
SUPERMERCADO ATACADÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 
WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Supermercado 

ATACADÃO 
(1.1.5 frutas e verduras 

PROPOSTA ADEQUADA 
	 n r'A(;wiA 

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 Municipio de Ilorizonte/CE 

Lote 1-EXCLUSIVO  ME E EPP 

Valor 1 	Valor 
Item 	 Especificação 	Jun 	Quant. 

MARCA Uoit. 	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 
maturação que permita suportar a 	Unid 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, 
com ausência de sujidades, parasitas e 
larvas. 

1t] CEASA RS 2,75  R$ 440,00 

2. 

Banana prata tamanho médio (100g), de 
primeira qualidade. in natura, em penas 
integras, tamanho e coloração uniforme. 
com  polpa firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e 
mecànicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

Kg 	200 CEASA 1 R$ 3,00 1 R$ 600,00 

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

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 
Rua José Arteiro, 11 - Pedra Branca 

Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 
E-mail: a.frutaseverduras@yahoo.com.br  

C. N. P. J: 03.590.562/0001-20 CGF: 06.294.237-9 
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Mi 

Uva roxa, de P qualidade, tamanho médio, 

9. 	
com polpa intacta e firme, embalada em 	

K 
saco plástico transparentes sem danificação 	8 

aparente. 

VALOR TOTAL DO LOTE 1  

CEASA IR$ 2), 10 RS 1.266,00 

RS6AlO,O i 

Lote 2- EXCLUSIVO MEEEPP  

________ Valor Valor 
ltemj Especificação  Quant. 

MARCA UnIt. Total 

Acelga, de primeira qualidade, in natura, 
maço apresentando grau de evolução 

1. completo do tamanho, 	aroma e cor 	Kg 	80 CEASA RI 4,00 RI 320.00 

próprias, folhas firmes, com ausência de 
sujidades, parasitas e larvas. 

Alface 	crespa 	fresca, 	de 	primeira 

F2 qualidade, folhas integras e firmes, grau 
. de evolução completo, sem resíduo de, 	Unid 	360 

agrotõxico. Livre de contaminaçào fisica. 
CEASA RI 2,70 RI 972,00 

química e microbiológica.  

Batata fugias, de primeira qualidade, in 
1  natura, compacta e firme, casca integra e 

3. 
coloração e tamanho uniformes, com 	

Kg 	180 CEASA RI 6,90 RI 1.242.00 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, 
acondicionadas em sacos de polietileno 
frestados. 

Beterraba de primeira qualidade, sem 
folhas, 	integras 	e 	firmes, 	bulbos 	de 
tamanhos 	médios, 	uniformes, 	sem 

4. ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos 	Kg 	120 CEASA RI 5.55 liS 666.00 
estranhos ou teta aderida ã superficie. 
acondicionadas em sacos de polietileno' 

L 	jfirestados.  

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 
Rua José Arteiro. II - Pedra Branca 

Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 
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C.N.PJ: 03.590.56210001-20 COE 06,294,237-g 
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VALOR TOTAL DO LOTE 2 

FAGINA 

Lote 3-EXCLUSIVOMEEEPP  

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA Unit. Total 

- Carne bovina moída congelada, obtida a partir 
da moagem de massas musculares de carcaças de 
bovinos sadios, abatidos sob inspeção veterinária 
e 	manipulados 	em 	condições 	higiãnicas 
satisfatórias, seguido de imediato congelamento 
Isento 	de 	tecidos 	inferiores 	como 	ossos, 
cartilagens, 	gordura 	parcial, 	aponevroses, 
tendões, coágulos e rodos linfáticos. Aditivos e 
coadjuvantes de tecnologia/elaboração não serão 
permitidos Embalagem primária de polietileno 
Transparente, resistente e atóxico, 	limpo, não 
violado, fechamento ã vácuo, que garanta a 
integridade do produto até o momento do 
consumo, 	com 	peso 	liquido 	de 	1kg. 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e Kg 100 ATACADAO R$ 14,00 

1400,00 
intactas com lo kg. A embalagem deverá conter 
externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 
procedência, informação nutricional por porção, 
número de lote, 	data de validade, 	peso do 
produto. 	temperatura 	de 	estocagem, 
armazenamento 	e 	conservação, 	número 	do 
registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIE ou SIE. Especificações impressas na 
própria 	embalagem. 	Caracteristicas 	gerais: 	o 
produto deverá apresentar cor vermelho brilhante 
e odor característico, sem sinais de fermentação 
pútrida 	ou 	panes 	esverdeadas 	Prazo 	para 

- consumo minimo de lO (dez) meses na data da 

WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Areeiro, ii - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP 62.870-000 - Pacajus - CE 

E-mail: a.frutaseverduras©yahoo.com.br  
(J.N.P.J: 059O 562/0001-20 CGF: 06.294.237-9 
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Cone 	congelado 	de 	bovino 	de 	primeira 1 24 r 
(lagarto), proveniente de machos sadios, abatidos 
sob 	inspeção 	eterinaria 	e 	manipulados 	em  
condições higiênicas satisfatórias, sem pele ou 
osso, aspecto. proprio da especie, não amolecida 
nem 	pegajosa. 	cor: 	vermelho 	brilhante 	e 

uniforme, 	sem 	manchas 	esverdeadas 	ou 

pardacentas, odor própria Embalado em filme 
de polictileno resistente, transparente e atóxico, 
limpo, não violado, que garanta a integridade do 

2 produto 	até 	o 	momento 	do 	consumo. Kg 200 ATA('ADÃO RS 2300 
4600.00 

acondicionado em caixas lacradas A embalagem 
devera 	conter 	externamente 	os 	dados 	de 
identificação, 	procedência, 	informaçllo 

nutricional por porção, número de lote, data de 
validade, 	peso 	do 	produto, 	temperatura 	de 

estocagem, 	armazenamento 	e 	conservaçào. 

número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 

AgriculniralslF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF ou SIE Prazo para consumo mínimo de 

- 10 (DEZ) meses na data da entrega.  

