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PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA 
PREGA O PRESENCIAL N°2019.0403.1 à., 

4 
Data: 17 de abril de 2019 as 9:00:00AM 

'41 
Aquisição de géneros alimentícios destinados ao atendimento dos necessi 
dos diversas Secreta nas e Programas Sociais desenvoividos pelo Município de 
Missão Velha/CE 

A EMPRESA: C.G. MEDEIROS EIRELE-ME-CGM COMERCIO E SERVIÇOS, INSCRITA 
NO CNPJ: 29.186.94510001-21 SEDIADA A RUA VICENTE TAVARES BEZERRA N°337 
TÉRREO-SALA -B SA O MIGUEL CRATO CEARA NESTE ATO REPRESENTADA PELA 
SENHORA CARLA GOMES MEDEIROS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARAI, 
PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE R.G. N° 98029225478-20  VIA SSP CE E 
INSCRITO NO CPFIMF N° 003.668.953-03, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 
CELSO SARAIVA LEAO , N°23 NOVO CRATO , 63.133.510, CRATO - CE, DECLARA: 

Para fins de participação na licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
N°2019.0403.1, bem como atendendo ao disposto no inciso V do ad. 27 da Lei 
8.666/93 de2110611993 e suas alterações posteriores, em cumprimento ainda ao que 
determina o inciso XXXIII do ad. 70  da Constituição Federal e Lei no 9.854 de 
27/10/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre. 

Para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo 
Licitatório, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, que tem pleno 
conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem 
ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente 
aos requisitos constantes neste edital. 

Para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo 
licitatório, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, que concorda 
integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

Para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo 
licitatório, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, sob as penalidades 
cabíveis, que Inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação 
para participar no presente certame licitatórlo, bem assim que ficamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2°, da 
Lei n.° 8.666/93. 

Para efeito de participação no referido pregão. Presencial, vem DECLARAR. sob as 
penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa 
- ME (incluir a condição da empresa: microempresa - ME ou empresa de pequeno 
porte - EPP), conforme ad. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e que não está 
sujeita a quaisquer dos Impedimentos do § 40 desse artigo, estando apta a usufruir 
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do tratamento diferenciado estabelecido nos Ad. 42 a 49 da mencionada Lei, com 
as alterações da Lei Complementar n° 14712014. 

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL 
N°2019.04.03.1, junto ao PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA, Estado do 

Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei no 9.854, de 2711011999, 

publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70  da Constituição 

Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Pelo que, por será expressa o da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Crato-Ceará, 17 de abril de 2019 

/
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c REPRESENTANTELEGAt'  
\CôMEDEIROSE!RELIME/ .... -.., . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO CEARÁ 

Pela presente declaramos Inteira submissão aes preceitos legais em vigor, especIalmente es da Lei n° 0.666/93 e lei n° 10.020/2002, bom come au cláusulas e condições de 

Presencial n°2019.04.03.1 

Declaramos ainda que, após a omissão dos documentos retatives à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos Impeça de participar de mencionada lIcitação. 

Assumimos o compromisso de bem o fiolmento executar/fornecer os serviços ou mercadorias cotados no Anexos case sejamos vencedor(es) de presente licitação. 

OBJETO: Aquisição de gênereo alimentícios destinados ao atendimonte das necessidades das diversas Secretarias o Programas Seciais dLsenvolvldos pele Município de Missão Voiha!CE, 

conformo as especificações parosentadas abaixo 

LOTEI- hortifn.ti  

marca / Valor 
ITEM especificação Qtdo. Unid. Valor por Extenso Valor Total Valor por Extenso 

modelo Unitailo  

j Abacaxi, fruta In natura, madura, sem defeito, sadios, livro 520 UND CEASA 
trôo reais e quarenta o sete 

