
(M51R181M00R4M115N101T0A CNPJ. 03104704/0001-00 
INSt ESY - 06282,038-9 

(RÉ3I 
PROPOSTA DE PREÇO 5' 

1 Prefeitura Municipal de i1issão Velha, Estado dc Ceará. 
CIP 

- - . -- presente declaramos inteira submrssao aos preceitos legais em vigor, espeoralmene  

'665/93 e Lei n°  10. 520/2002, baia oomo às cláusulas e condições da modalidade Pregão n °  
69.04.03.1 

[eclaralrLos ainda, que não c-correu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 

?l:::il,li!L lns o compromisso de haiti e fielmente fornecer os produtos/bens especifioados no Anezo 1, casa 
sejamos vencedor (es) da presente Licitação. 

Wjeco: Aquisição de gêneros alimentioios destinados ao atendimento das necessidades das diversas 
Secretarias e Programas Sociais desenvolvidos pelo Municipio de Missão Velha/CE, conforme 

'ecificações apresentadas no abaizo 

ITEM 
- 

ESPECIrIC?iÇ?ib UNO QTDE .RCAJMOOELO 
VALOR VALOR TOTAL 

UNITÁRIO (R$) (R$) 

.Mracaxi, fruta in natura, maduro, 
• senL defeIto, sadias, livre de - und szo ceasa -. o,3í - i. 

s:ut,stàncras que torne itnpfoprias 
par a o consumo 

- fhchcra ooi,L'jm, ix'adura , de tamanhos 
- - 

- 2o0 ceasa 4,85 - r.lrE',:'7i 
grandes, uniformes, serrL defeitos 

Alface, verdura in natura. As 
folhas devem ser integras, sadias, 
sem imperfeiçdes. Livre de und 550 ceasa 3,02 1.661, 00 
impurezas e outras substancras que 
torne impropria o consumo, deve 
pesar no mniniino 350g 

4 Alho in natura r.c 190 ceasa 22,11 4.200, 90] 

Banana, fruta in natura, madura, 
sem defeico, sadias, livre •de 

kq 1080 ceasa 4,48 4.838,4C 
suhstanoj.as que torne rrlprcprras - 

para o consum,Io 

Batata c*ce, amarela/rosada 
primeira qualidade, tamanhos [mm 450 ceasa 4,79 
grandes ou medros, inteiros, sem - 

ferimentos ou defeitos 

7 Batata inglesa in natura kq 630_—  ceasa 6,35 4.000.5') 

3 Beterraba in natura 630 ceasa 4,94 3.112, 31 
- Cebola cabeça branca rnnatura kg 170 ceasa 5,59 950,30 

10 Cebola cabeca roza ru natura kg 128 ceasa 5,36 686,08 

II Cenoura in natura 
-- 

kg —_590 ceasa 4,51 2,660,90 

Cheiro verde, verdura in natura.As 
folhas devem ser integras, sadias, 

:2 sem iinperfeições, livre de ko 620 ceasa 8,42 5.220, 4C 
impurezas e outras substanciar que 
torne impropria o consuirLo 

:3 Chuchu in natura - tç 620 - ceasa /4,42 2. 740, 

ri 

END, V PADRE CICER01832. E 
8MR0 540 MG0EL CEP.63122000 
CReiO -CE. - TELiSSt3523.3746 
EMAmI. 
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Goiaba, fruta in natura, espec.ie  
redonda e tamanhos medios, de 
primeira qualidade, livre de kçj 590 ceasa 3,55 2.059,00 
substanci as improprias para o 
OOI sul(io 

Laranja, fruta ir' natura, sadia, 
15 selEi imperfei.çoes e proprias para o }:g 590 ceasa 5,65 3.277,00 

Con SUEtO 

hirto, fruta in natura, sa dos,s em 
14 imperfeiçôes e livre de impurezas 1:g 140 ceasa 6,47 905,80 

que torne improprias para o consumo 

Maça, fruto de tamanho inedio, com 
caracteristicas integras e de 
primeira qualidade, livre de k0 80 oeasa 4,68 390,40 
substancias improprias para o 
o on sumo 

