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'[PROPOSTA DE PREÇO - 

A Prefeitura Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n9 8.666/93 e Lei ri2  10.520/2002, bem 

como às cláusulas e condiçôes da modalidade Pregão nQ 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, caso sejamos vencedor(es) da presente 

Licitação. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GCNEROS ALiMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PROGRAMAS SOCIAIS 

DESENVOLVIDOS PELO MUNICIPIO DE MISSÃO VELIIA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO ABAIXO. 

LOTE: 01'  Hortifauti  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA uNiti V.UNt V.TOTAL 
TOTAL  

3,61 1.277,20 
Abacaxi, fruta in natura, maduro, sem defeito, sadios, 

1 livre de substancias que torne improprias para o IN NATURA UND 520 mil oitocentos e setenta e sete 

consumo 
três reais e sessenta e um centavos 

reais e vinte centavos 

- 4,70 1.081,00 

2 
Abobora comum, madura, de tamanhos grandes, 

IN NATURA «5 230 
uniformes, sem defeitos quatro reais e setenta centavos mil e oitenta e um reais 

- 2.92 1.60600 
Aiface, verdura in natura. As folhas devem ser integras, 

3 
sadias, sem irnperfeiçôes, livre de impurezas e outras 

IN NATURA UND 550 dois reais e noventa e dois 
substancias que torne impropria o consumo, deve pesar mil seiscentos e seis reais 

no minimo 350g 
centavos 

21,45 214,50 

4 Aiho in natura IN NATURA 1(6 10 vinte e um reais e quarenta e cinco duzentos e quatorze reais e 

centavos cinquenta centavos 

4,34 4.687,20 
Banana, fruta in natura, madura, sem defeito, sadias, 

5 livre de substancias que torne improprias para o IN NATURA 1(6 1.080 quatro reais e trinta e quatro quatro mil, seiscentos e oItenta e 

consumo, centavos sete reais e vinte centavos 

- 4,65 2.092.50 
Batata doce, amareia/rosada primeira quaildade, 

6 tamanhos grandes ou médios, Inteiros, sem ferimentos IN NATURA XC 450 quatro reais e sessenta e cinco dois mil e noventa e dois reais e 

ou defeitos centavos cinquenta centavos 

6,15 3.874,50 

7 Batata Inglesa in natura IN NATURA 1(6 630 três mil, oitocentos e setenta e 
seis reais e quinze centavos 

quatro reais e cinquenta centavos 

- 479 3.017,70 

8 Beterraba In natura IN NATURA XC 630 quatro reais e setenta e nove três mil e dezessete reais e 

centavos setenta centavos 

- 5,42 921.40 

9 Cebola cabeça branca in natura IN NATURA XC 170 cinco reais e quarenta e dois novecentos e vinte e um reais e 

centavos quarenta centavos 

- 5.20 665,60 

10 Cebola cabeça roxa in natura IN NATURA 1(6 128 seiscentos e sessenta e cinco reais 
cinco reais e vinte centavos 

e sessenta centavos 

- 4,37 2.578,30 

11 Cenoura in natura IN NATURA 1(6 590 quatro reais e trinta e sete dois mil, quinhentos e setenta e 

centavos oito reais e trinta centavos 

cr 9- 
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5.059.20 

Cheiro verde, verdura In natura. As folhas dovem ser 

12 integras, sadias, sem imperfeições, livre de Impurezas e 1W NATURA (6 620 cinco mil e cinquenta e nove reais 

outras substancias que torne inipropria o consumo 
oito reais e dezesseis centavos 

e vinte centavos 

- 4,29 2.659.80 

13 Chuchu In natura IN NATURA (6 620 quatro reais evinte e nove dois mil, seiscentos e cinquenta e 

centavos nove reais e oitenta centavos 

- 3,44 1.995,20 

Goiaba, fruta In natura, espécie redonda e tamanhos 

14 médiosm de primeira qualidade, livre de substancias 1W NATURA KG 580 três reais e quarenta e quatro mil novecentos e noventa e cinco 

Improprias para o consumo, centavos reais e vinte centavos 

- 5,48 3.178,40 

15 
Laranja, fruta in natura, sadia, sem irnperfelções e 

1W NATURA (6 580 cinco reais e quarenta o oito três mil, cento e setenta e oito 
proprias para o consumo. 

