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COMERCIAL E SERVIÇOS ME 3 IE: 06.764187-3...., 

PROPOSTA DE PREÇO 9/ 

A Prefeitura Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especilmente os da Lei n2  8,666/93 e Lei n° 10.520/2002, 

bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n2  2019.04.03.1. V 

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: AOUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Ao ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 

ABAIXO, 

LOTE: 1 - HORTIFRLJTI 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA IJNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

3,70 1.924,00 

três reais e setenta um mil, novecentos e 

Abacaxi, fruta in natura, maduro, sem defeito, sadios, livre centavos vinte e quatro reais 

de substancias que torne improprias para o consumo CEASA UND 520 
4,59 1.055,70 

quatro reais e um mil e cinqüenta e 

cinqüenta e nove cinco reais e setenta  
Abobora comum, madura, de tamanhos grandes, uniformes, centavos centavos  

2 1 sem defeitos CEASA KG 1 230 
2,95 1.622,50 

um mil, seiscentos e Alface, verdura in natura. As folhas devem ser íntegras, 

sadias, sem Imperfelções, livre de impurezas e outras dois reais e noventa 
vinte e dois reais e 

substancias que torne impropria o consumo, deve pesar no e cinco centavos 
cinqüenta centavos  

3 minimo 350g CEASA UNO 550 
21.50 215,00 

vinte e um reais e duzentos e quinze 

cinqüenta centavos reais 
4 Alho in natura CEASA KG 

4,45 4.806,00 

quatro reais e 
quatro mil, oitocentos 

Banana, fruta in natura, madura, sem defeito, sadias, livre quarenta e cinco 
e seis reais 

5 de substancias que torne improprias para o consumo. CEASA KG 1.080 centavos 

4,70 2.115,0 
Batata doce, amarela/rosada primeira qualidade, 

tamanhos grandes ou médios, inteiros, sem ferimentos ou 
quatro reais e dois mil, cento e 

6 defeitos CEASA KG 450 
setenta centavos quinze reais 

6,29 3.962,70 

três mil, novecentos e 
seis reais e vinte e 

sessenta e dois reais 
nove centavos 

e setenta centavos  
7 Batata inglesa in natura CEASA KG 630 

4,85 3.055.50 

três mil e cinqüenta e  quatro reais e 

(I" oitenta e cinco cinco reais e 

8 Beterraba in natura CEASA KG 630 centavos cinqüenta centavos 

5,501 935,00 

cinco reais e novecentos e trinta e 

9 Cebola cabeça branca in natura CEASA KG 170 cinquenta centavos cinco reais 
-' 

J 

Rua Monsenhor Coelho, 65 - Terreo C - Bairro Centro - Iguatu/Ceará 
CEP 63.500-106 

Tel.: (88) 3198-0404 1 E-mail: mrecomercialservicos@gmail.com j, 



r 

MRE 
COMERCIAL E SERVIÇOS ME 

4jo DE 

CNPj: 30.406.114/000 1 -05 
O\ 

IE:06.764187-3 

QlctP 

5,35 64,80 

seiscentos e oitenta e 
cinco reais e trinta e 

quatro reais e oitenta 

10 Cebola cabeça roxa in natura CEASA KG 128 
cinco centavos 

centavos 

4,39 2.590,10 

dois mil, quinhentos e 
quatro reais e trinta 

noventa reais e dez - 
e nove centavos 

11 Cenoura in natura CEASA KG 590 centavos 

8,35 5.177,00 

oito reais e trinta e cinco mil, cento e 
Cheiro verde, verdura in natura. As folhas devem ser 

Integras, sadias, sem imperfeições, livre de impurezas e 

12 outras substancias que torne impropria o consumo CEASA KG 620 
cinco centavos setenta e sete reais 

4.25 2.635,00 

quatro reais e vinte dois mil, seiscentos e 

13 Chuchu in natura CEASA KG 620 

e cinco centavos trinta e cinco reais 

3,50 2.030,00 

três reais e Goiaba, fruta in natura, espécie redonda e tamanhos 

médlosm de primeira qualidade, livre de substancias cinqüenta centavos 
dois mil e trinta reais 

14 improprias para o consumo. CEASA KG 580  

5.50 3.190,00 

cinco reais e três mil, cento e 
Laranja, fruta in natura, sadia, sem imperfeições e proprias cinqüenta centavos noventa reais 

15 para o consumo. CEASA KG 580  

6,35 889,00 

seis reais e trinta e oitocentos e oitenta e 
Limão, fruta in natura, sadios, sem imperfeições e livre de cinco centavos nove reais 

16 impurezas que torne improprias para o consumo CEASA KG 140 

4,85 388,00 

quatro reais e 
trezentos e oitenta e Maçã, fruto de tamanho médio, com caracteristicas 

