 Março de 2019, Is 09:00 hora,. 

Massapà- CI, 20 de Março de 2019. 

PROPOSTA DE PREÇO 
5 3n6 
'ff 	PAQnA 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para raisuo de preços visando Muras a eventuais aquisições de gêneros alimenticloi e descartável, para coolecçio de oeleiçOogi, Ialmoço)e (lanches) 

deslinados Is fonnaçõas e eventos realitados pela Secretaria Municipal de (ducaçio do municipio de Horlionle/CE. (exclusiva à MC. EPP), conforme especifIcações contidas no Termo de 

Referência. 

ITIM 	 DISCRIÇÃO QUANT. 	UNO 	MARCA V. UNIR. 	
LUNIr POR 	

V. TOTAL 	
V. TOTAL POR 

EXTENSO 	 exiIN$0 

Cota e tobecçota de (raii$o comlado acm ktnpcio. embalados 

ndnidiaj mente ou cm baetn de isopor cobertas co.a plástico filme 

PVCCOIT, identifi~ do produto, p.occdencia. infooriaçio nutncional 

por porção. bit. dai. de fabocaçio. iemperatwa de catocigem. Àc> 
.,mazcnamenio e conscrviçlo. pino de validado o nimero do registro no 

Ministério da Agneubtura'SIFDiPOÃ e canmbo de inapeçio do SIF ou 

SIE Acondicionados cm canas de 

pepeilo lacrada, e intactas coo, 1 * ou 20kg Pesceoival de 4i. inknøe 
Li aflita ns 	16,00 dneues mis tS 	1' 1W00 

qsatone -t 

ou sgtai a 0% aps deicongei.menlo Especificações impressas na .atrocenlo, r.i 

embalagem Características gerais: o I pztpna 

produto deveU apresentar co, e odor caracte,lslicos. sem sinais de 

fermentação pútrida ou panes esverdeadas NÃO DEVERA CONTER 

PtNHIJMA OUTRA PARTE QUE NÂC) SEJA 

EXCUSSIVAMEWTE COXA E ~COXA. COMO PARTE DA 

CO~. ETC piam pais eonau,nso mínimo de IO(da) messes da data 

de entrega 

Pelo de Frvqo CM Itt coriqeiado. cem adtç*o de ~ de no 'abano 

6%. aspecto próprio, riSo amolecido. trw" pegajolo. cor própria ia" 
manchas esverdeadas. cheiro e sabor próprios. 

com ausência de suildades, parasitas e larvas. Embalagem primária 

poliectteno transparente, resistente, atóxico, hermeticamente fechado 

por termo-soldagem. rijo violado. qa garanta a integridade do 
$00 10 AVE NOVA IS 	13.00 rasa IS 	10AC000 

tC M 	moescot Dro&CC 	o do COn%ØnO. coistendo peso liquido de 1kg. reais 

acondicionado, cri caixas lacradas cor, 201 Deterá constar na 

embaLagen. dado, de 

identificação, procedência, inrormações nutriclonali, data de vatldade, 

quantidade do produto, ri' do registro no SIF. SIE ou SIM, com prazo de 

validade mínimo de 180 dias a partir da data de entrega 
j 

01C.Anàca CCt NOS VALOSIS APnUNTADOa JC=ICK  ESTÃO Z)CZS ,000a Da ?RWTOI. fliCA5 iaA»&J.XaTAa, nxvxDtiacrAnos, 'lacAis E 
CaCRCAia ,TWS. FflTIS . S1GJS DiaLOCflNTO DE PISaOAL,COITOI 04) DCSflSAS QÇZ IlsemNi OU YtIOt534 AIHCIDIR DIRETA OU IwoIRxTMaiflz acm o 5t5141c:icN?O 

D35 SERV1ÇOe/PUTO3. cOV$TAXTZS DA PROPOITA, I14CWIIVI A )O.RE4 DC LUCHO, Tnean DSCLAflJC$ ESTA IICL&55O ticom OS CUSTOS 004 salaRiAis 1 sER'nçoa 
nectaa4a,o. A a,acr,'çÀo Do 0.3570 04 PlRfl IDa ccscocdca DE USO E soo.u'rINÇAO oupaan o nazo Do ca.,m sÃo POOCNDO ULTSAIASSA o vAza w90 

ISTLPU.ADO POR 171341 ~01j2~9M o ~ OIAL. OS parco. Agi! PROPOSTOS Í 31 IXCWSWtDADL fl5WlL13AD5 IA 110525k. 

ganneMenn1g,Je1q4wLcnr.rwiaIstenzanrJvT 

pnao ca annos DOS aUt 	C€ ACCX cai ci EDITAS. - sc PSAZC iO,:Nc :1 :t•cI)co 31*3k cOSTAA IA DATA ti ASSIXAtM Dci CUCTM7O 1 O RECEbI1W?0 
Ia :0c nu ccv'v. nLA ALxiIszslpacÃc. tc Ac0Çtc 3, s1Ec!SSIIAÍC * GESTORA. NO toCAz. DEPIXILO FILA A CCeflM7MCI. 

:zcca,azcs PAfl os ctv:oça v :.$ 01 0:52110 t CtfltDCt PUMMCNTZ OS nocxa:na DC 5A.XLITACAO E ga ~ CAATA Ie0I7A ESTA 04 1CW.X 00$ 
AS Til aNO IAS 30 XXI TflC ISTO CC&?OS O (131 TAL) 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.12.1-SRP 

LOTE 6 - EXCLUSIVO ME E EPP 

ri'  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO - 	- 
As. Presidente Cutelo Branco, n°5100 - Cenfro - CEP: 62.880-00 Horizonte-
CE 
Fone: (85)3336.1434 
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PREGÃO ELITRQMCO W xaaitia 	 \ç 

iai.:is.0e 4. sEm.. 	psoEi 	tnqiMT00. p45905 dosado IrAurn E sysatusis squisiçõss 4 9.4Wfl5 .$iMaUdos. dsuosrtsveis pan oo.,I.cçlo d• 
.J.iyI.. (005590)o G.sit.,J 	-. a. Nii.sçõ.. a sisMos ezitssdos pais Saonilsfls Munapsl de Eduosgio do MwNIpIo d IsodantWCl. 

LO1•! 3- EXCLUSIVO MEL EPP 

ITEM EzncaAçAo tOMO 07M MARCA NU. WITARIO RI 	 a TOTAL RI 

CARNE S0*.A SOCA 	~^ 0STCA A PARIS DA 
MOAGIM 04 MASSAS MUICAAII 01 CS.RCACAS DI S0M0S 
SADIOS. 	ASATOS 	505 	.ISPEÇÃO 	VETER*AASA 	E 
MAN#LR.AOO5 EM coNDIÇÕES IESCAI SATUFATOSIAS. 
SEOUSO DI MEDIATO CONGELAMENTO. ISENTO DI TICCOS 
INFERIORES 	COM 	05505, 	CART*.AOINS. 	GORDURA. 
APONIVROSEI. TENDÕES. COAOUI 	E P10005 LJPIFATTCOS. 
ADITIVOS E COADJUVANTES DI T1CNOLOOIA.ELA5ORAÇA NÃO 
SERÃO PERMTTIDOS EMAIALAGIM PRIMARIA 04 POLMTILSNO 
TOANSPAREMTLRESISTINTI E ATOXO. LSSPO, MAO VIa.A00. 
PICHAMEJS'TO A VACUO, QUE GARANTA A NTIOACAO4 00 
PRODUTO AR 	MOMENTO 00 CONSUMO. P450 L0 04 1kG. 
ACOSCCOAOOS ti CAIXAS 01 Pt.nt.Ao LACRADAS E NO 100 OUSOU dM, IleSo RI 2001 4.4. ai rias RI 2.000.50 
INTACTAS COM 	II NO 	A EStALAGEM [REVERÁ CONflR 
EXTERNAMENTE 05 DADOS OS CINTMICAÇAO. PROCEOI001A. 
.WORMAÇAO NUTWKIONAOL POR PORÇÃO. NUMERO DE LOTO. 
DATA DI VALIDADE. PESO DO PRODUTO. TEMPERATURA DE 
USTOCAGIM. ARMAZEIIAMINTO.0 CONSERVAÇÃO.  NUMERO 00 
RUOISTRO 	NOMINUTERIO 	DA 	AGRICULTURAISIP.OIPOA 	E 
CARIMIO 01 INSPEÇÃO DO Id OU OU. EIPECIOCAÇÕIE 
IMPRESSAS 	NA 	PROflIA 	EMBALAGEM. 	CARACTIRUTICAS 
CORAIS O PRODUTO DEVERA APEESIMTAR COR VERMEUSO 

'URU.NANTE 	EOCOS 	CARACTEISUCO, 	SEM 	~a 	01 
FURMI'ITAÇAO P%JTRCA CO PARTIS ESVERDEADAS 	PRAZO 

CORTE CONGEALDO DE BOVINO DE PRIMEIRA 1 LAGARTOI, 
PROVENINTE 	DE 	MACHOS 	SADIOS, 	ABATIDOS 	SOB 
INSPEÇÃO VETERINÁRIA E MANIPULADOS EM CONDIÇÕES 
HICJIEI4CAS SATISFATORIA, SEM PELE OU OSSO. ASPECTO: 
PROPRIO DA ESPECIE, NAO AMOLECIDA NEM PEOA.JOSA. 
COR VERMELHA BRILHANTE E UNIFORME SIM MANCHAS 
ESVERDEADAS OU 	PARDACENTAS 	COOU 	PROFRIO 
DESMAIADO EM 	FOME 01 	PO4XTLEIUO 	RESISTENTE. 
TRANSPARENTE E ATOXICO LIMPO. MAO VIOLADO. GUI quSEro RIS. 

a ØARAATA A W4TEGRIOAOE DO PROOUTO ATE O MOMENTO 1(0 300 
.-- 	, 

OUSOU 	1 RI 22.00qus&oosntos RI 4.400.00 
DO CONSUMO. ACOILOICIOP4AD0 EM CAIXAS LACRADAS A risse 
EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS 
DE 	IDENTIFICÇAO.PROCEDENCIA, 	INFORMAÇÃO 
NIJIRICIONAL POR PORÇAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE 
VAUDADE. 	PESO 	DO 	PRODUTO. 	TEMPERATURA 	DE 
ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO. NUMERO 
DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AGR)CULTUR,IJIWCIPOA E 
CARIMIO DE INSPEÇÃO DO Se 044 St PRAZO PARA 

- OClUSIVO MIMOSO DE ISIDC) MEUS NA DATA DA ENTREGA!  

CORTE 	CONGELADO 	DE 	BOVINO 	EM 	CUBOS 	DE 
PRIMEIRA(PATINIID). PROVENUNTE Dl MACHOS SADIOS. 
ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERIMARIA E MANIPULADOS 
EM CONDIÇÕES HIOIENCICAS SATISFATORIAS, SEM PELE E 
SEM GORDURA APARENTE ASPEC TO PROPRIO DA ESPICU 
NÃO 	AMOLECIDA 	NEM 	PEGAJOSA, 	COR 	VERMELHO 
BRJLMAP4TE E ~FORME, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU 
PARDACENTAS, 000R PEDINDO EMBALADO EM FILME DI 
POUETWIO RESISTENTE, TNIPARENTE E ATOXICO, 
1.0000. NÃO VIOLADO. QUEDARANTA A INTEGRIDADE 00 duM oVa 
PRODUTO ATE O MOMENTO DO CONSUMO. ACONDICIONADO 

300 	DUM 
'saIs 

R 523.00 aoisoiloo RI 1*0010 

EM CAIXAS LACRADAS A EMBALAGEM DEVERA CONTER 
Sai. 

EXTERNAMENTE 	OS 	DADOS 	DE 	IDENTIFICAÇAO. 
PROCEDENCIA, INFORMAÇAD NUTRICIONAL POR PORÇÃO. 
NUMERO DE LOTE. DATA DE VALIDADE. PESO 00 PROOUTO. 
TEMPERATURA 	DE ESTOCAGEM. 	ARMAZENAVENTO E 
CONSERVAÇÃO. NUMERO 00 REGISTRO NO MINIS1EISO DA 
AGRICIA TURÃIS)OWOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO W 
OU III PRAZO PARA CONSUMO MPØMO DE 10(OEZJ MESES 
NA DATA DA ENTREGA. 