centavos reais e quarenta centavos 

- 6.27 877,80 

16 
Umão, fruta In natura, sadios, sem lmperfeiç5es e livre 

IN NATURA (6 140 oitocentos e setenta e sete reais e 
de impurezas que torne Improprias para o consumo seis reais e vinte e sete centavos 

oitenta centavos 

- 4,73 378.40 

Maçl, fruto de tamanho médio, com caracteristicas 

17 integras e de primeira qualidade, livre desubstancias IN NATURA (6 80 quatro reais e setenta e três trezentos e setenta e oito reais e 

improprias para o consumo centavos quarenta centavos 

Macaxeira, tamanho de médio a grande, tipo 4,45 623,00 
 

18 branco/amarela, primeira, frescas, com casca, inteiras, IN NATURA (6 140 quatro reais e quarenta e cinco 
seiscentos e vinte e três reais 

sem ferimentos ou defeitos, centavos 

- 4,68 1.310,40 
Pimentlo verde, iegume In natura, sadios, sem 

19 imperfeições, livre de impurezas que torne improprias IN NATURA (6 280 quatro reais e sessenta e oito mil trezentos e dez reais e 

para o consumo centavos quarenta centavos 

4,36 1.090,00 

20 Repolho branco in natura iN NATURA (6 250 quatro reais e trinta e seis 
mil e noventa reais 

centavos 

- 4,83 2.415,00 

21 Tomate, legume In natura, maduro dei1  qualidade 1W NATURA (6 500 quatro reais e oitenta e três dois mil, quatrocentos e quinze 

centavos reais 

- 7,89 946,80 
Uva passas, uva preta, desidratada, sem caroço. 

22 Acondicionada em saco plástico atóxico e vedado de 1W NATURA (6 120 sete reais e oitenta e nove novecentos e quarenta e seis reais 

1kg centavos e oitenta centavos 

VALOR TOTAL R$: 43.149,90 

quarenta e três mil, cento e quarentae nove reais e noventa centavos 

i.OTE:02 - Frios 
- - - - 

TEM 
-- 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID 
CtUANT . 

V.UNT. V.TOTAL 
— TOTAL 

23,50 3.525,00 

Apresuntado, textura macia, fonte de proteina e baixo 
1 SADIA (6 150 vinte e três reais e cinquenta três mil, quinhentos e vinte e 

teor de sódio. Fatiado e embalagem com 01 kg, 
centavos cinco reais 

- 25,00 28.,00 

2 
Carne bovina coxão mole, de primeira qualidade sem 

ESTRELA (6 1.120 
osso vinte e cinco reais vinte e oito mil reais 

12,00 7.560,00 
Carne bovina figado. Inteiro, congelado, embalagem em 

ESTRELA (6 630 sete mil, quinhentos e sessenta 
filme PVC ou saco plástico transparente doze reais 

reais 

19,00 24.510,00 

Carne bovina molda, tipo músculo ou acém de 1, emb. 
1 ESTRELA (6 1.290 vinte e quatro mil, quinhentos e 

1kg dezenove reais 
dez reais 



24,00 3.120,00 

Queijo tipo mussareia dei' qualidade, fatiado, 
SERVE BEM (6 130 

embalagem 1 kg 
 

vinte e quatro reais três mil, cento e vinte reais,— 

VALOR TOTAL R$: / 28.089,OZ 

- vinte e oito mil e oitenta e nove reais 

LOTE: 04- Cereais  

iTEM EspEcificAçÃo MARCA UNiD V.UNt V.TOTAL 
TOTAL — 

2,60 25.480,00 

1 Açúcar cristal branco, embalagem com 01 kg LAYSA KG 9.800 vinte e cinco mil, quatrocentos e 
dois reais e sessenta centavos 

oitenta reais 

- 8,40 3.444,00 

2 Amido de milho tradicional, embalagem soog DA BARRA UND 410 três mil, quatrocentos e quarenta 
oito reais e quarenta centavos 

e quatro reais 

- 2,90 15.660.00 

3 Arroz tipo 01 parbolizado, embalagem com 01 kg FAZENDA KG 5.400 quinze mil, seiscentos e sessenta 
dois reais e noventa centavos 

reais 

- 3,50 1.890,00 

4 Farinha de mandioca fina, embalagem com 01 kg AMARESCO KG 540 
três reais e cinquenta centavos mil oitocentos e noventa reais 

- 1.20 10.800,00 

5 Farina de milho pré cozida soog fardo CLARAMiL PCT 9.000 
um real e vinte centavos dez mil e oitocentos reais 

- 5.40 540,00 
Farinha de rosca, pacote de 1 kg, deve ser integra e em 

6 excelente condições de consumo, sem residuos de VOKI KG 100 
cinco reais e quarenta centavos quinhentos e quarenta reais 

outros produtos. 