Corte 	congelado de 	bovino em cubos de 

primeira 	(patinho), 	proveniente 	de 	machos 

sadíos. 	abatidos 	sob 	inspeção 	veterinária 	e 

manipulados 	em 	condições 	higiénicas 

satisfatórias. sem pele e sem gordura aparente. 
aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem 

pegajosa. cor 	vermelho brilhante e uniforme, 
sem manchas esverdeadas ou pardacentas; odor. 
próprio. 	Embalado 	em 	filme 	de 	polietileno 

resistente, 	transparente e atõxico. 	limpo, 	não 

violado, que garanta a integridade do produto até 
300 AT 1CADÀO RS 25.00 

o momento do consumo, acondicionado em 7 500.00 

caixas lacradas. 	A embalagem deverá conter 
externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 

procedência, informação nutricional por porção, 
número 	de 	lote, 	data 	de validade, 	peso 	do 

produto, 	temperatura 	de 	estocagem, 

armazenamento 	e 	conservação, 	número 	do 
registro 	rio 	Ministério 	da 
Agricultura/SIF:DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF ou SE. Prazo para consumo minimo de 

- lo (DEZ) meses na data da entrega  

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Artoiro. II - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 CEP 62.870-000- Pacajus - CE 

E-mail: a.frutaseverduras@yahoo.com.br  
O N.PJ: 03.590 56210001-20 CGF.' 06 294 237-9 
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Fígado bovino selecionado, de primeira 
qualidade, com perfeito desenvolvimento, 
abatido, processado, acondicionado e 
armazenado, conforme as "Normas Higiênico-
Sanitárias e de Boas Práticas de Elaboração", em 
matadouro-frigorifico sob Inspeção Federal, 
acondicionados através do seu envolvimento, 
peça por peça, com polietileno e, depois de 
serem dispostos em caixas de papelão ou 
bandejas, levados a congelamento por processo 
rápido em túneis e mantidos a temperatura de - 
25°C. Aspectos uniformes, sem acúmulo 
sanguíneo, sem corpos estranhos, sem manchas 
escuras ou claras, ausência de limo na superficie 
e aparência brilhante. Sem restos de epiploon e 
da porção do diafragma e de porções gordurosas 
aderentes, nodos linfáticos e grandes vasos de 
hilo. Cor uniforme, sem manchas escuras ou 
zonas claras. Consistência firme, compacta, 
elástica e ligeiramente úmida. Odor e sabor' 
suave, agradável e caractedstico. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de. 
identificação, procedência, informação 
nutricional por porção, número de lote, data de 
validade, peso do produto, temperatura de 
estocagem. armazenamento e conservação, 
número do registro no Ministério da 
Agricukura/SIF/I)IPOA e carimbo de inspeção 
do SIF OU SIE. Prazo para consumo mínimo de 

Kg ER ATACADÃO 

* 
a 

RS 7,99 

- 
ANA 

RS 

799,00 

VALOR TOTAIS DO LOTE 3 	 1 	1 	RS 14.299,00 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro, II - Pedra Branco 
Fones: (8$) 9239.5054- CEP: 62.870-000- Pacajus - CE 

E-mali: a.frutaseverdurasyahoo.com.br  
G.N.P.J: 03.590.56210001-20 CGF 06294.237.9 
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Lote 5—EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
Iteni Especificação ind. Quant. 

MARCA Unit. Total 

Coxa e sobrecoxa de frango congelado sem 
tempero, embalados individualmente ou em 
bandejas de isopor cobertas com Plástico ¶ 9_ 
filme PVC. com  identificação do produto. 
procedência, 	informação 	nuiricional 	por 
porção, lote, data de fabricação, temperatura 
de estocagem, armazenamento e conseraçào. 

prazo de validade e número cio registro no 

Ministério 	da 	AgriculturafSlFffllPOA 	e 

carimbo 	de 	inspeção 	do 	SIE 	ou 	SIE. 

Acondicionados 	em 	caixas 	de 	papelão 

lacradas 	e 	intactas 	com 	IS 	ou 	20kg QOt Ri c;INA RS 11,03 Ri 9.927.00 
Percentual de agua inferior ou igual a 10% 

apÓs 	descongelamento. 	Especificações 
impressas 	na 	própria 	embalagem. 

('aracteristicas 	gerais: 	o 	produto 	deverá 
apresentar cor e odor caracteristicos. 	sem 

sinais de 	fermentação 	pútrida ou 	panes 

esverdeadas. NÃO DEVERA CONTER 
NENHUMA OUTRA PARTE QUE NÃO 
SEJA EXCLUSIVAMENTE COXA E 
SOBRECOXA, COMO PARTE 	DA 
COSTELA, ETC. Prazo para consumo 

mininlo dc 10 (dez) meses na datada entrega. 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arloim, 11 - Poeira Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62870-000' Pacajus - CE 

E-mail: a.frutaseverduras@yahoo.comMr  
C.N.PJ: 03.590562/0001-20 COE 06294.237.9 
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tV 
Peito de Frango EM FILÉ congelado, com 
adição de água de no máximo 6%, aspecto 
próprio, não amolecido, e nem pegajoso, cor 
própria sem manchas esverdeadas, cheiro e 
sabor próprios, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem primária 
polietileno transparente, resistente, atóxico. 
hermeticamente fechado por termo-soldagem, 

2 não violado, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo, 
contendo peso liquido de 1kg, 
acondicionados em caixas lacradas com 
20kg. Deverá constar na embalagem dados de 
identificaçio, procedência, informações 
nutricionais, data de validade, quantidade do 
produto, n° do registro no 8fF, SIE ou SIM. 
com  prazo de validade mínimo de 180 dias a 
partir da data de entrega. 

Kg 	soa louiIó.00I 	
R$ 

12800,00 

VALOR TOTAL DOLOTES 	 1 	1 	9S22.727,OO 	j 

WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 
Rua José Arteiro. li - Pedro Branca 

Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 
E-mail: a.frutaseverduras@yahoo.com.br  

C. N.PJ: 03.590.562/0001-20 CGF: 06.294 .237-9 
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Lote 9-EXCLUSIVO ME E EPP  

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quaot. 

MARCA Unit. TotaL 

Açúcar Cristal superior, puro e natural, de 1 
qualidade, 	de 	safra 	corrente, 	embalagem f 
primária 	plástica 	resistente, 	atóxico, 
transparente, nome, endereço e registro do  
empacotador, número de registro do produto  
no órgão competente e procedência, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido Kg 1200 ITAMAIS R$2,59 
de 1kg (especificações impressas na própria 
embalagem), em fardos lacrados de 30kg 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias 
nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. 
Prazo mininio de validade de 6 meses da data 
da entrega. 

