
como murchar, mofo, etc.  

Plozinho massa fina de leite em embalagem primária 
plástica resistente e atóxica contendo 20 unidades e 
peso liquido de 400g, com identificação do produto, 
nome e endereço do fabricante, data de embalagem e 
prazo de validade (especificações impressas na própria 
embalagem). 	Isento 	de 	mofo. 	odores 	estranhos. 

Pci 300 ITAPAN R$ 5,80 
RS 

• 
substâncias 	nocivas 	e 	quaisquer 	outro 	tipo 	de 1.740,00 
impureza. Na entrega o produto deverá ter data de 
fabricação máxima de Oldia e prazo mínimo para 
consumo de 05 dias, dentro dos quais não deverá haver 
alteração das características 	originais 	do produto, 
como murchar, mofo, etc.  ____________ 

VALOR TOTAL DO LOTE £3 RS 11.710,00 

Lote 14  

Valor Valor 
Item Especificação Uni. Quant. 

MARCA Unit. 	1  Total 

Solo 	fofo, 	sabores 	variados 	(laranja, 	nata, 	milho, 

chocolate, 	formigueiro) 	tendo 	como 	ingredientes 
básicos farinha de algo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, leite, ovos, açúcar, margarina, fermento em pó, 
pesando em média 500g, em embalagem pohpropileno 

unid 500 APARECIDA RS 11.25 
R$ 

ou 	poliestireno 	transparente 	com 	tampa, 	atóxica, 5.625,00 

lacrada, com rótulo contendo informações nutricionais, 
data 	de 	fabricação 	e 	prazo 	de 	validade. 	Livre 

de 	sujidades 	ou quaisquer 	outros 	tipos 
de contaminantes como fungos e bolores. 	 1 

Bolo tipo 	mole, 	tendo como ingredientes básicos 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, 
leite, 	ovos, 	açúcar, 	margarina, 	fermento 	em 	pó, 
rendimento mínimo de 20 pedaços, em embalagem RS 

2. polipropileno ou poliestireno transparente com tampa, linid 200 A'I'ACADÃO R$ 11.95 
2.390,00 

atóxica, 	lacrada, com rótulo contendo informações 
nutricionais, data de fabricação e prazo de validade. 
Livre 	de 	sujidades 	ou quaisquer 	outros 	tipos 

de contaminantes como fungos e bolores.  

Salgados variados, tamanho festa, aproximadamente 

3. 
l5g tipo: coxinha de frango, risole de carne, risole 

Centro 100 ATACADÃO RS 34,90 
misto, bolinha de queijo, canudinho de frango, pasicl de 3.490.00 

gueno, pastel de carne, empada de frango. 

VALOR TOTAL DO LOTE 14 	21 95 11.505,00 

Lote 15  

Valor 	Valor 
Item 	 Especificação 	 Lnd. 	Quant. 

MARCA 	Unit. 1  total 

Achocolatado liquido - mistura láctea composta de 
leite de vaca integral ou desnatado reconstituido, açúcar, 
soro de leite em pó, cacau em pó, sais minerais e RS 

	

1. vitaminas. Embalagem tetra Pack com 01 LITRO Unid 	300 	BETANIA R54,15 124500 

devendo conter externamente os dados de identificação, 
procedencia, informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto, número do  

VÁ!Á,  

wàWMA 
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Colher 	descartável 	para 	sobremesa 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

Pct 80 CEPEL 
03 5,25 14$ 

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

Faca 	descartável 	para 	refeição 

2 
REFORÇADA 	confeccionada 	em Pet 80 CEPEL 03 7.40 RS 
plástico 	oxi-biodegradável. 	atóxico, 592.00 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descarlável 	para 	refeição 

3. 
REFORÇADO 	confeccionada 	em 

Pct 80 CRISTAL 
R$ 6,80 

03 
plástico 	oxi-biodegradável. 	atóxico, 
pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	sobremesa 

4. 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

Pct 80 CRISTAL 
14$ 6 00 

biodegradável, atóxico, pacote com 50 ' 480,00 
unidades.  

Papel 	Filme 	de 	PVC 	transparente, 
WYDA 14$ 

S. resistente e atóxico, com largura mínima Unid 150 R$ 6,35 952.50 
de 28em, bobina de 30 melros.  

Prato 	fundo 	50 	com 	tampa 	em 

6. 
Poliestireno Expandido 	EPS, 	livre de Cx 50 COPOBRAS 

RS 4,55 
 CFC, em caixas de papelão lacradas 136,50 

contendo 100 unidades (par). 

7. 
Prato raso descartável para sobremesa, Pci 400 

COPOBRÀS 
R$ 2,50 

R$ 
branco, atóxico, pacote com lo unidades.  1.000,00 

Sacos 	descartáveis 	para 	sanduíches 

8 
(hot dog/ hamburguer) confeccionados 

PC[ 103 
SPLAST R$ 5,05 

RS 
cm plástico oxi.biodegradável. atóxico. 505.00 
pacote com 100 unidades. 

VALOR TOTAL DO LOTE 19  

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 esta em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório. 	 é/ 
21 de Março de 2019. 
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COMISSÃO DE PREGÕES DO MUNICÍPIO DE HORONTE'CE 
À PREFEITURA MUNICIPAl DE HORIZONTE-C[ 

Rir. PREGÃO ELETRONICO 2019.0212.1 - SAP 

AOERTURA: dia 21 Março de 20&5,$s 09:00 hons. 

Massa$- Ci. 20 de Março de 2019. 

PROPOSTA DE PREÇO 

2- 

• E 

(é_S" 
par, NA 

47I4 

OutrO Seleçio de melhor proposta pan mutIlo de prot mando fidvrase eventual, aquisições da gêneros alimenilqo, e descartáveis pala confecçio de refeições (almoço) • (lanchas) 

destinados às formações e eventos realizados pela Secretaria Municipal de tducaçJo do município de Fio.izont./CE. (ejidusiva à ME eCPP), coMo.,..i, especIficações contidas no Termo de 

Reteçincia. 

'L' w.pwsvou c in 

TEM OISCRIÇAO QUAKT. UNO MARCA V.UPI(T. 

— ' 

 VUNrT,POR 1 
V TOTAL 

v, TOTAL POR 

Bolo fofo, nbo.t. vsnados (ln., rett milho. chccotaic. foia,n0) 

tendo como ingredientes básicos farinha de tngo enriquecida com feno e 

ácido (bisco, leste. oios. açúcar. 

malpnna. 
(embalo cm pó. pesando em media SOOg. cm embalagem 

$00 bISO DAtAM áS 	12.00 4t, mv IS 	 e 500P0 seis 
polipropslcno ou pol.til'rtno tnnspettntc coo. limpe. £t'K& la..nda. 

com rotulo comendo informações nulricionais. dais de fabricação e pr,ns 

de nl.dade Late de ,swdada ou qsaisqueT outros tipos de 

conlamninanle, como fungos e bolores 

flticLo tipo incite. tendo como ingrediet*es bÁSICOS farinha de trigo 

enriquecida com Verto e ácido fôlico, leite, ovos, açucar, margarina, 

fermento ei,,  pó. rendimento mino de 20 pedacos, ei... eefibalatem dos miii. qt.eirocl.toi 1 
2 pollpropileno ou poliestireno transparente Com campa, atôxica, 200 UND DA CASA 1$ 	12.00 dose nau áS 	2.400.00 

 
tacada. com  rÕtu4o contendo Worntaçõei nuinclonals. data de 

fabricação e prazo de validade. Livre de sujidades ou Quaisquer Ouros 

tipos de cetanu.antes corno 6un9Os e bolores 

Salgados variados, tamanho festa, aproximadamente 1 St tipo, 

coxinha de frano, ntsole de carne. Isola misto, botinha de quai$o, 
100 CEWTO DAtAM áS 	33,00 trb-,iaeinI.i.als 015 	3900.00  trai ml, tisientou mees 

canudinho de frango, pastel de queijo, pastel de carne. Centro 100 

empadadefraneo. 

Ãsoa TO TAL DO LOIZ 14 (omite asile nacenIOs r.aie).  

S
D.cLAPJJCS a. )a vAL$ nnecwtA Acha catÃo :ncwaOS 70008 *R ypt.,,oe. SucA 	tMJIl$TAa. PnvzOaxclAazoe, rsacna 1 

CacAciAla • TXAS,IRtTZC. CCOUROS D!aLCCAIGN'TQ DE nsaoAL.cuayoe 00 OXIPSIAS 0mJI INCIDMI ai VEIOCAN Arnc:DIR DIRETA 00 IWDIRITA2I1NU SOW O ICPIICIICN7O 

Dci sIRvI/ pUT0e • 	aTA3itIS 0* P.0 poa:a. flCt flI A IcAAc Dc WCRO • TMd DtcLAnJct latA rCU.*O Donos ci custos 004 .anAIMS & un: Qoe 

HtCEaSMTOi A ICUÇAO 00 OSJ&'TO 04 PtRfllTAa cowo:çÕcs DE USO 1 ,wwicioçM ouwn o mao no confio SOL P0011100 uLtfl»AJSAA O VALOR 3o.x 1140 
IaTIFJLA00 POR 11154 E COISIQCZN7UCNTI O VALOR OLOSAL, OS PRSÇOS AQUI P10105701 É DE IXCWSIYIDADS naswaAazLxDans DA fl*&*A. 

plAzo DE ENTALaR Doe PUTOi DE *0*10 com o COITAL • NO PRAZO NAXIlCO DE o,::;ncouD;ks,A Q03u1'A11 DA 0*1* CC ASSINATUIIA DO CO52I'PATCJ O O RLCIBI1C&iÇ1C 
0* 05004 CC CJ4VM PICA Asirn:sTpacAo. ti .coo A uacIs$IDAO& DA Ouro». %C ICCA]. CCFONtOO VILA A COInSATA$TS. 

D(CL?IS 	PAfl 05 DEVIDOS rINS oe DZtO QX CSSR»Cd E.flWCCt 0$ ILt'IaItOI Dl M3ZLflAÇAO & fl asA cat* PROPOStA 117* Dc cowyoCDADE Cai 
AS IXIGENCI*S DO IN$0R10411470 C0NvocA'Toa10 IIDITAL) 

as í/ v 
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PROPOSTA DE PREÇO 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÂO ELETRÔNICO IC 2019.02.12.1 SRP 

Objeto: REGISTRO D€ PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMEN1ICIOS E DESCARTAVEIS 
PARA CONFECÇÀO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOI E (LANCHES) DESTINADOS ÁS FORMAÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, (EXCLUSIVA Á ME E EPP CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONT10AS NO TERMO DE REFERÉNCLA 

Lote 9-EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM DeSCIUÇÃO MARCA U$IIO ~ VALOR UMTARIO VALOR TOTAL 

Açúcar Cnstal superior puro e natural, de V guandad& 
de safra corrente s.nbaiagwi pnrn$na plástica 
resistente atóxico. Iransparentt nome. endereços 
registro øo elnpacO(ador, nireo de registro do produto 
no Õrgáo compelente e procedõncla, data de embalagem 

OLHO D 
,prawoeval.dadeepsloliq.s.00delkg 

ÁGUA 
1(6 1200 RI 	 4.10 RI 	49200C 

(especificações i'npressas na própria embalagem). em 
fardos lacrados de 30K9 Isento oe ivco. odores 
estranhos. substinoas ficavas e QuaisQuer outro tipo de 
impureza. Prazo rnln.mo de validade de 6 meses da data 
da entrega 

'.iroz Pactoázado cego Mc tipo 1 entalágs.n psna$.a 
poliebleno resistente, ató,oco. transparente 
henneticarn,nle lecrado por ts.mo-eoldagen corn peso 
líquido de 1 kg contendo idenhlficaçio do produto, nome 
e endereço do eripecotador, nún.sto de registro do 
produto no órghc competente e procedênQa. Inlormaçáo BEM 

XC 300 RI 	 440 R 	1320,00 
nuVconaI por porçio, data de embalagem e prazo de CASEIRO 
validade ei" fardos lacados de 30k9 (especificações 
impressas na própas embalagem). Isento de mofo, 
odores estranhos substêndas nocivas e Quaisquer outro 
tipo de impureza. Prazo de vaboade minimo de e meses 
da data da entrega 

Arroz polido branco longo tino tipo 1, embalagem 
pwniila polietieno resistsf*.. aeóxco, transparente 
heuneilcarnente teø.ado por termo-soldagem, com peso 
liqudo de 1 kg contendo idenaflcaçio do produto, nome 
e endereço do empacotador, número de registro do 
produto no órglo compen e procedência. nlonnaçlo BEM 

KG 600 RI 	 560 RI 	336000 
nutridonal por porção, data de embalagem e prazo de CASEIRO 
vade em fartos lacados de 30k9 (sspeotcações 
impressas na próprio embalagem). Isento de mofo. 
odores ~ranhos si.t,têrioas nomes e Quaisquer outro 
tipo de impureza. Prazo de validade n,inimo de O meses 
da data óa entrega 

Fennha de Mandioca classe brara, seca e fina, do tipo 
1, entalagen, pnmána polie4ieno transparente 
resistente, atóxico, hermebcamente fechado por termo- 
soldagem. com  peso Ilql.ido de 1 kg riendo 
identifidaçio do produto, nome e endereço do 
empacotador nõmero de registro do produto no órglo 

4 competente e procedência intomleçionutnclonaipor KICALOO 1(0 210 RI 	4,16 RI 	673.60 
por flo. datado ernbalage'n e prazo de validade ei" 
fardos lacados de 30k9 (especificações impressas na 
prtpra embalagem: Isento de nto, odores esva~. 
parasitas. substâncias noavaa e quaisquer outro tipo de 
impureza Prazo de vabdade rSrtimo de 6 meses da data 
da entrega. 