PERFEITO 	OESEMVOLVIMENTOO. 	ASATTOO 	PROCESSADO. 
ACONDICIONADO E ARMAZENADO. CONFORME AS NORMA 
HIOIENICO4A107ARIAS E DE DIAS PRATICAS DE ELASORAÇAO, 
EM 	MATADOUTSR100RWICO 	'00 	SISPEÇÃO 	FEDERAL 
AC 	NINADOS ATAVES DO SEU UNVOU.VSSENTO. PEÇA PO 
PEÇA, COM POLITS.ZMO E DEPOR DE SEAEIS DSPOST04 EM 
CAIXAS 	DE 	PAPELÃO 	041 	SAJCESAA. 	LEVADOS 	A 
CONGELAMENTO POR PROCESSO RAPOO EM TUNIS E 

• 	
MANT000 E TEMPERATURA DE . 3SC, ASPECTOS UNIFORMES. 
SEM ACUMULO SAWÇUW(EO. SEM CORPOS ESTRAMIOS. SIM 

4 	MANCHAS ESCURAS OU CLRAS. AUSINCIA 04 UNO NA 140 100 BOI BRASIL dez ruma R$ 11.00 mil real. RI 1.000,00 
SUPIRPICIE O APAREIIICIA ERII.MAMTS. SEM RESTOS DE EPILOOR 
E DA PORÇAO DO DIAFRAGMA E DE PORÇÕES GORDUROSAS 
ARDENTES. NODOS LINFATICOS E GRANDES VASOS DE MO COR 
UNIFORME, SEM MANCHAS ESCURAS OU ZONAS CLARAS 
CONSISTINCIA FML COMPACTA. ELASIICA O IJGES.MOEMTS 
InCA OOOR E SAROS SUAVE, AGOADAVIL E CAAACTERSTO. 
A EMSAI.AOIM DIVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
CEIITPJCAÇ.AO PROCEDENCTA. INFORMAÇÃO NUTRCSA& POR 
PoRÇÃo NUMERO 04 LOTE. DATA DE VALIDADE. PESO DO 
PRODUTO. TSMPERATURA DE ESTOCAGEM. ARMAZENAMENTO E 

quMone mil 
VALOR TOTAL 00 LOTE • DoaMos RS 14,30000 

'a.,. 
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LOTE 4-EXCLUSIVO ME E E 

ESPECIFICAÇÃO UNO O'E MARCA YR UNITARIO RI Yt TOTAL RI 

Cwt. botina salgada, curede• e... (therqa) ses, .4.110 dê 
Maio e nItrato, M. de gordvf. lnf.vlo.e 30% Aecle do 
predito: 'eco; cor: mar,,.' clero, circiqatti.co de cantn 

uaIgadees eétSS, sém Ø..se,i, d colorsçao ,ôtca 
ca'actulllIcs d• produtos curados ~Os filmo), odor 
p,opno Embalado A vícuo em pacoie plástico de IdCg ou 1kg, 
•condit.oi'iadoi .n. calcas Os pepelio lacredas e Nadas co... 

.comlde.Ifflc.:l000 	5505cmto0 
 

cond,ç64s de 
•,..,j,as.4coe prezo pare consumo ...,n,...o de 50 dias a. 
data dl ent~ numero do registro no ~seno e. 

cas'.'bo de 	seeç$o 50141 OM $4, 

bSmP. 
VALOS TOTAL DO LOTE 	 ,a*.. RI 3.500.00 

LOTES EXCLUSIVO ME E EPP 

TEM 	 ESPECIFICAÇÃO - UNO OTO€ MANCA 1011. 	 R$ Vt TOTAL RS 

Cosas cobrecoti de frango cong.Iado a.' tempsço. 
sol tratados indiviSa ai n'ente ou em bandejas de Isogor 
c abatias coa, plástico rume PVC, com IdeMIlIcaçIo do 
pioduio procedencla. Intormiçio nutiiclonsl por 90(5*0, lote. 
dali de tabvlcaçao, ls.npsa'aiun da ..,ocag.m. AO 

• ennaaan•m.nio e consarvaçio. prazo de validada e r.à.tan 40 
negissr. no MinusIteto da AgflcultursaSIFiOIPOA . carimbe de 

StsêaçIo do Sai .,a SIE. Ac0.ndlcioeado• .4.. c...is - øeøtlIe 
anda. s Macias coei II ou 	4 Paetflaei - agima wWwtae s.. aS. 

Ido AtOadA 	lSa RI 111* Sesta.. RI 1*5(000 
Ø.eesasna,SS 	-cueca~ eaS:• deites 

paste devera .asa* wt Soe ..sL..tt...... 
—. de Si..sn*açM pt'Sa e, p.s ._..S.S. NÃO 
DEVERA CONTER PCØSAIA OUTRA PARTI O(R NÃO UJA 
EXCLUSIVAMENTE COXA É SOIRECOXA. COMO PARTE DA 

COSTELA, ETC. PRAZO DE CONSUMO VINIMO DE 1OIDIZ) 
MESES DA DATA DA ENTREGA 

- Pede de Fvene EM FILE congeladi co.., adlçáo de SOua de no  
n'átimo 1%. ..p.do propato, na* emolecido, • na.' pegajOeo, 
cor prõp.ia sem menchái .ayerdeadas. cnsre .,abo, 

próprIos. com  auséricsis de aujadade.. panaltase larvas. 
Embalagem pflmana potialilealo tnn.pantile. resistente, 

alÕ.lco. hann.ticamnenta rachado por leemo.soidagent, .10 
violado, gus garanta £ .ntegndsdt do produto etC o m..ori.ento 	 Iran rn. 5 emia .i 

do tOfltulnsO. contende peso liquido de 11g, 	 j 	NO 	500 	REGulA 	rrovanta AI 111.110 sete. ..te 1t11111.121;1.00 

.'i CCIISS lacradas CO.', 20kg Da-está constar na embalagem 	 ca-taso. se., 

dedo. 4e e.ntflcsçào. procedência. Soanações svtmlc.eea.s. 

date de n.ledad. giea'tdsde do peod..go. ri'  de nadadrano no IS 

14 e lhe.. oso prezo de nAdada mimwnso de 15Q d'es . pan-, 

de dota de eeeng. 

VALOR TOTAL 00 LOTE 

oe  

RI 22.730,00 

LOTE -IXGLUIIYOMEEEPP  

TEM ESPECIFICACÃO UNO QIDE 	MARCA VR,UNITARIORI f VIL TOTAL RI 

rilê de pelas )MERLUZA) comeitIycI "tid o aravas do 

_ 

railsmcnle psl.I.lo A tapInhA dorsal do 9~ fresco. sem e 
presença de osso'. Filé cern 'Có'n.t)ongelado.. integral, 

limpos, es1ee.4'adOe manipulada Sob ~de condiçõea - 
higlen. livres de .epmnhat. pais. esabíagem e reildues 5. 

v,s..... Embalado .es secos plástico. tren.psrenles atéalose 

e retislenie.  O produto deverá apraemtar'ea com lede e 
frescor de mete.'. prl4..5 co.ta....tafltl ceas.e..dA 	sterS 

usar 'sentada leda e galgue, evidencia de decompesisla. - 
•efct'as COlOrsÇ&O d.stordaa flOflit4 Pa's 1 eseéc 	

Na 	300 	PEIXOTO 
' 

114100 	laNces. RI 1250010 
considerada O~ sebo. calca telturs carscteqtstcas 40 sele 

produto O predito "ao Street coatar WDIIMCS etirtaltes 

deOuliQamfatflte A senbaiagem Seara coate. 

er1eri.s.nse,Ie 0* dados da Id.ntificsçlo, procedarsci., numero 

de icei dele da validede, entonnsçlc nutnc,onei por pprçlo, 
peso do produto. Iemnp.ralur, de sttoclgems. srml.enam.rItoe 

cerss.rvaçlo, nu.,.aro do registro no Ministério di 
A gricuIli,. selas eDIPCA e c.ttmbo de Inepeçio do SIE ou ElE 
prelo pare consumo ..ri..* de DI (seis) metei de dele de 

entrega 

VALOR TOTAL OOLOTE 	 RI 12100,00 

LOTE 7- EXCLUSIVO ME E EPP 

TEM 	 - EIflC1F1CAÇÃQ 	 1 	 ~A R ND 	 V& TOTAL R$ 
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B.scono S.J.ndo opa Apernt'vo.  
au*hdsd•, .nnqu.csdo com lIsTo escudo tónico. sem eotdurss 
t'sn.. tectun croc.nt.. sesso rej.uI.do , bi.couto, msi cozidos. 
qaimsdose O. cMIctfs org.nolóptic.. .nonnsS. nSo 
podendo .pree.nl.r .scnIo de duma., nem es spr...nt.r 
quflnd.ço. Embzi.g.m pilmiul. em pacote. de paSsulco 
tr.n.psr.nt.. 600 resustits n 	.. tê.lCo.  iscrsdos com dos mii. 
id.nt,tc.çâo do produto, data de embeulgam e pi.io de 	 quaTro real.. 

SIISCentOSI 
vauidsdee pno liquido mínimo de Içog (..p.cnc.ça.. 	PCI' 	400 	ERICA 	trina solto 	RI 	fl a-nula oito 	

P5 2121.00 

inipas... na própul. tmbaiag.m. isento de mofo, odns 	 ceriiawos 
razia 

estisnl',oe. subellnciaa nocivas e quaiNvO ,  ouTro tipo de 
impunns Prazo minimo de validade dei unia.' de 4.444* 

Sssco4o 44o.00 opa eRam cflCt 	coas que" de ¶ 
quabdid 	IniiquSO40 coam iwo 	lado Tónicos e.p go.dvese 
t's'ie itiluis crocwua e 5am sabor amaio rteidusi cenSo 
'.pT.tos biscovuos usai cozidos. quónaiadose de clrectns 
o.g.naepotos SflOitnhíI. nio podendo spretnls, s.oeseo de 
dngsis e icem se spnter*sr qustrad.ç'o Embalagem pflman%ø 
— pacoin de pilatico transparente. ueislent • MÕiiOO, 
acude, com dupla enibsisgem com W.0111.00 do produto. 

cima de embaiagan, e puazo de vilidade . peso liquido de 4009 mile 
2$ 	(..pec.flc.çÕea lmpraa..a na paópda embalagem). P07 	300 	ESTRELA 	cinco reais 	RI 5,00 quinhentos RI 1^00 

•condiclonadõs em cala.. de pap.11o acuada e intactas bus. uavs 
20 ps000e0. Isento de mofo. odores estranhos. subetlncias 
nociva. e qusisqu ei outro tipo de impureza Puajo mínimo de 
validade dei mosca da datada eMregs 

B,.codo SeQrniFto Into ia.,. de pOi-.lUo doce 90du's 
ss.tai 4 ovos sem 9Itan 4 Iam lactosa, de psn.sa 
queeda'. Li-ires Os Supdadts ou qva44.' ouniol i.pOt de 
4cflaanatit.. corto Furgões bOiOstI EutbsIag.i.. 
palpvoØ.i.no  ou poi.eet.rsno VenspaisMe cones,do no mirim ° - PC1® 	c COELHO .o qustro meia 	$ 	o 

OltOttaItOl 
RI 100.00 210g com id.nuiI,csçio do produto, .,^,M nulnicionsl, data . 

de T.b'icaçIo e piszo 5 de vsiidtdt. 

oito mN. 

VALOR TOTAL 00 LOTE RI 1.331.00 

nOneltIa 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA san mia 

PRAZO 0€ ENTREGA Me OS (CINCO) DIAS CO.u,m,01e coasse eap.tflo da OR0l 06 COSPRA. CiSne, Estai 
PRAZO 0€ VALCAO€ DA CARTA P*OPØST& a (SEIWOT*) DOAI. wi.r da nçS. - ORDEM DE COMPRA. Canon. e Esta. 

OEC1.ARO QUE liOSP*ECOS OFERTADOS ESTÃO $4CUAS TODAS AI DESPESAS INCIOENT5 SOBRE FC(ZCIMEMTO REFEWOTEI A TRIBUTOS, ENCARGOS 
SOCIAiS E DEMAIS OM*S ATVSV4TES A EXECUÇÃO DO Q.TQ DE LiCITAÇÃO 

QECI.A*A01. PARA TODOS OS FINS DE D1RVTO. QUE CUMPRSO$ PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HASIUTALÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTA 
EM COI*OØNMADE COM AS EXIOENCLA5 DO IIkTR1JMENTO CONVOCATDRIO, 

)OUATU?CL li DE MARÇO DE 2019 

7114 p WÁ  
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N°2019.02.12.1 - SRP 
W11 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de gêneros alimentícios e descartáveis para confecção de refeição (almoço) e 
(lanche) destinados as formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação 
do Município de Horizonte/CE. 

Lote 1 - EXCLUSIVO NE E EPP 

Item L 	Especificação Und. Quant. 
Valor 1 	Valor 

MARCA   Uni j 	Total 
Abacaxi Pérola, de primeira qualidade, 

tamanho médio a grande (aproximadamente 
1,5kg), in natura, tamanho e cor uniformes e 

1. sem defeitos, apresentando grau de 
U nid 160 CEASA R$ 440,00  RS 2,75 maturação que permita suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, 

comausência de sujidades, parasitaselarvas.  

Banana praia tamanho médio (IOOg), de 
primeira qualidade, in natura, em pencas 

2. integras, tamanho e coloração uniforme, com 
Kg 200 CEASA R$ 3.00 R$ 600.00 polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos fisicos e mecánicos 
oriundos do manuseio e transporte.  

