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À 
PREFEIT....,.. . ,... .... . 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ananindeua-PA, 18 de outubro de 2018. 

REF.: COTAÇÃO DE PREÇOS 

PROPOSTA COMERCIAL 

A empresa APS CASTRO COMÉRCIO EIRELLI - EPP, se propõe a fornecer os artigos contentes nesta proposta de preços, 
conforme condições estipuladas no edital acima mencionado: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND CITO 
uo 

PREÇO TOTAL 

Alho 	 In 	 Natura, 1 
001 

aspecto físico em cabeça, tipo branco/ , tamanho medio a 
kg 500 R$ 18,00 R$ 9.000,00 

grande, 	grau 	de 	maturação 	adequado. 	Embalagem 
contendo data de fabricação, validade e numero do lote 

Cereal 	 Farinha 
devera estar acondicionada 	& embalagem 	integra  

002 
esiatente com identificação do tipo data de adequada e resistente,' 

kg 500 R$ 250 R$ 12750,00 
fabricação que não devera ser anterior a 180 djada,.data, 
de 	qntféga, 	data 	de 	vaIidade 	numero 	do 	lote 
Eyri6alagem de até 500gr 
Cereal 	 de 	 Multicerais 1 

 - 

devera estar acondicionada 	em 	embalagem 	integra 

003 
adequada ,ei-esistente, com identificação do tipo data de 

kg 672 R$25' 50 R$ 17.1360 
• fabricaçd que não deverá ser anterior a 180 diasc*ØaJa 

de 	entrega, 	data 	de 	validade 	e 	numero 	dó 	otd 
Embalagem de até 500g  

Biscqito 	Doce 	Tipo 	Maria 
Emba'agem plástica atoxiç,a-transparente tprmossoldado, 
resistente de ate 400g 	acondicionada' em caixa de 

004 
papelao resistente 	suportando o tranp jerder .r4çg'n 4247 R$950 R$ 40.346,50,`  
sua integridade totalizando peslo liquido de ate 04 kg. O 
produto deve conter data de fabricação de ate 90 dias 
anteriosres a data de entrega assim como estar de acordo 
com as exiger)cias da Iegjsiçq,snitaria em vigor no pais 

- Biscoito 	Tipo 	Crú 	Cr.acker 
- 

Embalagem pi1stic,  atoxica, transparente, termossoldado, 
resistente de até 4U09açffindicionadas 	em caixa de 

005 
papelao resistente. suportando & ?ansporte—sampeS 

kg 4247 R$ 9,20 R$ 39.072,40 
sua integridade totalizando peslo liquido de ate 04 kg. O 
produto deve conter data de fabricação de ate 90 dias 
anteriosres a data de entrega, assim como estar de acordo 
com as exigencias da legislação sanitaria em vigor no país. 

Cereal 	 de 	 Arroz, 
ti deverá 	estar 	acondicionada 	em 	embalagem 	integra 

006 
adequada e resistente, com identificação do tipo data de 

kg 800 R$ 25,60 R$ 20.480,00 
fabricação que não deverá ser anterior a 180 diasda data 
de 	entrega, 	data 	de 	validade 	e 	numero 	do 	lote 
Embalagem de até SOOg  

Travessa: WE 80 n°991 - Cidade Nova VI - Bairro: Cidade Nova - Cep: 67140-210 - CNPJ: 25.080.01410001-93 - lnsc. Est. 
15.529.750-3 - E-mail: apscomerciovendasgmail.com  - Fone: 91 - 3263-0565 - Ananindeua - Pará. 



Colorifico, 
1W111ø 

preparado com materia primas de boa qualidade e não 
deverá apresentar cheiro acre ou rançoso. Não poderá 
conter substancias estranhas á sua composição normal; 

007 aspecto: pó fino; cor : alaranjada; cheiro: proprio; sabor: kg 577 R$ 7,50 R$ 4.327,50 

proprio. 	Ausencia 	de 	sujividades, 	parasitas 	e 	larvas. 
Embalagem primaria: pacote de até lOOg, contendo data 
de 	fabricação, 	validade 	e 	numero 	do 	lote. 	Data 	de 
fabricação de até 90 dias anteriores á data de entrega 

Peito 	 de 	 Frango 
não temperado, com adição de no maximo 4%, apecto 
propria não amolecida e nem pegajosa, cor propria sem 
manchas 	esverdeada, 	cheiro 	e 	sabor 	proprio, 	com 

