
N° ESPECIFICAÇÃO UNO OUANT MARCA VALOR UNIT VALOR TOTAL 
um mil, novecentos e 

Abacaxi, fruta in natura, maduro, sem defeito, sadios, livre de três reais e setenta 
1 

substancias que tome impróprias para o consumo 
UNI) 520 Ceasa 

e três centavos 
1.939,60 trintaenove reais e 

sessenta_centavos 

Abobora comum, madura, de tamanhos grandes, uniformes, 
quatro reais e um mil, cento e quinze 

2 
sem defeitos 

KG 230 Ceasa 4,85 oitenta e cinco 1.115,50 reais e cinquenta 
centavos  centavos 

AI face, verdura in natura. As folhas devem ser integras, sadias, 
três reais e dois um mil, seiscentos e 

3 sem imperfeições, livre de impurezas e outras substancias que UNI) 550 Ceasa 3,02 1.661,00 
tome impropria o consumo, deve pesar  no minimo 350 g 

centavos sessenta e um reais 

4 Alho in natura KG 190 Ceasa 22,11 
vinte e dois reais e 

4 200,90 
quatro mil e duzentos 

onze centavos reais e noventa centavos 

Banana, fruta in natura, madura, sem defeito, sadias, livre de 
quatro reais e quatro mil, oitocentos e 

substancias que tome improprias para o consumo 
KG 1080 Ceasa 4,48 quarenta e oito 4.838,40 trinta e oito reais e 

centavos  quarenta centavos 

Batata doce, amarela/rosada primeira qualidade, tamanhos 
quatro reais e dois mil, cento e 

6 
grandes ou médios, inteiros, sem ferimentos ou defeitos 

KG 450 Ceasa 4,79 setenta e nove 2.155,50 cinquenta e cinco reais e 
centavos cinquenta centavos 

ffia- 
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A Prefeitura Mumcipal de Missão Velha, Estado do Ceará. / 

1 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 1108.666/93 e Lei n°  10.520/2002, bem como às cláusulas e 
condições da modalidade Pregão n° 2019.04.03.1. 

Declaramos ainda, que não ocoreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias e Programas Sociais desenvolvidos pelo 
Município de Missão VelhaJCE, conforme especificações apresentadas no abaixo. 

LOTE 01- Hortifruti 

DE 
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7 Batata inglesa in natura KG 630 Ceasa 6,35 
seis reais e trinta e 

. 4000,50 
quatro mil reais e 

cinco centavos cinquenta centavos 

quatro reais e 
três mil, cento e doze 

8 Beterraba in natura KG 630 Ceasa 4,94 noventa e quatro 3.112,20 
reais e vinte centavos 

centavos 

cinco reais e 
novecentos e cinquenta 

 9 Cebola cabeça branca in natura KG 170 Ceasa 5,59 cinquenta e nove 950,30 
reais e trinta centavos 

centavos  

10 Cebola cabeça roxa in natura. KG 128 Ceasa 5,36 
cinco reais e trinta 

686,08 
seiscentos e oitenta e 

e seis centavos seis reais e oito centavos 

quatro reais e dois mil, seiscentos e 
li Cenoura in natura KG 590 Ceasa 4,51 cinquenta e um 2.660,90 sessenta reais e noventa 

centavos  centavos 
Cheiro verde, verdura in natura. As folhas devem ser integras, - oito reais e cinco mil, duzentos e 

12 sadias, sem imperfeições, livre de impurezas e outras KG 620 Ceasa 8,42 quarenta e dois 5.220,40 vinte reais e quarenta 
substancias que tome impropria o consumo 

- 
centavos  centavos 

quatro reais e dois mil, setecentos e 
13 Chuchu in natura KG 620 Ceasa 4,42 quarenta e dois 2.740,40 quarenta reais e quarenta 

centavos  centavos 

Goiaba, fruta in natura, espécie redonda e tamanhos médios,de três reais e 
dois mil e cinquenta e 