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

18 primeira, frescas, com oasoa, k0 140 oeasa 4,59 
inteiras., sem ferimentos ou 
defeitos 

Pimentéo verde, legume in natura, 
sadios, sem iinperfeiçóes, livre de 280 oeasa 4,63 1.352,40 
impurezas que torne improprias para 
c oonsmnoo 

10 Repolho branco in natura kg 250 oeasa 4 ,5Ü 1. i25,00 

II 
Tomate, legume lo natura, maduro de 

. }:g 
- SuO oeasa 4,99 - - 

J. queirdade  

[iva passas, uva preta, desidratada, 
22 sem caroço, acondicionada em saco 120 reasa 8,14 975,90 

plastico atoxíco e vedado de 1 3:g 

VALOR TOTAL (R$) 48.313,48 

quarenta e oito mil, trezentos e treze reais e quarenta e oito centavos 

Troe: 02 - Frios  

ITEI4 ESPECIFICAÇÃO UNfl). QTDE. MARCA/MODELO 
,.IT

R
ÁRIO 

() 
VALOR TOTAL 

Lpresuotado, textura inaoia, fonte 
1 de proteina e baixo teor de sodio, kg 150 sadia 24,61 3.691,50 

Fatiado e eitalagem COlEI 01 kg 

Carne hovioa oo:aào   e 
.   kg lflü oenLer carnes 25,15 28.168,u U 

 sem osao prlm-n-C qualidade, 
 

Carne hovina figado, inteiro, 
3 oongelado, erdoalagem em filme OVO kg 633 cenrer carnes 12,15 7.55Q, 60 

ou saoo piastico transparente 

4 
Caine hovina rtroida

' 
tipo musculo ou 

- kg lusO rorte boi 20,14 
- 

25. 980, oU 
acemde1 - ,hemltg 

/ 
oisizlstiirj')Rr MI1tNIo LIDA 
E:D. iv. PODRE CICERO1232 6 
BAIRRO SÃO MIGUEL CEP63122000 
cRAro -DE - TEL$SE352S.374G 
EMaIL nhliciicxnom LiIiIoIGEi1OtitaEt. cota 3A 
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5 Cacne de charque primeira qualidade kg 220 fazenda 28,85 6.o4 /, Dii 

Caine suma (costela) de primeira 
qualidade, accndic.icnada em 

:cg 420 resende 15,40 6.501,60 
entalagem primaria, salgada, 
fechada herroeticamente 

Frango abatido, eoalado em saco 
kg - 2200 ave nova 8,62 18.954,120] 

plast,co 
__ 

 

6 Linguiça tipo calabresa kg 50 sadia 12,18 609,1)1)1 
Feito de frango, bandeja eixd1a1agem 

:ng 520 ave nova 12,03 6.255,60 
01.kci  

Feixe 11-i1apia, peixe in natura, 
apresentaçâo filé, congelado por 
processo .r3pido de primeira kg 80 sul pesca 12,18 974,10 

qualidade, er±alagem em saco 
plastico  

Polpa de frutas, tipo natural, 
11 sabores diversos. Eirbalageni com i pct 920 cariri 9,24 6.500,80 

k
_________ _____________________ 

 

12 
- 

Salsicha a granel kg 360 regina 11,87 4.273,20 

13 Mortadela bovina, peça inteira ko 150 regina 9,17 1.375,50 
VALOR TOTAL (P.$)j 119.302,00 

cento e dezenove mil, trezentos e dois reais 

VALOR VALOR TOTAL 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA/MODELO UNITÁRIO (P4) (R$) 

1 Creme de leite, cx. com 2009 und 430 nestle 2,68 1.152,40 

Leite de coco com baixo teor de 1 
gordura, pasteurizado, und 128 so coco 5,72 32,i6i 
hcrriogenerzado. Acondicionado em 
garrafa de vidro com 500m1  