008 ausencia de sujividade, parasitas e larvas. Com  eitquetas kg 4000 R$ 15,50 R$ 62.000,00 
de identicação (validade, peso, procedencia, numero do 
registro no SIF ou SIE) em cada embalagem. Embalagem 
apropriada 	a 	vacuo 	de 	até 	100094  n?ntido..Soh. 
congelamento a - 18°C.  
Macarrão 	.....Sêmola 	 Espaguete 
Embalagernp1iica, atoxica, transparente,termossoh1ado,. / 

009 
resis jenôia de ate 500g devça cotilõr os dados 	de 
i4dtificação, data dedJbrllão,  validade e numero de kg 424.0.. BL5,i I  .' 	R$ 23.239,20 

.' lote, 	acondici9padas 	em 	fardos 	transparente 
/ termossoldadçzç°Fesistente, suportando o transporte sem 

perder suajrtiegridade.  
a Molho / 	 de 	 Tpnfle J deve 	144presentar 	cor, 	sabor, 	odor, 	raftqtisti9 

010 consistencia pastosa EmbaIagemapropda de _até 500 kg_. 400 R$ 5,00 R$ 2 00000 
dever 	conter identificação do tippvtiata de Validade e 4 
numeo de lote 	 ç '  - 
Óleo ^â 	de 	r 	Soja 	f 	Refinado, 'a 

obtido 	materia-,prima vegetal em bon] 	stado sanitario 

011 
estar isento de siibstaneiasestranhas 	sua-composvão° - 1 7S ÍS 6,52 R$ 11 657,76 

. Aspecto lirnpido cor e odor caracteristico. 	Embalagem 
a 

apropriac?de00m1 contendo data de fabricação, validade 
nuniéo de lote  

Sal Refinado !Iodado obtido d4teria 	prima vegetal em 
bom 	estado 	sanitario, 	estar 	iserÇf&drsubstancias 

012 estranhas a sqa composição. Aspecto limpido cor e odor kg 600 R$..4;2 R$ 720,00 
caracteristico. 	fibaTnQropriada de 1 kg contendo 
data de fabricação, validade e nuitddeiota-, 

Salsicha ao Molho de Tomate, carne mecanicamente 
separada de aves, água, carne bovina, miúdos bovinos, 

013 
proteina de soja, sal, féculo de mandioca e condimentos. 

k g 2750 Rt 1550 ' Re 4262500 'Q 	• Sem glútem, deverá ter fechamento em latas de até 1 kg, . 

acondicionadas em caixa de pepelão de até 30 kg. 
Apresentar rótulo de acordo com as normas da ANVISA. 

Vinagre, 
de alcool obtido de meteria - prima vegetal em bom estado 

014 sanitario, estar isento de substancias estranhas a sua L 712 R $ 4 ,90 R 	4 $ 3. 88,8O 
composição. Aspecto limpido cor e odor caracteristico. . 

Embalagem apropriada de 500 ml contendo data de 
fabricação, validade e numero de lote  

Travessa: WE 80 n°991 - Cidade Nova VI - Bairro: Cidade Nova - Cep: 67140-210 - CNPJ: 25.080.01410001-93 - lnsc. st . 
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MPP De Mingau de Farinha de sabor tapioca com coco 

015 
com vitaminas, ferro, zinco e omega 3. Embalagem de 1kg, 

kg 5800 R$ 23,00 R$ 133.400,00 
acondicionados em caixas de papelão de até 10kg e no 
máximo com 20 dias de fabricação. 

MPP DE Bebida LÁCTEA SABOR Morango com j 

016 
vitaminas, ferro, zinco e ornega3 colorida artificialmente. kg 3500 R$ 25,00 R$ 87.500,00 
Embalagem de 1kg, acondicionados em caixas de papelão 
de até 12kg e no máximo com 20 dias de fabricação. 

MPP De Sopa de macarrão com Frango e Legumes, 7 
017 

com 	vitamina, 	ferro 	e 	zinco. 	Embalagem 	de 1kg, kg 3987 R$20,00 R$79.740,00 
acondicionados em caixas de papelão de até 10kg e no 
máximo com 20 dias de fabricação.  
MPP DE Rizoto de Frango (arroz a grega, comvitaminas, 7 

018 	
ferro e zinco). Embalagem de 1kg, acondicionados em 	kg 3500 R$ 22,00 R$ 77.000,00 
caixas de papelão de até 10k9 e no máximo com 20 dias - 

de fabricação.  
Rk66.483,16 

- 	

- 	 VALORTOTAL 
VALOR 1 UTAL UtS IA I~FUZ5 IA iit MÉXI=SrUb t Lit: Ifl DbU.4ø,1O belscentos e aessenta e agis lviii, I,aualru-
centos e Oitenta e,,T.rês Reais e Dezesseis Centavos)... 	.....,, 

- 

VALIDAD,ErDA PROPOSTA: 60 (a ente dias' 

PROCEDÊNCIA DOS M6DUTOS: NACIONA 

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA. 