/ 
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Biscoito Sequilho leitoa base 0e polvilho doca gordura 
vegetal e ovos te" gk1efle sim lactose, de primeira 
qualidade Livres de sujidades ou quaisquer autos tjpos 

5 da Contaminantes como fungos e bolores. Embalagem OSHO 
SEQUILHOS 

PCI 200 RI 	 5.58 R$ ,- 	1.110,00 
poliproøeno ou poliestireno tiansoarente contendo no 
minimo flog. com  dscbficaçio do produto, robjiagem 
ni4ncional, data de (abncaçho e prazo de validade. 

- VA ÕWYÕ1 AI. DO LOTE R$ 	$33000 

oto m4 trezentos e trinta reais 

l.øtslS 
iiui DESCRIÇÃO 	 ' iI'UARCA 1 	UiIm QUAINIT VALQR UIITAMO VALOR TOTAL 

Ao'3ColaIaøo liquido ,  mistura láctea composta de leste 
de vaca integral cu delAatado reconstituIdo. aÇocw, soto 
de le'le vi, pó, cacau em pó  sai minerais e vitaminas. 
Embalagem terra Pan com 01 LITRO devendo conter 
e,isqnamfl os dados de denbfcaçlo. Procedência, 

MARAJOARA UNIO 300 RI 	 5.70 RI 	1.710.00 
lntO'rflações nutconais. número de lote, data de 
validade quantidade øo prooX rM.'nero 00 rflstfo no 
Ministério da AgncuttaJSlF/DIPOA e carimbo de 
mapeçio do SIE Prazo de validada de no n*Sno 04 
meles da data da entrega, 

Bebda Láctea Fermentada com Polpa da Fruta de 
sabores vanadoa comírigniê~ sda~. 
produto registrado no SIF ou SIE, em embalagem 
plMlca atóxIca de 01 litro A embalagem devei conte 

2 
esmarnerite os dados de idesntfcaçio. procediricia NATURAL DA 

IT 300 RI 	4.10 RI 	1230,00 
informações nutliclonals número de lota, datada VACA 
validade, quantidade do proo4o, tnro do registro no 
Ministério da Agncuttisa)SW/DIPQA e canmbo de 
inspeçio 005W Vaidade mrwna de 20 (vinte) dias a 
partir da data de ent'ega. 

Lede ei, pó integral, fortificado com ferro, vitaminas A. 
3 C Q,cmnomlnimoee gramas d.protelnaporporçaO, ITMIBt LI 120 RI 	1361 RI 	2.025.60 

embalado em latas aluminiadas co", no mineno 4009. 

Lede longa vida UHT. integral embalagem telha, Pan 
com selo 5W SIM ou SIE e vaidade de no rnlnl,no 04 
meses acondicionados em caixa de 12 litros. A 
embalagem deverá conte ~mente es dados de MARANQUAP 

II 900 RI 	 4,56 RI 	4.39200 
identtcaçio, procedênoa, informações nutncionais. E 
número de lote, data de vaidade quantidade do produto. 
nCjnnro do registro no Ministro øa 	 / 
AgriculturWSlFOIPOA e carimbo de inspeção do 5W: 

- VALÕWTm ii DO LOTE 	— 
nove iyvI trezentos e orouenta e seta r~e saiste 

centavos 

Lote ¶6- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM 1 	 oEscmcAc MARCAT 1 	UNID 10~1 VALOR W4TAO VALOR TOTAL 

Azeite de Oliva, puro extra virgem acidez máxima de 
3.5% embalagem em vidro fosco ocim ,  tampa oosadora. 
coriteudo l.Qi.00 de 50011`É, com idsnbflcaçio do produlo, GALO UNID 60 RI 	33,76 RI 	2 702,40 

1 L procedência e prazo da validade mlnimo 	e 	da 
I ,,,,,,,,,,,  ta da entrega 

32 



- Gado descartável pata sobremesa confeccionada em 
4 plkstw oc-b.odegrflavel atóoco pacote com 50 $TMW PCT $0 RI 	 3 10 RI 	246 00 

undaaes, 

Papel Filme de PVC transparente. resistente e atóxico. 
UNIO 160 RI 	 3 ¶0 RI 	46500 

com largura minuna de 26071 bobina de 30 metros 

- Prato Fundo 50 com tampa e," Polleslj,eoo Epsdido 
6 EPS kvredecrc,emcaixasdepapeaoli~ COPOBRAS CX 30 RI 	7760 RI 	2 328 00 
- contendo 100 urdades oar  

Prato raso øescartàvel para sobremesa. flflCO etS• 
TOTAL PCT 400 RI 	 092 RI 	368 00 

pacote com lo unidades 

Sacos deaca,t*veis para sanduíches (hat dog/ 
e ?'wrcçirguet) confscocnadosemplastco PtASCAS PCT 100 RI 	 2.73 RI 	21C 02 

oxibiodegradávei. atóxico pacote com 100 unidades. 

- VALÕWTÕ'1AL DO LOTE RI 	437$00 

Quatro m4 tezenlos e setenta e nove 'eas 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA. 	1 RI 	 79.251801 
sEr's e c.e —i .artoS e csnguelta e sete reta e Q.Wla Centt.a 

Prazo de entrega: Mexi= de 10 (dez) dias a contar do recebirrento da Ordem de Compia emitida pela administração. 
Validade da proposta: 63 sessenta) oas 

Declaramos, para todos os tais de d,re.0 que nos preços ofertados estão mnclu.dfl as despesas nodentes sobre o tomeonento referente a 
¶Jibulos encargos sociais e demais Õnus atinentes a execução do objeto desta licitação 

Declaramos, para todos os tais de direito, que cumprimos planamente os requisitos de habta00 e que nossa Carta Proçosta esta eo' 
oo"fo.r44de com as ex'Q&ioas do inaureto convocat000 (editaI 

'Orlaleza cq. 21 de março de 2019. 

a 



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. 

Lote 1 - EXCLUSIVO ME E EPP 

Item Especificação Um!. 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 RS 2,75 RS 440,00 

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

com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 1  
Banana prata tamanho médio (lOOg), de 
primeira qualidade, in natura, em pencas 

2. 
Integras, tamanho e coloração uniforme, com 

200 CEASA R$ 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, frutos com grau máximo de 

3. 
evolução no tamanho. aroma e sabor da 

Kg 200 CEASA R$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 

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 tU 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 R3 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 tU 2.35 tU 470.00 

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

/ 
/ 

#I/  
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Item 
- 	- 

Especificação Lind. Quant. 
 Valor Valor 

MARCA lua. total 
Achocolatado líquido - mistura láctea composta de 
leite de vaca integral ou desnatado reconstituido, açúcar, 
soro de leite em pó, cacau em pó, sais minerais e 
vitaminas. Embalagem tetra Pack com 01 	LITRO 

1. 
devendo conter externamente os dados de identificação, 

Unid 'CX) I3FrÂNIÂ RS 4.15 
RS 

procedência, informações nutricionais. número de lote, 1.245.00 
data de validade, quantidade do produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. Prazo de validade de no 
mínimo 04 meses da data da entrega.  

Bebida Láctea Fermentada com Polpa de Fruta de 
sabores 	variados, 	com 	ingredientes 	selecionados, 
produto registrado no SIF ou SIE, em embalagem 
plástica atóxica de 01 litro. A embalagem deverá conter 

2 
externamente os dados de identificação, procedência, 

Litro 300 1515 RI 3 95 
RI 

informações 	nutricionais, número de 	lote, data 	de • 1.185,00 
validade, quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da AgriculturafSlF/OIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a 
partir da data de entrega.  

Leite em pó Integral, fortificado com ferro, vitaminas 

3. 
A, C. D, com no mínimo 6,8 gramas de proteína por 

Lt 120 ITAMBÉ 
porção, embalado em 	latas aluminizadas com 	no 12,70 1.524,00 

mínimo 400g.  

Leite longa vida UHT. integral, embalagem tetra Pack 
com selo 5W. SIM ou SIE e validade de no mínimo 04 
meses, 	acondicionados 	em 	caixa de 	12 	litros. 	A 
embalagemdeverá conter externamente os dados de 

Litro oo BETÂNIA R$ 4.80 
identificação, 	procedência, 	informações 	nutrieronais, 4.3..0.00 

número de 	lote, 	data 	de 	validade, 	quantidade 	do 
produto. 	número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura'SIF;DIPOA e carimbo de inspeção do 5W.  

VALOR TOTAL DO LOTE 15  '-BS 8.274,00 	- 

Lote 16- EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA Llnit. Total 

- Azeite de Oliva, puro, extra virgem, acidez máxima de 
0.5%. embalagem em vidro fosco com tampa dosadora. 

 
SANTA 1(5 RS 

1. conteúdo 	liquido de 	SOOml, com 	identificação do tinid 80 
ISABEL 24,80 1.984,00 

produto, procedência e prazo de validade mínimo de 6 
- meses da data da entrega.  

Catchup composto a base de polpa de tomate, sai. 
açúcar e outras substâncias permitidas, de consistência 
cremosa, 	cor, 	cheiro 	e 	sabor 	próprios, 	isento 	de 

R$ RI 
2. sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito Unid 120 QUERO 3.30 396,00 

estado de conservação, acondicionado em embalagem 
tetrapak 	com 	200g. 	A 	embalagem 	deverá 	conter 

- externamente os dados de identificação, procedência.  

ri r 
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Garfo 	descartável 	para 	sobremesa 
confeccionada 	em 	plástico 	oxi- 

Lei 80 CRISTAL 
R$ 6,00 

as 
biodegradável, atóxico, pacote com 50 48000 
unidades. 

Papel 	Filme 	de 	PVC 	transparente. as 5. resistente e atóxico, com largura mínima tinid 150 WYDA R$ 6,35 
de 28cm, bobina de 30 metros. 

952,50 
 

Prato 	fundo 	50 	com 	tampa 	em 

6. 
Poliestireno Expandido EPS, 	livre de 

Cx 30 
COPOBRAS R$ 455 

CFC, em caixas de papelfio lacradas 136,50 
contendo 100 unidades (par).  

7. 
Prato raso descartável para sobremesa. 

Pet 400 COPOBRAS RS 2,50 
R$ 

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

Sacos 	descartáveis 	para 	sanduíches 

8 
(hot dog/ hamburguer) confeccionados 

Pci 100 
SPLAST s as 

em plástico oxi-biodegradável, atóxico, 50500 
pacole com 100 unidades. 

VALOR TOTAL DO LOTE 19  LIS 4630,O0 

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. 

é," 
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COMISSÃO DE PREGÕES DO MUNICÍPIO DE NORIZONTE.C1 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE KØRLZQNTE.Cf 

ItT. PREGÃO ELLT*ONICO 2019.02.12,1 - SRP 

ASERTURA: dia 21 Marco di 2019, ès 0900 horas, 

Massa$. a, ao de Março de 2019. 

PROPOSTA DE PREÇO 
'Ya2 

PÁGINA 	a: 

OBJETO: Selaçio de milhoç proposta para registro de priços visando futuras a eventual, aqulslçôes da gêneros alimentício. e discartável, para conhecçao de rafelçõe, (almoço) e (lanches) 

destinados ás formações e evento' real irados pela Secretaria Municipal de Educaçio 40 munklplo de Horizonte/CE, I aiiclusrvl à Mie (PP), conforme i.ç*c.f.ciçõ.s coro idas no Termo de 

Referência. 