Leite em po em lata 400g, formula 
LATA bOi , nestle 15,50 1.550, 011 

infantil  

Leite em pó instantàneo, pacote coro pct 2400 irambé 5,10 12.240, 00 

te longa vida J.ntegrai, cx colo 1 
L 60 maranguape 3,52 211,20 

litro  

Maionese tradicional, elnbala'3em de 
und 1752 j quero 3,47 6.079,44 

250g 1 
7 Margarina, en'Jaalagem com 500g und 636 adorita 3,70 2.353,20 

- 

Queijo de coalho de 1' qualidade, 
ejabalaqem 1kg 

kq 
- 

- 

160 maranguape 26,68 4.266,80 

Ocerjo tipo nuasarela de 1 130 marancuape 25,65 3.334,50 
qualidade, fatiado, erdaalagem 11,g - 

VALOR TOTAL (B$)1  31.921,70 
trinta e uni mil, novecentos e vinte e um reais e setenta centavos 

0lSlr16'Jl00R4 M!L€NÍO IDA 
ENO. AÍ PAORE 110ER0,1832, E 
BARR0 541) MK3UE1 CEP.63122000 
cRATO . CE. - TEU8€) 35233746 
EMAU.. 

!±_ 
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civ 

1-1 4 - Cereais 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNII). QTDE. IA/MODELO 
VALOR VALOR TOTAL 

UNITÁRIO (R$) (R$) 

1 
.;car cilsta1 branec, ed1a'm kq 9800 oariri 2,96 28.028,00 
COIL!, Ci kg - 

Sinido de milho tradicional, 
und 410 maisena 8,96 5.673,60 

- euúaj.agem 5000  

Arroz tipo! 01 parhoii:ado, kg 5403 pop 2,94 15.876,00 
- soba 1 aqem com O 1 k 

Farinha de mandioca fina, embalagem kg 540 2 irmâos 5,00 2, 00, 00 
7am 01 k 

parinha de milho pré cozida süog 
pot 9000 bano milho 1,46 13.140,00 

tardo  

Farinha de rosoa, pacote de 1kg, 
deve ser integrassem 

ezoelentes  1'q 100 yoki 5,53 553,03 
condiçôes de consumo, sem residuos 

- 

de outros produtos 

Farinha de trigo com fermento, 
kg 60 daria benta 4,21 050 60 

Farinha de trigo sem fermento, 
ko 60 dona benta 4,29 257,40 

pacote 01 ko - 

Feijão de corria, tipo 1, embalagem kg 780 kioaldo 4,62 3.603,50 
- com 01 

Feijão mulatinho, tipo 1, ei,talageirt 
kcí 770 kicaldo 8,32 5.4051  40' 

ii Feijão preto, tipo 1 kg 420 cariri 6,48 2.722,60 

12 Coma para tapioca (fresca) ko 60 marata a,71 o4±, aiO 

Milho para mungunza tipo 1, 
pct 1 210 yoki 2,08 436,60 

embalagem em saco plastico de 500g 

Milho para pipooa 500, fardo o! 20 fardo 64 yoki 2,84 181,76 
uud 

VALOR TOTAL (R4) 78.1'13,36 

setenta e oito mil, cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos 
- 

Lote: 05 - Eiscoitos e Massas 

VALOR VALOR TOTAL 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTE)E. MARCA/MODELO 

UNITÁRIO (R$) (R$) 

Biscoito doce, tipo maisena, pacote 
und 10400 estrela 4,80 49.920,00 

400g  

Biscoito doce, tipo popular, pacote und l0400 estrela 3,69 38.378,00 
de 400g  

1 Biscoito lanchinho 55g und 4800 estrela 1,30 6.240,30 

4 
Bis! .! (to salcíado, sortido tipo 

- 

cx 523 petyan 77,20 40.144,30 
popular, cx com 20 pot 

pisr;oil:o tipo crean, oracker 400 und 10400 petvan 4,i 43. 35 8,00 

Biscoito doce tipo macia pacote i10H 560 petyan 4,66 
430g  

Ii 
ENO. AV, PADRE C1GEROI832. B 
BAIRRO SÃO MIGUEL cEP.G3l22ÇO0 
CRATO -'75 ..1E'i82)35233746 
Et.ÀIt - i, IIILC'nuI tls LiL'Oi5SIL7• IJILaLI 

ti 
r;i 

2.620,60 
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polacha.ecl- eada, diversos sabores, 
c om 46 unI de 50c: 

cx 920 estrela 27,11 24.941,LU 

Macarrão parafuso, tipo integral, 
formato parafuso. Embalagem em saco oct 90 estrela 4,65 410,5 
plast aco transparente 
hermeticamente fechado de 500€: 