Laranja pera tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com grau máximo de 

3. evolução no tamanho, aroma e sabor da Kg 200 CEASA RS 4.00 RS 800,00 espécie, uniformes, sem ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem 

machucados. 
Limão tipo galego, tamanhos uniformes, de 
primeira qualidade, frutos com grau máximo 

4. 
de evolução no tamanho, aroma e sabor da Kg 40 CEASA RS 7,70 RS 308,00 espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, fumes e com brilho, sem 
machucados. 

Maçã nacional, de primeira qualidade, ia 
natura, tamanho e cor uniformes, sem 

S. machucados, sem larvas, parasitos e outras Kg 60 CEASA RS 8,00 R.S 480,00 
impurezas, acondicionada em caixas de 

papelão.  

Mamão formosa de primeira qualidade. com  
800/9 de maturação, frutos de tamanho 

uniforme, no grau máximo de evolução no 
6. tamanho, aroma e sabor da espécie, sem Kg 160 CEASA RS 3.60 R$ 576,00 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

machucados. 
Melancia graúda, de primeira qualidade, 

casca integra, livre de sujidades, parasitas e 
7. larvas, tamanho e coloração uniformes, Kg 200 CEASA R$ 2,35 R$ 470,00 

devendo ser bem desenvolvida e madura,  
com  polpafirme e  intacta.  sem  machucados.  

/~
/ IPU 
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Lote 6- EXCLUSIVO ME E EPP  
Valor Valor 

Item Especificação Und. Quant. 
MARCA Unit. Total 

Filé de 	peixe (MERLUZA) comestível 
obtido através 	do fatiamento paralelo à 
espinha 	dorsal 	do 	peixe 	fresco, 	sem 	a 
presença 	de 	ossos. 	Filé 	com 	cones 
congelados, 	íntegros, limpos, eviscerados, 
manipulados 	sob 	rígidas 	condições 	de 
higiene, livres de espinhas, pele, cartilagem 
e resíduos de vísceras. Embalado em sacos 
plástico, 	transparentes, 	atóxicos 	e 
resistentes. O produto deverá apresentar-se 
com 	todo 	o 	frescor da 	matéria 	prima 
convenientemente conservada, deverá estar 
isento de toda e qualquer evidência de 
decomposição, manchas, coloração distinta á 

K g 300 MERI (JZA R$ 
normal para a espécie considerada. Odor, 31,60 9.480,00 
sabor, 	cor 	ca 	textura 	características 	do 
produto. 	O 	produto 	não 	deverá 	conter 
substâncias estranhas de qualquer natureza. 
A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número 
de 	lote, 	data 	de 	validade, 	informação 
nutricional por porção, peso do produto, 
temperatura de estocagem, armazenamento e 
conservação, 	número 	do 	registro 	no 
Ministério 	da 	AgriculturaiSlF/DIPOA 	e 
carimbo de inspeção do SIF ou SIE. Prazo 
para consumo mínimo de 06 (seis) meses na 
data da entrega. 

VAlOR TOTAL DO LOTEF —R$S480,OO 

Lote 7-EXCLUSIVO ME E EPP 

1 	Valor 1 	Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA Unit. Total 

G  rIÁ 



Colher 	descartável 	para 	sobremesa 

1. 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

pci 80 
CEPEI. 

RS 5.25 
RS 

biodegradável, atóxico, pacote com 50 420,00 
unidades. 

Faca 	descartável 	para 	refciçlo 

2. 
REFORÇADA 	confeccionada 	cm 

Pct so CEPEL 
RS 7.40 

RS 
plástico 	oxi-biodegradável, 	atóxico, 592.00 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	refeiçSo 

3. 
REFORÇADO 	confeccionada 	cm 

Pci 80 
CRISTAL 

1(5 6,80 
R$ 

plástico 	oxi-biodegradável, 	atóxico, 544.00 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	sobremesa 

4. 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi 

Pci 80 CRISTAL 
RS 6.00 

R$ 
biodegradável, atóxico, pacote com $0 480.00 
unidades. 

Papel 	Filme 	de 	PVC 	transparente, 
W YDA RS 

 5. resistente e atóxico, com largura mínima Unid 150 
952.50 

 
RS 6.35 

de 28cm, bobina de 30 metros. 

Prato 	fundo 	50 	com 	tampa 	cm 

6. 
Poliestireno 	Expandido EPS, 	livre de 

x 30 COPOBRAS RS 
CFC, em caixas de papelão o lacradas 136.50 
contendo 100 unidades (par). 

7. 
Prato raso descartável para sobremesa, 

Pci 400 COPOBRAS R$ 2,50 
branco, atóxico, pacote com 10 unidades. 1.000,00 

Sacos 	descartáveis 	para 	sanduíches 

8 
(hot dog/ hamburguer) confeccionados 

PC[ 100 SPLAST 5,05 R$ 
cm plástico oxi-biodegradável, atóxIco, 505,00 
pacote com 100 unidades. 

VALOR TOTAL DO LOTE 19  R$ 4.630,00 

O 	VALOR GLOBAL: R$ 203.351,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E 
CINQUENTA E UM REAIS) 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 	 93/ 
Declaro para todos os fins de direito, 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 fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

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

instrumento convocatório. 

21 de Março de 2019. 	 / 



A 
CDMIS$AO DE PREGOU DO MUNICPIO DE HORIZONTE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

Rir. 'GÃ0 ELITRONICO 2019.0212.1- SRP 

ABERTURA: dia 21 Março de 2019, ás 09:00 horis. 

Manapi. CE, 20 de Março de 2019. 

PROPOSTA DE PREÇO 

OBJETO s.eleçao o, melhor proposta pari riçistro de paços mando futuras e eventuais aquisiflis de gêneros allm.iKlos e descartáveis para confecçao de reielçbes (almoço) • lanches) 

de,tnado, as ronnaçõs e ewmos rulizada, pela Secretaria Municipal de Idocaçio do ,nunlciplo de HodwntefCl. (ndus?fl à Mie EPP), conforme especf.çÕes contidas no Termo de 

RefeSocla. 

— 	 10116 EXCLUSIVO MUEPP 

ITEM DI1C2JÇ&0 QUNIt UNO MARCA V UNIT. f V.UNItPO 
5J TOTAL 

V . TOTAL POR 

UTINSO 

Filé de peite (MflRLIJZA) coniestisci obtido alrave, do (aiiamcnlo 

paraI9Iasespinha dona) do peixe fresco. sem a presença de ossos. Filó 

çocico..cdcongeiados. lr.lcos. limpos. esiscerado,. 

mvi)pdados sob npdas condições de ,pcne, listes de espinhas. pele. 

carlilaem e rc,lduoa de visaras. Embalado as ao. pi*st,co. 

transparente,. alõxicos e resistenlei. O produto devera 

aprescniar..e com lodo o flescor da matéria prima convenientemente 

conservada. deverá estas 'sento de ioda e qualquer evidencia de 

decomposição. manchas. coloraçio distinta à nournal paria espécie 300 KG COSIASUL RS 	28,00 vi•eofto'ta's 
o4tomdqs.troerito, 

camiderada Odor. sabor. co,ca lestias cnctertstica, do produto O 
xemi 

produto não destra comer substbc,as ewan!sas de qualquer natureza A 

cmbaIaem devera conter extemajuenle os dados de idemiflcaçao, 

procedéncia. número de lote. dai, de vaJídade, tn(onuaçto numezonal i" 

porção, pose do produto. tr,npoialura & esiocalteni, amaienaiiienlo e 

consentçlo. número do registro no Ministério da AgriculttutStr/t)IPOA 

e canmbo de irtapeçio do ai (ou sie prazo para con,tmIo minimo de 

064w';) mesaes da data de cantiga 

Banana prata tamanho médio (lOOg). de primeira qualidade, in natura, 

ei 	penca; integrastananho e coloração uniforme, com, polpa firme e 
200 RO , SATURA RS 	700 saia rasa *5 	1.40000 

uuamiçqsatroc.rsto. 
Intacta. devendo ser bem desenvolvida. sem dano, fisicosejTseclnIcos - - re 

o.lundoi do_ rn ar.sel0 e trinlprte. 

jVAWR TOTAL 00 LOTE 6(novo mil  oitocentos reais ), 

oEaan&cs a. 'OS VA.DRX5 AWE5CNAOOS ActuaR .st.Ao iiIcWscd T0003 06 TRIWTOI, ECA 	TRASALSIS?A5. PPSVXDZWCIARIOS, FiSCAIS 1 
eRctAZS,WAa,fl1fla .aIGLBOJ OESLOCMCNTO fl PZSJOAL.CU$T'OS m DISPtaAS COE IZ11,11 W YVIWJI M)CtDIR DIPIIA OU :Imlflt»n ~ O ICCD3flO 
DOS SIRVIÇOS/PRCWTOI. caSrAZflES DA PROPOSTA. ISCWSIVE A SOSODI DE LUCRO, PJGC OICLAPJJCS iSCA IIIGLUSO IWOt 06 CUSTOS CQC sanRiAxa a $EWCQOS 

HicaeaÁ,ioa A EXXCUÇLO tO O&IITO LII PERFEITAS ccnozçôa. DE ISSO E KMUTINÇAO OUSASTE O Pfl.20 Co COIITEATO iao PCOIND) VLTnPASSAA O VALOR IGIDC 
csT;PULAOO POR ITEK E c3NvrQJ1Knzt17C O VALOR GLOBAL. OS PREÇOS AQUI PRosoatos 1 DE EXCWIIYIOADa RESPONSMTLDAOE DA oeflaA. 

A validade desta croposta será de 90 (nover.tp) dias 

PRAZO itt £NTSZCA 	PUTQS X ACORDO OCti O TDI7 - OU PRAZO slAic:)lc  zz OSICINCOU)TAS,A CCHTAR DA DATA 1)7 ASSINATURA 00 CCti7.70 E O 
Cl.TP Dt CCMPAA lELP. RXflTXISTMCÂC. t ACORflO 5. HtC!35O3 DA GTSICAP*, HC LOCAL ULFTXTDD FlUi A CCCWJ.flRTz. 

DICI.AflJ4OS PARA 08 DEVIDOS TIOS DE DIREITO QUE Ct0Wfi911 PLIIaaUXT1 O, REQUESItOS 01 KAStt.tTAçO a QUE WCflA CAflA PROPOatA EStA £31 cowro1roAoz Cc 
AS UIGI$CIA* 00 TWSVRLDIEH?O 000VOCATORIO IIDIIAL) 

bj  
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CARTAPROPOSTA 	 \ 

PnoÃO ELETROMCO N' 20150212 T.SRP 

0w... 5.Ifl&. àP ~~MÁ OS'. e59409 Is p..q.. iSal. IisS S'VS*IS 5541554655 IS 5WflS slIS*'IOCSOE • dncflsns 	n tOnlstçM 05 

ft~ (SM'jOIS (ISCAS.) d..tn*SOS As t0•aSÇSSS 5 	..IISS — Ssafl VSØISÇS Is EdvtSÇSO 00 IRURICIpO 45 Iionwit.CE. 

LOTE). IXCUSVO MIE 

ITEM ESPICW)CAÇAO OTOS MARCA 	 Vt IflTAR'O RI 	 VIL TOTAL RI 

flNE SOMOS) SOCA CONGELADA. CÉTICA A PAflU DA - 
MOAOEM DI MASIAI MUSCULARES OS CARCAÇAS 04 SOnSOS 
EAOIOS. 	ASATCOI 	'OS 	SiSPEÇAO 	VETSASARSA 	E 
MAN#ULA005 EM COMDIÇÕSS HIGISMICAS SATPATORLAS. 
5100400 OS IMEDIATO CONGELAMENTO 'SINTO DI TICCOØ 
INPIRIORES 	COM 	05505. 	CARTiLAGENS. 	GOROURA. 
APONIVROSES. TENOGEI. COÁGULOS 1 NaCOS LIIIPATCOS. 
AQI1IVOS £ COADJUVANTES 01 T1CNOL0OlAELASORAÇA MAIO 
SERÃO PERMITIDOS. EMASALAGEAI PRIMARÁ DE POtIlTUNO 
'TRRN$PRREMTLRESISTINTE E ATOXICO. LIMPO. MAO VIOLADO. 
'FECHAMENTO A VA000. QUE GARANTA A INTEGRIDADE 00 
PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. PESO LiQUIDO OS 1KG, 
ACONOICIONADOS EM CALCAS DE PAPELÃO LACRADAS 1 NO IDO 30604 	'ni. r..I. RI 20.00 dois ml nas RI 2.000.00 
IIACTAS COM 	14 MO. A EMSALAOEM 	DEVERA CONTER 

EXTERNAMENTE OS DADOS DE CINTW.CRÇAO. PROCEDENCIA, 
nORMAÇAO WUTWICIONAOL POR PORÇÃO NUMERO DI LOTE. 