14 primeira qualidade, livre de substâncias improprias para o KG 580 Ceasa 3,55 cinquenta e cinco 2.059,00 
consumo centavos 

nove reais 

Laranja, fruta in natura, sadia, sem imperfeições e próprias 
cinco reais e 

três mil, duzentos e 
KG 580 Ceasa 5,65 sessenta e cinco 3.277,00 

para o consumo. setenta e sete reais 
centavos 

Limão, fruta in natura, sadios, sem imperfeições e livre de 
seis reais e 

novecentos e cinco reais 
16 KG 140 Ceasa 6,47 quarenta e sete 905,80 

impurezas que o tome impróprias para o consumo e oitenta centavos 
- 

centavos  

1: 
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Maça, fruto de tamanho médio, com características íntegras e 
17 de primeira qualidade, livre de substâncias impróprias para o KG 80 

consumo 
Macaxeira, tamanho de médio a grande, tipo branco/amarela, 

18 primeira, frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou KG 1  140 

19 
Pimentão verde, legume in natura, sadios, sem imperfeições, 

KG 280 
livre de impurezas que tome impróprias para o consumo 

20 1 Repolho branco in natura 1 KG 1 250 

21 Tomate, legume in natura, maduro de 1°  qualidade. KG 500 

22 
Uva passas, uva preta, desidratada, sem caroço. Acondicionada 

KG 120 
em saco plástico atóxico e vedado de 1 kg 

VALOR TOTAL 

quatro reais e 
Ceasa 4,88 oitenta e oito 

centavos 
quatro reais e 

Ceasa 4,59 cinquenta e nove 

centavos 
quatro reais e 

Ceasa 4,83 oitenta e três 

Ceasa 4,50 1 quatro reais e 

1 cinquenta centavos 

quatro reais e 
Ceasa 1  4,98 noventa e oito 

Ceasa 8,14 
oito reais e 

quatorze centavos 

390,40 trezentos e noventa reais 
e quarenta centavos 

seiscentos e quarenta e 
642,60 dois reais e sessenta 

centavos 
um mil, trezentos e 

1.352,40 cinquenta e dois reais e 

1.125,00 um 
mil, cento e vinte e 

cinco reais 

2.490 00 dois mil, quatrocentos e 
noventa reais 

novecentos e setenta e 
976,80 seis reais e oitenta 

quarenta e oito mil e 
48.500,68 quinhentos reais e 

sessenta e oito centavos 

três mil, seiscentos e 
3.691,50 noventa e um reais e 

cinquenta centavos 

28.168 00 vinte e oito mil, cento e 
sessenta e oito reais 

sete mil, seiscentos e 
7.660,80 sessenta reais e oitenta 

1 
Apresuntado, textura macia, fonte de protéina e baixo teor de 

KG 

sódio. Fatiado e embalagem com 01 lcg 

2 Carne bovina coxão mole, de primeira qualidade sem osso KG 

Carne Bovina Fígado, inteiro, congelado, embalagem em filme 
KG 

PVC ou saco plástico transparente 

vinte e quatro reais 
150 Seara 24,61 e sessenta e um 

centavos 

1120 Mafripar 25,15 
vinte e cinco reais e 

quinze centavos 

630 Friboi 12,16 
re doze ais e 

 
dezesseis centavos 

'4/ 
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vinte e cinco mil, 

4 Carne bovina moída, tipo músculo ou acém de 1°, bem. 1kg KG 1290 Mafripar 20,14 
vinte reais e 

25.980,60 novecentos e oitenta. 
quatorze centavos 

reais e sessenta centavos 

vinte e oito reais e 
seis mil, trezentos e 

5 Carne de charque primeira qualidade KG 220 Realeza 28,85 oitenta e cinco 6.347,00 
quarenta e sete reais 

centavos 

Carne Suma (Costela) de primeira qualidade, acondicionada em 
quinze reais e seis mil, quinhentos e 

6 
embalagem primária, salgada, fechada hermeticamente, 

KG 420 Seara 15,48 quarenta e oito 6 501,60 um reais e sessenta 
centavos  centavos 