Integras e de primeira qualidade, livre de substancias 
oitenta e cinco 

oito reais 

17 improprias para o consumo CEASA XC 80 

centavos 
 

4,50 630,00 

Macaxeira, tamanho de médio a grande, tipo quatro reais e seiscentos e trinta 

branco/amarela, primeira, frescas, com casca, Inteiras, sem cinqüenta centavos reais 

18 ferimentos ou defeitos. CEASA 1W 140  

4,80 1.344,00 

um mil, trezentos e Pimentão verde, legume in natura, sadios, sem 
quatro reais e 

imperfeições, livre de impurezas que torne improprias quarenta e quatro 

19 para o consumo CEASA MC 280 
oitenta centavos 

reais 

4.35 1.087.5q: 

um mil e oitenta e 1 
quatro reais e trinta 

sete reais e cinqüen 
e cinco centavos 

20 Repolho branco in natura CEASA XC 250 

centavos 
  

4,80 2.400.00 

quatro reais e dois mil e 

oitenta centavos quatrocentos reais 
21 ITornate, legume in natura, maduro de 1 qualidade CEASA MC 500 

7,85 942,00 

sete reais e oitenta e novecentos e 

cinco centavos quarenta e dois reais 
Uva passas, uva preta, desidratada, sem caroço. 

22 Acondicioaada em saco plástico atóxico e vedado de 1kg CEASA KG 1 120  

VALOR TOTAL 1$: //43.678,80 
quarenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

22,50 3.375,00 

vinte e dois reais e três mil, trezentos e 
Apresuntado, textura macia, fonte de proteína e baixo teor cinqüenta centavos setenta e cinco reais 

1 de sódio. Fatiado e embalagem com 01kg. REZENDE KG 150  

24,00 26.880,00 

vinte e seis mil, 

vinte e quatro reais oitocentos e oitenta 

2 lCarne bovina coxão mole, de primeira qualidade sem osso FRIFRORT KG 1 1.120 reais 

11,50 7.245,00 

sete mil, duzentos e 

3 

Carne bovina fígado, inteiro, congelado, embalagem em 

filme PVC ou saco plástico transparente FRIFRORT KG 630 

onze reais e 
cinqüenta centavos 

quarenta e cinco 

reais 

19,90 25.671,00 

dezenove reais e 

noventa centavos 

vinte e cinco mil, 

seiscentos e setenta e 

um reais 
4 ICarne bovina moída, tipo músculo ou acém de 1, emb. 1kg FRIFRORT KG 1.290 

28,50 6.270,00 

vinte e oito reais e seis mil, duzentos e 

5 Carne de charque primeira qualidade DUBOI KG 220 
cinqüenta centavos setenta reais 

15,39 6.463,80 

quinze reais e trinta 
seis mil, quatrocentos 

 
e sessenta e três reais 

Carne Suma (costela) de primeira qualidade, 

6 
acondicionada em embalagem primária, salgada, fechada 

hermeticamente FRIFRORT MC 420 

e nove centavos 
e oitenta centavos 

____ 

7,95 17.490.00 

sete reais e noventa 
e cinco centavos 

dezessete mil, 

quatrocentos e 
 

noventa reais 7 lFrango abatido, embalado em saco plástico BONASA MC 2.200 
12,15 607,50 

doze reais e quinze 

centavos 

seiscentos e sete 
reais e cinqüenta 

centavos 8 Linguiça tipo calabresa AURORA MC 50 

12.00 6.240,00 

doze reais 
seis mil, duzentos e 

quarenta reais 
9 Feito de frango, bandeja embalagem 01kg BONASA 520 

12.18 974, 

doze reais e dezoito  

centavos 

novecentos e seten 

e quatro reais e 

quarenta  centavos 10 

Peixe tilapia, peixe in natura, apresentação filé, congelado 

por processo rápio de primeira qualidade, embalagem em 

saco plástico GUARANI 80 
7,90 7.268,0( 

sete reais e noventa  

centavos 
11 

Polpa de frutas, tipo natural, sabores diversos, embalagem 

comlkg ZQPOLPAS 

JKG 

920 

se te  mil, duzentos e 

sessenta  e oito reais 

7,90 2.844,00 

12 Salsicha a granel DUBOI 360 

sete reais e noventa  

centavos 

dois mil, oitocentos e 

quarenta  e quatro 

reais 

7,50 1.125,00 

sete  reais e um mil, cento e vinte  

cinqüenta  centavos e cinco reais 
13 Mortadela bovina, peça inteira DUBOI 150 

VALOR TOTAL R$: 112.453,70 

cento e doze mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e setenta centavos 
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k\i 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA 13N15' QUANT. VALORUNITÁRIO VALOR TOTAL 