DATA DE VALIDADE PESO 00 PRODUTO. TEMPERATURA DI 
ESTOCAGEM. ARMAZENAMENTO. E CONSERVAÇAO, NUMERO DO 
NE0*TO 	MOIIIMIITERIO 	DA 	ADRSCULTURNSW.VOA 	E 
CARREGO DE SCSPEÇAO CO 5W OU SIE 	EIPECVICAÇÕES 
IMPRESSAS 	NA 	PECARIA, 	EMBALAGEM 	CAAACTERISflCAS 
OIRA4 O PRODUTO DEVERA APRESENTAR COR VERMELHO 
SALIIANTE 	E 	ODOR 	CARACTE*STICO. 	SIM 	IPSAIS 	DE 
PIRMENTACÃO PUTICA OU PARTES LIVERDIADAS 	PRAZO 

CORTE COMOEALDO DE BOWiO 0€ PRIMES 1  LAGARTOI. 

PRGVVIMCTE 	DE 	MAGNOS 	SADIOS. 	ASATVOS 	SOB 
ASnÇAO VETERINA*A E SA,e,R.AOOS EM CONØIÇØES 

ØQCICAS SAYIS$ATOR&A, SEM PELE OU OSSO ASPECTO 

PROPO DA EWECt MAO AMaICCA NEM P1O&flSA. 

COR VIRMELNA efl.MARTE E IPWORMI SIM MANCHAS 

ESVERDEADAS OU 	PARDACEKTAI. 	ODOR 	PROPRIO 

EMBALADO EM EIME DE POLETLINO RESISTENTE. 
TRANSPARENTE E ATOXICO. LIMPO. MAO VIOLADO. QUE 5V454 IRl• 

2 	GARANTA A IITEGRIOAOE DO PROOIJTO ATE O MOMENTO NO 250 oleol — 	RI 2:100 	q.jMISCS'WOI 	p34400.40 
DO CONSUMO. ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS. A is... 

EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS 

DE 	IDENTIFICÇAO.PROCED€NCIA. 	INFORMAÇÃO 

NUTRICIONAL POR PORtÃO. NUMERO DE LOTE, DATA DI 
VALIDADE. 	PESO 	DO 	PRODUTO. 	TEMPERATURA 	DC 
ESTOCAGEM. ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇAO. NUMERO 

DO REGISTRO NO MINISTERIO DA AORICULTURAISIFIOIPOA E 
CARIMBO DE INSPEÇÃO  DO DII' OU III, PRAZO PARA 

CONSUMO MINIVO DE 10(0111 MESES NA DATA DA ENTREGA  

CORTE 	CONGELADO 	DE 	BOVINO 	CO 	CUBOS 	DE 
PRIMEIRA(PATINHO(. PROVENIENTE DE MACHOS SADIOS. 

ABATIDOS SOB INSPEÇAO VETERINÁRIA E  MANIPULADOS 

EM CONDIÇÕES HIOIENCICAS SAT1SFATORIAS. SIM PELE E 

SEM GORDURA APARENTE; ASPECTO PROPICIO DA ESPECIE 

MAO 	AMOLECIDA 	NEM 	PEGAJOSA. 	COR 	VERMELHO 

SRLNANTE E UNIFORME SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU 

PARDACENTAS. ODOR PROPRIO. (MIMADO EM FLUE DE 
POUETLV4O RESISTENTE. TRANSPARENTE 1 ATOXICO, 
LIMPO. MAO VIOLADO. OLIE GARANTA A W71~ Do ANUE 9~

SeIs mil. 

PROOIJTD ATE O MOMENTO DO CONSUMO. ACO0IOI4AO0 NO 
. 	300 	DUSCI 	

1*515 	
RI 23.00 	non...,to. RI '.900.00 

EM CAIXAS LACRADAS A EMBAL.AOEM DEVERA CCMT 
15411 

EXTERNAMENTE 	OS 	DADOS 	DE 	IOENTWICAÇAO, 

PROCEDENCIA, I?II'ORMAÇAO FOJTRICIOF4AL POR PORÇAO, 

NUMERO DE LOTE. DATA DE VAICADI. PESO DO PROOUTO, 

TEMPÇRATL*A DE ESTOCAGEM. ARMAZEMAMENTO E 
CONSERVAÇÃO. NUMERO DO REGISTRO NO MMISTERIO DA 
AGRJCULTUR,AIJLCIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO W 

OU SIE. PRAZO PARA CONSUMO MMO DI 40(0W MESES 
NA DATA DA ENTREGA 

- rn.Aw 5IS nu .tIa.n. VS •s) IJUSjfl I. 	- 
PERFEITO 	DESEWOLVIMENTOO. 	ASATO 	PROCESSADO. 

- ____________ ______________ 
ACONDICIONADO E ARMAZENADO, CONSORSE 	AS NORMA 
HIGIINICO4ANITARLAI E DE lIAS PRATICAS DI .LASORAÇAO. 
EM 	MATA000T4*IGORIFICO 	505 	INSPEÇAO 	FIDIRAI.. 
ACONDICIONAOOI ATRAVES DO SEU ENVOLVIMENTO. PICA POR 
PEÇA, COM POUETLENO E DEPOIS DE SINIM DMPOITDS EM 
CAIXAS 	DE 	PAPELÃO 	OU 	SANDEJAS. 	LIMADO) 	A ,  
CONGELAMENTO POR 	PROCESSO RAPIDO EM 	TURIM 	E 
MANTIDOS E TEMPERATURA DE . )S'C. ASPECTOS UNIFORMES, 
SEM ACUMULO SANOCINEO. SEM CORPOS ISTRANHOS, SEM 

4 	MANCHAS 	ESCURAS OU CLRAS. AUSENCIA 	DE 	LIMO 	NA. NO 100 	BOI BRASIL 	dS 	555 RI 10.00 mIl reAIS RI 1.000.00 
SUPERFICIE E APARENCIA SRILIIANIS $IM RESTOS DE EPILOON 
E DA PORÇÃO DO DIAFR.AOMA E DI PORÇOES OORDUROIAS' 
ARDENTES. NODO) LINFATICOS E GRANDES VASOS OS 111.0 COR 
UIIMORME, SEM MANCNAS ESCURA) OU ZONAS CLARAS 
COII$ISTENCLA P*ME. COMPACTA. ELASTICA E LIGEIRAMENTE 
UCA 000* E 5*50* SUAVE. AORADAVfl 5 CAAACTIRTICO 
A EMBALAGEM DEVERA CONTER I$TEANAIIENTI 05 DADOS 01 
CINTWICAÇAO, P*OCEDIMCIA, SIÇORMAÇAO WTRCIDNAL P05 
po*çAo NUMERO DE LOTE. DATA DE VALIDADE. PISD DC 
PROOUTO. TEMPERATURA DE ESTOCAOEM, SSAfltAMflT0 E 

s,iS IRII 
VALOR TOTAL CO LOTE 5 VSSCIMOI 	RI 14.300.10 

ffi 

(L!a_•rA 

ffl 
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LOTE 4' EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO UNO 0101 MARCA VtUPIITARIORI VR TOTAL RS 

Cume DevIas se gaas, cur.ds.e.ce (cherqua) eeeIt sdiçao de 
.,,,,,c. 	cape de goidui. lnleiloi .30%. Aepecto de 
produto seco, cor muita. cicie, cereoledetico de (amei 
salgadas e secae. sem pisiençe de OQII'SØO rOsca 
cerecleiletica de produtoe coados (altnto • nRralO) oco,: 
propno Ensacado' vácuo em peco'e plástico de $00g eia 1kg, t4. mii. 

¶ 	.coiso,cionedo. es  celses de papelio laciedei enlatei com 	IÇO 130 RALEZA 
sente .. 0. 

 R$ 26.00 noncentee RI 3.500,00 
10kg, com id.nitt.ceflo do produto edo '.Untem*.adoniveçio noiá. 

reais 
nuti,ciOnet por porç&o. numero do lote, dele de feb.iceçlo. 
cesdições de 
ermei.nameistOe pino pais (embato minitmo 09 10 6.55 ne 
dela de eiuiisge ntntere do registro no Minissso de 
AsncuftereiIU?OiPQA e ceiimbo de inepeflo de SiF ou SI! 

bIs n,Me 
VAtOR TOTAL DO LOTE novecemos RI 3100,00 

reais ___ 

LOTEI. EXCLUSIVO ME E CPP 

lOtu 	 ESPSCWICAÇÃO UlcO OTDE MARCA M UNITÁRIO RI 	 VR. TOTAL RI 

Cosa e fl$.floe. - '.e'go competado sem tempere. 
e...beiedoi Uilh4dueI n.wte Ou — bend.tee de 15000? 
cetefl.t co., passivo nu,,. PVC. cem edentil.cafl. do 
Produto p.ocedee%ua. w.tonseçio ntaee por porção  
data oe fabrIcação te.eperetu.e de eetoc.gem. AO 
en,azenea.eaIo e ceseereeçác. preto de relidede e san de 
ng,etro no M.aueteno da Ag$Cu*n6*iOWQA e cabe de 
inspeção do SI? ou Iii Aco'd.c.o.ado. — (Mia de pepsie doze vaie e 	 onle me, 
tectedei . .ntacles com II eu lSg P.rtee,tvae de dose. 	eco 1 	150 REGIStA noventa 	RI 12,50 	.eiswto. e RI 1141000 
ou igual e t0*s e04e .etcoe.qeeemeano E.ncmceçe.e 	

;. ventana 	 de. 'na 
iiRpas.at na próçuta effibeiegaee. Calnte.lMIcai g.r&e o 
produto dever' epfeeeatas cor e odor (flct.net .coe tens 
elite.. de Vea.'eaieçlo pit04$ eu pene. eeverdeedes 'tÃo 
DEVERA COSSTER MEkIIUWA OUTRA PARTE aVE 'tÃo SUA 
EXCLJIIVAMEPITE COXA E SOSRECOXA. COMO PARTE DA 
COSTELA. ETC PRAZO OS CONSUMO MISVO 0€ 1900EZI 
MESES DA DATA DA ENTREGA 

Peito de Frango EM FILE congel~ com edição de ague de AO 
eterno 4%. aspecto 0,09.1.. aIo et'olecido. e 'e.,, peg~ 
cor própria san, mlncnee eeverdeedee. Cheiro e 5100v 

prtg.ioe. com  eoitncle da sujidedes parceLei e lerias 
Envbelegem prImada potsetiteno trensparente. s,.tente, 
abeiço. hen".tiç.meme Sechedo por teni.o-eoId.gea.. não 
violado, que qar.nte.'n tegridede do produto ita o consente Vete ente e onze alIe, 

do consumo. contendo peso liquido de 1k0. ecov'd.c.ocedoe eco 	No 	Rf4A nosde 	RI 13.10 consoe 	4e RI ti ite.aO 
em calcei lacrada. coa. 1Okg. Deverá constar na e.nbeieg.n, lelwavoe '.Me 

dedos de .denllflceçlo. procedêncle. 'n?ormeçõee nst.1c.o.ieie. 1 
dele de velidsde queatidsde do produto, n -  do registro no SIF, 
Si! ou SIM, com pielo de velidede minimo de 110 0115 e peru, 
de deta de M.I.e 

VALOR TOTAL DO LOTE 

nn e oaa 

sace.'Zetoe e 
R$ 2z730.00 

LOTE 6-EXCLUSIVO ME! EP 

lEu, ESPECIIICAQAO UNO Q7DEI MARCA Çfl\/JR. UNITARIO RI 	 VA. TOTAL RI 

Pilé da peixe iMERLUZAI comastivci obtido etreves do 
fetiemcnto p.ieieeo lespinhe dance do pese fiesto. som a 
piseençe de osso. Filt com cones congeledos. integro.. 

limpos, evisoendos, ntentpoiedoe sob dgedes condições de 
higiene. livres de espenhei. pele. cerlilegem e residtoe de 

atecevas. Imbaledo cai secos plástico. tranepetsntee, etósicoe 
e reeietente.. O produto deverá epreeenter.ee com todo o 

fisecor de inatkle prime convenlentemee'ste conservede, deveqt 
•ster isento de todo e queiquer e4dancie de decompoeiçlo, 

menchee, colotiçio dIslinie á n.n,el pare e eepScie querente e dois 	
doce nilie 

IÇO 	300 
considerede, Odor, sebor, cor cc teslur. ceracteileticu do 

, PEIXOTO 
'eu 	

RI 0,00 	e-evento. RI lJ 30000 

produto O produto nó* deverá conter aubetancáse e.tvant,as 
de quelquer neturece A embeagem deverá comei 

estenemente os dedos de identelceçio, procedtncie, n')rtero 
de lote, dela de validede, lnronneçeo nutaclonel por porção, 

pem do produto, tenspefltura de eetocegerle, anneeenemanto e 
conierveçeo, número do reptetro no Minietailo de 

Agrecuitursi'SIFIOIPOA e cerlmbo de inepeçio 00 5W os. Si! 
prelo pere coneumo menlmo de OS (eecs) meses de dele de 

entrega. 