7 Frango abatido, embalado em saco plástico KG 2200 Ave Nova 8,62 
oito reais e sessenta 

18.964,00 
dezoito mil, novecentos 

is 

8 Linguiça tipo calabresa KG 50 Seara 12,18 
doze reais e dezoito 

609,00 seiscentos e nove reais 
centavos 

seis mil, duzentos e 
doze reais e três 

9 Peito de Frango, bandeja embalagem 01 kg. KG 520 Ave Nova 12,03 6.255,60 cinquenta e cinco reais e 
centavos 

sessenta centavos 

Peixe tilápia, peixe in natura, apresentaçâo filé, congelado por 
doze reais e dezoito 

novecentos e setenta e 

10 processo rápido de primeira qualidade, embalagem em saco KG 80 Costa Sul 12,18 974,40 quatro reais e quarenta 
plástico  - 

centavos 
 centavos 

Polpa de frutas, tipo natural, sabores diversos, embalagem com nove reais e vinte e oito mil e quinhentos 
11 PCT 920 Da Fruta 9,24 8.500,80 

reais e oitenta centavos 

quatro mil, duzentos e 

12 Salsicha a granel. KG 360 Seara 11,87 
onze reais e oitenta 

4.273,20 setenta e três reais e 
e sete centavos 

vinte centavos 
um mil, trezentos e 

13 Mortadela bovina, peça inteira KG 150 Seara 9,17 
nove reais e 

1.375,50 setenta e cinco reais e 
dezessete centavos 

cinquenta centavos 

DE 
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cento e dezenove mil, 
VALOR TOTAL 119302,00 1 trezentos e dois reais 

LOTE 03 - Laticínios  

ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA UNIT _VALOR VALOR TOTAL 
dois reais e uni mil, cento e 

1 Creme de leite, cx com 200g UND 430 Piracanjuba 2,68 sessenta e oito 1.152,40 cinquenta e dois reais e 
centavos  quarenta centavos 

Leite de coco com baixo teor de gordura, pasteurizado, cinco reais e setecentos e trinta e dois 

2 homogeneizado. Acondicionado em garrafa de vidro com UND 128 Sococo 5,72 setenta e dois 732,16 reais e dezesseis 
500m1 

- 
centavos  centavos 

3 Leite em pó em lata 400g, fórmula infantil LT 100 Nestle 15,50 , 

quinze reais e 
1.550,00 

um mil, quinhentos e 
cinquenta centavos cinquenta reais 

cinco reais e dez doze mil, duzentos e 
4 Leite em pó instantâneo, pacote com 200 g PCT 2400 Itambe 510 12,240,00 

centavos  quarenta reais 
três reais e 

duzentos e onze reais e 
5 Leite longa vida integral, cx com 1 litro LT 60 Maranguape 3,52 cinquenta e dois 211,20 

vinte centavos 
centavos  

seis mil e setenta e nove 
três reais e quarenta 

6 Maionese tradicional, embalagem de 250 g UND 1752 Liza 6.079,44 reais e quarenta e quatro 
e sete centavos 

centavos 
dois mil, trezentos e 

7 Margarina, embalagem com 500 g UND 636 Puro Sabor 3,70 
três reais e setenta 

2.353,20 cinquenta e três reais e 
centavos 

vinte centavos 

vinte e seis reais e quatro mil, duzentos e 

8 Queijo de coalho de 1' qualidade, embalagem 1kg KG 160 Seara 26,68 sessenta e oito 4,268,80 sessenta e oito reais e 
centavos oitenta centavos 

vinte e cinco reais e três mil, trezentos e 

9 Queijo tipo mussarela de P qualidade, fatiado, embalagem 1 kg KG 130 Seara 25,65 sessenta e cinco 3.334,50 trinta e quatro reais e 
centavos cinquenta centavos 

ç 
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trinta e um mil, 
VALOR TOTAL 31.921,70 novecentos e vinte e um 

reais e setenta centavos 

LOTE 04 -  Cereais  

ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA _VALOR UNIT VALOR TOTAL 

dois reais e oitenta vinte e oito mil e vinte e 
Açúcar cristal branco, embalagem com 01 kg KG 9800 Harielly 2,86 28.028,00 

ito reais 

três mil, seiscentos e 

2 Amido de milho tradicional, embalagem 500g UND 410 Maisena 8,96 
oito reais e noventa 

3.673,60 setenta e três reais e 
e seis centavos 

sessenta_centavos 

dois reais e noventa quinze mil, oitocentos e 
3 Arroz tipo 01 parbolizado, embalagem com 01 kg KG 5400 Mariano 2,94 15.876,00  

e quatro centavos setenta e seis reais 

dois mil e setecentos 
4 Farinha de mandioca fina, embalagem com 01 kg KG 540 Fibra 5,00 cinco reais 2.700,00 