Macarrão tipo espaguete 500o fardo 
- fardo 4.40 estrela 55,S - 24.4o3,xci 

L/ C' pt  

I4ingau de arroz e Aveia. Embalagem 
de 4 oog, mastura pra-cozida para 
preparo de mingau enriquecida com 

10 vitaminas e minerais. Coriposta por und 120 marata 4,95 597,50 

±arinha de arroz, aveia, amido de 
milho, sais minerais, vitaminas, 
sal e aromati zantes. 

11 Pão tipo hot dog pct c/ 10 und pot 1680 vita pão 4,24 7.123, 2H 

VALOR TOTAL (R$) 238.182,50 

duzentos e trinta e oito mi]., cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos 

e: 05 - Enlatados  

ITEM ESPECIFICÃÇsD UNID. QTDE. InCA/MODELO 
VALO

R UJIT
ÁRIO 

(e) 
VALOR TOTAL  

Ervilha em oonserva em lata, 200g lata 39.0 fugini 2,05 

Milho verde em conserva, eirbaiaoeiu 
- - - und 

- 

2±0 ri fugia 2,08 4o6, CLI: 
a lta züuçj  

lsardirrha, embalagem de 125g und 80 nave 3,84 307,2'DJ 
VALOR TOTAL (R$) 1.523,00] 

mil quinhentos e vinte e três reais 

97 - Temperos  

ITEM ssrEclrlcaçÃo UNID. QTDE. MARCA/MODELO 
VALOR VALOR TOTAL  

UNITÁRIO(R$) 

2aido de carne ou galinha 19c cx 210 knorr ±5,58 3.171,s0 
/4 und  

2 catchup, frasco com 180 o und 372 helmans 5,30 1.971,60 

3 Colorifico, pacote com 1009 pct 770 brasil 1,00 770,00 

1 
Extrato de tomate, embalagem com 

und 380 fugini 2,41 915,00 
±40c[ 

5 Molho de mostarda, pacote com 9:1 kor 29 80 quero 8,35 668,00 

e 
Pimenta de - reino em pó ert-alaoem de 

-. pot coO marata 1,10 - - 
.±ô3, OU 

7 
-- 

Sal refinado  kg 590 gaivota 0,97 572,30 

Tempero liquido completo 500g os c/ < 2112 L- eqir!a 3,26 5.885,12 
c4 und - 

9vinacrre Branco, embalagem de 500 ml und 360 marata 3, 1 1.141., 2:) 

VALOR TOTAL (R$) 16.558,82 

ENO. 4V R40P.E (ICER0.1622 e 
BAIRRO sao MIGUEI GEF.3i22OOO 
CHATO . CO - Ti:. 3513.3746 
E t.1. II n:,'- md,:?I ibu :o,0a innt:aii Ct)fl) 
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dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos 

- Sucos e Refrigerantes  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIU QTDE. }RCA/MOD ELO 
VALOR VALOR TOTAL 

UNITÁRIO (P4) (R$) 

Refrigerante 250 ml fardo com 12 
und 6060 refri 1,35 8.181,00 

und cola/laranja/guaraná  

Refrigerante 21 fardo o/ 06 und 
und 1080 oajuina 6,50 7.020,00 

cc o 

Refrigerante 21 fardo c 06 und 
und 1030 refr:i 6,54 7.063,20 

cola 1 

4 
Refrigerante 21 fardo o/ 06 und 

und 1080 refri 6,22 6.17,60 
laranja 

Refrigerante 350 ml (lata) fardo o/ fardo 521 refri 33,21 l.302,41 
12 und cola/laranja  