reais 

oole,sI 
VAL 	TOTAL DO LQ'( 	 eeiecentO. RI 11100.00 

LOTE 7. EXCLUSIVO ME E EPP 

TEM 	 EWEEW1CAÇA0 	 u'tooTDr 	tARCA 	1 	VIL UMTAR1ORI 	' 	via. TOTAL RS 



- Linguiça tipo  celebres, data~ usina pune limpa, dai' - 
- 

qualidade. apresentando~ em gomo, uniformes, adicionada 
de toucinho o condimentos naturais ani proporçóea ~queda. 
•o tipo calabrés, submetida ao processo de cura, embalada a 
vácuo em asco plástico transparente. atóxico, limpo, nio 
violado, raslsts~ que garanta a Integridade do produto até o 4,ns,,i, liii. oitocentos e 
momento do consumo, acondicionado em calcas lacradas. A (O $0 	SEARA 	e noventa RI 15,94 quarenta. RI 14h00 
em balagem devera conter, externamente os dados de centavos doce nele 
ldentlflcaçao, procedência, inton.açÕea nutricionais. número 
da .,te. data de validade, quantidade do produto. número do 
registo no Ministério da Agnculture ISIFIDIPOA e carimbo de 
ln.peçaodoSlF.'- --" 

- Linguiç, tipo pato de carne subia pua e limpa, de 1 qualidade, - - 
apresentando 904110$ uniformes, adicionada de condimentos 
naturais, embalada a dcuo, em seco plástico transparente e 
atóxico, limpo, nio violado. resistente, que garanta e 
Integridade do produto até o momento do consumo, novecentos e 
acondicionado em caixas Isoladas. A embalagem deverá conter KO 50 SEARA 	dezenove reais RI 19.00 cinquenta RI 950.00 
axtarnamanta os dados de identiboeçio. p.'ocedênci,. reais 
Informações nubicionais, número da lote, dat, de y,iidade. 
quantidade do produto, número do rsgietro no Ministério de' 
Agn*cuitureJSiF101POA e carimbo de inspeçao do 5W 

Linguiça tipo romana de carlie .ums pura e limpa, de 
1qusbdade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada 
de condimentos naturais, embalada a vácuo. em caco pisatico 
transplante e atóxico, limpo, neo violado, resistente, que 
garanta a Integridade do produto até o momento do consumo, mil e 
acondicionado em caixas lacradas A embalagem deverá contar 	KG loO .' 	SEARA dezoito reais RI 11,00 oitocentos R$ 1.000.00 
externamente os dados de idantiflcaçao procedência, reais 
informações nutiscionais, número de lota, data de validade. 
quantidade do produto, número do regiltro no Ministério da 
AgrlcuiturarSiFlOiPoA e carimbo de Inspaçio do 5W 

- - 

VALOR TOTAL DO LOTE 

tns reli. 
quin 	RI 3.514,00 

LOTE 1-EXCLUSIVO ME E EPP 

TEM 	 ESPECIFICAÇÁO UNO QTD€ MARCA V5t, UNITARIQ RI VIL TOTAL RI 

Presunto de Psiu de prlmsirs qualidade, Iam capa de gordura, 
fatiado no dia de entrega, seguindo todas es normas de higiene 
na inenipuiaçio de alimentos, cada fatia pesando 
eproxlmadam.rtte de 309, em caco plistico transparente, 
elôxico, con. etiçueta contendo inroawiaçao de peso e prezo de 
consumo. A embalagem original deva seri vácuo em caco. 
plástico trenepstentee etoxico, limpo, na* violado, resistente, 

 li, que garanta e Integridade do produto ate o momento do 
vinte s nova azenstos C0415W00, acondicionado em caixas lacrada.. A embalagem 1(4 150 LECON 

ls 
RI 29,00 

cl 	uenta nq 1154.350,00 
• deverá conte. extamenlente os G&doa de Identiricaçio, 

rocus •proced6ncia, inrornssçoes nutilclonais, número de lote, 
quantidade do produlo, número do registro no Ministeilo de 

1 AgrlcultureillV?O1POA e 
carimbo de inspeçao do 511r. 

Salsicha tipo Viena apresentando~ em gomos uniforme. e 
padronizados. embalada s vácuo, em caco plástico 
transparente e México, limpo, não violado, resistente, que 
garantas integridade do produto até o momento do consumo, 
aconmcionedo em caixas lacradas. A embalagem deverá conter 
oxtemsmonte os dados de ider.tificsçáo, procedência, 
Infonfleções nuti,cionsis. número de lote, quantidade do dois mil, 

2 	produto, número do registo no Mimstáno da 	 1(0 150 SEARA dezenove real, ns 1e,00 oltootos e RI 2sS000 
: Agri1ultura01t00A e carimbo de inspeçio do SIF. Deverá cinquenta 

'epn'esar.tarvaiidade minlma da 30 (tnnte) dias a partir da data reais 

de entrega. 

,QueUo Mussareia de primeira qupildade, saro capa da gordura, - 

rasisdo no dia da entrega, seguindo todas as normas da higiene 
na manipuiaçso de alimentos, cada fatia pesando 
aproximadamente de 309, em saco plástico trsnsparant., 
atexico, com etiqueta contendo tndonnaçao de peso a prazo de 
consumo. A embalagem original deve ser s vácuo em asco. 
piastico transparentes atóxico, limpe. nao violado, resistente, 
que garanta a integridade do produto até o momento do wna e ceia 

cinco mil, 

consumo, acondicionado em caixas Isoladas. A embalagem. KG soo SERV SEM reais e oitenta e 11$ 26,1$ 	
trazendo, e 

RI 5.311104 
devera conte.externsmerite os dados de identificaçio, nova centavos 

setenta e oito 

procedência. informações nutncioneia, número de lota, rsaia 

quantidade do produto, número do registro no Ministério di 
AgricuitursrsiFloiPoA e carimbo de inspeçio do SIF. 
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Bt.codo .aIg,do tipo cItam cnn.. com ge.gelim. de 1' 	- 
qushd.de. sariquscido coom faoe écldo lOuco e se... Qõsures 
t'sns. textura troceM. e Se.II sebo' .m.rgo rnlduel, cedo 
n,elledoe biscoItos mel coiidoe, quelmedo. e de celscts.es 
oigenoIepIIcos enowneS, fio podendo epres.nt.r eec.eso de 
duieie e nem ao .prsant.r quebleUIço Embelsgefa pamírls 
sm peooles de pliltico treneper.nI., reel.Isnte e eIÕ.so, 
Isoisdos com dupla .rnbaI.g.m com 	.denllflceio do produto. 
deis de •MbtIl*ffl e prazo de valide" e peso liquido de lOOg sele 

21 	e.pec.flc.Cdes Impreas.s na própria embeIIgemI. 	 PCT 	300 	ESTRELA See reais 	RI 5,00 	q 	- 	- MI,IStIO 
econdic,onedos em caize de papelão tecrsdeee ,nt.ctss coa. metão 
20 pacote. 'coato de mofo, odores .etnnaos subetincles 
necicce e qu4sque' ~M  t.po de a~reja Preze .Swa.o de 
tabele 

 
de 6 messe di dela de eb 0 

Ssto'Io Seorsibo. fruto 	De.. de pol,nt'o doce. perdure 
vegetele OrOS*4M gKzteae eea. Iscloee. de pameir. 
qusleosde Llwes de .uJll.de. ou qusiequer outro. 1,~ de 
conlenlflefltfl como Ivngoe . bolorse Embeiegem 
polipropilenoou polle.Iireno tr.n.pen.ite contendo no mlnln.o 

200 	COELHO 	quite. real. RI 4,00 
out0aM0* 

R$ M.00 
do. rotulagem nulllclonel. deis 210g, com 'dentificeçio do prout real, 

de rebricsçio e prazo. de yalidede. 

0140 MII. 

VALOR TOTAL. 00 LOTE Ri 13300 

nocee e 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 
qutetie Ri eeois.4o 

PflZO DC ENTREGA . 	04 (CCCI 04*3 COflIOOS, e es., ee -.peÇSe de ORDEM DE COMPRA. Cortem.. o Edite 
PRAZO 01 VALSADI DA CARTA PROPOSTA: IS (SESSENTA) DIAS. ce..ter de ezpediçio de ORDEM DE COMPRA. Ces,rem.e o Edital. 

DCCURO QUE NOSPR€ÇOS OFERTADOS ESTAO INCLUVAS TODAS AS DESPESAS INCIOENTS SOeR! FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS 
SOCIAIS E DEMAIS ONUES ATINENTES A OÇECUÇAO DO OBJETO O! LICITAÇÃO. 

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS O! HABILITALQÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTA 
EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCLAS DO INETRUMENTO CONVOCATORIO. 

IOUATUt!, 9$ DE MARÇO DE 2019 

ri 
s 

7 



Lotei - EXCLUSIVO ME E EPP  

Valor Valor 
Item 	 Especificação Und. Quant. 

MARCA Utili. Total 
Abaeaii Pérola, de primeira qualidade, 

tamanho médio a grande (aproximadamente 
1.5kg). in natura, tamanho e cor uniformes e 

1.
sem defeitos, apresentando grau de 

Unid 	160 CEASA R$ 2,75 R$ 440,00 
maturação que permuta suportar a 

manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, 

com ausência de sujidades, parasitas e larvas.  

Banana prata tamanho médio (IOOg), de 
primeira qualidade, in natura, em pencas 

2. 
integras, tamanho e coloração uniforme, com Kg 200 CEASA R$ 3,00 1(5 600,00 

polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos Ilsicos e mecânicos 

oriundos domanuseioetransporte.  
Laranja pera tamanho médio, de primeira 

qualidade, frutos com grau máximo de 

3. 
evolução no tamanho, aroma e sabor da 

Kg 200 CEASA RS 4,00 RS 800.00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

Limão tipo galego, tamanhos uniformes, de 
primeira qualidade, frutos com grau máximo 

4. 
de evolução no tamanho, aroma e sabor da Kg 40 CEASA R$ 7,70 1(5 308.00 

espécie, uniformes, sem ferimentos ou 
defeitos, firmes e com brilho, sem 

machucados.  
Maça nacional, de primeira qualidade, in 

natura, tamanho e cor uniformes, sem 
S. machucados, sem larvas, parasitos e outras Kg 60 CEASA 1(5 8.00 RS 480.00 

impurezas, acondicionada em caixas de 
papelão.  

Mamão formosa de primeira qualidade, com 
80% de maturação, frutos de tamanho 

uniforme, no grau máximo de evolução no 
6. tamanho, aroma e sabor da espécie, sem Kg 160 CEASA itt 3,60 R$ 576,00 

ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

machucados.  
Melancia graúda, de primeira qualidade, 

casca integra, livre de sujidades, parasitas e 
7. larvas, tamanho e coloração uniformes, Kg 200 CEASA 1(52,35 1(5470,00 

devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, sem machucados.  

lv, 

r/p Jogas 
iO 

CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO W 2019.02.12.1 - SRP 

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

aquisições de gêneros alimentícios e descartáveis para confecção de refeição (almoço) e 

(lanche) destinados as formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Horizonte/CE. 

// \I)p~ 
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para consumo mínimo de 06 (seis) meses na 
data da cnIreia. 

VALOR TOTAL DO LOTE 6 	 1 	1 	R$ 9.480,00 	1 

Lote 7-EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
11cm Especlilcaçio Lnd. Quant. 

MARCA Unit. Total 

Linguiça tipo calabresa de carne suma pura e 
limpa, 	de 	l' 	qualidade. 	apresentando-se 	em 
gomos uniformes, 	adicionada de toucinho e 
condimentos naturais em proporções adequadas 
ao tipo calabrês, submetida ao processo de cura, 
embalada a vácuo em saco plástico transparente e 
atóxico, 	limpo, 	não 	violado, 	resistente, 	que 
garanta a integridade do produto até o momento Kg 50 GOSTOSINHA R$ 15,30 

765,00 
do consumo, acondicionado em caixas lacradas. 
A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade. 
quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da AgriculturafSlFfDIPOA e carimbo 
de inspeção do SIE.  

Linguiça tipo paio de carne suba pura e limpa, 
de P qualidade, apresentando gomos uniformes, 
adicionada de condimentos naturais, embalada a 
vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade 	do 	produto 	até 	o 	momento 	do 

2. consumo, acondicionado em caixas lacradas. A Kg 50--' GOSTOSINHA R$30.52 
embalagem dever* conter externamente os dados 
de 	identificação, 	procedência. 	informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo 
de inspeção do SIF.  

Linguiça tipo toscana de carne suma pura e 
limpa, 	de 	P 	qualidade, 	apresentando-se 	em 
gomos uniformes, adicionada de condimentos 
naturais, embalada a vácuo, em saco plástico 
transparente 	e 	atóxico, 	limpo, 	não 	violado, 
resistente, que garanta a integridade do produto 

3. 
até o momento do consumo acondicionado em 

Kg 100 
. 	 . 	 . 

(,OSI OSINIIA RI, 16,75 
caixas lacradas. 	A embalagem deverá conter 1 675.00 
externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do produto. 
número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura'SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF  

VALOR TOTAL DO LOTE 7 ,-. 