1004,40 
mil oitocentos e quatro 

de substâncias que o temo improprio para o consumo, centavos mais e quarenta centavos 

abobora comum, maduro, tamanhos grandos,unlfonnoo, quatro mais o cinquenta e mil e trinta o nove reais e 
2 

sem deleite 
230 1(0 CEASA 4,52 

dois centavos 
1.039,60 

sessonta centavos 
alrace, verdura in natura,as tomas sove ser integras, 

sadias sem ImperfoiçOes livro de Impurezas o outras 
mil  quinhentos e quarenta e 

subtâncias que a tema impropria para  o consumo, Sve 550 UND CEASA - 2,81 
dois roa

os  

ls o oitenta o um 

centav 
1.545,50 cinco reais e cinquenta 

pesar no minimo 3509. centavos 

vinte reaIs o cinquenta e três mil, novecentos o doa 
alho in natura 190 KO CEASA .20,50 

novo centavos 
391210 

reais e dez centavos 
quatro mii, quinhentos a 

5 banana, fruta in natura, madura, sem defeito, sadias, livre i000 KO CEASA 4,17 
quatro mais o dozessoto 

4.503,60 três mais e sessenta 
de substâncias que a teme impreprie para o consumo, 

• centavos 
- contavas 

o batatadoce, amarela/ rosada primeira qualldado, tamanhos 450 KG CEASA 4,418 
quatro mais e quarenta e 

2.007,00 dois mil e seta mais 
grande ou médios, inteiros, sem ferimentos ou deleites, 

seis centavos 

três mil, setecentos e vinte 

1 630 1(0 CEASA 5,91 
cinco mais e noventa e um 

3.123,30 o três mais e trinta 
batata inglesa In natura centavos 

contavas 
quatro reais e sessenta dois mil, oitocentos e 

9 beterraba in natura 630 1  KG CEASA 4,60 2.599,00 
centavos novonta e oito reais 

(1- 
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cinco senis o vinte o um oitocentos e oitenta o cinco 
9 170 KO CEASA 5,21 885.70 

cebola cabeça branca is natura centavos mais e setenta contavos 

seiscentos e trinta e oito 

10 
G 

128 KG CEASA 4,99 
quatro mais e noventa e 

638,72 mais e setenta o dois 
cebola cabeça  raxa is natura _________________ 

nevo centavos 
centavos 

11 j  590 KO CEASA 4,20 
quatromeia o 

2A78,00 
dois  mil,  quetracentes e 

ra cenoura ln natu centavos  setenta e oito mais 

cheire verde verdura In natura,as sete mais e oitenta e 
quatro mil, oitocentos e 

12 sadias sem imporfeiçõos livre de impurezas e outras 620 KG CEASA ' 784 
quatro centavos 

4.860,80 sessenta mais e oitenta 

oubtânclas que a torne impropria para o consumo centavos 

dois mil, quinhentes o 
quatro mais o doze 

13 620 KO CEASA , 4,12 2.554,40 cinquenta o quatro mais o 
chuchu in natura centavos 

quarenta centavos  
goiaba, fruta in nara, especio redonda o tamanhos tu 

14 médios, primeira quaiidado, livro de substâncias impropria 580 KG CEASA . 3,31 
três mais e trinta e um 

1.919,80 
mil  novecentos o dezenove 

centavos mais o oitenta centavos para o consumo, 
iaran tu ,ja fruta in nara, sadias, sem lmperfelçõos o proprias cinco reais o vinte o seis três mil e cinquenta mais e 

15 580 KO CEASA . 5,26 3.050,80 
para o consumo, centavos oitenta centavos 

oitocentos o quarenta e 
16 ilmàe, fruta in natura, madura, sem defeito, sadies, iivre de 140 1(0 CEASA 6,02 seis mais o dois centavos 842,80 dois mais e oitenta 

substâncias que o tomo impreprio para o consumo. centavos 
fruto tamanho médio, cem caractoristicas Inetrogas 

17 

jmaçã, 
e de primeira quaiidade, iivro de substâncias imprepria 50 KO CEASA 4,54 

quatro mais o cinquenta o 
363,20 

trezentos e sessenta e três 

quatro centavos reais o vinte centavos para o cosumo. 
macaxoira, tamanho médio o grande, tipo brancalamaroia, quinhentos e noventa o 

j primeira, fresca, com casca, Intoiras, sem forimontos ou 140 KO CEASA 4,27 
quatro mais o vinte o sete 