- 3,30 198,00 

7 Farinha de trigo com fermento, pacote 01 kg BRANOliMI Xii 60 
três reais e trinta centavos cento e noventa e oito reais 

- 3,10 186,00 

8 Farinha de trigo sem fermento, pacote 01 kg BRANDINi KG 60 
três reais e dez centavos cento e oitenta e seis reais 

- 4,62 3.603,60 

9 Feijão de corda, tipo 1, embalagem com 01 kg AMARESCO Xii 780 quatro reais e sessenta e dois três mil, seiscentos e três reais e 

centavos sessenta centavos 

- 8.32 6.406,40 

10 Feijão mulatinho, tipo 1, embalagem com 01kg AMARESCO KG 770 seis mil, quatrocentos e seis reais 
oito reais e trinta e dois centavos 

e quarenta centavos 

- 6,48 2.721,60 

11 Feijão preto, tipo 01 AMARESCO Xii 420 seis reais e quarenta e oito dois mil, setecentos e vinte e um 

centavos reais e sessenta centavos 

- 4,90 294,00 

12 Goma para tapioca (fresca) LOPES KG 60 
quatro reais e noventa centavos duzentos e noventa e quatro reais 

1,70 357,00 

Milho para mungunzá tipo 1, embalagem em saco 
13 REALEZA PCI 210 

plástico de 500g um real e setenta centavos trezentos e dnquenta e sete reais 

- 2,60 166,40 

14 Milho para pIpoca 500g fardo c/ 20 und MARATÁ FARDO 64 cento e sessenta e seis reais e 
dois reais e sessenta centavos 

quarenta centavos 

- VALOR TOTAL R$: 71.747,00 

setenta e um mil, setecentos e quarenta e sete reais 
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LOTE: 05 - Biscoitos e Massas  

• ITEM ESPECIFIcAçÃO MARCA UNID V.UNT. - V.TOTAL 
TOTAL 

__ 

4,10 42.640,00 

1 Biscoito doce, tipo maisena, pacote 403g (3x1) COELHO UNO 10.400 quarenta e dois mil, seiscentos e 
quatro reais e dez centavos 

quarenta reais 

3,50 36.400,00 

2 Biscoito doce, tipo popular, pacote de 400g COELHO UNO 10.400 trinta e seis mil e quatrocentos 
três reais e cinquenta centavos 

reais 

1.25 6.000,00 

3 Biscoito lanchinho 55g RICHESTER UNO 4.800 
um real e vinte e cinco centavos seis mil reais 

77,00 40.040,00 

4 Biscoito salgado, sortido tipo popuiar, cx com 20 pct. ESTRELA CX 520 
setenta e sete reais quarenta mil e quarenta reais 

3.90 40.560,00 

5 Biscoito tipo cream cracicer 400g 3x1 COELHO UNO 10.400 quarenta mil, quinhentos e 
três reais e noventa centavos 

sessenta reais 

4,10 2.296,00 

6 Biscoito doce tipo maria pacote 400g 3x1 COELHO UNO 560 dois mli, duzentos e noventa e seis 
quatro reais e dez centavos 

reais 

24,00 22.080,00 
Bolacha recheada, diversos sabores, cx com 48 und de 

7 RICHESTER CX 920 
509 vinte e quatro reais vinte e dois mil e oitenta reais 

3,50 
 

315,00 
Macarrão parafuso, tipo integral, formato parafuso. 