Arroz 	Parboilizado 	longo 	fino 	tipo 	1. 
embalagem 	primária 	polietileno 	resistente, 
atóxico, 	transparente, 	hermeticamente 
fechado 	por 	termo-soldagem 	,com 	peso 
liquido de 1 kg, contendo 	identificação do 
produto, nome e endereço do empacotador, 
número de registro do produto no órgão 
competente 	e 	procedência, 	informação Kiz 300 ACHE! R$ 3,30 

994) 00 
nutricional por porção, data de embalagem e 
prazo de validade, em fardos lacrados de 
30kg (especificações impressas na própria 
embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo de validade 
minimo de 6 meses da data cia entrega 

WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro, 11- Pedro Branco 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP' 62.870-000- Pacajus - CE 

E-mail: a.frufa severdurasyahoo.com.br  
C. N. PJ: 03.590.562/0001-20 CGF: 06.294.237-9 
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' so 
Feijão 	carioquinha 	tipo 	1. 	embalagem '41' 

primária 	polietilcno transparente, 	resistente, 
atóxico, hermeticarnente fechado por termo - 
soldagem, 	com 	identificação 	do 	produto -L - - 
nome endereço e registro do empacotador, 
numero de regisuro do produto no órgão 

competente, 	informação 	nucricional 	)O( 
PONTO 

porção, 	data 	de embalagem 	e 	prazo 	de 
Kg DO R$ 	00 

RS 

validade 	e 	peso 	liquido 	de 	1 - 
00 

n w.o ' 1.680,00 

kg.(especWicações 	impressas 	na 	própria 
embalagem), em fardos lacrados de 30 kg. 
Grãos secos e limpos, sendo permitido o 
limite 	de 	2% 	de 	impurezas 	e 	materiais 
estranhos, 	obedecendo 	a 	portaria 	161 	de 
2410711987 - M,A prazo mínimo de validade 
de 6 meses da data da entrega 

Feijão de corda tipo 1, embalagem primária 
polietileno 	transparente, 	resistente, 	atóxico. 
hermeticamente fechado por termo-soldagem, 
com 	identiticaçâo 	do 	produto, 	contendo: 
nome endereço e registro do empacotador. 
numero de registro do produto no orgão 
competente, 	informação 	nutncional 	por 

PONTO 
6 

porção, 	data 	de 	embalagem 	e 	prazo 	de ISO Do R55.20 
'.alidade 	e 	peso 	liquido 	de 	1 	kg ' FFIJÀO 
(especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem), em fardos lacrados de 30 kg. 

Grãos secos e limpos, sendo permitido o 
limite 	de 	2% 	de 	impurezas 	e 	materiais 
estranhos, 	obedecendo 	a 	portaria 	161 	de 
24/0711987- MÁ. prazo mínimo de validade 
de 6 meses da data da entrega 

4' 

4 

/ 

WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua Jose Arteiro. 11 - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 

E-mail: a.frutaseverduras@yahoo.coni.br  
C N FJ: 03.590 56210001-20 CGF 06294.237-9 
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Feijão preto tipo 1, embalagem primária 
polietileno transparente, resistente, atóxico. 
hermeticamente fechado por termo-soldagem, 
com identificação do produto; nome endereço 
e registro do empacotador, numero de registro 
do produto no órgão competente, informação 
nutricional por porção, data de embalagem e 
prazo de validade e peso liquido de 1 
kg.(especificações impressas na própria 
embalagem), cm fardos lacrados de 30 kg. 
Grãos secos e limpos, sendo permitido o 
limite de 2% de impurezas e materiais 
estranhos, obedecendo a portaria 161 de 
2410711987— M.A. prazo minimo de validade 
de 6 meses da data da entrega. 

Kg 150 
PONTO 

DO 
FEIJÃO 

5_s_41_ 
f'AG*P4A, 

R$ 55.45 1 SISO 

VALOR TOTAL DO LOTE 9 	 1 	1 R$ 10.195,50 1 

Lote II - EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
11cm Especificação IJnd. Quant. 

MARCA (nit. Total 

Café torrado e moido embalado à vácuo, 
EXTRA, 	peso líquido de 250g, 	NÃO 
TRANSGÊNICO, com selo de pureza, 
embalagem 	primária 	metalizada 	com 
identificação do produto e fabricante, data 
de embalagem e/ou prazo de validade. n °  do 

Pct 804) PURO RS 5,14 R$ 
registro 	

no 	órgão 	competente 4.112,00 
acondicionados 	em 	caixa 	de 	papelão 
lacradas e intactas contendo 20 embalagens. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses na 
data da entrega Especificações impressas na 
própria embalagem. 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro, II - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054- CEP: 62870.000 - Pacajus - CE 

E-mail: a.fruteseverduras@yahoo.com.br  
C.N.P.J: 03.590.56210001-20 CGF 06.294.237-9 
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a 
Farinha de milho focada enriquecida com ',; 
ferro e ácido fólico, FLOCOS FINOS. SEM  
SAL, em embalagem de papel ou de plástico 
transparente, atóxica, com identificação do 
produto e fabricante. informação nutricional 
por porção, data de embalagem e prazo de 

2 
validade 	e 	peso 	liquido 	de 	500 	g. Pci 300 MARATÁ R$ 1,50 
acondicionados em fardos lacrados com 30 450,00 
pacotes. Especificacões impressas na propria 
embalagem. 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, substâncias nocivas e quaisquer 
outro tipo de impureza. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses, tendo no máximo 2 
meses de fabricação na ocasião da entrega. 

Fécula de mandioca de primeira qualidade, 
produto arniláceo extraido da mandioca, 
odor agradável, livre de caráter ácido e 

3. 
rançoso. Embalagem iolietileno atóxica e 

Kg 180 JURITI R$ 5,00 
RS 

resistente de 1kg, contendo os dados de 900,00 
identificação 	do 	produto, 	informação 
nutricional por porção e prazo de validade 
minimo de 06 meses na data da entrega. 