597,80 sete mais e oitenta 
defeitos.  centavos 

centavos 
pimontao vaSo, isgumo in natura, madura, sem defeito, 

19 sadios, livro de substâncias que o tome impreprio para O 280 1(0 CEASA 450 
quatro mais o cinquenta 

1.260,00 
mil duzentos o sessenta 

centavos mais consumo, 

quatro mais o dezonevo mil e quarenta  o sete reais 
20 250 1(0 CEASA . 19 1.041,50 

repolho branco  Is natura  centavos o cinquenta centavos 

quatro  mais  o sessenta e dois mil,  trezentos o vinte 
21 500 1(0 CEASA - 4,64 2.320,00 

tomate, icgumo Is natura, madura  de 1° quaildads  quatro centavos mais 

22 uva passa, uva preta, desidratada, som careço, 120 KO CEASA 7,58 
sete  maise cinquenta o 

909,60 
novecentos a nove reais e 

acondicionada em saco piástico atexlco o vedado em 1kg. • oito centavos sessenta centavos 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 45.162,62 
quarenta o cinco mil, cento e sessenta e dois mais o sessenta e dois centavos 

 

LOTE 2' frios '-4 
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ITEM especificaçâo Qtde. Unld. 
marca! Valor 

Valor por Extenso Valor Total Valor por Extenso 
modelo Unitauio  

Apresuntado, textura macia, fonte protoica e baixo teor de vinte e dois mais e noventa três mii, quatrocentos e 
1 150 1(0 SADIA 22,92 3.438,00 

sódio. Fatiado e embalagem cem 01kg. e dois centavos trinta e oito reais 
vinte e ~o mli, duzentos e 

vinte e três reais e 
2 carne bovina cenSo moio, de primeira qualidade sem esse. 1120 1(0 FRiBOi 123,42 26.230,40 trinta mais o quarenta 

quarenta e dois centavos 
centavos 
sete mil, cento e trinta e 

carne bovino figade,inteiro, cengeiade, embalagem em onze mais e trinta e dois 
630 FRiBOi 11,32 7.131960 um mais e sessenta 

filmo PVC ou saco plástico transparente. 
• 

centavos 
centavos 
vinte e quatro mii, conte o 

dezoito mais e setenta e 
4 carne bovina melda, tipo muscule eu acém do 1°, bem. 1kg. 1290 1(0 AURORA 18,75 24.187,50 oitenta e sete reais e 

cinco centavos 
cinquenta centavos 
cinco mii, novecentos e 

vinte e seis mais e oitenta 
5 carne de charque primeira qualidade 220 1(0 FRiBOi . 28,87 5.911,40 onze reais e quarenta 

e sete centavos 
centavos 

corno suma (costela) de primeira qualidade, acondicionada 
quatorze mais  o quarenta e seis mii e cinquenta e dois 

6 em embalagem primária, salgado, fechado 420 1(0 80 FRIOS 14,41 6.052,20 
um centavos reais e vinte centavos 

hermeticamente.  

dezessete mii, seiscentos e 
7 frango abatide,embaiado em saco piastico. 2200 KG AURORA 8,03 oito mais e três centavos 17.666,00 

sessenta e seis mais 

onze mais e trinta o quatro quinhentos e sessenta e 
8 iinguinça tipo calabreaa 50 1(0 SEARA 11,34 567,00 

centavos sete mais 
cinco mil, oitocentos e 

9 poite de frango, bandeja embalagem 01 kg. 520 KO AURORA 11,20 onze mais e vinte centavos 5.824,00 
vinte e quatro reais 

poixe tiiapia,peizo in natura, apresentaçâe filé, congelado 
onze mais e trinta e quatro novecentos e sete mais e 

10 por processe rapido de primeira qualidade, embalagem em 80 K O 80 FRIOS '11,34 907,20 
centavos vinte centavos 

saco plastico. 
poipa de frutas, tipo natural, sabores diversos embalagem eito reais e sessenta  sete mii, novecentos e doze 