/ 	\-)U 
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Colher 	descartável 	para 	sobremesa 1. 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

PcI 80 CEPEL 
RS 5,25 

biodegradável, atóxico, pacote com 50 420,00 
unidades. 

Faca 	descartável 	para 	refeiçao 

2. 
REFORÇADA 	confeccionada 	cm 

Pet 80 
CEPEL R$ 7,40 

RS 
plástico 	oxi-biodegradável. 	atóxico. 592,00 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	refeiçao 

3. 
REFORÇADO 	confeccionada 	em 

Pct 80 
CRISTAL 

R$ 6,80 
plástico 	oxi-biodegradável, 	atóxico, 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	sobremesa 

4. 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

Pct 80 CRISTAL R$ 6,00 
R$ 

biodegradável, atóxico, pacote com 50 48000 
unidades. 

Papel 	Filme 	de 	PVC 	transparente. 
WYDA 

S. resistente e atóxico, com largura mínima Unid 1 Ç0 RS 6,35 
952.50 

de 28cm, bobina de 30 metros. 

Prato 	fundo 	50 	com 	tampa 	em 

6. 
Poliestireno Expandido 	EPS, 	livre de 

Cx 30 
COPOBR.AS 3 

' 

RS 
CFC, em caixas de papclao lacradas 136.50 
contendo 100 unidades (par).  

7. 
Prato raso descartável para sobremesa 

Pct 
COPOBRÁS R$ 250 

RS 
branco, atóxico, pacote com lo unidades. 1.000,00 

Sacos 	descartáveis 	para 	sanduíches 
8. (hot dog/ hamburguer) confeccionados Pct nu SPLAST 

RS 5,05 
R$ 

cm plástico oxi-biodegradável, atóxico. 505.00 
pacote com 100 unidades. 

VALOR TOTAL DO LOTE 19  R$ 4.630,00 

VALOR GLOBAL: R$ 203.351,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E 
CINQUENTA E UM REAIS) 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaro para todos os fins de direito, 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 fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 

21 de Março de 2019. 
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COMISSÃO DE PREGOES 00 MUNICÍPIO DE HORIZONT$'CZ 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

RI F. PREGÃO ELI'TRONICO 2019.0212.1 - SRP 

ASIRTURA: dia 21 Março de 2019, is 09:00 bons. 
Masiapê- CE, 20 de Março de 2019. 

PROPOSTA DE PREÇO 

3 
05100: $eleçio de melhor  proposta para registro de preço, visando Muras e eventual, aquisições de gêneros alimentícios e descaníveis para conlecçio de refeições (almoço) • (lanches) 

destinados is formações e evento, realizados pele Secretaria MunicIpal de Educação do município de li cr ,  i:onte/C(, feiciusiva à ML e EPP), confoime especificações contida, no Termo de 
Rife ré ix a. 

LOTE ?' EXCLUSIVO MLI(PP 

QUANT. 	UNO 	MARI A 	 . tiNi? 	
1 UNIr. POR ItIM 0ISCRiÇAO V. TOTAL 

V. TOTAL POR 

EXTENSO 1XTINSO 

linuiça tipo çalabre,a de carne suma pura e limpa de 1 qualid.sJc 

aprcicntandc-w cm gomos unmfonitc.. adicionada de ro.xirtkc 

C04'dtmcnios naturais em pfoporçbts adcqisadai ao 

tipo ca)abrts. submetida ao piocesto de cura. embalada a situo em saco 

plástico transparente e 1. atóxico. limpo. riSo violado, resistente, que 

2 garanta a integridade do produto até o momento do 50 	* G 	URORA 	P5 	iii R$ 	 645.00 
itiitiflOi e qkatiRIi 

conauzno, acondicionado em caixas lacradas A embalagem deveria conter 
,c,anja 004r3i cv'cs taaU 

cternnwnte cs dados de idcslsflcaçio, proceMrscia. nfonnações 

riutr,cion.us. numero de lote. data de silidade. 

quantidade do produto, núncio do registro no Minisierio da Agricultura 

iSIF:Dfp(JA e catimbo  

Lingulca tipo paio de Carne sitiara pura e Limpa, dei qualidade. 

apreseetando gomos uniforme,, adicionada de condimentos Naturais. 

embalada a vacuo. em  saco plistico transparente e atoxico, limpo, aio 

violado. resistente. 01* garanta a Integridade do Prod4O até O 

momento do consumo, acondicionado ela caixas lacradas. A 
50 56 AURORA AS 25.00 os'ae..e* SE 	

M., sataca,to1e1Siq1rt. 
2 

embalagem deverá conter 'Ias 

externamente os dados de Idevitificaçio. procedéncla. informações 

flutnCioriaii. numero de Lote, data de validade. quantidade do produto. 

ns.neo do registro no Ministério da 

I. qnl:ura/sir'DlP0A_e carimbo de _inspeçáo do Sír. 

Linguiça tipo toscana de carne suma pura e limpa, dei qualidade. 

Mre,entendo-ie em g~ unifonnes, adicionada de condimentos 

naturais, entalada a vácuo, em, saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, aio violado, resistente, que garanta a 

Integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado 
KG AURORA 150 reais quncr *5 	2500.00 

'rimal"SMoi 

em caixas lacradas. A embalagem deverá conter 'te. 

externamente o, dado, de identlfitaçio, pt'ocedêi informações 

rs.gridonah, numero de lote, data de validade, quantidade do 

produto, mimeco do registro no Ministério da 

a 
Agricultura/SlF/O1POA e carimbo de Inspeção do SIF. 

' 

oackknaca ova, troa VALCRES APflefliTADol ana aaflo nicLusDa 70001 01 nt~ asieao. tua&alarAa. ftIvtDmCZfl1oi, flaCAXa a 
cØCrlAlaAXAaflSfliflJftOt DEt',,OtAiCíflt DC nsn..aaivs W DaanaAs fl ZICIDMI a) VIIWM AZ2DR D:flTA a) l)ClflTSeflTI ~ O PWCliCiflO 

3d sSRv ZJ PflC,. zIe,aNn a ta pxdrc. Ti.. : mcalva A itR4 Da ttC. t134 Dst,An.c. lati. INCLUSO 7000$ os 0)1706 ocan STflIAI C 1 flRV IÇOS 

nassA, los A Lfl rj.o Do 05.t10 rir n *IE 'AS oactçOaI Da USO 1 itAIivnNçAø 3an o pano DO camlaAit NÃO P00000 ULflAPASSM O VAla CRICIM 
caT: PULADO POR rTtH r CONSZ7JIWTI)CNII O VM4R OLOBAL. 05 PPLÇOS *cv: PIOPOSTOI É Dl EXCW$IVIDADI RSSPVUIASILIDADE DA DOR1M. 

pRAzo or ENTPXOA Doa ncoçnoa i Da ACORDO c,c o !3:7AJ, - NO PRAZO S4AIC:Mo te 151c:ticç: DIAS.A 001CM DA DAtA O! ,saa:NA'?URA 3d ccN7paTc 1 O StCCEStDiV3 
ti. cx:zPt te COMPRA PC,A ACnliilS?PACAO, DL COROO A ,mctgss::AzE ti. G(STCPA. NO tOcA. DErixix FILA 1. dCNtPa'tM'7E. 

laan.vp PARA 05 oEv:DOe paNa DE DXnito QUI aboRDos pLasAnwn o, ezouxertoe DE .USELITAÇM 1 Oute iioln CAflA pRoposTa ESTA 04 coNIONhIDADI ocê, 
AS EXIaI.CIAS DO I13TRtflNVO OONVOCATORXO (EDITAL) 

f Sq 



PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.12.1-SRP 

LOTE 8 - EXCLUSIVO ME E EPP 

6 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGAO 
Av. Frnidcntc Castelo Branco, n'5100- Cento -CEP: 62.880-00 Horizonte-
CE 
Fone: (83) 3336.1434 



LOTE 5- EXCLUSIVO S11(fl 

ITEM ESnCEICAÇÃO 1$10 QWE MARCA VIL 1$RTARIO RI Vt TOTAL RI 
- CARNE SOVINA MOCA COSIOEI.AD& OSTCA A PARTP DA  

MOAGEM DE MASSAS MUSCULARES DE CARCAÇAS DE SOVIMOS 
SADIOS. 	ABATIDOS 	505 	INSPEÇAO 	VETERINÁRIA 	E 
MANIPULADO* EM CONDIÇÕES ~RICAS SAT1SFATORIAS, 
99~ De VJEDATO COMOILAMINTO ISENTO OS %~ 
MflRlORS 	COM 	05505. 	CARTLAOIISI. 	GORA 
APVROStS. liMOGES. COAOIR.OS 5 150005 LASAItOS 
ADITIVOS £ COADAIMARTES OS TECNOLOOWILASORAÇA MAO 
SERÃO PERMmOOS (MASAaOIM PRIMARIA DE POLETILINO 
IWAMSPAREMTLRISISIIMTE 1 ATOXICO. LIMPO. NÃO VIOLADO, 
FECHAMENTO A VACUO. QUE GARANTA A INTEGRIDADE 00 

• 	PROO4JTOAIE O MOMENTO DO CONSUMO. PISO LIQUIDO DE 1KG. 
ACONDICIONADOS 	UM 	CAIXAS DE PAPILAO LACRADAS 	E NO 150 01405 *11. s.S É1 211.00 au si n.Is *3 tII0.I0 

ITACTAS COM 	IS 110, 	A EMSALAGSM OIVIAA CONTIR 
EXTIRNAMISITI OS GADOS DE cotWICAÇAO, PROCIGINCIA. 
SIPOAMACÃO WTRCCNAOL POR POSCAO NUMERO 0€ 1.011. 
GATA DI VAUDAOS. n'o oo PRODUTO. TIMPERARRA DE 
ISTOCAGEM. ARMAZINAMENTO, E CONSERVAÇÃO. NUMERO CO!  
RIGISTRO 	NOMINSTERIO 	DA 	AORICULTURA*IF,OPOA 	E 
CARIMBO DE 	INSPIÇAO DO III OU 55. 	ESPECIFICAÇÕeS 
IMPRESSAS 	NA 	PROPRIA 	EMSALAOIM, 	CARACII*STICAS 
OIRAIS: O PRODUTO DEVERA APRISINTAN COR ~BUGIO 
SRMANTE 	E 	0005 	CARACTIRISTICO. 	SIM 	5*4*4 	DE t  
FI*IIVITAÇAO "Maca OU PARTIS IIVIROSADA 	PRAZI 

-- JAAA CO*14O 	10 OS 1550521 MESES AS GaTA GA - - 
CORTE CONGEALDO DE BOVINO DE PRIMES 1 LAGARTOI. 
PROVVIII4TE 	DE 	MACHOS 	SADIOS. 	ABATIDOS 	SOB 
INSPEÇÃO VETERIIARIA E MANIPULADOS EM CONDIÇÕES 
IIIOIEMCAS SAIIUAIORIA, SEM PELE OU OSSO. ASPECTO: 
PROPRIO OA ESPECIE, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA. 
COM: VERMELHA 0*4U4ANTE E UAWORMI SEM MANCHAS 
ESVERDEADAS 	OU 	PARDACENTAS; 	0005 	P509510 
EMBAlADO 	EM 	TIME 	01 	POLISTIEPIO 	RESISTIIITI. 
TRANSPARENTE E ATOIQCO. LIMPO. MAO 	OLA0O, GUI QIS'S RINS 

2 GARANTA A INTEGRIDADE 00 PRODUTO ATE O MOMENTO 510 200 01)001 
au 

RI 22.00 quMroastoe R$ 4150.00 

DO CONSUMO. ACONDICIOIMDO EM CAIXAS LACRADAS. A 
EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS 

DE 	IOENTIFICCAO.PROCED€NCIA. 	INFORMAÇÃO 
NUTRICIONAI. POR PORÇÃO. NUMERO DE LOTE, DATA DE 
VALIDADE. 	PESO 	00 	PRODUTO. 	TIMPERATIJRA 	0€ 
ESTOCAGEM. ARMAUNAMENTO E CONSERVAÇÃO. NUMERO 
00 REGISTRO NO IA**STERIO DA AG*IC.TSA'SFVIPOA E 
CARIMBO DE INSPEÇÃO 00 W OU SIE PRAZO PARA 

- CONSUMO MIMMO DE 10(012) MESES NA DATADA INTRIGA  

CORTE 	CONGELADO 	DE 	BOVINO 	EM 	CUBOS 	OE 
PRIMEIRA(PATINNO). PROVENIENTE 01 MACHOS SADIOS. 
ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA E MANIPULADOS 
EM COPIOICÓ€S IRQ*NCICAS SAnSFATORLAS, SEM PELE E 
SIM G0R*A APARENTE. ASPECTO PR09RJO DA ESPECE 