-  ______________ 
reais 

um real e quarenta treze mil, com o e 
5 Farinha de milho pré cozida 500g fardo PCT 9000 Bonomilho 1,46 13.140,00 

ais 

Farinha de rosca, pacote de 1 kg, deve ser integra e em cinco reais e 
quinhentos e cinquenta e 

6 excelente condições de consumo, sem resíduos de outros KG 100 Realeza 5,53 cinquenta e três 553,00 
três reais 

produtos. 
- 

centavos  

duzentos e cinquenta e 

7 Farinha de trigo com fermento, pacote 01 kg KG 60 Dona Benta 4,21 
quatro reais e vinte 

252,60 dois reais e sessenta 
e um centavos 

centavos 
duzentos e cinquenta e 

8 Farinha de trigo sem fermento, pacote 01 kg KG 60 Dona Benta 4,29 
quatro reais e vinte 

257,40 sete reais e quarenta 
e nove centavos 

centavos 
quatro reais e 

três mil, seiscentos e três 
9 Feijão de corda, tipo 1, embalagem com 01 kg. 

T 

KG 780 Fibra 4,62 ses senta e dois 3.603,60 

1 
 reais e sessenta centavos 

centavos 8' 
ÇB 



seis mil, quatrocentos e 
10 Feijão mulatinho, tipo 1, embalagem com 01 kg. KG 770 Fibra 8,32 

oito reais e trinta e 
6.406,40 seis reais e quarenta 

dois centavos 
centavos 

seis reais e - dois mil, setecentos e 
11 Feijão preto, tipo 01 KG 420 Fibra 6,48 quarenta e oito 2.721,60 vinte e um reais e 

centavos  sessenta centavos 
cinco reais e trezentos e quarenta e 

12 Goma para tapioca (fresca) KG 60 Fibra 5,71 setenta e um 342,60 dois reais e sessenta 
centavos  centavos 

Milho para mungunzá tipo 1, embalagem em saco plástico de dois reais e oito 
quatrocentos e trinta e 

13 PCT 210 Marata 2,08 436,80 seis reais e oitenta 
500g centavos 

centavos 

dois reais e oitenta 
cento e oitenta e um 

 
14 Milho para pipoca 500g fardo c/ 20 und FARDO 64 Marata 2,84 181,76 reais e setenta e seis 

e quatro centavos 
centavos 

setenta e oito mil, cento 
VALOR TOTAL 78.173,36 e setenta e três reais e 

trinta e seis centavos 

LOTE 05 - Biscoitos e Massas  

ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 Biscoito doce, tipo maisena, pacote 400 g  (3x1) UND 10400 Coelho 4,80 
quatro reais e . 

49.920,00 
quarenta e nove mil, 

oitenta centavos novecentos e vinte reais 

trinta e oito mil, 
 três reais e sessenta 

2 Biscoito doce, tipo popular, pacote de 400 g UND 10400 Coelho 3,69 38.376,00 trezentos e setenta e seis 
e nove centavos 

reais 
um real e trinta seis mil, duzent os e 

3 Biscoito lanchinho 55g UND 4800 Fortaleza 1,30 6,240,00 
_______ 

 centavos  quarenta reais 

4 Biscoito salgado, Sortido 
11 
 tipo popular, cx com 20 pct. CX 520 Coelho 77,20 

setenta e sete reais 
40.144,00 

quarenta mil, cento e 
e vinte centavos quarenta e quatro reais 

77 73  

9,  
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quarenta e três mil, 

5 Biscoito tipo cream cracker 400g 3x1 UND 10400 Coelho 4,17 
quatro reais e 

43.368,00 trezentos e sessenta e 
dezessete centavos 

oito reais 

quatro reais e dois mil, seiscentos e 

6 Biscoito doce tipo maria pacote 400g 3x1 UND 560 Coelho 4,68 sessenta e oito 2.620,80 vinte reais e oitenta 

centavos  centavos 

vinte e quatro mil, 

7 Bolacha recheada, diversos sabores, cx com 48 und de 50g CX 920 Fortaleza 27,11 
vinte e sete reais e 

24.941,20 novecentos e quarenta e 
onze centavos 

um reais e vinte centavos 

quatro reais e quatrocentos e dezoito 
Macarrão parafuso, tipo integral, formato parafuso. Embalagem 