Proteína texturizada de soja, embalagem 
primária plástica transparente, resistente e 
atóxica, hermeticamente fechado por termo- 
soldagem, com identificação do produto, 
nome, endereço e registro do empacotador, 
data de embalagem e prazo de validade, 

4. 
peso liquido de 500g, acondicionados em 

Kg 40 ITAGUARI 7.42 
tardos 	lacrados 	de 	20 	pacotes 296.80 
(especificações 	impressas 	na 	própria 
embalagem). 	Isento 	de 	mofo, 	odores 
estranhos, substâncias nocivas e qualquer 
outro tipo de impureza O produto deverá 
apresentar validade minima de 6 meses a 
partir da data de entrega 

VALOR TOTAL, DO LOTE 11 R$ 5.758,80 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 
Rua José Arteiro. li- Pedra Branca 

Fones: (85) 9239.5054- CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 
E-mail: a.fru taseverdures@yahoo.com.br  

O NPJ: 03.590.56210001.20 CGF: 06.294237-9 
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,, Supermercado SUPERMERCADO ATACADÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 
ATAcADÃO 	WANDEPLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Ir - frutas e venturas 

ál 

1-' 

No massa tina tipo hot dog em embalagem 
fa' -- at 

primária 	plástica 	resistente 	e 	atôxica  

contendo lO unidades e peso liquido de 400g. 
com 	identificação 	do 	produto, 	nome 	e N. 
endereço do fbricante, data de embalagem e 
prazo de validade (especificações impressas 
na própria embalagem). 	Isento de mofo. 

3. odores 	estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e Pct 1.000 I1'APAN 1(5 4.45 4450,00  
quaisquer outro tipo de impureza. Na entrega 
o produto deverá ter data de fabricação 
máxima de Oldia e prazo mínimo para 
consumo de 05 diu, dentro dos quais não 
deverá 	haver alteração 	das 	características 
originais do produto, como murchar, mofo. 
etc. 

Pãozinho massa riria de leite em embalagem 
primária 	plástica 	resistente 	e 	atóxica 
contendo 20 unidades e peso líquido de 400g. 
com 	identificação 	do 	produto, 	nome 	e 
endereço do fabricante, data de embalagem e 
prazo de validade (especificaçôes impressas 
na própria embalagem). 	Isento de mofo. 

4. odores 	estranhos, 	substâncias 	nocivas 	e Pct 300 ITAPA.N R$ 5,80 
1 740,0(i 

quaisquer outro tipo de 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 
devera haver alteração das características 
originais do produto, como murchar, mofo, 
etc. 

VALOR TOTAL DO LOTE IS R$ 11.710.00 

WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro. 11 - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054- CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 

E-mail: afrutaseverdurasyahoo.corn.br  
C. N.PJ: 03.590.56210001-20 CGF 06.294.237-9 
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ATACADÃO 	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 
(I.IS frutas e vt'i'citi 1,1$ 

S• LSS 

Lote 14 

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA IJnit. Totzi- 

Bolo fofo, sabores variados (laranja, nata. / 
milho, chocolate, formigueiro) tendo como / 
ingredientes 	básicos 	farinha 	de 	trigo PAGN 

enriquecida com ferro e ácido fálico, leite, 
ovos, açúcar, margarina, fermento em pó, 
pesando em media 500g. em embalagem 

Unid 500 APARECIDA R$ 11,25 
polipropileno ou pohestireno transparente 5.625,00 
com tampa, atóxica, lacrada, com rótulo 
contendo informações nutricionais, data de 
fabricação 	e 	prazo 	de 	validade. 	Livre 
de 	sujidades 	ou quaisquer outros tipos 
de contaminantes corno fungos e bolores. 

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 - R$ 

2. polipropilcno ou poliestireno transparente (Jnid 200 ATACADAO R$ 11,95 
2 39000 

com tampa, atóxica, lacrada, com rótulo - 
contendo inbmaçõcs nutricionais, data de 
fabricação 	e 	prazo 	de 	validade. 	Livre 
de 	sujidades 	ou quaisquer outros tipos 
de cotnaminantes como fungos e bolores. 

Salgados 	variados, 	tamanho 	festa, 
aproximadamente 	lSg tipo: 	coxinha 	de 

RS 3. frango, i-isole de carne, risole misto. bolinha Centro 100 ATACADÃO R$ 34,90 
3 490 00 

de queijo, canudinho de frango, pastel de 
queijo, pastel de carne, empada de frango 

VALOR TOTAL DO LOTE 14 R$ 11305,00 

4 

y 

WANDERLEV LIMA DE A GUIAR MICROEMPRESA 
Rua José Melro. II - Pedra Branca 

Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62. 870-000 - Pacajus - CE 
E-mail: a.frutaseverduras@_yahoo.com.br  

C.N.PJ: 03.590.56210001-20 CGF.' 06.294.237.9 
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ATACA DÃO 	VJANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPPE5A'>. 
das 1 ruias e vcr(IlIras 	 ,7'• 	v 

€ a %_a.. 	 .--,i 

Lote 17- EXCLUSIVO ME E EPP   __ 

Valor 
Item Espeeificaço 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 
ItT com tampa de rosca contendo 2 litros 

Garrafa 200 FRIV() lis 6,99 
do 	produto. 	Deverá 	apresentai 	validade 1 39800 
mínima de 2 (dois) meses a partir da data de 
entrega. 	Marca 	deverá 	ser 	reconhecida 
internacionalmente 	dentro 	do 	mais 	alto 
padrâo 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 garrafa PET com 

2. tampa de rosca contendo 2 litros do produto. GaraIi 200 FREVO Itt 7,00 
liS 

Deverá apresentar validade minima de 2 
1 400j'4) 

(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 garrafa PET com tampa 

3. 
de 	rosca 	contendo 	2 	litros do 	produto. 

Garrafa 200 FREVO R$ 7, 00 
RS 

Deverá apresentar validade minima de 2 1 .400,00 
(dois) meses a partir da data de entrega. 
Marca 	deverá 	ser 	reconhecidos 
internacionalmente dentro dos 	mais 	altos 
padrões de qualidadeS  

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro, 11 - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 

E-mail: a.fruteseverduras@yahoo.com.br  
C.N.PJ: 03.590.55210001-20 CGF: 06.294.237-9 
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SUPERMERCADO ATACADÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 
WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

c 

4. 

Refrigerante sabor uva composto de água 
gaseificada, açúcar. suco de uva, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionado 
em garrafa PET com tampa de rosca 
contendo 2 litros do produto l)everã 
apresentar validade minima de 2 (dois) 
meses a partir da data de entrega. Marca 
devera ser reconhecida internacionalmente 

dentro dos mais altos padrões de qualidade, 

(;anaf 200 FREVO 

Si 
;&q i:-' 

'.I _F,) 

RS7,00 	
1.400,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 17 	 1 	1 R$ 5.598,00 1 

Lote 18- EXCLUSIVO ME E EPP  

Valor Valor 
Item Especificação Und. Quant. 