NÃO 	AMOLECIDA 	teM 	PEGAJOSA. 	COR 	VERMELHO 
BRILHANTE E UNIFORME. SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU 
PARDACENTAS. ODOR PROPRIO. EMBALADO EM FILME DE 
PO4JETILENO RESISTENTE, TRANSPARENTE E ATO)OCO. 

sislemal@ 
LIMPO, NÃO VIOLADO. QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO 

OU 90 	300 BOI R$ Mo iSr *55 
PRODUTO ATE O MOMENTO 00 CONSUMO, ACONDICIONADO na 
EM CAJMS LACRADAS A EMBALAGEM DEVERA CONTER 
EXTWSAMENTE 	OS 	DADOS 	DE 	0E511'fCAÇÃO, 
PROCEDOICIA. NIPORMAÇÃO NIJTRCIOIIAL POR PORÇÃO. 
NUMERO 011.011. DATA DE VALIDADE. PESO DO PRODUTO. 
TEMPERATURA 	DE 	ESTOCAOEM. 	ARMAZENAMENTO 	E 
CONSERVAÇÃO, NUMERO 00 REGISTRO NO MINISTERIO DA 
AORICULTUWSIFIDIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO  DO 5W 

OU SIE. PRAZO PARA CONSUMO MIMMO DE l5(0C) MESES 
NA DATA DA ENTREGA 

- .- w ---  
PESFEITO 	DSSIIIVaVERTSO. 	ASATIDO 	PROCESSADO. 
ACONDICIONADO E ARMAZSNADO. CONFORME AS NORMA 
HIOIINICO-SANITARIAS E DE SIAS PRATICAS DE ELASORAÇAO. 
EM 	MAIAD0UT.IRIOONFICO 	500 	INSPEÇÃO 	MURAL. 
ACONDICIONADOS ATRAVES DO SEU ENVOLVIMENTO. PEÇA POR 
PEÇA. COM  POLIITLIMO E DEPOIS DE SUEM DISPOSTOS EM 
CAIXAS 	DE 	PAPILLO 	OU 	SAICLJAS. 	LAVADOS 	A 
CO'*O4LAMENTO POR 	PROCESSO WCO EM 	TUIIEIS E 
MAIITOOS E TEMPIRAILRA DE . IVC, ASPICIGA UIO*MIS. 
SSM ACUMLRO SANOOINEO. SEM CORPOS ISTIAMIOS. SEM 

4 	MANCHAS ESCURAS OU CURAS. AUSEMCIA DE 	LIMO NA IÇO IDO 	! BOI BRASIL dSs '5515 P5 10.00 mIl mIS RS 1.000.00 
SUPERPICIE E APARINCIA SRLI4ANTE, SEM RESTOS DE EPILOON 
E DA PORÇAO CO D4*TRAOMA E DE PORÇÕES GORDUROSAS 
ARDENTES. NODOS UNTATICOS E GRANDES VASOS DE SILO. COR 
UNIFORME. SEM MANCHAS ESCURAS OU ZONAS CLARAS. 
CONSISIENCIA TRINE, COMPACTA. EI.ASTICA E ~~MENTI 
UMIOA 000* E 5.150* SUAMI. AGASDAVIL E CARACTIRISTTCO 
A EMBALAGEM OtVStR CORITIR UTIINAMINTI OS DADOS DE 
CSNTWCAÇAO. P*OCEOSWCIA. E.POAMAÇAD NUTRICIONAL POR 
PORÇÃO NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE. PISO CO,  
PROOUTO. TEMPERATURA DE LSTOCAOEM, ARMAZINASIENTO E 

sM 
VALOR TOTAL DO LOTE e MIaM.. AS 14310.00 

na 

•1 

e 

ffil-02 



e 

Linguiça tipo cetabrese de cnn. nine pia.. limpa. Sei' 
quelidede epre..nt.nd~ es, gomo. unifotm.e. ediao.,ed. 
de toucinho c cond'menios netunle em propotçdee .d.quada 
co tipo calares. eubnedidi .o p.ocesto de cure. enibuladia 
'acuo qst saco pllatico trunst.. '.nte 	Manco '""p0. nI. 
"c4eøe ...ete'.te q.a g.nnt. • .ntegna.ou do p.0t44 use. _______ 
momento do Cen.0. etor.d4,o"uoo em caises leC.eda. £ pçg lo RARA •novurea RI 14.40 qvefentae RI 441.01 
e.nbelag.m d.verá conte, ert.rn.mente os dedos de wfl.o. cinco teci, 
td.ntttceçlo, procedisicie, Informeçoes nutflclonel., número 
de lote. dita de valioso., queni-dede do prod^ numer, do 
r,gistro no Minletano da Agrlcwlturt ISiF2OIPOAe cudmbo de 

inspeção do Itt 

Linguiçe voo P40 de cente cuSte pure e lisipa. de 1 qualidade 
' 

~entendo goultos esitonnes. ediclonede de condimentos 
.Mu ela, ~aladavácuo, eo 	seco plástico ireneperente 
etôslco. limpo, nio violado, resistente, que gerente e 
Integridade do produto ccl o momento do consu, no,ecenoe e 
ecdndtc,osedo em caises lecredas A es.belegn e.n'á 'oS IçO 10 RARA A...-. - ris. RI te. cs.qra.ne  RI 160,00 
•eternemen 	os dados de soetcaçso Wtceduvscse 
.atormeçõet nuln.oneie. r,urneqode lote, deis de vehdadt 

quenildede do produto, número do registro no Slnletáflo de- 
AgncutturstSlI IDIPOAC Cerinibo O. Inspeção do SIF. 

Lingulçe tipo toscune de cante tume pure e limpa. de 
t'quelsdade. ep.eeeatendo-ue — go..oe unlon,e4. edlc.onsda 
de 000dlm.Mot natures, a,Selede e vewo. .en seco plasoco 

lrenspei,nt. e etÕs*O. limpo nso violedo ree.ilemt. qu* 
gerentteinl.gfldede do produto ete o momento do Consumo, mil. 
econdic,onedo es. calces lecmeoes A embelegem deverá comer 	tio 	ILARA 	decolto reste 	RI tido o.iocentOe RI 1 500.00 
esternemente ot dedos de ldentfficeçao, procedáncle, reate 
lntcum.çÕee ~~44, número de lote, dele de vilidede, 

do queflodede 	p.oduto. numero do rfliUso no S.n..ltie de 
£gr1Cas.ndlJr.OIPOA. can,.eo de do4eC10 do lis 

VALOR TOTAL DO LOTE o 
R$ 

10111- IXC4USVO MIL LPP 

lTD 	 CSPECeCACAO 	 C QTOt MARCA vIO LVICÁRIO RI Vft TOTAL RI 

Preeunto de Pe.sj de prwllee, qseeMele. Ia 0e$4 de perdure. 

1511540 no die de entrega, seguindo toda, ei notIme, de higiene 

ne menipuleçio de tlmmentou. csdc teIme pesendo 
eprOsimedimente de tOg, em "co pittjco treneperertie. 

et
o
Õsico com etiquedá contendo Indonseçio de peso e prezo de 

cnsumo £ enib.ltgem omiginel deve ser á vácuo esn seco 
pll,Dco tm.øsSpamente e ttõ.ice, sspe rijo s.ojedo. ree,eteate. t° l'. 

Que garanta • integnoede do po..seo Me OffioSertto do KG 	tio 	LECO$4 
efbn 

RI 24.00 .00: RI 4.3110.00 
OOflWtliO, econdclonedo em celtas eco.,.. A embalagem 1141. OltIqedetil 

lenta conte, eetemernente os dedo, de idenlinceçeo, reate 

procedencie, inronneçôea ntjtriceoeiei.. número de lote. 
quentidede do produto. número do regIstro no MInleterio da 

Agnculturs/SIFIDIPOA e 

cennbo de ",peçao do lis 

Salsich, tipo nene epree.nt,ndo.se eis gomos unIformes e 
pedroolsados. embateda e vecuo, em seco plástico 
Iraneparente e etóxico, limpo, nio viciado. resistente, que 
gerent, e ,nlegndede do produto Mcc momento do Consumo. 

econdicionedo em ce,sae laradas A emoalegeen deere conter seus a 
2 	 *0 III RARA a_.rsS RIIIJO aJoflneç4e.nutnconesnmevodeioltQuentidededo £,.. 

ruaM produto. numero do regietio no M,n,Meno da 
Agncultur&SlF.VlPOA e carimbo - Inspeção do lis Deverá 

epresenter velldide minIme de 30 Itrinlel dles e peru,, de dete 

de entrega 

- Queijo Vuesemie - pnaetI tielidede, sela cape de gtdtfl 
tetado no d'a de enerege. seguindo toda, as noese, de ltetISe 
na menpuieçeo 4. cIumentos, cade Vete petendo 

eproclmedemenie de 30g. em saco plástico Iransperente, 

etéteco. com  etiquete contendo lntorwstçlo de peso e prazo de 

consumo A embelagem onglnel deve ver e vácuo . .M. 0~ as 

t** eeflevee coneui"o, etond-nonedo em cem. acode, A amb~ 

deverá coate. eatemnen.ente os dedo. O. loen'Wlceçlo. 

p.ocedeacie, intonmeçdes nutnoioneit. numero de lote. 

quenlidede do produto, número do regIstro no MinIstÉrio de 
AØnculturatSlF/DtPOA e carimbo de tnepeçáo do lis 

- 	

-- detesta. 

VALOR TOTAL DO 1011 Qw_4 : RI 12211.10 

LO1II.IXCLUINO0IÉIPP 

ITCN 	 IIflCWICACAO 	 1 IRC OTOI 1 	MARCA 	 Vt tSTARIO RI 	 VR. TOTAL RI 	
- -: 

/ ~
) \YU 

1 
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PA('P4A 

Biscoito salgado tipo ditm cnck.e tom girgelim, di 1' 	
- ___________ •' 	

- 	'T 

quulididi. .eiItquicido coi.I tino e LitIdo ?bÔco 	sr go'du'sS 
i.u,,s lote. crocenu.. 5i0 nbo. .a.,go v54y.J. neto 

.jiliOOt bilcodou -s CozIdos. QusasOos • di w.ctifl 
rg.nopoCo3 eflOfl3&3. nlo pedindo •pinsnt' .'c...o di 
dut.im.i .pr.s•nhirqusrsdiço. Emotisgie. prIn.ins 
ia' p.coi.. o. pluslico Ir•nsptrinti, ituitinle e •tó.Ico. 
lacrado. c em dupi. s"b&egim com ld.ntiitc.çSo do produto. 
4.1. di .nib.i.i" e eizo di v.hdsdi 5 pesa 4i4o di iOOg elete 

25 	iSP.' • C•ÇiI ' 1iPiiiiei n@ Peedeia inb.tflil 	 PCT )OO ESTRELA ii RI 500 q..uitsitoe 	RI 1,150.00 
•cOnd C'bi5OOs 	3 CSiI•S di PWi'SO lidti.SS e MtCtai (Ciii I..I. 

29 pcolet Isento di o.00, odons istisnbos. substindlis 
.Na. i quuisquir outro tipo da Impuis:.. Prezo miaimo da 
v.IIdtdi de' uses do dita da intti 

BIscoito S.quilho. titio. b~ de polaiPio doce. gorduf 1 

tigital i OVOS. 3511' qmtin 5 tini tecl.n. de p.Vutdri 
qu.ildsd. Li.ni de S4ISdea ou qusique. oi tios de 
cOnt..n.ntis C04110 untos. bOIo..t hoibSapSi,, 

--: DO J° 	R$SOO.00 tr::t::t0z::::z:rzH'. 
di fabrIca çlo 'puros de valididi. 

Oito mii. 

VALOR TOTAL DO LOTE RI t331,00 

re.I.  
no.ea i 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA as "$M 

PRAZO 0€ ENTREGA:  eis 05 (CINCOI DIAS CORRIDOS.. cOait.rdti.pediçio da ORCEM DE COMPRA. Coiwonn. o Cdliii 

PRAZO 0€ VALIDADE DA CARTA PROPOSTA 50 (UUENTA) DIAS. çouiiitds iue*çIo de ORDEM 0€ COMPRA Coafr.,e o (Sues. 

DECLARO QUE NOIPREÇOI DenTADOS ESTÃO IICUA3 TOCAI AS DESPESAS ØICC€NTS W~ ÇO*CIMIKTO REFERENTES A 1JT01. ENCARGOS 
IOCWS E DEMAIS 055*5 ATJIVITES A EeuÇAo  DO OBSTO 0€ LICITAÇÃO. 

DECLARAMOS. PARA TODOS OS POIS 0€ OSEITO, QUE CUMPRIMOS PLENANEPITE DI REQUISITOS DE I4ABSLJTALÇAO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTA 
EIS CONFORMIDADE COMAS EXIGINCIAS 00 INSTRUMENTO CONVOCATCNIO. 

IGUAflttIIOSMARÇO DE 2011 

o 



Lote 1- EXCLUSIVO ME E EPP  

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quani. 