- $'VO ME E pp  

ITEM 	 DESCnÇAO QUANT. 
' 

MARCA 	V. U. 	
V. UNI). POR 	 V. TOTAL POR 

V. TOTAL UNO 	 NIT 
ixItiaso 

Achocolatado liquido . rnistin licIta composta dc Icile dc vaca tnp& 

ou dcsnatado reconstiTuido, açucar, aonde 10110 em pó, cacau cm pÕ, MIS 

mmenvitvnamrn.s Embalagem leia Pack co., 01 LITRO den 

conteI cXtr,nlmcfllt o, dados de idenhiticaflo, procedência. iitI'tviinaçoes 

numciona,s, rswnclo dc lote, datado validade. quw.dadc do predito. 
300 UNO JÁ~ R$ 	7.00 letaralM as 	2140.00 ioaeáetaa'aae 

numero do registro no MinhalCilo da AgnciütuiaSlI"DIPOA e caumbo de 

inapcç&o do 511` Pnzo de 

validade deno m lnimo OI m eu, da data da entrega 

1 
Bebida Uctea Fermentada co.n Polpa de Fruta de sabores variados, & coo' Ingredientes selecIonados, produto registrado no 511` ou SIE, cm 

embalagem ptMtica atõxica de Dl (Isto. A 

2 
e.nbatagem deverá conter eslernarnante os dados de idantifIcaçIo, 

300 LITRO MGUAMN IS 	7.00 'Me .a. AS 	 2 	X .a a cs'i, rait 
procedência, Informações nvtflcloaais, número de Letré. data de 

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

Aerlc4tura/SW/OWOA e carlo.bo de Inspeção do ItT. Validade mlnit'a 

de 20 ivinte) dias a partI' da data de entrega. 

Leite em pó Integral, tonificado  co.,, (erro, vitaminas A, C. O. com 
 

1,9 	de 	 ~balado, em latas no mino~gramas 	protatn. por poqao, 120 LATA ITAMiE RI 	120 IS 	 2011.00 
osania N~I raal* 

aluminizadas coo, no minimo 400g. 

Leite longa vida IJHT, integral, embalagem tetra Pack coo, saio SIE. 

SiM ou Itt e validade de no minimo 04 mesa., acondicionado, ao' 

caixa de 12 litros. A embalagen, davará conter externamente o, c,rco ... i,e 
o... ,.. a .•, 

4 dados de Ident*ftcaçIo, procedência, informações rsutticionals, 900 LITRO aITAMA IS 	5,10 ,eiie"T. 5$ 	5040,00 

número de lote, data de validade. quantidade do produto, número (anbOS 

do registro no Mufflstfvio da 

Agricuttura/SlF/DIPOA e carimbo de Inspeção do 5W - 	- 
VALOR TOTAL 00 101115 oa,a a.* dm iates csaqansa c nosoas 

DECLAPaCe QIjx ttOS vAwaU APPSUNTALJCS Ac:w. titAo flacaiso, '0001 04 ,aza.noe, tilcAe en,aAzazataa, flvotwCAaIo$, fracAza E 

~:A.91 ~IMM¥ ."~ DSatCcaa0 DE flS$GAL.CUSVa X DESatAS 0(1 INCIDAM O) VENhAM ATNCIOIR DIlATA O) IIOIMtJJCITE aoan O TOPSSCDCWIO 

Dos eClvIÇoS/PROOU'TCe, cciIaTAzrTta DA POPO3TA. INCLUSIVE A MA*flN DI IaCAo. 7MD4 DECLAma ESTA INCIUlO 700010 os CUSTOS Co.. )aflRIAIa E SSAVT3 

XICISSA*I0. A gncuçAo 00 oafl "O EH Vi Rfl 713 	:çdc a ti Cxc z sncn$Ç$o C,.$n  o PRAZO DO flk70 ido '005$00 VLflAPASSAS O 'Asa aflito 
fl7flt$LADC POR 17CM E Oo.tSiJtWflIK7t O VALOR GLOBAL, 05 rxzçoa AQUI PBOPOS?OS t Da EXCWCZVIDADE RLSPONIADILTDADZ DA hOnRA. 

PRAZO DE E$ThZGA Doe PR00070S 1 DE ACORDO CO. O EDITAL - $0 PRAZO l'jRIiCO DL c5CIC3I01A3,A coroA) DA 0A7A DC nsiNAr.a Is) D)CTMI'D E 3 flCESIKIN'7c 
lu, OtLit)t DI tK1RA PELA Aa4i$IST*ACk), a Accax & HZC!SSIDA1I DA CLSTOAA. 110 lOCAL DLFIXIE'D PItA A CCIITMIAXfl. 

DECLARJJCa PAPA OS DEVIDOS Tara DL DIlAhTO 0(1 CUGRISCe PUNAiCWTE OS RzgJzaITOa DE NA.ILITAÇAO a QUE MOaaA CA*?A PROPOSTA ESTA EM OONTOflISDADS 004 
AI IxIaNchAa 00 IIISTILICIOO nOCA1'O*IO 11011*1,1 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.12.1-SRP 

LOTE 16 - EXCLUSIVO ME E EPP 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco. n SLOO - Cento - CEP: 62.880.00 Horizonte-
CE 
Fone: (83) 3336.1434 



'' 	PS(INA 

PROPOSTA DE PREÇO 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÃO ELETRÔNICO W 201102.12.1 . SRP 

Objeto; REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÉNEROS ALPAENTICIOS E DESCARTAVEIS 
PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) E (LANCHES) DESTINADOS Às FORMAÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, (EXCLUSIVA Á ME E EPP CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 

LoteI - EXCLUSIVO ME E EPP 

MOM  DUCRIÇÂO MARCA UNU 10~ VALOR I$ITAMO 'VALOs TOTAL 

Açúcar Cristal superior, parte natural, de 	qualidade. 
de safra corrente embalagem primária plástica 
resistente, atóxico transparente, nome, snøereçO e 
registra do empacotador número de registro do produto 
no Orgio competente e procedência, data de embalagem 

OLHO O' epeazodevalldadee peco llquldodetkg 
ÁGUA 

KG 1200 Ri 	4.13 Ri 	4920.00 
(especlicações impfessaa na própria embalagem), em 
fardos lacrados de 301,9. lwto de mofo odores 
estranhos substiroas nocivas e quaisquer outro tipo de 
Impureza Prazo rnln.im de vaidade de O reses da nata 
da entrega 

Arroz Partollizado longo frio tipo 1, embalagem primária 
passa lona resistente, atóxico transparente. 
hermeticamente fechado por tefnio-ioldegern co'" peso 
liquido de ¶ kg, contendo. lderitifCaÇao do produto, nome 
e endereço do empacotador, número de registro do 
produto no órgôo competede e procedéncla. informação BEM 

1(0 300 Ri 	440 Ri 	1320.00 
nutilcional go' porção data de embalagem e prazo de CASEIRO 
vaidade, em lerdos lacrados de 30k9 (eepeocações 
impressas na próprIa embalagem) Isento øe mofo 
odores estanhos subsiánoas nocivas e quaisquer outro 
tipo de impureza. Prazo de vaidade mirèno de 6 meses 
da data da entrega 

Arroz polido tranco longo frio tiPo 1, erribalagem 
prImária polietileno resistente. etÔdco, transparente. 
hermaticamerise fechado por te.mo.soldagri, com peso 
Ifauldo de 1 kg contando: Ititintif~ do produto. nome 
e endereço do emp acatador. nõrnero de registo do 

produtonoórgaocompetenteeprocedênclainforrnaçáo 
89.4 

1(6 600 Ri 	560 RI 	336000 
nutnc,onal po porção data de entaiagstn e prazo de CASEIRO 
vaidade, em fardos lacrados de 301,9 (especificações 
Impressas na prp's embalagem). Isento de mofo 
odores estranhos substaroas nocivas e quaisquer outro 
tipo de impureza. Prazo de validade minimo de 6 meses 
da data da entrega 

Fanr.ha de Mardioca dassa tranca seca e fina do tipo 
1, embalagem pnniarla polieweno transparente 
resistente, atóxico, ,termeticamente fechado por terno- 
sddage.n. com  peso  liquido de 1 kg, contendo 
identtcaçao do produto, nome e endereço do 
empacotador, número de registo do produto no &gáo 

4 carnpecenleeprocedênoa.inforfnaçáonutncionalpor KICALDO 1(0 210 RI 	4,10 RI 	673,00 
P0,00 datadeentalagemeprazodevandade em 
taroos lacrados de 3)tg (especificações impressas na 
própria embalagem) Isento de mofo, odores esbarlios, 
parasitas, suostincias nocivas e qualquer outro tipo de 
Impureza Prazo de validade mlnirrc de e meses da data 
da entrega. 



n 

Sacode Sequdho feito a base de polvilho doce gordura 
vegeaI 'ovos se" 9kten e 54411 lactOse. Se v:meira 
qualidade. Livres de sulidades OU Quaisquer OUtïQJ t0Ce 

OSHO 5 de contaminarias como ti.,'igos e bolores EmbaLegr 
SEQUILhOS 

PCT 233 RI 	

5íR 

I 	1118.00 
polipropileno o 	polieslireno transparente contendo 	o 
rnlncno 290g 	n identitaçSo do  proø.to rotulagem 
nutrlcioq'al, data de fabricaçio e prazo de validade 

- VALOR TOTAL DO LOTE $ 	e.330,O0 

oo m4. t'ezentos e trinta reais 

Lote 16 

oescmçAo MARCA UNO QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

AcliocotataCo llq.jido- mi5tsra tactois comçost,a de leite 
de vaca integral Ou desnatado reoOnsbtuldo, açucar soro 
de tIo em 00 cacau e" pØ. sais minerais e vitarmnas 
Embalagem teta Pack com 01 LITRO devendo contei 
externamente os dados de ~&~ MARAJOARA UNIO 300 RI 	 5.70 RI 	1.710.00 
informações nutoonais numero de lote, data de 
validade qurt~ do ptQSjt fl.tneCO do registro no 
Ministtio da Agncultura/SIF/OIPOA e carimbo oe 
inspeção do SIF. Pato de vaSdade de rio minirno 04 
meses da dai, da entrego. 

Bebida Lidei Fermentada com Polpa de Fruta de 
sabotes variados, com ingredientes seleoonados, 
produto registrado no SIF ou SIE, em embalagem 
piis'jca alõxica de Dl litro A .mb.lagen devera contar 

2 
externamente os dados de den'Jrrcaçio procedéncla NATURAL DA 

LT 300 RI 	 '1 RI 	23000 0~ nutioonars nu~ do lote data de VACA . - 
validade qusibdade do produtc número do registro no 
Ministério da Agnçuttura'SIF.'DIPOA e carimbo øe 
inspeção do SIF. Validade mini" de 20 (vinte) dias a 
partir da data de entrega. 

Leite e'" pó integral. fortificado com ferro, vitaminas A, 
3 C O. com  no mínimo e e gramas de protelna ocr porção ITN.IBÉ IT 120 RI 	 1 68$ RI 	2.025,60 

embalado em latas aluminizadas com no mínimo 400g. 

Leite longa v'da UHT Integral, embalagem letra Pack 
com 5440 SIF. SIM ou SIE e vaIdade de no minimo 04 
mesas, acOndicionados em caixa de 12 ItOS. A 
embalagem deverá conter exlsolamente os dados de MARANGUAP 

LT 900 RI 	 48$ RI 	43920 ,2 
identificação. pracqdénoa informações nutilciorais, E 
número de lote, data de vaIdade. quantidade ao produto, 
número do regstrc no Ministéno da 
AgrcJtara:SlF;DIPOA e carimbo ae inspeção do SIF. 

- VALOR 	 tAL DO LOTE 	'. RI 	9.357,60 
c.e — 	?e:e21 e t.'qetaeseJ rea.se.efler.ta 

centavos 

Lote 16. EXCLUSIVO ME E EPP 
lITEM 0€$CflCAO 	 — MARCA 1 	Wlfl' IQUANTI VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL. 

Azeite de Oliva, poro, extra virgem, acidez mánna de 
O 5% embalagem em vidro fosco com tampa dosadora 
conteúdo liquido de SDoml com identificação do prtduto, GALO UNID 80 RI 	33 78 RI 	2 7324C 
prcc.Cê-c.a e p'azooe vai daoe 'nrw,io oe 6 meses da 
data da entrega  



Catctiup composto a base do polpa as tomate sal. 
SÇAJC3' e out'as substãrcas pe'rM4a., de 000sistõrca 
owmosa cor, cheiro e sabor próprios; 	sento de 
sdades e s&is ingred*1'4$ de preparo ri poileito 

2 
estado de conservação, acondicionado em ernbaiag'en 

QUERO tJNID 120 RI 	 4.3* RI 	525,60 tet'apak com 2009 A ynbaIa?em deverã contei 
exlernamente os dados de Idenólcação. procedõncia 
,nbrrnaçóes nutr,c.onas. número ao lote, data ao 
validade quantidade de produto. Prazo de validade 
minirno dei meses; partir data de entrega. 