11 920 pa FRUT NA • 8,60 791200 
cem 1 kg.  centavos mais 

três mii, novecentos e 
12 salsicha a granel. 380 1(0 SEARA 11,05 onze mais  e cinco centavos 3.978,00 

setenta e oito mais 
eito reais e cinquenta  e mli duzentos e oitenta e um 

13 mortadela bevina, peça inteira 150  1(0  SADILA  8,54 1.281,00 
quatro centavos reais 

VALOR TOTAL DO LOTE: 5Tt ,y5z..  R$ 111.086,30  

. conte e onze mii o oitenta e sais mais e trinta centavos 

, 

(Itr  

LOTE 34aticinios 
marca! Valor 

iTEM cspeciflcaçáo Qtde. Unid. Valor por Extenso Valor Total Vaiar por Extensa 
modelo Unitarie 

_____________________ 

1 cro mo de leito, cx com 200g. . 430 UND BETANIA 2,50 
deis mais  e cinquenta 

1.075,00 mii e setenta e cinco mais 
centavos 

r fZL os(°f 
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leite de cece com baixe teor de gordura, pasteurizado, seiscentes e oitenta e dois  
2 homegenlzado, acondicionada em garrafa de vidre cem 120 UND MENINA 5,33 

cinco mais e trinta e três 
652,24 mais e vinte e quatro 

centaves 
500m1 centavos 

quatoae reais e quarenta e mil quatrocentos e 
3 leite em pó em lata 4009, fórmula infantil. 100 LT HESItE 14,43 1.443,00 

três centavos quarenta e três mais 
quatro maise setenta e onze mil e quatrocentos 

4 ielte em pó instantâneo , pacote com 200g. 2400 PCT ITALAC 4,75 11400,00 
cinco centavos mais 
três mais e vinte e oito cento e noventa e sela reais 

 5 leite longa vida Integral, cx com 1 litro 60 LT ITALAC 3,20 196,00 
centavos e oitenta centavos 

cinco mil, seiscentos e 
O malenese tradicional, embalagem 250 g. 1752 PCT hellmanns - 3,23 

três reais e vinte e três 
5.650,96 cinquenta o oito mais e 

centavos 
noventa e seis centavos 
dois mil, cento e noventa e 

7 margarina embalagem em 5009. 636 PCT PRIMOR • 3,45 
três mais o quarenta o 

2.194,20 quatro mais e vinte 
cinco centavos 

centavos 
três mil, novecentos o 

O queijo coalho de 1° qualidade, embalagem 1 kg. 160 KG QUATA 24,84 
vinte e quatro mais o 

3.974,40 setenta o quatro mais e 
oitenta e quatro centavos 

________ 
 quarenta centavos 

queijo tipo mussarela d e 10  qualidade, fatiado embalagem vinte e três oitenta 
1k9. e nevo conta  

VALOR TOTAL DO LOTE: 66 29.730:0 
:3:eve vinte mll,:tecenteo trinta  reaisetrinta centavos 

LOTE 4-comeis 
marca 1 Valer 

ITEM especlflcaçêe Qtde. Unid. Valor por Extenso Valer Total Valer pJTonso 
modele Unitarle  

1 açucar cristai branco, embalagem cem 01 kg. 9000 KO UNIÃO 2,66 
dois mais  o sessenta  s seis 

26.060,00 
vinte o sela mil 

centavos o oito reais 
três mil, quatrocentos o 

oito mais e trinta e quatro 
2 amide de milho tradicional, embalagem soog. 410 UND MEIZENA ' 0,34 3419,40 dezenove reais e quarenta 

centavos 
centavos 

dois mais o setenta o quatorze mil, setecentos e 
3 arroz tipo parbolizade, embalagem com 01 kg. 5400 K G URBANO 2,74 14.796,00 

quatro centavos noventa e seis reais 
dois mil, quinhentos o 

quatro mais e sessenta e 
4 

1 

farinha de mandioca flna,ombalagem com 01kg. 540 K O  ZAEL1 '4,66 2.516,40 dezesseis reais e quarenta 
seis centavos 

centavos 

5 farinha de milho pre cozida søog fardo 9000 PCT MARATÁ 1,36 
um real e trinta e seis 