MARCA Unit. Total 
Abacaxi Pérola. de primeira qualidade, 

tamanho médio a grande (aproximadamente 
1.5kg), in natura, tamanho e cor uniformes e 

sem defeitos, apresentando grau de 
Ijnid 160 CEASA R$ 2,75 KS 440,00 

maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, 

com ausência de sujidades, parasitas e larvas.  
Banana prata tamanho médio (lOOg), de 
primeira qualidade, in natura, em pencas 

2. 
Integras, tamanho e coloração uniforme, com 

Kg 200 CEASA RS 3,00 RS 600,00 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos uisicos e mecânicos  
oriundos 	manuseio _do_ 	_e_transporte.  

Laranja pera tamanho médio, de primeira 
qualidade, frutos com grau máximo de 

3. 
evolução no tamanho, aroma e sabor da 

Kg 200 CEASA P3 4,00 P3 800,00 
espécie. uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

Limão tipo galego, tamanhos uniformes, de 
primeira qualidade, frutos com grau máximo 

4. 
de evolução no tamanho, aroma e sabor da 

40 CEASA P3 7,70 P3 308,00 
espécie. uniformes, sem fenmenios ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 
machucados.  

Maçã nacional, de primeira qualidade, in 
natura, tamanho e cor uniformes, sem 

S. machucados, sem larvas, parasitos e outras Kg 60 CEASA P3 8,00 1(5 480.00 
impurezas, acondicionada em caixas de  

papelão.  
Mamão formosa de primeira qualidade, com 

800/* de maturação, frutos de tamanho 
uniforme, no grau máximo de evolução no 

6. tamanho, aroma e sabor da espécie, sem Kg 160 CEASA P3 3.60 1(5 576,00 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

machucados.  
Melancia graúda, de primeira qualidade, 

casca integra, livre de sujidades, parasitas e 
7. larvas, tamanho e coloração uniformes, Kg 200 CEASA P3 2,35 P3 470,00 

devendo ser bem desenvolvida e madura,  
com _polpa _firme _e_  intacta, _sem machucados.  

n 

n 

ri  
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2019.02.12.1 - SRP 

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

aquisições de gêneros alimentícios e descartáveis para confecção de refeição (almoço) e 

(lanche) destinados as formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Horizonte/CE. 

r4 82 
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Lote 8- EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA iJnit. Total 

Presunto de Peru de primeira qualidade, Sem 
capa de gordura, fatiado no dia da entrega, 
seguindo 	todas 	as 	normas 	de 	higiene 	na 
manipulação de alimentos, cada fatia pesando 
aproximadamente de 30g, em saco plástico 
transparente, atóxico, com etiqueta contendo 
informação de peso e prazo de consumo. A 
embalagem original deve ser à vácuo em saco 
plástico transparente e atóxico, 	limpo, 	não 

Kg 150 PERDIGÃO R$ 21,75 
R$ 

violado, resistente, que garanta a integridade do 3.262,50 

produto 	até 	o 	momento 	do 	consumo, 
acondicionado 	em 	caixas 	lacradas. 	A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados 	de 	identificação, 	proced6ncia, 
informações 	nutricionais, 	número 	de 	lote, 
quantidade do produto, número do registro no 
Ministério 	da 	Agricultura/SIF/DIPOA 	e 
carimbo de inspeção do SIF.  

Salsicha 	tipo 	Viena 	apresentando-se 	em 
gomos uniformes e padronizados, embalada a 
vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do 
consumo, acondicionado em caixas lacradas. A 

2 
embalagem 	deverá conter externamente os 

K g 1 SEARA RS 26 35 
dados 	de 	identificação, 	procedência, ' 3.952.50 
informações 	nulricionais, 	número 	de 	lote. 
quantidade do produto, número do registro no 
Ministério 	da 	Agricultura/SIFIDIPOA 	e 
carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar 
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da 
data de entrega.  
Queijo Mussarela de primeira qualidade, sem 
capa de gordura, fatiado no dia da entrega, 
seguindo 	todas 	as 	normas 	de 	higiene 	na 
manipulação de alimentos, cada fatia pesando 
aproximadamente de 30g, em saco plástico 
transparente, atóxico, com etiqueta contendo 
informação de peso e prazo de consumo. A 
embalagem original deve ser a vácuo em saco 
plástico transparente e 	atóxico, 	limpo, 	não 

K 200 
RIO 

R$ 25,30 
RS  

violado, resistente, que garanta a integridade do JAGLTARII3E ' 5.060,00 
produto 	até 	o 	momento 	do 	consumo. 
acondicionado 	cm 	caixas 	lacradas. 	A 
embalagem 	deverá 	conter 	externamente 	os 
dados 	de 	identificação. 	proced8ncia, 
informações 	nutricionais, 	número 	de 	lote, 
quantidade do produto, número do registro no 
Ministério 	da 	Agricultura'SIFIDIPOA 	e 
carimbo de inspeç ão do SI V. 

«VAI1OwrOTÃLbO LOTE 8 R$ 12.275,00 

fl 
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cai 
Colher 	descartável 	para 	sobremesa 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

PC( 80 CEPEL RS 5,2$ 
biodegradável. atóxico, pacote com 50 420,00 
unidades. 

Faca 	descartável 	para 	refeiçào 

2 
REFORÇADA 	confeccionada 	em 

Pct 80 
CEPEL RS 7,40 

R$ • plástico 	oxi-biodegradável. 	atóxico, 592,00 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	refeiçao 

3 
REFORÇADO 	confeccionada 	em 

Pci no CRISTAL RS 6,80 • plástico 	oxi-biodegradável. 	atóxico, 544,00 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	sobremesa 

4 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

Pct 80 CRISTAL 
RS 6.00 • biodegradável, atóxico, pacote com 50 480.00 

unidades. 

Papel 	Filme 	de 	PVC 	transparente, 
WYOA ps  

S. resistente e atóxico, com largura mínima Unid 150 RS 6,35 952,50 
de 28cm, bobina de 30 metros. 

Prato 	fundo 	50 	com 	tampa 	cm 

6. 
Poliestireno 	Expandido 	EPS, 	livre 	de Cx 30 COPOBRAS R$ 4,55 
CFC, em caixas de papelao lacradas 136,50 
contendo 100 unidades (par). 

7. 
Prato raso descartável para sobremesa, Pct 400 

COPOB RAS 
t$ 2,50 

RS 
branco, atóxico, pacote com lO unidades. 1.000,00 

Sacos 	descartáveis 	para 	sanduíches 

8. 
(hot dog/ hamburguer) confeccionados Pci 100 

SPLAST 
RS 505 . 

em plástico oxi-biodegradável, atóxico. 505.00 
pacote com 100 unidades. 

VALOR TOTAL DO LOTE 19- . RS 4.630,00 

VALOR GLOBAL: R$ 203.351,00 (DUZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E 

CINQUENTA E UM REAIS) 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 	 ib/  
Declaro para todos os fins de direito, 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 fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

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

instrumento convocatório. 

21 de Março de 2019. 	

e/ 



PROPOSTA DE PREÇO 

COMISSÃO DE PREGÕES 00 MIJNICIPIO DE HORIZONTE-CE 	 RE 
A PU)EtTURA MUNICIPAL DE HORIZONTECI  
REF. PR(GÃO ELITRONICO 200.02.12.1 - SRP  
ABERTURA: dl. 21 Mario de 2019, às 09:00 horas. 	N 	 j; 	3 
Massapé- CE, ZOdi  março di2Ol9. 	 .,; 

011 SeIeØo da milho, proposta para registro de preços visando lutaras e eventuais aquisições di gêneros alimenticios e desartáveis para contecçio de refeiç6ee tJ'ZøhesI 
desunidos às formações. evento, realizados pela Secretaria Municipal de Educaçio do município de Horizonte/a. (exclusiva à ME. EPP), conforme especificações contidas no Termo de 

Referência. 

ITEM DESCRIÇÃO 	 QUANT. 	UNO 	MARCA 	V. UNFT. 	
V. UNIV. POR 

V. TOTAL 
V. TOTAL POR 

EXTENSO 

l'rrsunto de Peru de porteiro qualidade, 'cm capa de gordura, feriado no 

dia da entrega, seguindo todas ai acima, de higiene na inanipuiaçio de 

alimento., cada (alia pesaodo apcoximadan,cnie de 30g, enI saco plástico 

II.nSpaittsIc. alõnico. com  daquela comendo 

nibimaçâti de peso e prazo de consumo, A embaiagrai original deve ser 

• '-acuo cm mico plástico transparente e ató'nico. limpo. aio violado. 150 *0 M~ *5 	26.00 seis saie 	a, 1$ 	3100.00 
tis ..i.aosecaeics 

tcsisienlc. que planta a .ntegndadc do pnidulo alt o momento do 

consumo, acondicionado co, cana.s lacradas A embalagem deverá conter 

m ntcnlaancnle os dados de idennücaçlo. procedtnc.a, anformaçoes 

nnincionast. 

 

número de lote. quantidade do produto. intacto do registro 

no M'nusieno da AgucWturWSIF.DIPOA e c&iinbo de inspeçio do $11 

Salsicha tipo Viena aøtewntando-se em Vieno, uniformes e 

padroniZado., embalada a vácuo, em taco plástico transparente e 

atOalco, limpo, fio violado, resistente, que garanta a Integridade do 

produto até o momento do consumo. acond'clonado em caia., 

2 
lacrada,. A embatetesti 

150 10 AURORA IS 	15.00 ijiqis rsali R$ 
dos 'iii, d'tintos * 

devera conter externamente os dados de ldentlflcaçao, precedência. cinquenta reii 

Informações rt..itrlctonals, número de Lote, quantidade do produto, 

numero do registro no MVns:*qio da AgftC.4tura/SS/DIPOAI canfli-bo 

de Inspeçbo do Sir. Deverá apresençan validade minima de 30 itrinta) 

dias a partir da data de entrega. 

Queijo Mossanla de primeira qualidade, .ini capa de gordura. 

faltado no dia da entrega, seguindo toda, as normas de higiene na 

manIpulaçao de alimento,, cada fatia pesando 

açrodmadamente de IOg, tini saco plástico transparente, at4xico, 

com etiqueta contendo lnforanaçao de peso e prazo de consumo. A 

Øembalagem original deve ser a vácuo em saco 

plástico transparente e atóxico, limpo, aio violado, resistente, que 	200 *0 aalnA *3 	20,00 ,sa nfl *5 	a 0)0,00 ,annde, 

garanta a Integridade do Kg 200 

produto até o momanto do consumo, acondicionado em caixas 

lacrada,. A embalagem devera conter, externamente os dados de 

identaf,caçao, procedncia, inloensaçou nutiiclonats, nimero de 

lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da 

AgrlculturarsiF/OIPOA e carimbo de Inspeçáo do 5W. 

VAt0RToTALOo LOTE S (der mil cento dnuelarea). 
 

oaaàa..os QUE. 3403 Vaiaza ,PflstaIVADO$ ACDQ. ISSÃO r,ncweoe ,000e 01 nzao4, 3$CAAOOS ?flRAUI latAs. flZVIOEHCIAAIOS, FISCAIS E 

caCRClAa,tAflS,flflS,UaJROS DIItNCH1O DE pxeaoAL.a)aToa OU oIapzaAa QUE INCIMI OU VINHAM ASUCIOIR DIRETA UJ llOiRZTAliIWt'l SOBtI O FOTJICflh.70 

Doa aanviçoa'PRoDuros.cowarvittirará DA PPOPOeTA. IICILIIVE A HMCEH 01 LUCPO, TflezH OICLWCI 157* INCLUSO rccoa 03 C'JITOI Cai I4ATIRIAII 1 1tflÇQ 

iISCZUMIO A 1 xicuçLo DO CSJ1TC Di Pt*fl IDAS caio: ç&g Dl USO E ,wau'tiaçÃo M~n O mao CO ~~ ide PllC0 UL7PJASaAA o vAsa ~:M 

aaflP.'IADO n Inn 1 cCflIgvtw,ocifl o valtR CLCaAL, 01 PltZÇOe AQUI PRO?øStOe á DI 1XCWEViDAD. flSPO1aASll.IDAI DA IIGUAA. 

w'rH inrr raq !}eJ .xe}ae LJ tW rs*1e1S!L1 etfl 

nata oi ENTREGA DCI PU'T0I z ( ACORDO Cai O CM -AL - HO PRAZO ,u,x:,ic Ir-sucItIcc:iAS.A COICAA DA DATA fri MSlNASIIR& 20 =RATO E o ptcr.n:nnHtO 

sÃ C€N lI CONPM PELA Awag:s?nacao, DE ACORDO A HCCCS$CA DA (i5TCRA. 110 IflCAL Dli' 1:0 PELA A cCIIRATMtC. 

ocCtaa»cI nn os OlVIDOS tIfl OS otREiro g* aso.I,ce P19J*MCi*fl os nasnce DI IASIL:T E a acta CAMA PC0$1A lan Di Ca*TtCQAOl Dai 

AS flIICIAS DO aItS7W.3CiIO cowvocnoft:o IIDITAL) 