8 
em saco plástico transparente hermeticamente fechado de 500g 

PCT 90 Fortaleza 4,65 sessenta e cinco 418,50 reais e cinquenta 

centavos centavos 

vinte e quatro mil, 
cinquenta e cinco 

quatrocentos e trinta e 
9 Macarrão tipo espaguete 500g fardo c/ 20 pct FARDO 440 Coelho 55,53 reais e cinquenta e 24.433,20 

três reais e vinte 
três centavos 

centavos 

lvlingau de Arroz e Aveia. Embalagem de 400g, mistura pré-  
quatro reais e quinhentos e noventa e 

10 
cozida para preparo de mingau enriquecida com vitaminas e 

UND 120 Nutrilon 4,98 noventa e oito 597,60 sete reais e sessenta 
minerais. Composta por farinha de arroz, aveia, amido de 

milho, sais minerais, vitaminas, sal e aromatizantes. 
centavos centavos 

sete mil, cento e vinte e 

11 Pão tipo hot dog pct c/ 10 und PCT 1680 Renopan 4,24 
quatro reais e vinte 

7.123,20 três reais e vinte 
e quatro centavos 

centavos 

duzentos e trinta e oito 

mil, cento e oitenta e 
 VALOR TOTAL 238.182,50 

dois reais e cinquenta 

centavos 

LOTE 06 - Enlatados 

ESPECIFiCAÇÃO 1 UND 1 OUANT 1 MARCA 1 VALOR UNIT VALOR TOTAL 

DE 

LI 
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dois reais e cinco setecentos e setenta e 
Ervilha em conserva em lata, 200 g LT 380 Ole 2,05 779,00 

centavos nove reais 

quatrocentos e trinta e 
dois reais e oito 

2 Milho verde em conserva, embalagem lata 200 g UND 210 Quero 2,08 436,80 seis reais e oitenta 
centavos 

centavos 

três reais e oitenta e trezentos e sete reais e 
3 Sardinha, embalagem de 125 g UND 80 88 3,84 307,20 

quatro centavos vinte centavos 

um mil, quinhentos e 
 VALOR TOTAL 

_________________________________________________ 
 

1.523,00 
 vinte e três reais 

LOTE 07 Temperos  

ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA _VALOR UNIT VALOR TOTAL 

quinze reais e três mil, duzentos e 

1 Caldo de carne ou galinha 19g cx c124 und CX 210 Kitano 15,58 cinquenta e oito 3.271,80 setenta e um reais e 

centavos  oitenta centavos 

um mil, novecentos e 

2 Catchup, frasco com 180 g UND 372 Quero 5,30 
cinco reais e trinta 

1.971,60 setenta e um reais e 
centavos 

sessenta centavos 

3 Colorífico, pacote com 100 g. PCT 770 Tina 1,00 um real 770,00 setecentos e setenta reais 

dois reais e 

4 Extrato de tomate, embalagem com 340 g UND 380 Fugini 2,41 quarenta e um 915,80 
novecentos e quinze 

reais e oitenta centavos 
centavos  

5 Molho de mostarda, pacote com 01 kg KG 80 Tina 8,35 
oito reais e trinta e 

668,00 
seiscentos e sessenta e 

cinco  centavos oito reais 

um real e dez trezentos e sessenta e 
6 Pimenta do reino em pó, embalagem de 40 g PCT 330 Tina 1,10 363,00 

centavos  três reais 

quinhentos e setenta e 

7 Sal refinado KG 590 Sol e Mar 0,97 
noventa e sete 

572,30 dois reais e trinta 
centavos de real 

centavos 
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seis mil, oitocentos e 