MARCA Lnit. Total 

Polpa (te Fruta congelada, sabores variados 
(acerola, caju, goiaba, manga), embalada em 
sacos plásticos transparentes, 	resistentes e 
atõxicos 	de 	1Kg, 	com 	identificação 	do 400 

VITA 
R 	c 	

- 

RS 
produto, 	fabricante, 	informações FRUTA 4 300Q() 
nuincionais, prazo de validade e número de 
registro no MAPA. Livre de contaminação 
física. química e microbiológica 

Suco de caju pronto para beber néctar de 
Caju pronto para beber. 100% natural, 
com no mínimo 15% de polpa, sem 
corantes artificiais, não fermentado, não 
alcoólico, homogeneizado e pasteuri7ado, 

2 enibalageni 	Tetra 	Pack 	com 	conteúdo Unid 450 JANDAIA R$ 5.80 
liquido 	de 	1 	litro, 	com 	identificação 	do -. 

161000 

produto e fabricante, rotulagem nutricional, 
data de embalagem, prazo de validade e 
Registro no M.S 	Especificações impressas 
na própria embalagem. 

WANOERLEY LIMA DE A GUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro. 11 - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054- CEP. 62870-000 - Pacajus - CE 

E-mail: afrutaseverdurasyahoo. com . br 
O N.PJ: 03590.56210001-20 COE 06294 237-9 
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(1.1, 1 riitas 1' 'eriIl' 1,1- 4• 	 - 

3 

Suco de goiaba pronto para beber - néctar 

30% de polpa, reduzido em açúcares e 
sem conservantes, sem corantes artificiais. 
não 	fermentado, 	não 	alcoólico, 
homogeneizados 	e 	pasteurizados. 
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 ]VIS Especificações impressas 
na própria embalagem. 

'nisto de Goiaba e Maçã pronto para  
beber, 	100% natural, com no mínimo 

Unid 450 JANDAIA 

! 	«W'i 
ff' 

R$ 5,80 

.'.,._i 

£ sP 
R$ 

2610,00 

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 artificiais, 	não 	fermentado, 	não 

. 
4 alcoólico, 	homogeneizado e pasteurizado. Unid 450 JkNDAIA RS 5.80 

embalagem 	Tetra 	Pack 	com 	conteúdo 
'61000 

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

Saco de ata 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 

5 alcoólico, 	homogeneizado e pasteurizado, Unid 300 JANDAIA RS 5,79 
embalagem 	Tetra 	Pack 	com 	conteúdo 

1 73700 

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 

WANDEALE Y LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro, II - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP' 62.870-000' Pacajus - CE 

E-mail: afrutasevordurasyahoocombr 
O N.PJ: 03.590.5t32/000I-20 CGF-06294,237-9 
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6 

Suco pofli f'rutti pronto para beber - 
néctar misto de Caju, Acerola, Abacaxi, 
Manga, Uva. Goiaba e Maracujá pronto 
para beber, l00% natural, com no 
mínimo 30% de polpa, reduzido em 
açúcares e sem conservantes, sem 
corantes artificiais, não fermentado, no 
alcoólico, homogeneizado e pasteurizado, 
embalagem Tara 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 

tjnid 450 JANDAIA 

a. a 

R$ 5,90 
2.655,00 

VALOR TOTAL DO LOTE IS 	 1 	1 R$16322,UO  1 

Valor Global: RS 125.041,30 (Cento e vinte e cinco mil, quarenta e um reais e trinta centavos.) 

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 á execução do objeto desta licitação. 

Declaramos para todos fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa Cana Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório. 

Pacajús, 26 de Março de 2019. 

ø aLr_ 

Wanderley Lima de Aguia/ 

WANDERLEV LIMA DE AGUAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro, 11 - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 

E-mail: a.frutaseverduras@yahoo.com.br  
C.N.P,J: 03.590.56210001-20 CGF: 06.294.237-9 
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PROPOSTA DE PREÇO 	 â'flQ t 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÃO ELETRÕNICO N 2019.02.12 1 - SRP 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÉNEROSAUMENTICIOS E DESCARTÁVEI - 
PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) E (LANCHES) DESTINADOSÁS FORMAÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO DO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE. (EXCLUSIVA A ME E EPP, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 

1010 10- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID Q13ãY VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Macarrão tipo espaguete, massa de sêmola de trigo. 
pasteurizado, enriquecido com ferro e ácido fólico. 
embalagem primária polietileno transparente, resistenle. 
atóx)co. hermeticamente fechado por termo-soldagem. 
sem falhas no fechamento e resistente ao manuseio (que 
não se abra cern facilidade), com identificação do 
produto informação nutacional por porção, data de FORTALEZA PCT 200 R$ 	 2.69 R$ 	536.00 
embalagem prazo de validade e peso liquido de SOOg 
(especificações impressas na prõpna embalai. 
acondicionados em fardos lacrados de 10 pacotes 
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e 
quaisquer outro tipo de Impureza. Prazo mínimo de 
validade de 6 meses da data da entrega. 

Macarrão tipo parafuso, com ovos, massa de sêmola de 
trigo, pasteurizado, enriquecido com ferro e ácido fõlico 
embalagem primána plástica transparente, atóxico e 
resistente ao manuseio (que não se abra com facilidade) 
com identificação do produto, informação nutnc,onaí por 

2 porção, data de embalagem, prazo de validade e peso BRANDINE PCT 100 R$ 	 3,14 R$ 	314.00 
liquido de SOOg (especzflcaçáes impressas na própria 
embalagem), acondicionados em fardos lacrados de 10 
pacotes Isento de mofo, odores estranhos. substancias 

kffiwN nocivas e quaisquer outro tipo de impureza. Prazo 
mínimo de validade de 6 meses da data da entrega 

Farinha de trigo especial - Produto obtido a partir de 
Cereal limpo, ~germinado e são. isento de matéria 
prima terrosa e em perfeito estado de conservação Com 
aspecto de pó tino, cor 

3 branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor SARANDI KG 100 R$ 	 445 R5 	44500 
própnos sem fermento Embalagem plástica 
ou papel de 11;9, contendo os dados de identificação e 
informações nutnoonais do produto e prazo de validade 
mínimo, de 04 meses 

- VALOR TOTAL 00 LOTE 	1 R$ 	1.297,00 

mil duzentos e noventa e sete reais 
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Lote 12- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Biscoito de leite tipo rosquinha. sabor chocolate, de 1' 

qualidade, com ingredientes selecionados, enriquecido 
com ferro e ácido talco e sem gorduras trans, com cacau 
em pó embalagem prirnána plástica transparente 
resistente e atoxco Corri ideritjficaçâo do produto data 

CAPRICHE PCT 300 R$ 	 6.20 R$ 	1 860.00 de embalagem e prazo de validade e peso liquido 
miniino de 3009 (especibcações impressas na própria 
embalagem) Isento de moto, odores estranhos, 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza 
Prazo rninirno de validade de 6 meses. 