Colodt,co em pó. composto por fubá enriqueci com 
Varro e soldo lõlico e suspensão oleosa de rucum, SEM 
SAL. O produto não deve conter quantidade significativo 
de protelnas, gorduras totais. gorduns satt%adas 
gorduras traria, flixa alimentar e sódio, em pacotes 
Øáshlcos de 1 00; com identflcaçko do produto e 

3 fabricante, n do registro no órgão competente, data de SÀO BRAZ PCT 160 RI 	 1.16 RI 	185,60 
rtalagan' i prazo de vaSdade acond oor'ados em 
Vamos locados de 1kg. Prazo de validade mlriimo de 08 
meses. partir 0* data da entrega do produto 
Especificações Impressas na própria embalagem. Isento 
de m&o odores estar*ios sutstlnaas noovas e 
Quaisquer outro tipo de impureza. 

- CÁ em saches, embalado em caixinha com no minurno 
£ 10 saches nos sabores boldo carno.Ma ofla. era WRIITÁ CX 120 Rã 	 8,40 RI 	1.000,00 
- doce, hortelá  

Cisme de Lei'e nacio~ horiogeriezado. 
apresentado teor de matéria gorda minima de 25%. 

5 ertalagem tetra pack. contendo no minn,o 200;. com BETANIA UNtO, 300 RI 	 4.38 RI 	1.576,10 
Idenb¼aç*o do produto e prazo os validade mínimo de 

_04n'eses 
Ervilha. ,eicjratada em conserva. de primaria Qualidade. 
grãos tascos e pertetos. coMendo no mínimo 300g. 

6 embalagem em lata, copo ou sac*, com idertificaçio BONARE UNID 240 RI 	 3,30 RI 	79200 
do produto e prazo de 
validade mínimo de 04 meses  

Extrato de Tomate simples concentrado deverá ser 
precarado com ruto4 maduros esCClsdo5 sãos sem 
pele e sementes. O produto deverá estar isento ao 
fem'ie'taçøes e não trocar processamentO 0V5&i050. 

ARISCO UNID 120 RI 	 6,58 RI 	68960 
Embalagem primária 090 sache contendo no mlnino 
3409 com derincação do produto. .'dorinação 
nuincional por porção, e prazo de validade mínimo de 06 

Lote de coco sri, garrafas de vidro contendo SCiOfnt 
produado segundo as Boas Práticas de Fabricação, em 

a 
caias tacadas Co~ 12 garrafas Rotulo contando 

MENINA GARRAFA 180 RI 	 8.78 RI 	¶ 58040 
os dados de identificação de produto. Informação 
nutncional por porção e prazo de validade minorio de 08 
meios na data da entrega 

Maionese . emulsão cremosa obtda com ovos e Óleo 
vegetal, com adição de condimentos. substâncias 
ccrrestvels e sem corantes de consistência oremosa 
amarelo claro. com  cheiro e sabor piopno. isento ao 
sujidades, acondicionada em potes piãstcosou de vidro 

MARIA UNID 160 RI 	 1,18 RI 	¶148,80 
de SOOg. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de iderbftcaçao, prooedfrca informações 
nutncicnals, numero do lote, data de validade, 
quantidade de produto Prazo de validade mínimo de 4 
meses a partir data de entrega. 

Milho Verde, em conserva. de primeira Qualidade, grãos 

lO  
mtelroseperfe.tOs,conlendonon*wiiO300g. 

BOP4ARE UNID 240 RI 	 2,38 RI 	671,20 
embalagem em lata. copo ou sache, com idenbøc.ção 
do produto e prazo de vabdade mlr*no de 04 meses 



7$,  

l'A (ANO A 

Matura sim pó para o preparo de pIXI de batatas. iDas. 
de flocos de batata desidratados podendo conter 
oonhervantes e sem ~. Embalagem prmána em 
polietileno bitolo Ou metalizado CO." identltcaçio do 
produto mfomlaçio nutrtoonal por pOrçio data de 
embalagem, prazo de validade e peso liquido de 1 k 

KNOR $ 	SI 8C R 	5 $ 	2. 90.00 
(espeotcações K pressa rIa prõcna emti6age.n ou em 
aquela altamente 	ante). acondicionados em caixas 
lacadas de 10 pacotes. Rendnwito mínimo de 40 
porções por qt,lo. Isento de tolo, odores eafrenhloe 
substáncas nocivas e quaisquer outo tipo de impureza. 
Prazo nlinimo de validade de 6 meses data da entrega 

Moto de Pkne.*a Veneta, de p(Wfltfa qualidade à 
base de pimenta malagueta, pimenta jalapenho vinagre 
de alcool sal. giuconhto de 5660 cinto de carvalho. 

12 condimento de pimenta e corante natural de unjajnn REGINA UNID 40 RI 	 7,50 Ri 	100.00 
NÀO CONTÉM GLÚTEN Em frasco de vidro contendo 
no mlnimo 1 50m1. com  Identificaçio do produto e prazo 
de ,Sidade. 

Moto Shoyu de pnmeira qualidade. á base de soja 

13 trilho. açticwcnstal, sul edemaislngredientes 
SADiO UNID 120 Ri 	 318 Ri 	35160 

permitida, terrnentsçio natural, embalagem contando 
SOOml com idenblcaçSo do produto e prazo de validade 

Moto tipo Inglés. produto preparado á base de extrato 
de carne acrescido de vinagre água açúcar mascavo, 
caramelo sei, esp.oartase ~tos pe'r'baos. 

REGINA UNID 40 Ri 	 2.58 Ri 	103.20 
com aspecto, cor, cheiro e sabor própnos. isento de 
supdades passais e larvas frasco com 1 SOrrI com 
denb¼açio do produto e prazo de vaidade. 

Margarina vegetal com sal —56 a 80% de lipidos. á base 
de óleos vegetais liquidos e mterestenficadOs e ser 
gorduras trano en'iba*gem primária pote plástico de 
5009 contendo ldenlitcaçio do produto e Iabncarite. data 

15 deenntialagemelou prazo devs&dadeeSlF PRIMOR UNtO tSO Ri 	 530 RI 	95400 
aconoi000ados em caixa de pepelio lacadas e intactas. 
Prazo mmnimno de validade de 4 n'eses da data oa 
entrega. Especificações impressas na própria 
embategem. Entrega mermal 

Óleo de soja refinaco tipo 1, em garrafa pet com 
0ontet4o de 900 M bom dentificaçio do produto e 
fabricante informaçio nutrlclonal por porçio. n'do 
registro no Õrg$o .,,rante. data de entalagen e 

IS prazo de validade. acondicionados em caixas de papelio SOVA GARRAFA 360 Ri 	 9.78 Ri 	3.520.60 
Iaaadas e ntactas Co~ 20 unidades Isent3 de 
odores estranhos substâncias nocivas e quaisquer outro 
tipo de impureza. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses e partir da data de entrega 

Passas escuras sem serenes. et, pacotes 
hermeticamente fechados e resistentes, atóxicos. Isentos 
de insetos bolor se s0u parasitas. bem como de danos 
por estes provocados. A embalagem deverá conter 

17 ezt.mannentaosdadosdeidectkcaçáoeprocsdéncza. EXCELENCA 1(6 40 Ri 	3676 RI 	1.551.20 
número de lote, data de fabilcaçio. dita de validade, 
quantidade dO produto e atender e especificações 
tõonicas. O produto deverá apresentar validade minta 
08 ,3 meses a partir da dii de entrega 



n 

Paté de Atum Tracoons. pronto pera serw, de prinsira 
qualidade á base de água, atum. 64.o de sa, ovo. 
cecote vinagre. to afldo 5* sçi)car espeøanas. 
suco de 11mb. emulslticanta. acidulante a Noma nabjral 
de mostarda. Em sa~ ak,min.zados contendo no 

ia minimode 1709 Aentag.n deverá CCIW 
COQUEIRO UNJO 240 Ri 	13.96 Ri 	3.355.20 

externamente os dados de identlficaçáo procedência 
lnIOtrnaÇães 
nuincionais, número do Pote, data de validade, 
quanddade de produt a Registro rio 6910 
Competente. Prazo de validade minimo de O mesas a 
parir data denega 

Requebo Cr~. SEM AMIDO E SEM GORDURA 
VEGETAL, embalagem contendo no minimo 2009. com  
identfcaçáo do produto e prazo da validade A 
eatagem deverá conter 	nte os dados de MARANGUAP 

UNJO 240 RI Ri 	1 887.20 
dentificação. proced€noa, informações nutnoonais, E 
número de lote, quantidade do pvo3Ao número do 
registro no Ministério da Agriculture/SIF/DIPOA e 
carimbo de in~ do 5W - Sal reinado rodado, embalagem primária pacote plástico 
transparente com identiticaçbo do produto e do 
fabrIcante. registro no órgbo competent, data de 

20 entalage.neprazode validada e peso llquiøodel kg. PIRAIAIDE 1(0 90 Ri 	 210 Ri 	18900 
acondicionados em fardos lacrados com 30k9 15*110 de 
impurezas. Espeatcações impressas na própria - embalagem _ 
Tempero condimentado compIto castro liquido SEM 
PIMENTA, embalagem primaria garrafa plástica 
contendo 500 riu com identtcação do produto edo 

21 
fabricante, ,f do registro no órgio competente, data de FOLHA 

GARRAFA 120 Ri 	 2,1$ RI 	261,80 
eS» e prazo de vaãoade, acondoonados em VERDE 
caixa de papelão lacrada e intacra contendo 12 ufudades. 
Isfl da odores eetrsrtos, substhncias notas e 
qualquer outro tipo de Impureza. 

Tempero para realçar o sabor dos alimentos em pó, 
sabota variados. $ base de sal cebola, alho 
(ALIMENTOS TRATADOS POR PROCESSO DE 
1RRAD4AÇÃO) realçadores de sabor gluiamalo 

22 monossódico e inosinato d4~ podendo conter SAZON PCI 240 Ri 	 5,98 Ri 	1.435.20 
espscanas e ingredientes variados de acordo ccc, o 
sabor. Embalagem com eOg (12 sacs'M de Sg) ccc, 
identiftaçbo do produto e prazo de validade minimo de 
06 meses na data da entrega 

Vinagre de álcool. acidez vOl$t5 4% aintalagem pnnlána 
garrara plástica contendo 600 trW com ldenIicaçIo do 

23 
prodiuro e do facrici ~ no ~ compi 

SADIO GARRAFA 120 Ri 	 216 Ri 	333.60 
data de embalagem e prazo de vdade, econdidonados 
em caixa de papelão lacrada e miada contendo 12 
unidades Livre de impurezas. 

vinte e sete mil quatrocentos e hás reais 

Lote ¶9. EYCLUSrVO ME E EPP 
CCCMCAO MARCA UNtO QUANT vsto* uNffAmo, v*ia totAl. 

Colher descartável para sobremesa confeccionada em 
plastico ox..b.odegiadável, aIóx.00, pacote com 50 STRAW PCT 80 RI 	 2.91 Ri 	23520 
unidades  
Faca descartável para refeição REFORÇADA 

7 conraccionada em plástico on-biodegradável. atoxico 51MW PCI $0 RI 	 4.70 Ri 	376.00 - pacote com 25 unidades.  
Cacto descartável pala refeição REFORÇADO 

3 confeccionada em plástico oxl.blodegradával. aióxioo. STRAW PCT $0 Ri 	 116 Ri 	iaa eo - pacote com 25 undades.  



- Garfo oeacarthvel para  sotremesa confecoonada em 
4 plaslico oxi-blocegrudável, atôxico. pacote com 60 STW PCI 80 RI 	 3.10 RI 	24800 
- unidades  

Papei Filme de PVC transparente. reaistefltee atôxw. 
GUARU IJNIO 150 RI 	 310 RI 	48500 

com largura mirem* de 28o" botina de 30 rrqtos 

- Prato fundo 50 com tampa em Poliestireno Expandido 
6 EPS.kwedeCFC ,mcaixas dep.pelãoiacradas COPOBRAS CX 30 RI 	77.60 RI 	23*00 
- conlendoløø unidades (par).  