Suco pronto, cx. com 2001111 com fardo 13500 maguarv 1,94 26.190,00 
canudinho, fardo 27  

VALOR TOTAL (P4) 72.474,21 

setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos 

-- 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIU. QTDE. IRCAJMODELO 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 

 

VALOR TOTAL 

1 
Azeire de oliva extra virgem, USo 
composto, acidez maxima de 0,5%. und 
En0a1agem: lata de sooml  

60 galo 18,85 1.131,00 

2 Õleo de soja pet 900m1 cx o/ 20 und W. 
J 

68 lyza 95,34 6.4831 12 

VALOR TOTAL (P4) 7.614,12 

sete mil, seiscentos e quatorze reais e doze centavos 

10 Achocolatados.  

ITEM ESPECIFICAÇAO UNIU. QTDE. RCAJMODELO 
VALOR 

UNITÁRIO (P4) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 
Achocolatado em p5, entalarJem de und 1150 italao 6,3v 7.325,50 

2 Achocolatado liquido 200m1 und 16200 italac 1,55 25.110,00 
VALOR TOTAL (P4) 32.435,50 

- trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos 

11 - Ovos.  

ITfld ESPECIFICAÇAO UNIU. QTDE. RCA/MODELO 
VALOR 

UNITÁRIO (P4) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

1 OVO de galinha, bandeja com 30 und hdja 150 cariri ovos 15,17 2.275,50 

VALOR TOTAL (P4) 2.275,50 

dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos 

DISuaBI/IOOR?. MILÊNIO fIRA 
ENO, AV, PADRE CICERO,1832. E 
BAIRRO SÃO MIGUEL CEP.6t22O 
CRATO CE. - 1ELSS) 3S23.3746 
EM1IL, 



DISTRIBUIDORA MILËNIOLTDA ONPJ, 03.104, 
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Eã 

fó'4'5 
v 

3ote. 11 - Diversos. 

ITEM ESPECIFICAÇAO UNTO. QTDE. MARCA/MODELO 
VALOR VALOR TOTAL 

UNITÁRIO (P4) (P4) 

jdoçante liquido dietético, 
colíLposto por sacarina sodica e 

unci 82 zero cal 8,75 718,32 
c:IimararJa cio soclio, lzqozdo, 
acondicionado em frasco de 200ntl 

3 Eoitoio tipo sonho de valsa 1kg pot 152 garoto 29,97 4.555,44 

3 Café moido fardo 2513 und 7020 hb 5,17 35.293,40 

Doce em tablete de 30:1, pacote com 
4 no i,d.ni'no 20 und embaladas pot 37(1 luoena 4,28 1.583,60 

individualmente 

Ervas para chá diversos sabores pot 90 ceasa 
- 

3,01 270,90 

5 Pirulito pop pot c/ 50 und pot 254 pop 8,78 2.230,12 
VALOR TOTAL (P4) 45.651,78 

- - 
quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e uni reais e setenta e oito centavos 

- VALOR TOTAL DA PROPOSTA (P4) 694.425,97 

seiscentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos 

Data de Abertura: 17 de abril de 2019 

Horário de Abertura: 09:00 HORAS 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de entrega: conforme edital e contrato 

EROPO]IEiITE: DISTP.IPUID0P.A MILENIO!  LTE'A 

C.iflEREÇC':.AV. PALRE CIGERO,1832, 8, PAIRRO SÃO MIGUEL CEP.63122000, GRATO - CE 

Moi. 03.104.704/00011-00 
:I.ISCRIOÃO ESTADUAL: 05.232.038-9 

OLHE: (88) 3523.3746 

Crato-CE, 17 de abril de 2019 

BUIRA MILENIO LTDALME CNPJ. O3.104.7D4OO1M0 
y 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