8 Tempero liquido completo 500g cx e/ 24 und CX 2112 Tina 3,26 
três reais e vinte e 

6.885,12 oitenta e cinco reais e 
seis centavos 

doze centavos 
um mil, cento e quarenta 

três reais e 
9 Vinagre branco, embalagem de 500 ml UNO 360 Gota 3,17 1.141,20 e um reais e vinte 

dezessete centavos 
centavos 

dezesseis mil, 
quinhentos e cinquenta e 

VALOR TOTAL 16.558,82 
oito reais e oitenta e dois 

centavos 

LOTE 08 - Sucos e Refrigerantes  

ESPECIFtCAÇÃO UND QUANT MARCA UNIT _VALOR VALOR TOTAL 

um real e trinta e oito mil, cento e oitenta 
1 Refrigerante 250 ml fardo com 12 und cola/laranja/guaraná UND 6060 Schin 1,35 . 8181,00 

cinco centavos e um reais 

2 Refrigerante 21 fardo c/ 06 und caju UND 1080 DeI Rio 6,50 
seis reais e 

7020,00 sete mil e vinte reais 
cinquenta centavos 

seis reais e 
sete mil e sessenta e três 

3 Refrigerante 21 fardo ei 06 und cola UND 1080 Dei Rio 6,54 cinquenta e quatro 7063,20 
reais e vinte centavos 

centavos 

- -  seis mil, setecentos e 

4 Refrigerante 21 fardo c/ 06 und laranja UND 1080 Schin 6,22 
seis reais e vinte e 

6717,60 dezessete reais e 
dois centavos 

sessenta centavos 

dezessete mil, trezentos 

5 Refrigerante 350 ml (lata) fardo cf 12 und cola/laranja FARDO 521 Schin 33,21 
trinta e três reais e 

17302,41 e dois reais e quarenta e 
vinte e um centavos 

um centavos 

um real e noventa e vinte e seis mil, cento e 
6 Suco pronto, cx com 200 m l com canudinho, fardo 27 FARDO 13500 Dei Vale 1,94 26190,00 

quatro centavos noventa reais 

DE 



setenta e dois mil, 

VALOR TOTAL 72.474,21 
to5 e setenta e 

quatro reais e vinte e um 
centavos 

LOTE 09 - Gorduras Trans.  

ESPECIFICAÇÃO UND OUANT MARCA VALOR UNIT VALOR TOTAL 

Azeite de oliva extra virgem, não composto, acidez máxima de 
dezoito reais e 

um mil, cento e trinta e 
1 UNI) 60 Ouve 18,9 oitenta e cinco 

0,5%. Embalagem: lata de 500 ml 

E  ( 

um reais 
centavos 1 

noventa e cinco seis mil, quatrocentos e 

2 Óleo de soja pet 900m1 cxc! 20 und CX 68 Abc 95,34 reais e trinta e 6483,12 oitenta e três reais e 
quatro centavos doze centavos 

2" ' ete mil, seiscentos e 
VALOR TOTAL ,/2(614,12 /quatorze reais e doze 

centavos 

LOTE 10 - Achocolatados  

N°  ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA UNIT _VALOR VALOR TOTAL 
sete mil, trezentos e 

Achocolatado em pó, embalagem de 400g UNI) 1150 Apti 6,37 
seis reais e trinta e 

7325,50 vinte e cinco reais e 
sete centavos 

cinquenta centavos 

• 

um real e cinquenta vinte e cinco mil, cento e 
2 Achocolatado líquido 200 ml IJND 16200 Pira Kids 1,55  25110,00 

dez reais e cinco centavos 

trinta e dois mil, 

VALOR TOTAL 32.435,50 
quatrocentos e trinta e 
cinco reais e cinquenta 

centavos 

ILOTE 11- Ovos 

ESPECIFICAÇÃO 1 UND 1 QUANTI MARCA 1 VALOR UNIT 1 VALOR TOTAL 

ctcej: t,4 .SSS..1.t a .'00O a - .S.2 ccr os_si. •092 -4. 
nrsA. agc-r rc. t o jotni'x o s s ot.r s.a ccrc -rao - .tco.'i atrssS 

c se .cs. 2.2 00-000 



dois mil, duzentos e 

Ovo de galinha, bandeja com 30 und Bdja 150 São JoSe 15,17 
qumze reais e 

2275,50 setenta e cinco reais e 
dezessete centavos 

ci nquentacentavos 
dois mil, duzentos e 

VALOR TOTAL 2.275,50 setenta e cinco reais e 
cinquenta centavos 

LOTE 12 - Diversos  

ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA VALOR UNIT VALOR TOTAL 
Adoçante líquido dietético, composto por sacaria sódica e setecentos e dezoito 