Prato raso desaslâvel peru sobremesa 	&t ILÕXICO 
TOTAL PCI 400 RI 	 0.92 RI 	3*00 

pacote com 10 indades e 

Sacos descartáveis para sanduíches (boI dcg/ 
e hwntirguar)cortecoonadosempI$stw PLASCAS PCI 100 RI 	 2.10 RI 	21000 

o,00lodegradóv& etóxico, pacote com 100 unidades 

- VALõWYõ' iL DO LOTE RI 	4.371.00 

atiflo ml btztnlos e setenta e "Ovo reais 

VALOR OLOSAL. DA PROPOST& 	 1 RI 	 7t217a0T 
setenta e nove ind. duzentos e cinquenta e sele reais e oitenta centavos 

Prazo de entrega: Máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da O'de-n de Compra enveda pela adrninisuaçkc 
Validade da proposta; 60 (sessenta) dias 

Declaramos, para todos os nt's de dado, que nos preços olertada estio riduldas as despesas modentes 100(1 O tciecfletto rIlicertes a 
tnbuios encargos sociais e demais Õnus atinentes 1 exacuçio 00 Objeto desta ticitaçio. 

Declaremos para todos os fins de direto, que cumpdmos plenamente os requisitos de hatÈtaçao egos nossa Carta Proposta esti em 
cortorTYwdade cwn as engénDas 00 msln.,nento cww~ (edital) 

oítaleza ICE), 2 de ~Co de 2019. 
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CARTA PROPOSTA 

PREGÃO ELE1'RÕNICO N 2019.02.12.1 - 51W 

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  

Valor 	1 
Item Especificação Und. Quant. 

Valor 
 

MARCA Unit. 	4 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$ 2,75 	R$ 440,00 

maturação que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 1 
em condiçbes adequadas para o consumo,  

com ausência de sujidades, parasitas elarvas.  

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

2. 
integras, tamanho e coloração uniforme, com 

Kg 200 CEASA R$ 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 

Kg 200 CEASA RS 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 CI3ASA R$ 7,70 1(3 308,00 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes 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 1(5 8,00 1(5 480.00 
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 1(5 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 1(52,35 1(5 470.00 
devendo ser bem desenvolvida e madura, 

com polpa firme e intacta, sem machucados.  

/í / 1\
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' 	 PAÇ;,nA 

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e ' 

carimbo de inspeção do SIF. Prazo de validade de no 
mínimo 04 meses da data da entrega.  

Bebida Láctea Fermentada com Polpa de Fruta de 
sabores 	variados, 	com 	ingredientes 	selecionados, 
produto registrado no SIF ou 5W, em embalagem 
plástica atóxica de 01 litro. A embalagem deverá conter 

2 
externamente os dados de identificação, procedência, 

Litro 300 ISIS RS 3,95 
informações 	nutricionais, 	número de 	lote, 	data 	de ' 1.185,00 
validade, quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a 
punir da data de entrega.  

Leite cm pó integral, fortificado com ferro, vitaminas 

3. 
A, C, 1), com no mínimo 6,8 gramas de proteína por 

Lt 120 ITAMBÉ 
R.S 

porção, 	embalado em 	latas 	aluminizadas 	com 	no 12,70 1.524,00 
mínimo 400g.  

Leite longa vida U}1T, integral, embalagem tetra Pack 
com selo 5fF, SIM ou SIE e validade de no mínimo 04 
meses, 	acondicionados 	em 	caixa 	de 	12 	litros. 	A 

4. 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

Litro 900 BETÂNIA RS 480 , 
RS  

identificação, procedência, 	informações 	num cionais, 4.320.00 
número de 	lote, 	data 	de 	validade, 	quantidade do 
produto, 	número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura/SIFtDIPOA e carimbo de inspeção do 5w.  

VALOR TOTAL DO LOTE 15 
. 	 J ES 8.274,00 

- Lote 16- EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
11cm Especificação Und. Quant. 

MARCA UnIt. Total 
- Azeite de Oliva, puro, extra virgem, acidez máxima de 

0,5%, embalagem em vidro fosco com tampa dosadora, 
SANTA RS 

1. conteúdo 	liquido de 	SOOml, 	com 	identificação 	do Unid 80 
ISABEL 24,80 1.984,00 

produto, procedência e prazo de validade mínimo de 6 
- meses da data da entrega.  

Catchup composto a base de polpa de tomate, sal, 
açúcar e outras substâncias permitidas, de consistência 
cremosa, 	cor, 	cheiro 	e 	sabor 	próprios, 	isento 	de 
sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito 

2. 
estado de conservação, acondicionado em embalagem 

Unid 120 QUERO 
RS 

tetrapak 	com 	200g. 	A 	embalagem 	deverá 	conter 3,30 396,00 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, 	número do 	lote, 	data 	de 
validade, quantidade de produto. Prazo de validade 

- mínimo de 4 meses a partir data de entrega.  

Colorífico em pó, composto por fubá enriquecido com 
ferro e ácido fólico e suspensão oleosa de urucum, SEM 
SAL. 	O 	produto 	não 	deve 	conter 	quantidade 
significativa de proteínas, gorduras totais, 	gorduras RS RS 

3. saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio, em Pct 160 TIA IZA 
1.90 304,00 

pacotes plásticos de IOOg com identificação do produto 
e fabricante, n° do registro no órgão competente, data de 
embalagem e prazo de validade, acondicionados em 

- fardos lacrados de 1kg. Prazo de validade mínimo de 06  

/~/ \*U 
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li 

meses 	a 	partir 	da 	data 	da 	entrega 	do 	produto. V 

Especificações impressas na própria embalagem. Isento 
de 	mofo, odores estranhos, 	substâncias nocivas e 

- quaisquer outro tipo de impureza.  

CHÁ em saches, embalado em caixinha com no 
RS R$  

4. mínimo 	lO saches, nos sabores: boldo, camomila, Cx 120 MARATA 
4 lO 49200 

- cidreira, erva doce, hortelã. 

Creme 	de 	Leite, 	tradicional, 	homogeneizado, 
apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, 

S. embalagem letra pack, contendo no mínimo 200g. com  Unid 360 QUERO 
4,65 1 674 00 

identificação do produto e prazo de validade mínimo de 
04 meses. 
Ervilha, 	reidratada, 	em 	conserva, 	de 	primeira 
qualidade, 	grãos 	inteiros 	e 	perfeitos, 	contendo 	no 

R$  RS 
6. mínimo 300g, embalagem em lata, copo ou sache, com Unid 240 QUERO 

2,15 51600 
identificação do produto e prazo de validade mínimo de 
04 meses.  
Extrato de Tomate simples, concentrado, deverá ser 
preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem 
pele e sementes. O produto deverá estar isento de 

7. fermentações e não indicar processamento defeituoso. 
Unid 1 'O QUE 

Ri Ri 
Embalagem primária tipo sache contendo no mínimo 3,75 450,00 
340g, 	com 	identificação 	do 	produto, 	informação 
nutricional por porção, e prazo de validade mínimo de 
06 meses. 
Leite de coco em garrafas de vidro contendo SOOml, 
produzido segundo as Boas Práticas de Fabricação, em 

8 
caixas lacradas contendo 12 garrafas. Rótulo contendo 

g 	fa 180 MENINA Ri RS 
os dados de identificação do produto, 	informação 5,80 1.044,00 
nutricional por porção e prazo de validade mínimo de 

- 08 meses na data da entrega.  
Maionese - emulsão cremosa, obtida com ovos e óleo 
vegetal, 	com 	adição 	de 	condimentos, 	substâncias 
comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, 
amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, isento de 

9. 
sujidades, acondicionada em potes plásticos ou de vidro 

Unid 1Ô0 IIELLMANN'S Ri RS 
de SOOg. A embalagem deverá conter externamente os 12,90 2.064.00 
dados 	de 	identificação, 	procedincia, 	informações 
nutricionais, 	número 	do 	lote, 	data 	de 	validade, 
quantidade de produto. Prazo de validade mínimo de 4 

- meses a partir data de entrega.  
Milho Verde, em conserva, de primeira qualidade, 

lO 
grãos inteiros e perfeitos, contendo no mínimo 300g, 

Unid 240 QUERO 
Ri Ri 

embalagem em lata, copo ou sache, com identificação 1.70 408,00 
do produto e prazo de validade mínimo de 04 meses.  
Mistura em pó para o preparo de purê de batatas, à 
base de flocos de batata desidratados, podendo conter 
conservantes e sem glúten. Embalagem primária em 
polietileno leitoso ou metalizado com identificação do 
produto, informação nutilcional por porção, 	data de .s 

II. embalagem, prazo de validade e peso líquido de 1kg Kg 50 FUGINI 
31,60 1.580 00 

(especificações impressas na própria embalagem ou em 
etiqueta altamente colante). acondicionados em caixas 
lacradas de lO pacotes. Rendimento mínimo de 40 
porções por quilo. Isento de mofo, odores estranhos, 

- substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza.  

/ / 11-
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- Prazo mínimo de validade de 6 meses data da entrega. 

Molho de Pimenta Vermelha, de primeira qualidade, à 
base de pimenta malagueta, pimenta jalapenho, vinagre 
de álcool, sal, gluconato de sódio, extrato de carvalho. 

$ RS 
12. condimento de pimenta e corante natural de urucum. Unid 40 MARAJÁ 

2,45 98.00 
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Em frasco de vidro 
contendo no mínimo 	150m1, _com 	identificação do 

- produto e prazo de validade.  

Molho Shoyu de primeira qualidade, á base de soja, 
milho, 	açúcar 	cristal, 	sal 	e 	demais 	ingredientes 

R$ 
13. permitidos, fermentação natural, embalagem contendo Unid 120 SAKURA 

6,10 73200 
SOOmI, com identificação do produto e prazo de 
validade. 	i 	- 

Molho tipo Inglês, produto preparado á base de extrato 
de carne, acrescido de vinagre, água, açúcar mascavo. 

14 
caramelo, sal, especiarias e ingredientes permitidos. 

Unid 40 NINY 
R$ RS 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de 2.35 94,00 

sujidades, parasitas e larvas, frasco com 	150m1 com 
- identificação do produto e prazo de validade.  

Margarina vegetal com sal - 55 a 80% de lipidios, à 
base de óleos vegetais líquidos e interesterificados e 
sem gorduras wans, embalagem primária pote plástico 
de 500g contendo identificação do produto e fabricante, RS 

15. data de embalagem e/ou prazo de validade e S.I.F., Unid 180 PURO SABOR 4,70 84600 
acondicionados em caixa de papelão lacradas e intactas. 
Prazo mínimo de validade de 4 meses da data da 
entrega. 	Especificações 	impressas 	na 	própria 

- embalagem. Entrega: mensal. -' 

Óleo de soja refinado tipo 1. em garrafa pet com 
conteúdo de 900 ml com identificação do produto e 
fabricante, informação nutricional por porção, n° do 
registro no órgão competente, data de embalagem e as R$ 

16. prazo de validade, acondicionados em caixas de papelão Garrafa 360 SOVA 
IS 1 854 00 

lacradas e intactas contendo 20 unidades. Isento de 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro 
tipo de impureza. O produto deverá apresentar validade 

- mínima de 6 meses a partir da data de entrega.  

Passas 	escuras 	sem 	sementes, 	cm 	pacotes 
hermeticamente fechados e resistentes, atóxicos. Isentos 
de insetos, bolores e/ou parasitas, bem como de danos 
por estes provocados. A embalagem deverá conter R$ RS 

17. externamente os dados de identificação e procedência. Kg 40 CEASA 
- 
960 1 18400 

número de lote, data de fabricação, data de validade. 
quantidade do produto e atender as especificações 
técnicas. O produto deverá apresentar validade mínima 

- de6 meus a partir da data deentrega.  

Patê de Atum Tradicional, pronto para servir, de 
primeira qualidade, à base de água, atum, óleo de soja, 
ovo, 	cebola, 	vinagre, 	alho, 	amido, 	sal, 	açúcar, 
especiarias, suco de limão, emulsificante, acidulante e 
aroma natural de mostarda. Em sachês aluminizados 

18. contendo no mínimo de 170g. A embalagem deverá Vn'd 240 COQUEIRO 
690 165600 

conter 	externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 
proced6ncia, informações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade de produto e Registro no 
órgão Competente. Prazo de validade mínimo de 6 
meses a partir data de entrega.  

fj/\Q/ 
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Requeijão 	Cremoso, 	SEM 	AMIDO 	£ 	SEM 
GORDURA VEGETAL, embalagem contendo no 
mínimo 200g, com identificação do produto e prazo de 

19 
validade. A embalagem deverá conter externamente os 

Unid 240 BETÂNIA 
dados 	de 	identificação, 	procedência, 	informações 5,00 1200,00 
nutricionais. número de lote, quantidade do produto, 
número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 

- Agricullura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.  