2,49 1.070,70 

dois reais e um mil e setenta 

quarenta e nove reais e setenta 

Creme de leite, cx com 200g BETANIA UNO 430 centavos centavos 

5,59 715,52 

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

homogeneizado. Acondicionado em garrafa de vidro com cinqüenta e nove reais e cinquenta e 

2 1500 ml SOCOCO UNO 128 centavos dois centavos 

15,50 1.550,00 

quinze reais e um mil, quinhentos e 

3 Leite em pó em lata 400g, fórmula infantil NESTLE LT 100 
cinqüenta centavos cinquenta reais 

4,10 9,840)00 

quatro reais e dez nove mil, oitocentos e 

4 Leite em pó instantâneo, pacote com 200g BETANIA PCT 2.400 
centavos quarenta reais 

3,50 210,00 

três reais e 
duzentos e dez reais 

cinquenta  centavos 
5 Leite longa vida integral, cxcom ilitro BETANIA LT 60 

3,45 6.044,40 

três reais e seis mil e quarenta e 

quarenta e cinco quatro reais e 

6 Maionese tradicional, embalagem de 250 g SOVA UNO 1,752 centavos quarenta centavos 

3,70 2.353.20 

dois mil, trezentos e 
três reais e setenta 

cinquenta e três reais 
centavos 

e vinte centavos 
7 Margarina, embalagem com soog PURO SABOR UNO 636  

21,50 3.440,00 

três mil, 
vinte e um reais e 

quatrocentos e 
 cinquenta centavos 

8 Queilo de coalho de 14  qualidade, embalagem 1kg M KG 160 quarenta  reais 

22,00 2.860,00 

rSERV 

dois mil, oitocentos e 
Queijo tipo mussarela de 1 qualidade, fatiado, embalagem vinte  e dois reais 

sessenta  reais 
9 1kg M 1 KG 130 1  

VALOR TOTAL R$: 28.083,8 

vinte e oito mil e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos 

LOTE: 04- CEREAIS  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

2,35 23.030,00 

dois reais e trinta e vinte e três mil e 

Açúcar cristal branco, embalagem com 01kg LAYSA KG 9.800 
cinco centavos trinta reais 

8,55 3.505,50 

oito reais e três mil, quinhentos e 

cinqüenta e cinco cinco reais e 

2 Amido de milho tradicional, embalagem 500g KIMIMO UNI) 410 centavos cinquenta centavos 

2,791 15.066,00 

dois reais e setenta quinze mil e sessenta 

e nove centavos e seis reais 
3 Arroz tipo 01 parbolizado, embalagem com 01kg FAZENDA KG 5.400 
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1 

3,69 }992,60 

um mil, novecentos e 
 três reais e sessenta 

noventa e dois reais e 
e nove centavos 

4 Farinha de mandioca flna, embalagem com 01kg AMARESCO KG 540 sessen ta centavos 

1.25 11.250,00 

um real e vinte e onze mil, duzentos e 
cinco centavos cinquenta reais 

5 1  Farina de milho pré cozida 500g fardo BONOMILHO PCT 9.000 
5,50 550,00 

Farinha de rosca, pacote de 1kg, deve ser integra e em 
excelente condições de consumo, sem resíduos de outros 

cinco reais e quinhentos e 

6 produtos. VITA PÃO KG 100 cinqüenta centavos cinqüenta reais 

3,89 233,40 

duzentos e trinta e 
três reais e oitenta e 

três reais e quarenta 
nove centavos 

centavos 
7 Farinha de trigo com fermento, pacote 01kg FINA KG 60 

3,89 233,40 

e trinta e 
três reais e oitenta e 

tr

duzentos

ês  rea s e quarenta 
 

i 
nove centavos 

centavos 
8 Farinha de trigo sem fermento, pacote 01 kg FINA KG 60 

4,62 3.603,60 

quatro reais e três mil, seiscentos e 

sessenta e dois três reais e sessenta 

centavos centavos 
9 Feijão de corda, tipo 1, embalagem com 01kg AMARESCO KG 780 

8,30 6.391,00 

oito reais e trinta seis mil, trezentos e 

centavos noventa e um reais 
10 Feijão mulatinho, tipo 1, embalagem com 01kg AMARESCO KG 770 

6,45 2.709,00 

seis reais e quarenta dois mil, setecentos e 

e cinco centavos nove reais 
11 Feijão preto, tipo 01 AMARESCO KG 420 

5,69 341,40 

cinco reais e trezentos e quarenta 

sessenta e nove e um reais e quarenta 

centavos centavos  
12 Goma para tapioca (fresca) LOPEZ KG 60 

2,05 43Q,S0 

quatrocentos e 44fr 
dois reais e cinco 

reais e cinquenta 
Milho para mungunzá tipo 1, embalagem em saco plástico centavos 