Travessa: WE 80 n°991 - Cidade Nova VI - Bairro: Cidade Nova - Cep: 67140-210 - CNPJ: 25.080.01410001-93 - lnsc. Est. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ PA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ananíndsua-PA, 18 de outubro de 2018 

REF.: SOLICITAÇÃO DE PREÇOS 

PROOST.A COMERCIAL 

r ITEM DESCRIÇÃO UNO QTb MARCA 
YOiYtSØ 

PREÇO TOTAL 

 PorExtenso 

Alho 	In 	Natura, 
aspecto fisico em cabeça, tipo J vinte 	e 	três 
branco/ 	tamanho 	medio 	a reais 	e onze 	rr 

001 grande 	grau 	de 	maturação kg 500 In Natura R$ 23,40 
quarenta 

R$ 11 700,00 setecentos reaic 
adequado 	Embalagem centavos 
contendo 	data 	de 	fabricação.  

- validade e numero do lote 

Cereal 	Farinha 	Lactes 
devera estar acondicionada em 

embalagem integra adequada e trinta 	e 	três dezesseis 	n 
resistente, com identificação do. •re 	e quinhentos 

002 tipo data de fabricação que não kg 500 Soberano R$ 33,15 
quffze 

R$ 16,57500 
setenta 	e 	CLn 

deverá ser anterior a 180 diasda centavos reais 
data 	de 	entrega, 	data 	de 
validade 	e 	numero 	do lote 
Embalagem de até 500g 

Cereal 	de 	M,fticerals. 
deverá estar acondicionada em 

embalagem integra adeqqada e trinta 	e 	três 
Vinte e dois 	r 

resistente com ldentiflcaQáo do duzentos 
003 tipo datada fabricação que kg 672 Vitalon R$ 33,15 

reais 	e 
quinze 

R$ 22276,80 setenta 	e 	s 
deverá ser anterior a 160 diesda centavos 

reais 	e 	oite 
data 	de 	entrega 	data 	de centavos 
validade e 	numero do 	lote 
Embalagem de até 5009 

Biscoito 	Doce 	Tipo 	Maria 
Embalagem 	plástica, 	atoxica 
transparente 	termossoldado 
resistente 	de 	até 	4009, 
acondicionadas 	em 	caixa 	de 
papelao resistente, suportando cinquenta e 
o transporte sem 	perder sua doze reais e mil 	quatrocer 

004 integridade 	totalizando 	peslo kg 4247 Trigolino R$ 1235 trinta e cinco R$ 52450,45 e cinquenta r€ 
liquido de até 04 kg O produto centavos e 	quarenta 
deve conter data de fabricação. . cinco centavoE 
de ate 90 dias anteriosres a 
data de entrega 	assim como 
estar 	de 	acordo 	tom 	as 
exigencias 	da 	legislação,  
sanitaria em vigor no pais  

Rua Oito Conjunto Julia Sefter n° 60 - Bairro Águas Lindas - Cep 67020-460 - e mau afoscomercio@hotmait com - CNPJ 
15063,.0510001-62 - lnsc, Est. 15ç32.675-0 — Fone: 91 - 3224.7465 —.Ananindeua— Pará. 



n 

Biscoito Tipo Cream Cracker 
Embalagem 	plástica . , 	atoxica, 
transparente terrnossoldadÕ 
resistente 	de 	até 	4009 
acondicionadas 	em 	caixa 	de 
papelao resistente, suportando cinquenta 	mil 

o transporte 	sem 	perder sua onze reais e setecentos 

005 Integridade 	totalizando 	peslo kg 4247 Trigellno R$ 11,96 noventa 	e R$ 50794,12 noventa e quatri 

liquido de até 04 kg 	O produto 581S centavos reais 	e 	doai 

deve conter data de fabricação centavos 

de ate 90 dias anterloares a 
data de entrega 	assim doto 
estar 	de 	acordo 	com 	as 
exigericias 	da 	legislação 
sanitarla em vigor no pais 

Cereal 	de 	Arroz, 
deverá estar acondicionada em 
embalagem integra adequada e time 	e três vinte e seis mi 

006 
resistente, com identificação do 
tipo data de fabricação que não kg 800 

. 