12.240,00 
doze mil, duzentos e 

centavos quarenta mais 
farinha de rosca, pacote de 1 kg, devo ser Integro e em 

O oxcelonta condições de consumo, som reslduosdo outres 100 KO PA0 NOSSO . 5,15 
cinco reais e quinze 

515,00 quinhentos o quinze mais 
centavos 

produtos.  

três mais e noventa e dois duzentos e trinta o cinco 
7 farinha de trigo cem farmente pacote de 01 kg. 60 iCO DONA BENTA 3,92 235,20 

_____ 
centavos reaIs e vinte 50n 

o 

lo 

centavos 

tLJ2421 
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8 
três reais e noventa e nove duzentos e trinta e nove 

farinha de trigo sem fermente pacote de 01 kg. 60 KO DONA BENTA 3,09 239,40 
centavos reais e quarenta centavos 

9 
quatro reais o trinta três mii, trezentos e 

feijão de eerda,tipo 1, embalagem cem 01 kg. 700 KG KiCALOO 4,30 3.354,00 
centavos cinquenta e quatro reais 

cinco mii, novecentos e 
10 feijão mulatinhe,tipo 1, ombaiagom com 01 kg. 770 1(0 KICALDO 7,75 

sete reais e setenta e cinco 
5.967,50 sessenta e sete mais o 

centavos 
cinquenta centavos 
dois mii, quinhentos e trinta 

11 feijão preto, tipoøl 420 KO KiCALDO '6,03 seis reais e três centavos 2.532,60 e dois reais e sessenta 
centavos 

12 gema para tapioca (fresca) 60 1(0 YOKi 5,32 
cinco reais o trinta e dois 

310,20 
trezentos o dezenove reais 

centavos o vinte centavos 
milho para mungunza tipo 1, ombaiagem em saco piástico um real e noventa e quatro quatrocentos e sete mais o 13 
de soog. 

210 
 PC? 

VOKi 
centavos 

407,40  
 quarenta centavos 

cento e sessenta e eito 
14 milho para pipoca soog fardo c!20und. 64 KiMiMO 1 2,64 

dois reais e sessenta o 
,96 reais o noventa  

FARDO quatro centavos 
 centavos 

VALOR TOTAL DO LOTE: 
quinhentes e setenta e seio reais o trinta o sois centavos o --, - 

6 

LOTE 5- biscoitos o massas 

iTEM especificação Qtdo. Unid. 
marca! Vaior 

Valer por Extenso Valer Total Valor por 
modoio Unitsrio  

quarenta e ce&ljpp&.. 
1 biscoito doce, tipo meisena,pacote 4009 (3x1) 10400 UND MABEL 4,4 7  

quatro reais e quarenta e 
46488,00 quatrecontos e eitonW 

sete centavos 
oito reais 
trinta e cinco mii, 

2 biseoito doce, tipo popuiar,pacete 4009 10400 UND MABEL ' 3,44 
três reais o quarenta o 

 35.775,00 setecentos o setonta o sois 
quatro centavos 

reais 

3 biscoito ianchinho 559. 4800 UND MABEL ' 1,21 
um real e vinte e um 

5.608,00 
cinco mii, oitocentos e oito 

contavos reais 
trinta e sete mii, trezentos 

4 

1 

Biscoito salgado, sonido tipo popa iar, cx com 20 pet 520 CX MABEL - 71,59 
setenta o um reais o oitenta 

37.362,60 o oitenta e dois reais e 
o novo centavos 

oitenta centavos 

5 Biscoito tipo cream crackor 4009, 3z1 10400 UND MABEL 3,88 
três reais o oitenta e oito 

40.352,00 
quarenta mii, trezentos o 

 
centavos  cinquenta o dois reais 

dois mii, quatrocentos o 
6 Biscoito doco tipo maria, pacote 400g (3x1) 560 UND MABEL 4,58 

quatro reais e trinta o seis 
2441,60 quarenta e um reais e 

centavos 
sessenta centavos 

Bolacha recheada, diversos sabores, cx com 48 un d do vinte o cin co reais o vinte o 
vinte e três mii, duzentos e 