8 Embalagem em saco plástico transparente BRANDiNl PCI 90 

hermeticamente fechado de 500g 
ntavos três reais e cinquenta ce trezentos e quinze reais 

43,00 18.920.00 

9 Macarrâo tipo espaguetesoogfardoc/20pct BNDINI FARDO 440 dezolto mil, novecentosevinte  
r  quarenta e três eais 

reais 

4.98 597,60 
Mingau de Arroz e Aveia. Embaiagem de 400g, mistura 

pré-cozida para preparo de mingau enriquecida com 

10 vitaminas e minerais. Composta porfarinha de arroz, NESTLÊ UNO 120 quatro reais e noventa e oito quinhentos e noventa esete reais 

aveia, amido de milho, sais minerais, vitaminas, sal e centavos e sessenta centavos 

aromatizantes. 

4,10 6.888,00 

11 Pão tipo hot dog pct c/ 10 und VIlA GULA PCi' 1.680 seis mil, oitocentos e oitenta e 
quatro reais e dez centavos 

oito reais 

VALOR TOTAL R$: 216.736.60 

duzentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos 

LOTE: 06- Enlatados  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIO V,UNT. V.TOTAL 
'TOTAL  

2,00 760,00 

1 Ervilha em conserva em lata, 200g QUERO LT 380 
dois reais setecentos e sessenta reais 

2.03 426,30 

2 Miiho verde em conserva, embalagem lata 200g QUERO UNO 210 quatrocentos e vinte e seis reais e 
dois reais e três centavos 

trinta centavos 

3,20 256,00 

3 Sardinha, embalagem de 125g PALMEIRA UNO 80 
três reais e vinte centavos duzentos e cinquenta e seis reais 

- VALOR TOTAL 1$: 1.442,30 

mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta centavos 

mi 



LOTE'.O7-Temperos  

- 
ITEM EsnaficAçÃo MARCA UNIO 

QUANT. 
V.UNT. V.TOTAL 

- - - - -- TOTAL 
15,50 3.255,00 

1 Caldo de carne ou galinha 19g cx c/ 24 und MACCi CX 210 três mii, duzentos e cinquenta e 
quinze reais e cinquenta centavos 

cinco reais 

- 4,10 1.525,20 

2 Catchup, frasco com 180g KiNATA UNO 372 mii quinhentos e vinte e cinco 
quatro reais e dez centavos 

reais e vinte centavos 

- 0.95 731,50 

3 Coiorifico, pacote com lúog KiMiMO PCi' 770 setecentos e trinta e um reais e 
noventa e cinco centavos de real 

cinquenta centavos 

- 1,90 722,00 

4 Extrato de tomate, embalagem com 34011 MARATÁ UNO 380 
um real e noventa centavos setecentos e vinte e dois reais 

- 8,35 668,00 

Molho de mostarda, pacote com 01kg CEPERA K6 80 
oito reais e trinta e cinco centavos seiscentos e sessenta e oito reais 

- 1.10 363,00 

6 Pimenta do reino em pó, embalagem de 40g KODiLAR PCT 330 
um real e dez centavos trezentos e sessenta e três reais 

- 0,90 531,00 

7 Sai refinado SALMONEtE KG 590 
noventa centavos de real quinhentos e trinta e um reais 

- 3,20 6.758,40 

8 Tempero iiquido completo sOog a c/24 und iMPERiAL 0< 2.112 seis mii, setecentos e cinquenta e 
três reais evinte centavos 

oito reais e quarenta centavos 

1,90 684,00 

9 Vinagre branco, embalagem de 500 mi IMPERIAL UNO 350 
um real e noventa centavos seiscentos e oitenta e quatro reais 

- VALORTOTALFIS:I 15.238,10 

quinze mii, duzentos e trinta e oito reais e dez centavos 

LOTE: 08 - Sucose Refrigerantes  

ITEM EsPEaFICAÇÃO MARCA UNIO  
iMAUTI 

V.UNT. V.TOTAL 
TOTAL  

1,30 7.878,00 

Refrigerante 250 mi fardo com 12 und 
1 iNDAiA UNO 6.060 ml, oitocentos e setenta e 

cola/laranja/guaraná um real e trinta centavos 
oito reais oito 

6,30 6.804,00 

2 Refrigerante 21 fardo c/ 06 und caju lNOAiA UNO 1.080 
seis reais e trinta centavos seis mii, oitocentos e quatro reais 