Sal 	refinado 	iodado, 	embalagem 	primAria 	pacote 
plástico transparente com identificação do produto e do 
fabricante, 	registro 	no 	órgão 	competente, 	data 	de 

R$ 1(5 
20. embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg, Kg 90 DUMONTE 

1,60 344,00 
acondicionados em fardos lacrados com 30kg. Isento de 
impurezas.Especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem. L- 

Tempero condimentado completo caseiro líquido 
SEM PIMENTA, embalagem primária garrafa plástica 
contendo 500 ml com identificação do produto e do 

21 
fabricante,n° do registro no Órgão competente, data de 

Gafa 120 NINY 
embalagem e prazo de validade, acondicionados em 3,15 378,00 

caixa de papelão lacrada e intacta contendo 12 unidades. 
Isento de 	odores 	estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e 

- qualquer outro tipo de impureza.  

Tempero para realçar o sabor dos alimentos em pó, 
sabores 	variados, 	à 	base 	de 	sal, 	cebola, 	alho 
(ALIMENTOS TRATADOS POR PROCESSO DE 
IRRADIAÇÃO), 	realçadores 	de 	sabor 	glutamato 

1115 RS 
22.  monossódico e inosinato dissódico, podendo conter Pct 240 SAZON 

3,60 864,00 
especiarias e ingredientes variados de acordo com o 
sabor. Embalagem com 60g (12 sach6s de Sg) com 
identificação do produto e prazo de validade mínimo de 

- 06 meses na data da entrega.  

Vinagre de álcool, acidez volátil 4%, embalagem 
primária 	garrafa 	plástica 	contendo 	500 	ml 	com 
identificação do produto e do fabricante, registro no Gafa P0 NINY 

R$ 
23.

 órgão competente. data de embalagem e prazo de 2,00 240,00 

validade, acondicionados em caixa de papelão lacrada e 
- intacta contendo 12 unidades. Livre de impurezas. ____ 

:VtWl!ÀtbbtÕtÉ  O;2oz* 

Lote 17- EXCLUSIVO ME £ EPP  

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA Unit. Total 

Refrigerante à base de extrato de guaraná composto 
de água gaseificada, açúcar, semente de guaraná, livre 
de 	sujidades, 	parasitas e 	larvas, 	acondicionado em 
garrafa PET com tampa de rosca contendo 2 litros do 

Gafa 200 FREVO R$ 7,80 
R$ 

produto. Deverá apresentar validade mínima de 2 (dois) 1.560,00 
meses a partir da data de entrega. Marca deverá ser 
reconhecida internacionalmente dentro do mais alto 
padrão de qualidade.  
Refrigerante composto de extrato de cola composto 
de água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, 

Garrafa 200 FREVO R$ 8,10 
RS 

cafeína, corante caramelo, livre de sujidades, parasitas. 1.620,00 

larvas, acondicionado em garrafa PET com tampa de 

1 4f 

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

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

SPLAST 100 	 RS 5.05 
505,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 19 	 1 	1 RS 4.630,00 1 

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 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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PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.07.1-SRP 

LOTE 17 - EXCLUSIVO ME E EPP 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO - 
Av. Presidente Castelo Branco, n 5100- Centro - CEP: 62.88040 Horizonte-
CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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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 

1 Valor 	Valor 
I tem Especlflcaçlo Und. ant. 

MÀRÇj Unil 	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 

Unid 160 CEASA R52,75 	R5440,00 
maturação que permuta suportar a 

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

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

2. 
íntegras, tamanho e coloração uniforme, com 

Kg 200 CEASA RS 3.00 1(5 600,00 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos_do_manuseio e_transporte.  

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

3 
evolução no tamanho, aroma e sabor da Kg 200 CEASA 1(54,00 1(5800.00 
espécie, untfonnes, 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 1(5 308.00 
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 1(3 480,00 
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 1(3 3,60 1(5 576.00 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

machucados.  
Melancia graUda, de primeira qualidade, 

casca integra, livre de sujidades, parasitas e 
7. larvas, tamanho e coloração uniformes, Kg 200 CEASA RS 2.35 	1(3 470,00 

devendo ser bem desenvolvida e madura,  
1  

com polpa firme e intacta, sem machucados.  

1 



Lote 17- EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA Unli. Total 

Refrigerante à base de extrato de guaraná 
composto de água gaseificada, açúcar, semente de 
guaraná, 	livre de sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionado em garrafa PET com tampa de 

1. rosca 	contendo 	2 	litros 	do 	produto. 	Deverá Garrafa 200 FREVO R$ 7.80 
apresentar validade mínima de 2 (dois) meses a 

1.500.0(1 

partir da data de entrega. 	Marca 	deverá ser 
reconhecida internacionalmente dentro do mais 
alto padrão de qualidade.  

Refrigerante 	composto 	de 	extrato 	de 	cola 
composto de água gaseificada, açúcar, extrato de 
noz de cola, cafeína, corante caramelo, livre de 
sujidades, 	parasitas, 	larvas, 	acondicionado 	em Ri 

2. garrafa PET com tampa de rosca contendo 2 litros Garrafa 200 FREVO Ri 8,10 
1.620.00 

do produto. Deverá apresentar validade mínima de 
2 (dois) meses a partir da data de entrega. Marca 
deverá ser reconhecida internacionalmente dentro 
dos mais altos padrões de qualidade.  

Refrigerante sabor laranja composto de água 
gaseificada, 	açúcar, 	suco 	de 	laranja, livre 	de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em 

3. 
garrafa PET com tampa de rosca contendo 2 litros Gafa 200 FREVO P3 7.50 
do produto. Deverá apresentar validade mínima de 1.500.00 

2 (dois) meses a partir da data de entrega. Marca 
deverá ser reconhecidos internacionalmente dentro 
dos mais altos padrões de qualidade.  

Refrigerante sabor 	uva composto de 	água 
gaseificada, 	açúcar, 	suco 	de 	uva, livre 	de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em 

4. 
garrafa PET com tampa de rosca contendo 2 litros 

Garrafa 200 FREVO Ri 7.30 
RS 

do produto. Deverá apresentar validade mínima de 1.460,00 

2 (dois) meses a partir da data de entrega. Marca 
deverá ser reconhecida internacionalmente dentro 
dos mais altos padrões de qualidade.  

0 

1fÇfl b?(c%_\ 
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Lote IS - EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA Unil. Total 

Polpa 	de 	Fruta 	congelada, 	sabores 	variados 
(acerola, caju, goiaba, manga), embalada em sacos 
plásticos transparentes, resistentes e atóxicos de VITA Ri 
1Kg, com identificação do produto, fabricante, Kg 400 

FRUTA 
Ri 10,75 

4.300.00 
informações 	nutricionais, 	prazo 	de 	validade 	e 
númerode 	registro 	no 	MAPA. 	Livre 	de 
contaminação física. química e microbiológica.  



- 	 11,KiE 

lj 
r PAk.IWA/a. 

1 Sacos descartáveis para sanduíches 1 	1 

8. 	1 (boi dog/ hamburguer) confeccionados 	Pct 	ioo 	3MT 	
RS 5.05 em 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. 	

W90 



COMISSÃO 01 PREGÕES DO MUNICÍPIO 01 NORIZQNTI.Ct 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-C[ 
REF. PREGAO ILITRONICO 2019.02.12.1. SRP 
"[ATURA: dia 21 Março de 2019, às 09:00 hofls, 

Massa$. Cl. 206. Março de 2019. 

PROPOSTA DE PREÇO 

Wa -2-, 
(Lui&o 

011(10: SeieØo de melhor proposta  para resIstiu de preços visando futwsse eventuaIs aquisições de gtnerus alimentido, e deicartaveis par, coaf,çç$o de refeições (almoço) • (bncles) 
destinado, Si formações e evento, realizados pela Secretaria Mui*lpal de Educaçko do municiplo de Horlionte/CC, (eliclusivI à Mie ÉPP), co.',forme especIfIcações contidas no Termo de 

Releréncla. 

ITIM 	 DISC*lçAO QUAN?. UNO MARCA V. UNIT. 
V. UNIT. POR 	

V. TOTAL 
V. TOTAL POR 

LXTINSO  EXTINSO 
Rcftigerante & base de nti'Io de guaruia composto de agui guc'IicaJa. 
açixar. temente de paitta, ".rc de sujidades. parasitas e larva.. 

acondicionado em gsna!'a PFT com tampa & 
r5ca comendo 2 litro, do produto l)cvc.'* apsc,cnlar validade minima de 200 GRI 0(IMO *5 	7,00 ia. teus *5 	l.4c0.00 

'Mi il 	rOOIMOI 

2 (dois) meses a partir da laia de cnlrcg. Matea de.ciS ser reconhecidos 
raso 

irstenh.Cionaimenle dcriiro lo mais alio 

- peW&quaiidadc  

Refrigerante composto de extrato de cota composto de água 
gaseificada, açúcar, extrato de noz de cota. calcina, corante caramelo. 
'vre de sujidades, parasitas. larva,. acondicionado e, 2. garrafa PCI 

coei tampa de rosca contendo 2 litros do produto. Destra apresentar 200 CRI 0(LNO *5 	7,00 Ii 	*5 	1.100,00 
'Mi 'I'II. iIaTocaMti 

validade mínima de 	160151 meses a partir da data de entrega. Marca 

deverá ser reconhecida 

........ 

• ,nwnacionalmente dentro dos mais altos padrões de qualidade 

- 

Refrigerante sabor laranja composto de égua gaseIficada, açúcar, 

suco de laranja, lt.t. de sujidades. parasitas. lanas. acondicionado 

em garrafa PU coei tamp, de rosca contendo 2 
200 cios latimo AS 	700 1.t. 1.." 	IS 	 '00. DO 

ir, til, qsauoc.nii, 

litros do produto. Devera apresentar validade mintas, de 2 (dois 'as 

meses a partir da data de entrega. Marca deverá ler reconhecido, 

Internacionalmente dentro dos mali altos padrõe, de qualidade. 

Refrigerante sabor uva composto de égua gaseificada, açúcar, suco 
de uva, lIvre de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em 

garrafa PCI coes tampa de rosca contendo 2 litros do produto. 
200 SRI DEIAJO *5 	7.00 	'eia reais 	*5 	 1.40000 

ir,  .5,1 	uErc.aios 

Deverá apresentar validade retinimo de 2 (dois) moam 	partir da 

date de entrega. Marc. deverá ser reconhecida Internacionalmente 

dentro dos mais altos padrões de qualidade. 
Ii : 
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PREGÃO ELETRÔNICO 201 9.02.07.1-SRP 

LOTE 18 - EXCLUSIVO ME E EPP 

—r 
coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, a' $100- Centro CEP: 62.BSO-00 Horizonte-
CE 
Fone: (*5) 3336.1434 
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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. 

Lotel - EXCLUSIVOMEEEPP 

1 	Valor 1 	Valor 
Item Especificação Quant. 

MARCA Unil. Tota l 

n 
Abacaxi Pérola, de primeira qualidade. 

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

sem defeitos, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a 

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

Unid 1 	160 CEASA 1 Ri 2,7$ 1 Ri 440,00 

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

2. 
Integras, tamanho e coloração uniforme, com 

Kg 200 CEASA RS 3.00 Ri 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 

Kg 200 CEASA Ri 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 R57,70 RS 308.00 
- 	

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

machucados.  
Maçã nacional, de primeira qualidade, 'm 

natura, tamanho e cor uniformes, sem 
S. machucados, sem larvas, parasitos e outras Kg 	60 CEASA Ri 8,00 Ri 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 Ri 3,60 Ri 576,00 

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

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

devendo ser bem desenvolvida e madura, 
- com polpa firme e intacta, sem machucados.  
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Lote IS - EXCLUSIVO ME E E?? 

Valor 	Valor 
11cm Especificação 	 Und. Quant. 

MARCA 	(nu. 	Total 

Polpa de Fruta congelada, sabores 'ariados (acerola. 
caju, goiaba. manga), embalada em sacos plásticos 
transparentes, 	resistentes e 	atóxicos de 	1Kg, 	com 

VITA 
1. identificação 	do 	produto, 	fabricante, 	informações Kg 400 R$ 10.75 

nutricionais. prazo de validade e número de registro no 
FRUTA 	 430000 

MAPA. Livre de contaminação flsica, química e 
microbiológica.  

Suco de caju pronto para beber néctar de Caju 
pronto 	ara beber, 100% natural, com no mínimo 
15% 	e 	polpa, 	sem 	corantes 	artificiais, 	não 
fermentado, 	não 	alcoólico, 	homogeneizado 	e 

RS 
2. pasteurizado, embalagem Teta Pack com conteúdo Unid 450 JANDÁI.' RS 5.8 

'61000 
liquido de 	1 	litro, com identificação do produto e -. 
fabricante, rotulagem nutricional, data de embalagem, 
prazo de validade e Registro no M.S. 	Especificações 

- impressas na própria embalagem.  