920 CX BAUDUCCO 25,24 23.220,60 vinte reais o oitenta 
509. quatro centavos 

y 
a 

e 
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macarrão parefuso,tipe integral, formato parafuso, 
8 

quatro reais e trinta e três trezentos e oitenta e nove 
embalagem em saco. Piestico transparente 90 PCi' URBANO 433 389,70 

centavos reais e setenta centavos 
hermeticamente fechado de 5009 

vinte e dais mil, setecentos 

9 macarrão tipo espaguete 5009 fardo c/20 pct. 440 FARDO URBANO 51,71 
cinquenta e um reais e 

22.752,40 e cinquenta e dois reais e 
setenta e um centavos 

quarenta centavos 

Mingau de arroz e aveia. Embalagem de 4009, mistura pre- 
quinhentos e cinquenta e 

cozida para prepara de mingau enriquecida de vitaminas e quatro reais e sessenta e 
lo 120 UNO MAIZENA 4,64 856,80 seis reais e oitenta 

minerais. Composta por farinha de arroz, avela,amldo de quatro centavos 
centavos  

mliho,eais minerais, vitaminas, sai e aromatizantes, 

11 pão tipo het deg pct cllo und. 1680 PC? PÃO NOSSO .395 
tiOs reais e noventa e cinco 

663690 
sais , seIscentospM4nta' 

DE 

VALOR TOTAL 00 LOTE: R$ 221,804,10 
duzentos e vinte e um mii, oitocentos e quatro reais o doa centavos 

LOTE 6. enlatados  1' M. 

ITEM especificação Qtde. Unid. 
marca 1 Valor 

Valer por Extenso Valor Total 
' 

Valor por Ext 
 

modele Unitarlo  

1 
um real e noventa e um setecentos e vinCi Ervilha em conserva em lata, 2009. 380 LT QUERO 1,91 725,80 

centavos reais o oitenta centavos 

2 Milho verde em conserva, embalagem lata 2009. 210 UNO QUERO 1,94 
um real e noventa e quatro 

407,40 
quatrocentos o sete reais e 

centavos quarenta centavos 

3 
três reais e cinquenta e cite duzentos e oitenta  e sais 

sardinha, embalagem 1259 80 UNO COQUEIRO 3,58 286,40 
centavos rea is e quarenta  centavos 

VALOR TOTAL 00 LOTE: R$ 1,419,60 
mii quatrocentos e dezenove reais e sessenta centavos 

•1c 

LOTE 7' temperes  

ITEM eepeciflcaçãe Qtde. Unid. 
MncW valor 

Valor por Extenso Valor total Valor por Extenso 
modelo unitário  

quatorze reais e cinquenta três mii e quarenta e sete 
1 salde de somo eu gatinha 199 cx c124 und, 210 CX MAGUi 14,51 3.047,10 

e um centavos reais e dez centavos 
mii oitocentos e trinta e 

2 
quatro reais e noventa e 

catchup, frasco cem loog. 372 UND HEiNZ 4,94 1.837,68 sete reais e sessenta e oito 
quatro centavos 

centavos 

3 no neventa e três centavos de 
716,10 

 setecentos e dezesseis 
colerifice, pacote com loog. PCT KITANO 0,93 

- real reais e dez centavos 

4 
deis reais e vinte e quatro oitocentos e cinquenta e 

extrate de tomate, embalagem cem3409. 380 UNO QUERO 2,24 851,20 
centavos um reais e vinte centavos 
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cgmedeiroscomercil@hotmail.com  

sete reais e sotanta o oito seiscentos o vinte e dois 
5 molho de mostarda, pacote com 01k9. 00 KG HEINZ • 7,70 622,40 

centavos reais e quarenta centavos 
trezentos e trinta e seis 

6 pimenta do reino em pó, embalagem cem 409 330 PC? KiTA#4O 1,02 um real e dois centavos 336,60 
reais e sessenta centavos 
quinhentos e trinta e um 

