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PROPOSTA DE PREÇOS 

A Prefeitura Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos Inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialm os da Lei n°8.66619 e Lei n 10.520/2002, bem corno às cláusulas e condições da modalidade 

Pregão n° 2019.04.03.1. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos Impeça de participar da mencionada Licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os' produtos/bens especificados no Anexo 1, casb sejamos vencedor(es) da presenteiicitação. 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias e Prógramas Sociais desenvolvidos pelo Município de Missão Velha/CE, 

confcáme especificações apresentadas no abaixo. 

- 

Lote: 05 - Biscoitos e Massas 

Item Especificação UNID QUANT / MARCA VR. UNIT VR. TOTAL 
0001 Biscoito doce, tipo maisena, pacote 400g (3x1) UND 10.400 lilian R$ 4,40 45.760,00 
0002 biscoito doce, tipo popular, pacote 400g UND 10.400 lilian R$ 3,40 35.360,00 
0003 Biscoito lanchinho 55g UND 4.800 Mabel R$ 1,24 5.952,00 
0004 Biscoito salgado, sortido tipo popular, cx com 20 pct CX 520 lilian 73,20 38.064,00 
0005 Biscoito tipo cream cracker 400g 3x1 UND 10.400 lilian 3,90 4.0.560,00 
0006 Biscoito doce tipo maria pacote 400 3x1 UND 560 , lilian R$ 4,30 2.408,00 
0007 Bolacha recheada, diversos sabores, cx com 48 und dé sog CX 920 lilian R$ 25,00 23.000,00 

0008 
Macarrão parafuso, tipo integràl, formato parafuso. Embalagem em saco 

plastico transparente hermeticamente fechado de 500g  

PCT 90 Paulista R$ 4,30 387,00 

0009 Macarrão tipo espaguete fardo c/20 pct ;' FARDO 440 renata R$ 52,00 22.880,00 

0010 

Mingau de Arroz e Aveia Embalagerfi de400g, mistura pré-cozida para preparo 

de mingau enriquecida corri ,vi aminas e minerais. Composta por farinha de 

/ 
arroz, aveia, amido de milho, sais miherais, vitaminas, sal e aromatizantes. 

UND 120/ Mucilon R$ 4,60 552,00 

0011 Pão tipo hot dog pct c/-10 und. - - PCt-  -. 1.680 Mais vita R$ 4,00 6.720,00 

VALOR TOTAL DO LOTE OS: R$ duzentos e vinte um_mil,_seiscentos e_quarenta_e_tres_reais R$ 221.643,00 
UNOME? 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
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O licitante declara que, na proposta de preços estão incluídos todos os impostos, encargos tr videnciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e 
quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir diretamente ou indir ff1 e 01 fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os 

custos com materiais e serviços necessarios à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato. 
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C0NTA BANCARIA: AG: 135 CONTA 29437-2 BN

.que tem pleno conhecimento de todos os parametros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certa rio e que sua proposta atende integralmen 
iCIP 

 s requisitos 
èonstantes neste edital. ./' / 

Pelo que,  por ser expressão da verdade, firma a presente, sob as pinas daXi. 
,1 

para os devidos fins de direito, especialmente para fins de pr6va em processo licitatorio, junto ao Municipio de Missão Velha/CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus 

anexos. 

/ 7-  - (CÇ Pelo que, por ser expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

sob as penalidades cabiveis, que inexisté qualquirfato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente cêrtame licitatorio, bem assim que ficamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar ocorrencias postériôres, nos termos do art. 32, 52, da Lei n2 8.666/93. Pelo 

/$d uzentos 

(C)Ç que, por ser expr'essão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: e virfte-e um-mil-seisceritos e quarenta e tres reais R$ 221.643,00 
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