Suco de goiaba pronto para beber - néctar misto de 
Goiaba e Maçã pronto para beber, 100% natural, 
com 	no mínimo 30% de 	polpa, 	reduzido em 
açúcares 	e 	sem 	conservantes, 	sem 	corantes 
artificiais, 	não 	fermentado, 	não 	alcoólico, 

R$ 
3. homogeneizados e pasteurizados. embalagem Tetra Iinid 450 JANDÁIA R$ 5.80 

2.61000 
Pack 	com 	conteúdo 	liquido 	de 	1 	litro, 	com 
identificação 	do 	produto 	e 	fabricante, 	rotulagem 
nutricional, data de embalagem, prazo de validade e 
Registro no M.S. Especificações impressas na própria 
embalagem.  

Suco de laranja pronto para beber - néctar misto de 
Laranja e Maçã pronto para beber, 100% natural, 
com 	no mínimo 30% de polpa, 	reduzido em 
açúcares 	e 	sem 	conservantes, 	sem 	corantes 

4. 
artificiais, 	não 	fcnnentado, 	não 	alcoólico. 

Unid 
- 

4)0 JANDAIA Ra 5,8v 
R$ 

homogeneizado e pasteurizado, embalagem 'Feira Pack 2.610,00 
com conteúdo liquido de 1 litro/com identificação do 
produto e fabricante, rotulagem nutricional, data de 
embalagem, prazo de validade e Registro no M.S. 

- Especificações impressas na própria embalagem.  

Suco de uva pronto para beber 	néctar misto de 
Maçã e Uva com aroma de usa pronto para beber, 
100% natural, com no mínimo 30% de polpa, 
reduzido em açúcares e sem conservantes, sem 
corantes artificiais, não fermentado, não alcoólico, . 

md 
- 

,QØ JANDAIA 
. 

R$ ).8C) 
RS 

homogeneizado e pasteurizado, embalagem Teta Pack 1.740,00 
com conteúdo liquido de 1 litro, com identificação do 
produto e fabricante, rotulagem nutricional, data de 
embalagem, prazo de validade e Registro no M.S. 

- Especificações impressas na própria embalagem.  
Suco polli frutti pronto para beber - néctar misto de 
Caju, Acerola, Abacati, Manga, Uva, Goiaba e 

6. 
Maracujá pronto para beber, 100% natural, com Unid 450 JANDÀIA R$ 5,90 

RI 
no mínimo 30% de polpa, reduzido em açúcares e 2.655,00 
sem 	conservantes, 	sem 	corantes 	artificiais, 	não 

- fertncntado. 	não 	alcoólico, 	homogeneizado 	e  

q 
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pasteurizado, embalagem Tetra Pack com conteúdo 
liquido de 1 litro, com identificação do produto e 
fabricante, rotulagem nutricional, data de embalagem, 
prazo de validade e Registro no M.S. Especificações 
impressas na nróoria embala2em, 

VALOR TOTAL DO LOTE 18 	 1 _ slTEP316S25.00 tJ 

Lote 19- EXCLUSIVO ME E EP? 

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA Unli. Total 

Colher descartável para sobremesa confeccionada cm 
CEPEL 

1. plástico oxi-biodegradável, at6xico, pacote com 50 Pc; 80 P3 5,25 
42000 

unidades. 

- Faca 	descartável 	para 	refeição 	REFORÇADA 
2. confeccionada em plástico oxi-biodegradável. atóxico, Pct 80 

CEPEL 
R$7 40 

59200 
- pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	refeição 	REFORÇADO 
CRISTAL R$ 

3. confeccionada em plástico oxi-biodegradável. atóxico. Pa 80 RS 6,80 
54400 

- pacote com 25 unidades. 
Garfo descartável para sobremesa confeccionada em RS 

4. plástico oxi-biodegradável, atóxico, pacote com 50 Pcr 80 
CRISTAL 

R$ 6.00 
480,00 

unidades.  
S.  Papel Filme de l'VC transparente, resistente e atóxico, 

Unid 150 wYDA R$ 6,35 
com largura mínima de 28cm, bobina de 30 metros.  952,50 

Prato fundo 50 com tampa em Poliestireno Expandido R$ 
6. EPS, livre de CFC, em caixas de papelão lacradas Cx 30 

COPOBRAS 
136,50 

contendo 100 unidades (par). 

7. 
Prato 	raso 	descartável 	para 	sobremesa, 	branco, 

Pct 400 COPOBRAS  P3 2,50 
atóxico, pacote com 10 unidades.  1.000,00 

- Sacos 	descartáveis 	para 	sanduíches 	(hot 	dog/ 
SPLAST P3 

8. hamburguer) 	confeccionados 	em 	plástico 	cxi- Pct 100 RS 5.05 
505.00 

- biodegradável, atóxico, pacote com 100 unidades,  

VALOR TOTAL DO LOTE 19  ï5 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 iodos 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 á 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. 



PROPOSTA DE PREÇO 
A 

C.WissÃo DE PREGÕES 00 MUNICÍPIO DE HORIZONTE-a 
À P*EFEmJRA MUNICIPAL DE IIORIZONTE-CE 
REF. PREGÃO (LETRONICO 201902.12.1. SRP 
ABERTURA: dl. 21 Março de 2019. à$ 09:00 horas. 	 k Ja  
Massapi- cc, ao de Março de 2019. 

PaGINA 

Wv~ 

011(10: Seleção de melhor proposta pare registro de preço. visando futuras. eventuais aquisições de gêneros allmenticloi e descartáveis pan conlecçao de refeições (almoço) e (lanchei) 
de.dnados is formações e evento, realizados pci. Secretaria Municipal de Educação do municipio de Ho.lzonte/CI, (exclusivaà ME' Efl), coolooTle especificações contida, no  Termo de 

Referi no. 

fl OCSCJUÇAO 	 • *11*147. 	UNO 

 

MARCA 5' ViIil. 	
tUNIT 90* 	

V. TOTAL 	
v. TOTM POR 

ElÍTIFICIO 

Polpa de Fruta congelada. sabores vanado, (acerola, caju. goiaba, 

manga), embalada em sacos plásticos iianpaienlc,. resIMentes e atôxico, 

de 1Kg. ~identificação do produto. fabricante. 100 DA rTA *5 	54.90 aOML) *5 	5960,00 fliOeAt' 

mk.maçcei n.anoonaw ç.azo de vajidadc e numero de rtprno Tio 

MAPA Late de contam,naçao _flsica. qulmca e mscrobiolôgica 

Suco de ca)u pronto para beber néctar ci Caju_pronto peta beber. 
100% natural. comi no mkwno 1311 de po(pa4m cantes anhfictais. 

feementado, não alcoólico, homogeneizado e pasteurizado, 

Ø
não 

embalagem Tetra Pack com conteàdo liquIdo dei tino, com 
450 t.P.O MMATA *3 	9.90 esQui? *5 	4 4N5 , 00 fwOMt? 

IdentifIcação do produto e fabricaria, rotulagem nutricionat, data de 

enibatagem. prazo de 
validade, Registro no M. $ (icecificações lrrçressas na própria 

en.batagan' 

Suco de goiaba pronto pera  DeDer néctar de goiaba pronto para bebe.. 

100% natural, c~ no mi,t.Tio 30% de pop.. 9645 cnrtes NtlflCIliS, 

não fermentado, não alcoólico, homogeneIzado e pastetlzado, 

~tia~ Tetra Pack coo. Conteúdo liquido de 1 Litro, com 
450 UNO MAMIA *5 	9.90 flOMI? *5 	1455.00 VIOMC? 

identificação do produto e fabricante, rotulagem nutrtclonal, data de 

enbalageoi, prazo de 
validade e Regisuo no *5. Eioecificações Impressa, na própria 

Suco de laranja pronto pera beber néctar de laranja e  maça pronto 

para bebe.. 100% natural. codn no m(nlfr,o 30% de polpa, se.i. corantes 
&,tIfICian, não fermentado. não alcoólico. homogeneizado e 
pasteurizado. embalagem Teta Paclç com contei4o liquido dei litro. 

450 UNI) MAMATA R$ 	9,90 SNOMt? *5 	4455,C0 CPIOME? 
com identificação do produto e Vab.lcanle, rotulagem nutriclonal, data 
de embalagem. prazo de 
validade e Registro rio 54.5. Especlficaçóes Impressa, no própria 

Mo de de uva pronto pano beber néctar mista de maça e uta pronto para 
beber. 100% natural. com  no niinln,o 30% de polpa. sem, corantes 

artificiais, não fermentado, não alcoólico. homogeneizado e 
pasteurIzado. embalagem Tetra Pan com contem,do liQuido de 1 litro. 

300 UNO MAMATA R$ 	9.9C rIOMc? 2970.00 eNCARE? 
Com identificação do produto e fabricante, rotulagem nutriclonat, data 

de embalagem, prazo de 
validade e Registro no 54.5. Especificações impressas na própria 
e.rbaLagtm 

Suco 00111 frultl pronto para beber - néctar milisto de Caju. MiroU. 
Abacaxi, Marqa, Uva. Goiaba e Maraojji pronto para bebe., 100% 
natural, com no .nlswi 300P de polpa, 
reduzido em açúcares e sem coaservintes. sem corantes artificiais, não 

• fermentado. não aicoôlico. homogeneizado e pasteurizado. embalagem 450 UNO ~TA 45 	10.00 rsQMt? *4 	4.500.00 ~ME? 

Tetra Pan com coote)do liquido de 1 litro, com Identificação do 
produto e fabricante, rotulagem n$rtcloaaR, data de eo.baiagr'. 
prazo de validad, e Regniro no 54 ,5. Especificações Impressas na 
propria embalagem 
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LStZPUtAOO POR I?S4 E .nqawivcwtt O VAIS OWEAL. OS I'MIÇCIS AQ)I POPOITOS t DI IKCUJSrVIDAOI RSSPISADILXDI.DS DA IHPflIA. 

A validade desta oroosta será de 90 (noventa: dias 

pnzo nc EH7RSGA OCa pacolnvq cc AO3RDO ccli O £c::AL - »o flAZo ckc l&3 DC 0$ caco' c:u.A carM 	DC M11XArt'A 00 COli?5AT3 E 3 ILCESDC$?C 
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PREFEfflJRAD€ 
	 çíHORIZONTE  

PREGÃO ELETRÔNICO 2019.02.07.1-SRP 

LOTE 19 - EXCLUSIVO ME E EPP 

COMISSÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
A,. Presidente Castelo Branco, n 5100- Centro - CEP: 62.880-00 Horizonte-
CE 
Fone: (85) 3336.1434 



um  otsaAO MARCA (MD Q~ VALOR tIrANO VALOR TOTAL 

Açúcar Cristal superior puro e natural. de 1 qualidade, 
de safra coirente, embalagem primária plóstica 
resistentei etóxico transparsnts, nome endereço e 
registro do empacotada. nõmejo de registro do produto 
no órglo crcetence e pro aØênoa. data de eibsagem 

OLHO D eprazodevsidadeepesollgt,dodelkg 
ÁGUA 

KG 1200 RI 	 4.10 RI 	4.92000 
(espectf'cações impressa na própria embalagem), em 
fardos lacrados de 30k9. Isento de moto. odores 
estranhos. substánclas nocivas e quaisquer outro tipo de 
impureza Prazo mlnimo de validade de 6 meses da data 
da entrega 

AITOZ Parbcilizado longo fino tipo 1. embalagem pnmária 
polietileno resistente, atóxico, transparente. 
heoneticamente ted,ado por termo-soldagem com peso 
liquido dei kg contendo idenflcação do p.-odvlo nome 
a flereço do errçacotador. nn.o de registro øo 

2 pto&tnoa0auepr0cedcu,0tmnaçb0 BEM 
KG 300 RI 	 440 RI 	- 32000 

nulodonal por porção, data de embalagem e prazo de CASEIRO 
validade, em lerdos lacrados de 30k9 (especificações 
Impressas na própria embalagem) Isento de moto 
odores estanhos s.tstãncs.s noavss e quaisquer outro 
tpo de rr.pt,uzs Prazo de vaidade mnro dei rnees 
da data da entrega 

Atroz polido branco longo tino tipo 1. embalagem 
pnmâra polietleno resistente atóxico tflnsçlteilte. 
h.e-rnejcamente ecnado por tem,O.sOldagern com peso 
IiqL,do de 1 kg contando identlficaçao do produto, nome 
e endereço do empacotador, número de registro do 
produto no órgáo competente e procedncla. informação BEM 

KG 600 RI 	 560 RI 	3 . 300 00  nutildonat por porção data de embalagem e prazo de CASEIRO 
validade, em fardoe lacrados de 30*9 (especIfIcações 
impressas na própria embalagem) Isento de moto 
odores estranhos substároas nocivas e quaisq ia! out ro 
tipo oe impureza Prazo de vaidade mínimo de 6 meses 
da øata da entrega. 