Biscoito doce tipo Maizena, de 1 4  qualidade, enriquecido 
corri ferro e ácido tolice e sem gorduras trans, textura 
crocante e sem sabor amargo residual. serão releitados  
biscoitos mal cozidos queimados e de caracteres 
organoiépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço 
Embalagem primaria em pacotes de plástico 

2 
transparente, resistente e atóxico, lacrados com dupla 

FORTALEZA PCT 400 R$ 	 5,77 R$ 	2308.00 embalagem com identificação do produto, data de 
embalagem e prazo de validade e peso liquido de 4009 
(especificações impressas na própria embalagem), 
acondicionados em caixas de papelão lacradas e intactas 
com 20 pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, 
substâncias nocivas e quaisquer outro tipo de impureza 
Prazo m(nimo de validade de 6 meses da data da 
entrega. 

Biscoito Salgado tipo Aperitivo, sabor original, redondo 
de 1 qualidade. enriquecido com ferro e ácido fólico e 
sem gorduras trans textura crocante, serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos queimados e de caracteres 

— organolépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço 
Embalagem primaria em pacotes de plástico 
transparente, resistente e atóxico, lacrados com TUCS PCT 600 H$ 	 2,18 R$ 	1 30800 

identificação do produto, data de embalagem e prazo de 
validade e peso liquido minimo de lOOg (especificações 
impressas na própna embalagem. Isento de mofo, 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro 
tipo de impureza Prazo minvno de validade de 6 meses 
da data da entrega 

- A) 
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Biscoito salgado tipo cream csacker com gergelim de 1' 

qualidade, enriquecido com ferro e ácido fólico e sem 
gorduras trans, textura crocante e sem sabor amargo 
residual, serão rejeitados biscoitos mal cozidos. 
queimados ode caracteres organolépticos anormais, não 
podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Embalagem primária em pacotes 
de plastico transparente, resistente e atõxico, lacrados 

ESTRELA PCT 300 R$ 	 4,97 R$ 	1.491,00 com dup4a embalagem com identificação do produto, 
data de embalagem e prazo de validade e peso líquido 
de 4009 (especificações impressas na própria 
embalagem), acondicionados em caixas de papelão 
lacradas e intactas com 20 pacotes. Isento de mofo 
odores estranhos, substâncias nocivas e quaisquer outro 

ias 
tipo de impureza Prazo minsno de validade de 8 meses 
da data da entrega 

Biscoito Sequilho, feito a base de polvilho doce, gordura 
vegetal e ovos, sem glúten e sem lactose, de primeira 
qualidade Livres de sujidades ou quaisquer outros tipos 

OSNO 
5 decontaminantes com fungos ebolores Embalagem 

SEQUILHOS 
PCT 200 R$ 	 5.58 RS 	1116,00 

polipropiteno ou poliestreno transparente contendo no 
mínimo 290g, com identificação do produto, rotulagem 
nutricional, data de fabricação e prazo de validade 

- VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	8.083.00 

L'Jp1iit'A!ll!tI•,ÇiIi'tE'1 

Lote 15 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Actiocolatado liquido 	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 devendo conter 
externamente os dados de identificação. procedência, 

MARAJOARA UNIO 300 R$ 	 4.18 P5 	125400 
informações nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da Agncultura/SIFIDIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Prazo de validade de no minimo 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. NATURAL DA 

L.T 300 R$ 	 3,97 R$ 	1 191 00 Informações nutricionals. número de lote, data de VACA 
validade, quantidade do produto, número do registro no 
Ministéno da AgriculturaISlFIDIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF Validade minima de 20 (vinte) dias a 
partir da data de entrega 

;! 1 
/ 



Leite em pó integral, tonificado com foro, vitaminas A. G. 

3 O. com  no mínimo 6.8 gramas de proteína por porção. I1AMI3C É.! 120 R$ 	 12.70 RS 	1.524,00 
embalado em latas aluminizadas com no mínimo 400g 

Leite longa vida UHT. integral, embalagem tetra Pacjç 
com selo SIE. SIM ou SIE e validade de no mínimo 04 
meses, acondicionados em caixa de 12 litros A 
embalagem deverá conter externamente os dados de ft4RANGUAP 

LT 900 R$ 	 435 R$ 	391500 
identificação, procedência, informações nutricionais. E 
número de lote, data de validade, quantidade do produto. 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIFIOIPOA e carimbo de inspeção do SIF 

- VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	7684,00 

sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais 

Lote 19- EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIO QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
Colher descartável para sobremesa confeccionada em 

1 plástico oxi-biodegradável. atóxico, pacote com 50 STRAW PCT 80 R$ 	 2.88 RS 	230.40 
unidades 

Faca descartável para refeição REFORÇADA 
2 confeccionada em plástico oxi-biodegradável, atómico. STMW PCT 80 R$ 	 4,61 R$ 	368.80 
- pacote com 25 unidades. 