Vitalon R$ 33,2$ 
reais. e 	vinte 
e 	oito 

R$ 26j624,00 
seiscentos 
vinte 	e quatr 

deverá ser anterior a 180 diasda centavos reais 
data 	de 	entrega 	data 	de 
validade e 	numero 	do :lote 
Embalagem de até 500g  

Colorifico, 
preparado com materià primas 
de boa qualidade e no deverá 
apresentar 	cheiro 	acre 	ou 
rançoso:! 	Não 	poderá 	conter 
substancias 	estranhas 	A 	sua j cinco 	rr 
composição nõritial aspecto pá nove reajá e 

seiscentos 
007 

fino 	cor 	alaranjada 	cheiro 
577 Sinha R$ 9,15 

atenta 	e 
R$ 5 625,78 vinte 	e 	cmi 

proprio sabor proprio Ausencia Õmno reais e setenta 
de 	sujmvmdades 	parasitas 	e centavos 

cinco centavos 
larvas 	Embalagem 	primado:  
pacote de até lOOg, contendo 
data de fabricação, validade e 
numero 	do 	lote 	Data 	de 
fabricação 	de 	até 	90 	çJqs 
anteriores á data de entrega 

Peito 	de 	Frango 
não temperado com adição de 
no maxmmo 4%, apecto proprma 
não amolecida e nem pegajosa, 
cor 	propria 	sem 	manchas 
esverdeada 	cheiro 	e 	sabor 1/ 

proprio 	com 	ausencia 	de M.. 
PV ,erica vinte 	reais e 

01 en a 	n 
008 sujivmdade 	parasitas e larvas k 4000 11$20,15 quinze 1* 60 600100 

Com emtquetas de identicaçq 
01 

centavos 
seiscentos- real!  

(validade 	peso, 	procedencia, 
numero do registro no Sl:E ou 
SIE) 	em 	cada 	embalagem 
Embalagem apropriada a vacuo 
de 	até 	10009, 	mantido 	sob . 

congelamento a 	18%,  

Rua Oito Conjunto Juba Seffer n° 60 - Bairro Águas Lindas - Ceio: 67020 480— e mau afoscomercio@hotmail ct*'J 
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n 

n 

Macarrão Sêmola Espag.iete 
mbalagenplasticaatoxica, 

ranspare rmossoldadotme 	te 
esistencia de até 500g deverã 
onter 	os 	dados 	de 11 

sete 	reais 	e 
trinta 	mi 

00
dentifiao, d$S 	de kg: 4Zlt Ricosa 

duzentos e vint

abricação 
R$ i;i& dezoito R$• 30.227,80 

validade e numero centavos 
e 	sete 	reais 

da 	lote, 	acondicionadas 	em oitenta centavos 

fardos 	 transparente 
termossoidado 	resistente, 
suportando o bansporte 	sem . 

perder sua integridade 

Molho 	de 	Tomate 
deve 	apresentar 	cor, 	sabor,  
odor, 	 caracteristio, seis 	reais 	e 

010 
consisencia 
pastosa.Embalagemapropnada 

kg 400 Fugini R$ 6,50 cinquenta R$ 2 60000 
dois 	m 
seiscentos reais is 

centavos 
de 	até 	5009 	deverá 	conter 
identificação do tipo 	data de 
validade e numero de lote  
Óleo 	de 	Soja 	Refinado 
obtido 	de 	meteria 	- 	 prima 
vegetal 	em 	bom 	estado 
sarutario 	estar 	isento 	de quinze mil 	cer 
substancias 	estranhas 	a 	sua oito 	reais 	e e sessenta e dc 

011 composição 	Aspecto 	limpido L 1788 Alie R$ 8,48 quarenta 	e 1$ 15162,24 
reais 	e 	vinte 

cor 	e 	odor 	caracteStico oito centavos quatro centavoc 
Embalagem 	apropriada 	de 
900m1 	contendo 	data 	de 
fabricação 	validade e numero 
de lote 	,.  