1 climatada de sódio, líquido, acondicionado em frasco de 200 UNO 82 Adocyl 8,76 
oito reais e setenta 

718,32 reais e trinta e dois 

ml 
- 

e seis centavos 
 .-' \ centavos 

qtiatro mil, quinhentos e 
vinte e nove reais ,9  flnquenta e cinco reais e 

2 Bombom tipo sonho de valsa 1 kg PCT 152 Garota 30 noventa e set 
quarenta e quatro 

centavos ( centavos 

trinta e seis mil, 

3 Café moído fardo 250g IJND 7020 
São 

 5,17  
cinco reais e 

36293,40 duzentos e noventa e três 
Benedito  dezessete centavos - 

reais e quarenta centavos 

um mil, quinhentos e 

4 
Doce em tablete de 30 g, pacote com no mínimo 20 und, 

PCT 370 Vale Verde 4,28 
quatro reais e vinte 

1583,60 oitenta e três reais e 
embaladas e oito centavos 

sessenta centavos 

três reais e um duzentos e setenta reais 
5 Ervas para chá diversos sabores PCT 90 Tina 3,01 270,90 

centavo e noventa centavos 

dois mil, duzentos e 

6 Pirulito pop pct c/ 50 und PCT 254 Pop 8,78 
oito reais e setenta 

2230,12 trinta reais e doze 
e oito centavos 

centavos 

uarenta e cinco mil, 
,/eiscentos e cinquenta e 

VALOR TOTAL <4:,:651,78 
um reais e setenta e oito 

centavos 

\\\ 

-'a- 
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LOTE 13- Cesta Básica  

ESPECIFICAÇÃO UND OUANT MARCA UNIT _VALOR VALOR TOTAL 
Cesta básica contendo: 05 kg de arroz branco: 02 kg de feijão; 

01 kg de farinha de mandioca; 01 pacote de amido de milho; 03 sessenta e sete reais trinta e três mil, 
1 kg de açúcar; 01 pacote de café de 250g;  02 pacotes de UND 500 1F 67,93 e noventa e três 33.965,00 novecentos e sessenta e 

macarrão tipo espaguete 500g; 01 margarina de 500g; 01 óleo 
N a 

centavos cinco reais 
de soja 900m1_e:_02_sardinhas_135g  

trinta e três mil, 
VALOR TOTAL 33.965,00 novecentos e sessenta e 

cinco_reais 

setecentos e vinte e oito 
mil, quinhentos e setenta 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 728.578,17 
e oito reais e dezessete 

centavos 

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
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FRTCARNES COMERCiO E SERVIÇOS EIRELI - ME 
CNPJ N° 14.988.11110001-62 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.591097-4 
RUA ANTÔMO JOAQUIM DE SOUSA, N°  874, CENTRO, NOVA RUSSAS-CE 
CEP: 62.200-000 
TELEFONE: (88) 3691-1955 OU (88) 36912016 
Email: fdeassisticitacoes®gmail com 
Dados Bancários: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 0237-2 Conta Corrente: 33.317-4 

Data da Abertura: 17 de Abril de 2019 

Horário de Abertura: 09h00 mm 

DE 

licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, 
tes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive à margem de lucro. 

A RUSSAS-CE, 16 DE ABRIL DE 2019 

AQS&DO DA SILVA SOUSA - Proprietário 

N°  2002099068653-SSP-CE 

CPF: 007.370.943-38 
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Pelo que, por ser expressão da verdade, firmo as declarações sob as penas da Lei. 

Russas-CE, 16 de abril de 2019. 