7 sai refinado KG LEBRE 0,90 noventa centavos de  real 531,00 
590 - reais 

seis mii, quatrecantos o 

8 tempere liquido completo 5009 cx & 24 und. CX MARIZA 3,04 três reais o quatre centavos 6.420,48 vinte reais e quarenta o eito 
2112 - centavos 

dois reais o noventa e cinco 
9 vinagre branca, embalagem de 500m1. UND MiNHoto 2,95 1.052,00  mii e sessenta e dois reais 

300  - centavos 
VALOR TOTAL DO LOTE:  R$ 15424,56 

quinze mii, quatrocentos e vinte e quatre reais o cinquenta o seis centavos 

LOTE 8- sucos e_refrigerantes  

- Marca! valor 
ITEM especificação Qtdo. Unid. Valor por Extenso Valor total Valor por Extenso 

medoie unitário  

soto mii, seiscentos e trinta 
um real o vinte e seis 

1 Rofrigorente 250m1 fardo com 12 und caiallaranja(guaraná 6060 UNO FREVO i,26 7.635,60 e cinco reais e sessenta 
contavas 

centavos 
seis mii, quinhentos o trinta 

2 Refrigaranta 21 fas 
____._

e dOO und ceju 1000 UNO FREVO - 6,05 seis reais o cinco centavos 6.634,00 
o quatro reais 
seis mii, quinhentos e 

3 Refrigerante 21 fardo cl 06 und ceia /  , 1000 UND FREVO 6,09 seis reais o novo centavos 6 577,20 setenta  o sete  reais o vinte 
O  contavas 

4 Refrigerante 21 fardo & 06 iarenJ u 1080 UND FREVO 
1579  cinco reais e setenta o 

6.253,20 
seis mii, duzentos e 

três reais e cinquenta e 
nova contavas 

vinte centavos 
dezesseis mii, conte a 

5 refrigerante 350 mi (iate) fardo c112 521 FARDO COCA-COLA 30,93 
trinta reais e noventa a três 

16.114,53 quatano reais e cinquenta e 
centavos 

três centavos 
vinte a quatro mii, 

um real o oitenta e um 
6 suco pronta, cx cem 200m1 com canudinho, farda 27 13500 FARDO VAlSE - 1,81 24.435,00 quatrecentas a trinta o 

centavos 
cinco  ~Ia 

VALOR TOTAL DO LOTE: fl 67.549,53 
sessenta e seta mil, quinhentos e quarenta e neva reais e cinquenta e três centavos 

LOTE 9-gordura trans 
Marca! valor 

iTEM especificação Qtde. Unld. Valor por Extenso Valor total Valer por Extenso 
modela unitária 

Azeita de olivia extra virgom, nào composto acidez máxima dezassete reais a cinquenta 
Pn- 
ffi01 1 60 UND GALLO 17,85 1  1.053,00 milo cinquenta e três reais 

de 0,5%. Embalagem: lata de 500m1 e cinco cantavas 

EL 



7 *O.L 
LOTE 12-diversos 

Marca! valor 
ITEM especificação Q tde. Unld. Valor por Extenso Valor total Valor por se 

modelo unitário 
Adoçante liquido dietetice, composto por sacarina sádica e 

oito reais e dezesseis seIscentos e 
1 climitada de sódio, liquido,, acondicionado em frasco de 82 UND ZERO-CAL 8,16 669,12 

centavos nove reais e doze centavos 
200m1.  