- 6,35 5258,00 

3 Refrigerante 21 fardo c/ 06 und cola iNDAiA UNO 1.080 seis mii, oitocentos e cinquenta e 
seis reais e trinta e cinco centavos 

oito reais 

6,00 5.480,00 

4 Refrigerante 21 fardo c/ 06 und laranja iNOAiA UNO 1.080 seis mil, quatrocentos e oitenta 
seis reais 

reais 

33,00 17.193,00 

5 Refrigerante 350 mi (iata) fardo cf 12 und coia/iaranja ANTARTiCA FAROO 521 dezessete mil, cento e noventa e 
trinta e três reais 

três reais 

1,85 24.975,00 

6 Suco pronto, cx com 200rn1 com canudinho, fardo 27 MARATÁ FAROO 13.500 vinte e quatro mil, novecentos e 
um real e oitenta e cinco centavos 

setenta e cinco reais 

VALOR TOTAL R$: 70.188,00 

sotena mii, cento e oitenta e oito reais 

e 
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'IOTE:09-Gorduras trans  

ITEM ESPEOFiCAÇÃO MARCA UNID 
QUANT. 

V.UNT. V.TOTAL 
- - - - - -- 

TOTAL 

18,85 1.131,00 

1 
Azeite de oliva extra virgem, nAo composto, acidez 

MAITÁ UNO 60 dezoito reais e oitenta e cinco 
máxima de 0,5%. Embalagem: lata de 503 mi mil cento e trinta e um reais 

centavos 

- 92,00 6.256,00 

2 Óleo de soja pet 900 ml a c/ 20 und SOV A CX 68 seis mil, duzentos e cinquenta e 
noventa e dois reais 

seis  reais 

-  VALOR TOTAL R$: 7.387,00 

sete mil, trezentos e oitenta e sete reais 

LOTE: 10- Achocolatados  

I TEM ESPECIFICAÇÃO 
QUANT 

 ' 

MARCA UNIO V.UNT. V.TOTAL 
TOTAL 

4,90 5.635,03 

1 Achocolatado em pó, embalagem de 400g iTALAC UNO 1.150 cinco mil, seiscentos e trinta e 
quatro reais e noventa centavos 

cinco reais 

- 1,10 17.820,00 

2 Achocolatado liquido 200 ml lTAt.AKINHO UNO 16.200 dezessete mil, oitocentos e vinte 
um real e dez centavos 

reais 

- VALOR TOTAL R$: 23.455,00 

- vinte e trk mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais 

LOTE:11-Ovos 
-- - -- - 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA U NID 
QUANT . 

 

V.UNT. V.TOTAL 
TOTAL 

13,03 1.950,00 

1 Ovo de galinha, bandeja com 30 und A C AVES BOlA 150 
treze reais mil novecentos e cinquenta reais 

- VALOR TOTAL R$: 1.950,00 

mil novecentos e cinquenta reais 

ML 
LOTE:12-Dlversos 

- 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA U NIO 
QUANT, 

V.UNT. 
-, 

- 

V.TOTAL 
TOTAL  

6,50 533,00 
Adoçante liquido dietético, composto por sacria sódica 

1 e climatada de sódio, liquido, acondicionado em frasco ADOCVL UNO 82 
seis reais e cinquenta centavos quinhentos e trinta e três reais 

de 200 ml 

- 29,95 4.552,40 

quatro mil, quinhentos e 
2 Bombom tipo sonho de valsa 1 kg LAdA PCI 152 vinte e nove reais e noventa e 

cinquenta e dois reais e quarenta 
cinco centavos 

centavos 

4,70 32.994,00 

3 Café moido fardo 250 g PRINCIPAL UNO 7.020 trinta e dois mil, novecentos e 
quatro reais e setenta centavos 

noventa e quatro reais 

4,20 1.554,00 

Ooce em tablete de 30 g, pacote com no rninlmo 20 
4 KELLY PCI 370 mil quinhentos e cinquenta e 

und, embaiagdas Individualmente quatro reais e vinte centavos 
quatro reais 

- 3,00 270,00 

5 Ervas para chá diversos sabores MARATÁ PCI 90 
três reais duzentos e setenta reais 

- 8,75 2.222,50 

6 Plruiito pop pct q 50 und CI4ERRY POP PCI 254 oito reais e setenta e cinco dois mil, duzentos e vinte e dois 

centavos reais e cinquenta centavos 

VALORTOTALRS:I 42.125,90 

quarenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e noventa centavos 

t (~~ Ià~ 



LOTE: 13- Cesta Básica  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID 
QUANt 