ÍSA4Ué° 
Aou 

RG 2002099068653 SSP-CE 
CPF: 007.370.943-38 
Proprietário 

'L'.  

ME 

FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 
À Prefeitura Municipal deYuJSAO 

_________ 

VEL!WCE 
PREGÃO PRESENCIAL N°2019.04.031  

OBJETO: Ui1CÃO DE GËNERCS ÀLIMENTICIOS DESflÃÃflMFflt REiIDADES DÁS DiVERSAS SECRETARIAS E 
PÕRÃMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO MUNICIPIO DE MISSÂQyELHA/CE, ÇONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS 
ANEXOS DE TEËDrTAU - 

- ------- 

Data de Abertura: 17 de abril de 2019, as 9h00min. 

DECLARAÇA51 
A empresa FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n° 14.988.111/0001-62, por intermédio de seu 

sócio e representante legal, o senhor ANTONIO ILDO DA SILVA SOUSA, portador (a) do documento da identidade RG n° 2002099068653 SSP-CE e 
CPF n° 007.370.943-38, DECLARA, para os devidos fins de direito especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 

MSkOY!1i1 Estado do Ceará, que tem plenoconhecimento de todosos parametms e elementos dos produtos a ser ofertados no presente certame 
licitatório e que a presente pnposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

DECLARAÇAO II 
A empresa FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS  EIREU - ME, inscrita no CNPJ no 14.988.111/0001-62, por intermédio de seu 

sócio e representante legal, o senhor ANTONIO ILDO DA SILVA SOUSA, portador (a) do documento da identidade RG n° 2002099068653 SSP-CE e 
CPF n° 007.370.943-38, DECLARA, para os devidos fins de direito especialmente para fins de prova em processo Iicitatório, junto ao Município de 
MISSAO VELHÁ, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos desde edital e seus anexosV 

ÕËLÃTÀÃÕiii 
A empresa FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ no 14.988.111/0001-62, por intermédio de seu sócio e representante 

gal, o senhor ANTONIO LUX) DA SILVA SOUSA, portador (a) do documento da identidade RG n°2002099068653 SSP-CE eCPF n° 007.370.943-38, 
JECLARA, para os devidos fins de direitoespedatntente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de MISSÃO_VEiiÃ, Estado 
do Ceará, sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa Itabititação para participar no presentecertame 

licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de dedarar ocorréncias posteriores nos termos do art. 32, §2°, da Lei n°8.666/93. 1' 

ËtÁ1ÃCÃÕ1V 
A empresa FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n°I4.988.111/0001-62, por intermédio de seu sócio e representante 
legal, o senhor ANTONIO ILDO DA SILVA SOUSA, portador (a) do documento do identidade RG n° 2002099068653 SSP-CE e CPF n°007.370.943-38, 
DECLARA, para os devidos fins de direitoespecialmente para fins de prova eni processo licitatório, junto ao Município de MISSÃO VELHA, Estado 
do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n 9.854, de 27/10/1999, 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 empresa menores de 16 (dezesseis) 

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

DECLARACÃÕV 
A empresa FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS  ELRELI - ME, inscrita no CNPJ n° 14.988.111/0001-62, por intermédio de seu 

sócio e representante legal, o senhor ANTONIO ILDO DA SILVA SOUSA, portador (a) do documento da identidade RG n° 2002099068653 SSP-CE e 
CPF n°007.370.943-38, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo 
licitatório junto ao Município de MISSAO VELHA, Estado do Ceará, o seguinte: (1)que dá ciencia de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parametros e elementos do Edital e dos bens a serem 
ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente nos requisitos constantes nesle edital. 

PECLÁRAÇÃÕVI 
A empresa FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n° 14.988.111/0001.62, por intermédio de seu 

resentante legal, o senhor ANTONIO ILDO DA SILVA SOUSA, portador (a) do documento da identidade RG n° 2002099068653 SSP-CE e D'E n° 
&.370.943-38, DECLARA, sob as sanções adniinistrativas cabiveis e sol, as penas da Lei, ser MICROEMPRESA nos termos da le não 

possuindo nenhum dos impedimentos previstos no & 4 do artigo 30  da Lei Complementar n°123/06. 