Garfo descartável para refeição REFORÇADO 
3 confeccionada em plástico oxi-biodegradável. atóxico. STRAW PCT 80 R$ 	 1.82 R$ 	145.60 
- pacote com 25 unidades 

Garfo descartavel para sobremesa confeccionada em 
4 plástico oxi-biodegradivel atõxico. pacote com 50 STR.AW  PCT 80 R$ 	 3,04 RS 	243,20 

unidades  

Papel Filme de PVC transparente resistente e atooco 
GUARU UNID 150 R$ 	 307 R$ 	46050 com largura mintna de 28an bobina de 30 metros 

- Prato fundo 50 com tampa em Poliestireno Expandido 
6 EPS. lirvre de CFC. em caixas de papelão lacradas COPOBRAS CX 30 R$ 	 76.05 R$ 	2.261.50 

contendo 100 unidades (par)  

Prato raso descartável para sobremesa, branco, atóxico 
TOTAL PCT 400 R$ 	 0,90 R$ 	360,00 pacote com 10 unidades 

Sacos descartavets para sanduicties (boi dog/ 
8 hamburguer) confeccionados em plástico PLASCAS PCT 100 R$ 	 2 10 R$ 	21000 

oxibiodegradável, atóxico, pacote com IDO unidades 

VALOR TOTAL DO LOTE P5 	4.300,00 

quatro mil e trezentos reais 

Prazo de entrega: Mãxirno de 10 (dez) dias a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela administração 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 



COMERCIO DE AMIGOS D( (S(QITÕQIO. UMPRO (QÍUfQOS 911M11C105 LIDA  

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluidas as despesas incidentes sobre o lornecirnento 
tributos, encargos somais e demais Ónus atinentes á execução do objeto desta licitação 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprunos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Caris Proposta 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE: ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO. LIMPEZA E GÊNEROS ALI 
LTDA 
CNPJ 13 298.511/0001-83 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.555.453-1 
ENDEREÇO: RUA E, LOTEAMENTO CAJAZEIRAS II. N92 LOJA 05- CAJAZEIRAS - FORTALEZA - CE - CEP. 60.864.467 
E -MAIL: abastea.distrtuidOfaØhOtInad.COin 
DADOS BANCÁRIOS: Ag: 1369-2 C/C: 49.000-8 - Banco do Brasil 

Fortaleza (G). 26 de março de 2019. 

ABASTECE 	DC ART. E ESC. MP. E GtNEROS ALÉM. LTDA 

NFAANCISCOA11AN0OLINIÃ LHO 
\. SÓCIO ADMiNiSTRADO 

CPF; 113.809.85315 

n 
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o 



n 

ar 
Supermercado SUPERMERCADO ATA CADÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 

A TA CADA O 	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 
- - 

â• 	Fb,,,,ltlIIIIII.11t' 	 ':t '4;. 'N. 	- 

PROPOSTA ADEQUADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N 201902.12 1 SRP 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando flituras e eventuais aquisições de gèneros 
alimenticios e descanáveis para confecção de refeição (almoço) e (lanche) destinados as formações e evcntos 
realizados pela Secretaria Municipal de Educação do Município de 1 lori,onteiCE 

Lote 8- EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
Item Especificação Ind. Quant. 

MARCA ind. Total 

Presunto de Peru de primeira qualidade, 
sem capa de gordura, fatiado no dia da 
entrega, seguindo todas as normas de higiene 
na 	manipulação de alimentos, 	cada 	fatia 
pesando aproximadamente de 30g, em saco 
plástico transparente. atóxico, com etiqueta 
contendo informação de peso e prazo de 
consumo A embalagem original deve ser à 
vácuo 	em 	saco 	plástico 	transparente 	e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que Kg 150 PERDIGÃO RS 21,75 
garanta 	a 	integridade 	do 	produto 	até 	o 3 1(1  50 

— 

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

WANDERLEV LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro, 11 . Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 

E-mail. a. frutaseverdura$@yaftoo.com.br  
C.N.pJ: 03.590.562/0001-20 CGF: 06.294.237-9 



Superrnercoclo SUPERMERCADO ATACA 040 045 FRUTAS E VERDURAS 
ATA cADÃO 	VJANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

tias frutas e verduras 	 - 
- 1, 

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

momento do consumo, acondicionado em 
caixas lacradas. A embalagem deverá comer 

2. externamente 	os 	dados 	de 	identificação, Kg 
procedência, 	informações 	nutricionais, 

 1 50 SEARA R$ 26.35 Ç 3,952 
 . 

número de lote, 	quantidade do produto, 
número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
AgriculturaJSlFIDIPOA 	e 	carimbo 	de 
inspeção do SIF. Deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de 
entrega 

Queijo Mussarela de primeira qualidade, 
sem capa de gordura, fatiado no dia da 
entrega, seguindo todas as normas de higiene 
na manipulação de alimentos, cada fatia 
pesando aproximadamente de 34 em saco 
plástico transparente, atóxico, com etiqueta 
contendo informação de peso e prazo de 
consumo A embalagem original deve ser a 
vácuo 	em 	saco 	plástico 	transparente 	e 

3. atóxico, limpo, não violado, resistente, que Kg 200 RS 25.30 
garanta 	a 	integridade do 	produto até 	o 

JACU,SJBE  5.060,00 

momento do consumo, acondicionado em 
caixas lacradas. A embalagem devera conter 
externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 
procedência, 	informações 	nutricionais, 
número de lote, 	quantidade do produto, 
número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura/SIF/DIPOA 	e 	carimbo 	de 
inspeção do 5W 

VALOR TOTAL DO LOTES RS 12,275,00 

Valor Global: R$ 12.275,00 (Doze mil duzentos e setenta e cinco reais.) 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR M(CROEMPRESA 
Rua José Afleiro, 11. Pedra Branca 

Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 
E-mail: a.frutaseverduras©yahoo.com ,bir- 

C.N.PJ: 03.590.56210001-20 CGF: 06.294.237-9 



ar 	 - 

Supermercado SUPERMERCADO ATACA DÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 
ATI4CADAO 	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

cI.i, Írutas e venlilras 

â 

Declaro para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estio incluídas todas as despesas 
incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à 
execução do objeto desta licitação. 

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

Pacajús,Olde Abril de2Ol9. 	 < 

l 	•s-n 

_ 	 - 

Wandcrley Lima de Aguiar 
355.863.203-63 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José MeiI'C). II- Pedra Branca 
Fortes: (85) 9239.5054- CEP: 57870-000 - Pacajus - CE 

E-mail: a.fru tsseverduras@yahoo.com.br  
C.N.P.J: 03.590.562/0001-20 CGF: 06.294.237-9 
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Supermercado 

ATAcADAO 
(tais tratas e vtnlu ras 

a  

SUPERMERCADO ATACADÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 
WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

- 

1;... 