V.UNT. V.TOTAL 
TOTAL 

- - -- -- 

6460 30.303,00 
Cesta básica contendo: 05 kg de arroz branco; 02 kg de 

feljo; 01 kg de farinha de mandioca; 01 pacote de 

amido de milho; 03 kg de açúcar; 01 pacote de café de 
JM DONNA UNO 500 

2509, 02 pacotes de macarrão tipo espaguete 500g 01 sessenta reais e sessenta centavos trinta mil e trezentos reais 

margarina de ~ 01 óleo de soja 900m1 e; 02 

sardinhas 135g 

VALOR TOTAL R$: 30.300,00 

trinta mil e trezentos reais 

1 
 VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 668.137,80 (SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) 

PROPONENTE: J M DONNA DE FREITAS ARAWO 

ENDEREÇO: RUA PEDRO GOMES DE ARAUJO, 50- CENTRO - CEP 63515-000 - QIJIXELO/CE 

CNPJ N2:12140.925/0001-99 

DATA DA ABERTURA: liDE ABRIL DE 2019 

HORÁRIO DE ABERTURA: 0900hs 

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital e Contrato. 

VAUDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

QUIXELO(CE), 16 DE ABRIL DE 2019 

02 

/ 
JOSEFA MARIA DONNA DE FREITAS ARAUJO 

CPF Na325.543.033-04 
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=I M DONNÃ DE FREITAS APAUJO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA 

-1' k15 

PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.04.03.1 

DECLARAÇÃO (SUBITEN 4.5.1) 
A Empresa J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME, inscrita no CNPJ sob o n2 

12.240.925/0001-99, com sede na Rua Pedro Somes de Araújo, n° 50, Centro - CEP: 63.515-000 - 

Quixelô - CE, representada pela Sra. Josefa Maria Donna de Freitas Araújo, brasileira, casada, 

empresaria, portadora da cédula de identidade n2 314214 e inscrita no CPF sob o i12  325.543.033-04, 

residente Rua Pedro Somes de Araújo, n • 50 A, Centro - CEP: 63.515-000 - Quixelô - CE, DECLARA, 

para Os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo Licitatório, 

junto ao Município de Missão Velha/CE, 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. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.04.03.1 

DECLARAÇÃO (SUBITEN 4.5.2) 
A Empresa J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME, inscrita no CNPJ sob o 

12.240.925/0001-99, com sede na Rua Pedro Somes de Araújo, n° 50, Centro - CEP: 63.515-000 - 

Quixelô - CE, representada pela Sra. Josefa Maria Donna de Freitas Araújo, brasileira, casada, 
empresaria, portadora da cédula de identidade n2 314214 e inscrita no CPF sob o n2 325.543.033-04, 

residente Rua Pedro Somes de Araújo, n ° 50 A, Centro - CEP: 63.515-000 - Quixelô - CE, DECLARA, 

para Os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo Licitatório, 

junto ao Município de Missão Velha/CE, Que concorda integralmente com os termos deste 

edital e seus anexos. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.04.03.1 

DECLARAÇÃO (SUBITEN 4.5.3) 
A Empresa J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME, inscrita no CNPJ sob o n2 

12.240.925/0001-99, com sede na Rua Pedro Somes de Araújo, n° 50, Centro - CEP: 63.515-000 - 

Quixelô - CE, representada pela Sra. Josefa Maria Donna de Freitas Araújo, brasileira, casada, 

empresaria, portadora da cédula de identidade n9 314214 e inscrita no CPF sob o n2  325.543.033-04, 

residente Rua Pedro Comes de Araújo, n • 50 A, Centro - CEP: 63.515-000 - Quixelô - CE, DECLARA, 

para Os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo Licitatório, 

junto ao Município de Missão Velha/CE, Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo 

de nossa habilitação para participar no presente certame Licitatório, bem assim que ficamos 

cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art32, 2°, da 

ei n2 8.666/93 M~11- 
fuixelô (CE), 16 de Abril de 2019. 
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