Farinha de Mandioca classe banca a 	e Ma. do tipo 
1 entalagern peenkna pobetáerio Va~. 
resistente atõco. heffl,etcameflte teclado por termo- 
soldagem. com  peso liquido de 1 kg, contendo: 
identificação do procuto. norte e endereço do 
empacotador numero de registro do produto no ó'glo 

4 competente e procedência rwormaçho nuttonal por IOCALDO KG 210 RI 	 4,16 RI 	673.60 
porção data de embalagem e prazo de vaidade em 
fardos lacrados de 32k9 (especificações impressas na 
prõpna embalagem). Isento de moio, odores estranhos. 
parasitas. substbnclas nocivos e quaisquer outro tipo de 
impureza. Prazo de validade mínimo, dei meses aa data 
da entrega 

MN 
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PROPOSTA DE PREÇO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÃO ELETRÔNICO N 2019.02.12.1 - SRP 

Obleto: REGISTRO 0€ PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÉNEROS AL*AEN11CIOS E DESCARTÁVEIS 
PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES ALMOÇO) E (LANCHES) DESTINADOS As FORMAÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, (EXCLUSIVA AME E EPP. CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Lote 9- EXCLUSWO ME E EPP 

1\~ í// 



Pate de Atum Tradoonal. pronto para servir cc primeira 
qualidade. à base de água atum Óleo de sola. ovo. 
cebola. vinagre alho amido sal, açúcar especiarias, 
suco de limão emuI5jIcane ac,dulante e aroma natural 
o. -ostarda Em sac*'ês skirninzados contendo no 
rrnmo os ¶lOg. Ae.ribalsgr' oeYera Cortar 

COQUEIRO UWID 24C RI 	¶398 RI 	335520 
extemanenta os dados de d.nb'icaçio. proci~. 
informações 
nutricionala número do lote, data de validade, 
quantdado de produto e Registro no Órgao 
Competente Prazo de vaidade mmmc de 6 neles a 
pane data de nega 

Regueijio Ciemoso, SEM M4100 E SEM GORDURA 
VEGETAL embalagem contendo no mínImo 200g. com  
dentifcaçao do produto aprazo de validade. A 
embalagem deverá corta' erternarnenta os dados de MARANGUAP 

UNID 240 RI 	 7 Te RI 	1 667 20 
.deiltrhcsçIo o'cc*Oêntj rio.rraçóes rflnoonss E 
nSnew de lote quartoade do produto, nt)nero do 
registro no M'nist*rio da Agricultura/SlFiVlPOAe 
carimbo deinspeçIo ao SIF 

•1 

Sal reinado iodado. embalagem prvriana pacote prasoco 
transparente com iOeIrJfCaÇIO do Produto  do 
!sbncarte registo no d'gio 

~,e 

 data da 
70 emoalagem a prazo de validade e peso liQuido de 1 k. PIRAMIDE 1(0 90 RI 	 2.10 R$ 	169.00 

acondicionados emfardos lacrados COM 30k9. Isento da 
impurezas Especificações impressas na prõç.ia 

- embalagem  

Tempero c0r8fl'ierr.ado contesto Caseiro 1 qu40 SEM 
PIMENTA embalagem prwnêna garrafa plástica 
contendo 500 ml com Identíficaçio do produto e do 

21 
fabricante, n° do registro no órgão competente data de FOLHA 

GARRAFA 120 RI 	 2.16 RI 	281.00 
embalagem e prazo de validado. acondroonados em VERDE 
C11 ,2011 de papelác lacrada e intacta contendo 12 unidades. 
Isento de odores estanhos s,jbstaroas neo-vai e 
qjaC,e. outro tpo o. impureza 

Tempero pala realçar o sabor dos alimentos em PC 
sabores vanedos, à base de sal, cebola. alho 
(ALIMENTOS TRATADOS POR PROCESSO DE 
tRaAoLAçÃo 	realçadores de saL»' gkt.amato 

22 rnoncssócco e nos-nato dsssõdco podendo conter SAZON PCT 243 RI 	 5.98 RI 	1.43520 
especaras e ngredientaa vanados de acordo Com O 

sabor. Embalagem com OOg (12 aacbés de 59) cor' 
identificai do produto e prazo de validade mínimo de 
06 meses na data da entrega 

Vinagre oe álcoci. acidez ~1114% embalagem pnmaria 
garrafa plástica contendo 500 ifl com idenbtcaçao ar, 

23 
produto e do fabricante. registro no Órgáo competente, 

SADIO GARRAF A •20 RI 	 278 RI 	33360 
data de embalagem e prazo de validade. acondicionados 
em caiu de papelào lacrada e intacta contendo 12 
,ndade, L ve de impurezas 

vinte e sete mil, quatrocentos e três reais 

LS 111h. EXCLUSIVO 1W 9F09 

DESCRIÇÃO 	 - a -MARCA UNC QUANT VALOR UNITAIO VALOR TOTAL 
Cole' descartavei pra sccremesa wnfecc~ em 

¶ plástico o,o-biodeg'adavel atÕco pacote com 50 STRAW PCT 80 RI 	 2.94 RI 	235.20 
unidades.  
Faca descartável para refeiçio REFORÇADA 

2 confeotionada em pasto oxi-biodegradavei atóxico, STRAW PCT 60 RI 	 4 	C RI 	36 CC 
pacote com 25unidades  

a'to descartóvel para refeição REFORÇADO 
3 confeccionada em plástico ox..bsodegradável atóxico. SrRAW PCT 60 RI, 	1.60 RI 	146.60 
- pacote com 25 unidades.  ri  



i-\ 
1> 

\t 

PON 

— Gano descartavel para sobremesa r.tecoonada em 
4 plástico oKbiodegradávS. atõxco, pacote com 50 STRAW PCT 80 RI 	 3.10 RI 	24600 

— unidades.  

Papei Filme de PVC transparente,  resistente e atõ»co. 
GUARU UNIO 150 RI 	 3 lO RI 	46500 

com largura mnõma de 28cm. bobina de 30 natios 

— Prato %ndo 50 com tampa em Polieweno Expandido 
6 EPS, friTe de CFC, em caixas de papelbo tocrtidas COPOBRAS CX 30 RI 	 77,60 RI 	2.326,00 

— contendo 100 unidades (par).  

7 
Prato raso dei 	nível para sOt(effleSt bwlCO atÕXCQ 

TOTAL PCT SQQ RI 	 0.02 RI 	365,00 
— pacote com 10 tincades 1 

Sacos descartâveis Daa sardq4des flo4 dog' 
6 ha'nbu-que, ) confeccionados em plástico PLÂSCAS PCI OC RI 	 210 RI 	210.00 

oxibodogiaøavei atóxico pacote com 100 unidades. 

— w 
qs.a?o 	1 t'ezer'3s e setenta e nove reais 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTk 	 1 RI 	 7tu7.$ 1 
setenta e nove ml, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta ceritavol 

Prazo de sanga: PAterno de 10 (dez) dh5 a contar do recetumento da Ordem de Conta rada pela adrNnistaçio 
Vaidade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estio incluloas si despesas incidentes sobre o romec.n,ento referente a 
tributos, encargos sociais e demais Õnus atinentes à execuçio do cb,eto desta ilcitaçio 

Dedaramos pari todos os tv's de dnito, que orçninOs plenamente os requisitos de habditaçio e que nossa Carta Proposta está em 
conformidade ~as exigências do instrumento convocatóno editai) 

Fortaleza (CE). 21 de março de 2019 

9 
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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. 

Lotei - EXCLUSIVO ME E EPP 

1 

	IMA 	

i
Iteni 	 Especificação 	 Und. 	Quant. 	

I1CA 	Unil. 	Total 

wJ 

2. 

Abacaxi Pérola, de primeira qualidade. 
tamanho médio a grande (aproximadamente 
l,Skg), in natura, tamanho e cor uniformes e 

sem defeitos, apresentando grau de 
maturação que permita suportar a 

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

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

íntegras, tamanho e coloração uniforme, com 
polpa firme e intacta, devendo ser bem 

desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos 

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

3 

	

	
evolução no tamanho, aroma e sabor da 
espécie, uniformes, sem ferimentos ou 

defeitos, firmes e com brilho, sem 

Limão tipo galego, tamanhos uniformes, de 
primeira qualidade, frutos com grau máximo 
de evolução no tamanho, aroma e sabor da K 

espécie, uniformes, sem ferimentos ou 	
g 

defeitos, firmes e com brilho, sem 

Unid 

Kg 

Kg 

160 1 CEASA 1 R$ 2,75 1 R$ 440,00 

200 1 CEASA 1 R$ 3.00 1 Rs 600,00 

200 1 CEASA 1 R$ 4.00 1 ES 800.00 

40 	1 CEASA 1 ES 7,70 1 ES 308,00 

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

S. 

	machucados, sem larvas, parasitos e outras 	Kg 	60 	CEASA ES 8,00 	ES 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 ES 3,60 	R$ 576,00 
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 

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.  



aF 
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e, 

prazo de validade e Registro no M.S. 	Especificações 
- impressas na própria embalagem.  

Suco de uva pronto para beber 	néctar misto de 
Maçã e Uva com aroma de uva pronto para beber, 
100% 	natural, com 	no mínimo 30% de polpa, 
reduzido 	em 	açúcares 	e sem 	conservantes, sem 
corantes 	artificiais, 	não 	fermentado, 	não 	alcoÓlico, 

Unid 300 .IANDÁIA R$ 5,80 
homogeneizado e pasteurizado, embalagem Tetra Pack 1.740,00 
com conteúdo liquido de 1 litro, com identificação do 
produto e fabricante, rotulagem 	nutricional, data de 
embalagem, prazo de validade e Registro no M.S. 
Especificações impressas na própria embalagem.  - 

Suco poili frutti pronto para beber - néctar misto de 
Caiu, 	Acerola, 	Abacaxi, 	Manga, 	Uva, 	Goiaba 	e 
Maracujá pronto para beber, 100% natural, com no 
mínimo 30% de polpa, reduzido em açúcares e sem 
conservantes, sem corantes artificiais, não fermentado. 

6. não 	alcoólico, 	homogeneizado 	e 	pasteurizado, Unid 450 JANDAIA R$5,90 
265500 

embalagem Tetra Pack com conteúdo liquido de 1 litro, 
com identificação do produto e fabricante, rotulagem 
nutricional, data de embalagem, prazo de validade e 
Registro no M.S. 	Especificações impressas na própria 
embalagem. -  

VALOR TOTAL DO LOTE 18 11% 16 .525,00 

Lote 19- EXCLUSIVO ME E EPP 
Valor %'alor 

Item Especificação Und. Quant. 
-- MARCA Unit. Total 

- Colher descartável para sobremesa confeccionada em 
R$ 

1. plástico oxi-biodegradável, atóxico, pacote com 50 Pci 80 
CEPEL 

R$ 5,25 
420,00 

- unidades. 
Faca 	descartável 	para 	refeição 	REFORÇADA 

2. confeccionada em plástico oxi-biodegradável. atóxico, Pct 80 
CEPEL 

RS 740 
592,00 

- pacote com 25 unidades. 

Garfo 	descartável 	para 	refeição 	REFORÇADO 
R$ 

3. confeccionada em plástico oxi-biodegradável, atóxico, Pct 80 
CRISTAL 

RS680 
544 

- pacote com 25 unidades. 

Garfo descartável para sobremesa confeccionada em 
CRISTAL R$ 

4. plástico oxi-biodegradável, atóxico, pacote com 50 Pci 80 J 	6 ® 
- unidades. 

' 480,00 

Papel Filme de PVC transparente, resistente e atóxico.  Itiu
ura 

.d 150 WYDA R$ 6 35 
com largura mínima de 28cm, bobina de 30 metros. ' 952,50 
Prato fundo 50 com tampa em Poliestireno Expandido 

6. EPS, livre de CFC, em caixas de papelão lacradas Cx 30 
COPOBRAS 

RS 4 5$ 
- contendo 100 unidades (par). 	,- 

136,50 

7. 
Prato 	raso 	descartável 	para 	sobremesa, 	branco, 

PcI 400 ~OBRAS  
R$ 2,50 

atóxico, pacote com lO unidades. 	/ 
 , 

1.000,00 

- Sacos 	descartáveis 	para 	sanduíches 	(boi 	dogf 
8. hamburguer) 	confeccionados 	em 	plástico 	oxi- Pct 100 SPL.AST RS 5.05 

505.00 
- biodegradável, atóxico, 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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