PROPOSTA ADEQUADA 

PAC.PNA 

PREGÃO ELETRÔNICO N0  2019.02.12.1 - SRI' 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições  de g 	os 
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 7-EXCLUSIVO ME E EPP  
Valor Valor 

Item Especificação Und. Quant. 
MARCA Unit. Total 

Linguiça tipo calabresa de carne suma 
pura 	e 	limpa, 	de 	1 	qualidade, 
apresentando-se 	em 	gomos 	uniformes, 
adicionada de toucinho e condimentos 
naturais em proporções adequadas ao tipo 
calabrês, submetida ao processo de cura, 
embalada 	a 	vácuo 	em 	saco 	plástico 
transparente e atóxico, limpo. não violado, 
resistente, que garanta a integridade do 

50 GOSTOS~ RS 15,30 
R$ 

produto ate o momento do consumo, 765,00 
acondicionado 	em 	caixas 	lacradas. 	A 
embalagem deverá conter externamente os 
dados 	de 	identificação, 	procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto, 
número 	do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA 	e 	carimbo 	de 
inspeção do 5fF. 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro, II - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 

E-mail: a.frutaseverduras@yahoo.com.br  
C.N. P.J: 03.590.562/0001-20 CGF: 06.294.237-9 "iW 
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Supertnerccido 

ATACA DÃO 
ti.,. 	rtjt.i,. e vercttlr,i, 

SUPERMERCADO ATACADÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 
WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

1> 
Linguiça tipo paio de carne suma pura e 1!_ 
limpa, 	de 	P 	qualidade, 	apresentando 
gomos 	uniformes, 	adicionada 	de 
condimentos naturais, embalada a vácuo, \.Q 
em saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, l)O violado, resistente, que garanta 
a integridade do produto até o momento do 

R$ 
2. consumo, 	acondicionado 	em 	caixas Kg 50 GOSTOSINHA R$ 30.52 

1 52600 
lacradas. 	A 	embalagem 	deverá 	conter 
externamente os dados de idcntificaçIo, 
procedência, 	informações 	nutricionais, 
número 	de 	lote, 	data 	de 	validade. 
quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricvlcura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. 

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

3. 
produto até o momento do consumo. 

Kg 100 GOSTOSINHA R$ 16,75 
acondicionado 	em 	caixas 	lacradas. 	A 1.675,00 
embalagem deverá conter externamente os 
dados 	de 	identificação, 	procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto, 
número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura/SIF/DIPOA 	e 	carimbo 	de 
inspeção do SIF 

VALOR TOTAL DO LOTE 7 R$ 3.966,00 

Valor Global: R$ 3.966,00 (Três mil novecentos e sessenta e seis reais.) 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

WANOERLEY LIMA DE A GUIAR MICROEMPRESA 

Rua Jose Arteiro. 11 - Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP. -  62.870.000- Pacajus . CE 

E-m8i1: a.frutaseverdurasyahoo.com.br  
C N PJ: 03.590,562/0001-20 CGF: 06.294237-9 
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Supermercado SUPERMERCADO ATACA VÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 

ATA CADÃO 	VJANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 
(Id 1 riiLis e vcr(LtI 

a 

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 Cana Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

Pacajús, 05 de Abril de 2019. 	 /ctft 'lfc4  

15 Ç9j 
PAGINA 

Wanderley Lima de Aguiar"/  
355.863.203-63 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

Rua José Arteiro, 11 . Pedra Branca 
Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 

E-mail: a.fru taseverduras@yahoo.contbr 
C. N.PJ: 03.590.562/0001-20 CGF: 06.294.237-9 



K 
SUPERMERCADO ATACA DÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 

flItIktfYflU 	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 
(Ias frigias &' veEJil nu 	 - .-- - 6• 	 -. 

1' 
PROPOSTA ADEQUADA 

i'±' 	PAGINA 	. 

PREGÃO ELETRÔNICO N°2019.0212.1 - 8k? 

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 4— EXCLUSIVO ME E EPP 

Valor Valor 
11cm Especificação UnS. Quant. 

MARCA t.mt. Total 

Carne bovina salgada, curada e seca 
(charque) 	sem 	adição 	de 	nitrito 	e 
nitrato, capa de gordura 	inferior a 
30%. Aspecto do produto: seco; cor 
marrom claro, característico de carnes 
salgadas 	e 	secas, 	sem 	presença 	de 
coloração rósea característica de produtos 
curados (nitrilo e nitrato); odor: próprio 
Embalado â vácuo em pacote plástico de CHARQUE 
SOOg ou 1kg. acondicionados em caixas Kg 150 DA tU 30,45 

4 56750 
de papelão lacradas e intactas com 10kg, FAZENDA 
com 	identificação 	do 	produto 	e 	do 
fabricante, 	informação 	nutricional 	por 
porção, 	numero 	do 	lote, 	data 	de 
fabricação, condiçôes de armazenamento 
e prazo para consumo mínimo de 90 dias 
na data da entrega, número do registro flç) 

Ministério da AgriculturaISlFIDlPOA e 
carimbo de inspeção do SIF ou 8W. 

VALOR TOTAL DO LOTE 4 R$ 4367,50 

Valor Global: RS 4.567,50 (Quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos.) 

Prazo de entrega máximo: 05 (cinco) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

WANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 
Rua José Arteiro, 11 - Pedra Branca 

Fones: (85) 9239.5054 - CEP: 62.870-000 - Pacajus - CE 
E-mail: a.frutaseverduras©yahoo.com.br  

C.N.P.J: 03.590.562/0001-20 CGF: 06.294.237-9 



Supermercado SUPERMERCADO ATACA DÃO DAS FRUTAS E VERDURAS 
ATACA DÃO 	VJANDERLEY LIMA DE AGUIAR MICROEMPRESA 

(LIS Irutas e V('tjtI id - 

á• __ 

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. 

Pacajús, 05 de Abril de 2019. 
e' /4? 

f  

Wandertey Lima de Aguiar 
355.863.203-63 

WANDERLfl LIMA DE AGUIAR MIGROEMPRESA 

Rua José Moiro, ii- Pedra Branca 

Fofos: (85) 9239.5054' CEP: 62.870-000 - PacajUS - CE 
E-ma II: afrJaswerI,ras@ya0t0m' 

C.N.P.J: 03.590.562fl»0120CGF: 06.294237-9 