quatro mil, duzentos e 
- vinte e soto reais o noventa 

2 Bombom tipo sonhe de valsa 1 kg. 152 PCT LACTA 27,91 4.242,32 quarenta o dois reais e 
e um centavos 

trinta e dois centavos 

trinta e três mil, setecentos 
SANTA quatro reais e oitenta e um 

3 café molde fardo 2509. 7020 UND 4,81 33.766,20 e sessenta o seis reais e 
CLARA centavos 

vinte  contavas 

Doco em tabloto de  309, pacote  com no minimo 20 und, SÃO três reais o noventa e nevo - 

mil quatrocentos e setenta  
370 PCi 1.476,30 o seis reais e trinta  

ombaiadas indMduaimonto FRANCISCO centavos I 

— '1 
9,  

Csmedekos cial@hotrnail.com  
GOMIRCIO t StDVPÇO$ 

LOTE 10 - achocolatados 
Marca! vator 

ITEM especIficação 0tde. Unld. Valor por Extenso Valor total Valor por Extenso 
modelo unItário 

sela mil, oitocentos e 
cinco roels o noventa o três 

1 Achocolatado em -, embalagem 4009 1150 UND HESItE 5,93 6.819,50 dezenove reais o cinquenta 
centavos 

centavos 

um real o quarenta e quatro vinte o três mil, trezentos e 
2 achocolatado liquido 200m1 16200 UHD ITALAC 1,44 23.328,00 

centavos vinte e oito reais 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 30.147,50 
trinta mil, conto e quarenta o soto reais e cinquenta contavos 

LOTE 11-ovos 
Marcal valor 

ITEM especificação Qtde. iJnid. Valor por Extenso Valor total Valor por Extenso 
modelo unitário 

quatorze reais e treze dois mil, conto ej%Q 
1 Ovo de galinha, bandeja com 30 und. 150 BOJA AViNE 14,13 2.119,50 

centavos reais e cinqu 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 2.119,50 
dois mil, conto e dezenove reais o cinquenta centavos /,f , 

. 9S/09 
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dois reais o oitonta duzentos e cinquenta e dois 
5 Ervas oara chá diversos sabores. 90 PCT . 2,00 252,00 

centavos  reais 
dois mli o setenta e sete 

oito realce dezoito 
6 pirulito pep pct c150 und. 254 PCI CHERRY POP 0,18 2.077,72 reais o setenta e dois 

centavos 
contavas 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 42.483,56 
quarenta e dois mli, quatrocontos o oitenta e três reais o sessenta o sois centavos 

LOTE_13- Cesta básica 

Marcal valor 
iTEM ospecificaçio Otdo. Unid. Valor por Extenso Valor totai Valor por Extenso 

medeio unitário  

Cesta básica contendo: 05 kg de anoz branco, 02 kg de 
feijão; 1k9 de farinha de mandioca; 1 pacote de amido de 

sessenta o três reais o trinta e um mii, seiscentos 
1 milho; 03 kg de açúcar 1 pacote de café de 2509; 02 500 UNO ATACADAO 63,26 31.630,00 

vinte e sois centavos o trinta reais 
pacete de macarrão tipo espaguate de 5009; 1 margarina 

de 5009; 1 õiee de soja de 900 mie 02 sardinhas de 1359. 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 31.630,00 
trinta e um mli, seiscentos e trinta maio 

VALOR TOTAL DA PROPOSTAS R$ 606.224,07 
seiscentos e seio mii, duzentes e vinte e quatre reais e sete centavos 

Cotamos para e objete em licitação a vaior total de R$ 606.224,07 
seiscentos e seio mil, duzentos e vinte e quatre reais e sete centavos 

CO MEDEIROS EIRELE ME 
RUA VICENTE TAVARES BEZERRA N°337, TERREO SALA B, SÃO MIGUEL, CRATO, CE 
CNPJ: 29.186.94510001-21 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.741395-1 

INSCRIÇÃO MUNICIPAIa 6516664 
EMAIL: cgmelrescemerclalCttotmall.com  
BANCO DO BRASIL fl0094-9 CIC: 54.715-8 

DE 

00,  

Data de Abertura: 17 de abril de 2019 

Horário de Abertura: 09:00 HORAS 
Prazo de entrega: conformo edital e centrato 

Validado de prepesta: 60 (sessenta) dias 

 

Crate - CE, lide abril de 2019 

2&- 
REPRESENTATE LEGAL 
CO MEDEIROS EIRELE ME 

Iffilt,  
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