Sai Refinado Iodado, obtido de 
meteria 	prima vegetal em bom 
estado sanitario estar isento de 
substancias 	estranhas 	a 	sua um 	real 	e 

n vecentos 
012 composição 	Aspecto 	limpido kg 600 Nota 10 R$ 1,56 cinquenta 	e R$ 936,00 

trita e seis ret 
cor 	e 	odor 	caracteristico seis centavos 
Embalagem apropriada de 1 kg 
contendo 	data 	de 	fabricação,  
validade e numero de lote 

Salsicha ao Molho de Tomate, 
carne mecanicamente separada 
de aves 	água, oarri@ bovuis, 
rmudos 	bovinos 	profeilraí 	de cinquenta e cii 
soja sai fouto dê mandioca e vinte reais e mil, quatrocer 

013 Condimentos 	Sem 	glutem kg 2750 Odçiich R$ 20Á5 quinze R$ 55412,50 e 	doze 	reais  
deverá ter fechamento em latas centavos cinquenta 
de até 1 kg acondicionadas em centavos 
caixa de papelão de ate 30 kg 
Apresentar 	r6tuid 	de 	acordo 
cem as normas cia 

Rua Oito, Conjunto Júlia Seffer n° 60— Bairro; ,Aguas Lindas - Cep: 67020-460 - e-mail: afoscomercio@hotmail.com  -' 
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Vinagre, :1 
de alcool obtido de materia 
priMa vegetal em bom estado quatro 	mil 

unitário, 	estar 	isento 	de quinhentos 	e 

014 
substâncias 	e L 712 Matiza R$ 6,37 

seis 	reais 
sete R$ 4.6U,44 

Composição, 	Aspecto 	hmpidõ Centavo s 
e quarenta 

cor 	e 	odor 	caracteristico e 	quatro 
Embalagem apropriada de 500 centavos 

ml contendo data de fabricação, 
validade e numero de lote 

- MPP De Mingau de Farinha da 
setor tapioca com coco com / 
vitaminas ferro, zinco e 01m090, vinte e nove cento e setenta e 

3. 	Embalagem 	de 	'1 kg, 
k. 5800 

Sustentar 
R$29,91)  

reais 	a R$ 17342000 
rês 	mil, 

acondicionados em caixas de e' ' noventa ' " quatrocentos 	e 
papelão 	de 	ate 	10kg 	e 	no centavos vinte reate 

máximo 	com 	20 	dias 	de 
- fabricação,  

MPP 	DE 	Bebida 	LÁCTEA 
SABOR 	Morango 	com 
vitaminas ferro, zinco e omega3 1 trinta 	e 	dois 
colorida 	artificialmenfe tento e treze mil 

016 Embalagem 	de 	1kg kg 3500 
uL:n 	r 

R$ 32!50 
reaise R$ 113 75000 setecentos 

acondicionados em caixas de 
o jenta cinquenta reais 

centavos  
papelão 	de 	até 	12k9 	e 	no 
máximo 	com 	20 	dias 	de 
fabricaç ão.  
MPP De Sopa de mac,arrãó . 
com Frango e Legumes, com' J 
vitamina 	ferro 	e 	zinco cento e três mi 

017 Embalagem 	de1 g,' ,  kg 
Sustentar 

R$ 2600• 
vínt,.. 	e 	seis 

'R$ i'o'3,66'2,c'o 
seiscentos 

acondicionados em 	aptas, de ' . 	' 	' e ' reais ''sessenta e do 

papelão 	de 	até 	10kg 	e. 	no reais 
máximo 	com 	20 	dias 	de 
fabricação,  
'MPP 	DE Rizoto de 'Frango 
(arroz 	a 	grega, 	cornvitaminas, 

vinte 	e 	oito 
ferro e zinco). Embalagem de Sustentar  reais 	e cem 	mil e c 

018 1kg acondicionados em caixas kg 3500 R$ 28,60 R$ 
de papelão de até 10k9 e no 

e $ ssenta reais 

máximo 	com 	20 	dias 	de 
centavos 

- fabricação, _ 
VALOR TOTAL R$ 866 45210 

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA DE PREÇOS E DE R$ 86 45210 (OItocentos e Sessenta e $Gls Mil Quatrocentos e Cm- 
quente e Dois Reais e Dez Centavo$ 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS. 

PROOEDÉN'CIA DOS PRODUTOS,: NA( 

DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO ITAÜ - 341 
AG: 0936  
CIO 03206-9 	 A 	COMERÔIOEjgECI EPP 

CNN: 1506306610001-62 	 - 
HARLEY SOUZA DE OLIVEIRA 

CRC/PA0IO2II10 8 
CPF: 278,723,002149 

Proprietário 

Rua Oito Conjunto Julia Seifer n °  80- Bairro: Águas Lindas - Cep 67020-460 - e mail afoscomercjo@hotmai[.com - CNIPJ 
15.063,06JQQQ1'-62 - risc'. Est. 1562,e78-0- Fone: .91 - 2'4746'5-,Ananjrdeua'-. Fará. 
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