0 

(>LOfliSWDOR5 biILtNIO tIOS 
E4D. WV, P;DRE cicERoilss2, 6 
BAIRRO SÁO ?acuEL csEen22000 
CRC,TO -dE - rELi88 3S23.3i4Ç 
E MAft. loicsUiçtlLr)l,iio ractl<(n151:.conl 
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https://autdigitaLazevedobastos.not.br/home/comprovante/60661  5011808... 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

tfl DE, 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 oIT  

: rio@azevedobastos.ttbr 
bttp:/AwAv.azevedobastos.rflbr (O 

E-mail carto 25 

Ei? Ls 
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavelcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconfecer frmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraa, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequénda, foi aLtenticados de acordo com as Legislações e normas v19entes' 

DECLARO ainda que, para garantr transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos seMços de Notas e Registros do 
Estado da Pararba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos rotoriais e registais, assim!  cada Selo Digital de Fiscalização Exajudidalcontém um código único (porexemplo: Selo Digital:A8C12345-XIX2) 
e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serwraia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site 
do Tribunal de JLstça do Estado da Paraa, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prove de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA tinha 
posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reprodu±das na cópia autenticada, sendo da empresa DISTRIBUIDORA MILENIO 
LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/01/2019 13:07:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Gastos, de 
acordo com o Ad. 1°, 10°  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento elebõnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Gastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de 
e-mail autentica@azevedobastos.mt.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o site https://autdjgital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 888216 / 
A consulta desta Declaração estará disponiLel em nosso site até 25/01/202010:42:40 (hora oca». / 

'Código de Autenticação Digital: 60661501180841530671-1 
2Legislaçôes Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10,406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13105/2015, Lei 
Estadual n08.721/2008. Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

52b6cb5cd1 3037b14b23dc7241be5437b49671d 

lep 

30101/2019 13:07 
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DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA CNPJ.03.104.704/000I-00 
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( _•f'9  DECLARAÇÕES 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA-CE 
PREGÃO PRESENCIAL N' 2019.04.03.1 

REALIZAÇÃO: lide abril de 2019 às 9:00:00AM 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias e 

Programas Sociais desenvolvidos pelo Município de Missão Velha/CE 

DISTRIBUIDORA MILÊNIO - LTDA, com sede localizada na avenida Padre Cícero, N01832-13, Bairro 

São Miguel, CEP:63.I22-000, Crato Ceará, Inscrita no CtvPJ Sob N° 03.104.704/0001-00 neste ato 

representado por seu Administradora Sra. Maria Laileide de Lima. Brasileira, solteiro, empresário, sob CPF N°: 

95.280.003-04. coro carteira de identidade N°8503780 SSP-CE. residente no munieipio do Crato-Ce. DECLARA 

DECLARAÇÃO I — (SUBITEM 4.5.1) 

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 atendo integralmente 

aos requisitos constantes neste edital. 

DECLARAÇÃO II - (SUBITEM 45.2) 

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. 

DECLARAÇÃO III - (SUBITEM 4.5.3) 

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em 

processo licitatório, junto ao Município de Missão Velha, CE, sob as penalidades 
cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação 

para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §20, 

da Lei N°. 8.666/93. 

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 

especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Missão Velha, CE, 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 emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

_ • __ 

DISTRIBUIDORA MILÊNIO LTDA W 
ENO. AV. PADRE CICERO, 1832, 8 
BAIRRO SÃO MIGUEL CER63122000 
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sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, ser microempresa 
(microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa) nos termos da legislação 
vigente, que possui restrição fiscal, comprometendo-se a sanar o vicio, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis conforme dispõe o art. 43, §10  da Lei Complementar N°  

123/O 

(X) Microempresa 

Empresa de pequeno porte nos ternos da legislação vigente, não possuindo 

nenhum dos impedimentos previsto no § 
40, do art. 30

,  da Lei complementar 
°0 

123/2006. 

Para os devidos fins que nos preços oferecidos estão inclusos todos os tributos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir 

sobre o fornecimento licitado. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da lei. 

Crato - , 17 de abril de 2019. 

DiStRiBUIDORA MILENIO- LTDA - CNPJ N° 03.104.70410001-00 
Maria Laileide de Lima, CPF: 195.280.003-04 IDENTIDADE N°8503780 SSP-CE 

REPRESENTANTE LEGAL 

y 
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