1 13 desoog REALEZA PCT 210 
centavos 

1 
2,79 

1785! 

dois reais e setenta 
cento e setenta e oito 

reais e cinqüenta e 
e nove centavos 

seis centavos  
14 Milho para pipoca soog fardo c/ 20 und REALEZA FARDO 64 

VALOR TOTAL itt 69.514,96 
sessenta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e seis centavos 

LOTE: 05 - BISCOITOS E MASSAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA IJNID QIJANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

4,35 45.240,00 

quarenta e cinco mil, 
quatro reais e trinta 

duzentos e quarenta 

1 Biscoito doce, tipo maisena, pacote 400g (3x1) COELHO UNO 10.400 
e cinco centavos 

 reais 
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3.49 36.29600 

três reais e trinta e seis mil, 

quarenta e nove duzentos e noventa e 

centavos seis reais 
2 Biscoito doce, tipo popular, pacote de 400g ESTRELA UNO 10.400  

1,20 5.760,00 

um real e vinte cinco mil, setecentos 

centavos e sessenta reais 
3 Biscoito ianchinho 55g PASSATEMPO UNO 4.800  

77,00 40.040,00 

setenta e sete reais 
quarenta mile 

quarenta reais 4 Biscoito salgado, sortido tipo popular, cx com 20 pct. ESTRELA CX 520 

3,95 41.080,00 

três reais e noventa quarenta e -um mil e 

5 Biscoito tipo cream cracker 400g 3x1 COELHO UNO 10.400 
e cinco centavos oitenta reais 

4,39 2.458,40 

dois mil, 

quatro reais e trinta quatrocentos e - 

e nove centavos cinqüenta e oito reais 

6 Biscoito doce tipo maria pacote 400g 3x1 COELHO UNO 560 
e quarenta centavos 

27,00 24.840,00 

vinte e quatro mil, -- 

vinte e sete reais oitocentos e quarenta 

7 Bolacha recheada, diversos sabores, cx com 48 und de sog ESTRELA CX 920 reais 

4,59 413,10 

quatro reais e 

cinquenta e nove 
quatrocentos e treze 

reais e dez centavos 

Macarrão parafuso, tipo integral, formato parafuso. 

Embalagem em saco plástico transparente hermeticamente 
- 

8 fechado de 500g ESTRELA PCT 90 icentavos 

55,00 24.200,00 - 

cinqüenta e cinco vinte e quatro mil e 

9 Macarrao tipo espaguete soog fardo c/ 20 pct BONSABO FARDO 440 
reais duzentos reais 

 

4,98 597,60 

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

cozida para preparo de mingau enriquecida com vitaminas noventa e oito e sete reais e 

e minerais. Composta por farinha de arroz, aveia, amido de centavos sessenta centavos 

10 milho, sais minerais, vitaminas, sal e aromatizantes. NESTLE UNO 120  

4,20 7,05 O 

quatro reais e vinte sete mil e cinqüenta 

1 

centavos seis reais 
11 IPã. tipo hot dog pct c/ 10 und VITA GULA PCT 1.680 

_________ 

VALOR TOTAL R$: .981.1' 

duzentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e dez centavos 

LOTE: 06 - ENLATADOS  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA liMo QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

- 

1,89 718,20 

um real e oitenta e setecentos e dezoito 

1 Ervilha em conserva em lata, 200g BONARE LT 380 
nove centavos reais e vinte centavos 

 

1.95 409.50 

um real e noventa e 
cinco centavos 

quatrocentos e nove 
 

reais e cinquenta 

centavos 2 Milho verde em conserva, embalagem lata 200g BONARE UNO 210 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

14,90 3129,00 

quatorze reais e três mil, cento e vinte 

noventa centavos e nove reais 
1 Caldo de carne ou galinha 19g cxc/ 24 und KITANO CX 210  

4,35 1618,20 

um mil, seiscentos e 
quatro reais e trinta 

dezoito reais e vinte 
e cinco centavos 

2 Catchup, frasco com 180g QUERO UNO 372 centavos 

0,801 616,00 

oitenta centavos de seiscentos e 

3 Colorifico, pacote com 100g MARATA PCT 770 real dezesseis reais 

1,95 741,00 

um real e noventa e setecentos e 

cinco centavos quarenta e um reais 
4 1 Extrato de tomate, embalagem com 340g MARATA (JND 380  

8,30 664,00 

oito reais e trinta seiscentos e sessenta 

5 Molho de mostarda, pacote com 01kg BUCATINI 1 MC 80 centavos e quatro reais 

1,10 363,00 

um real e dez trezentos e sessenta 

6 Pimenta do reino em pó, embalagem de 40g KITANO PCT 330 centavos e três reais 

0.95 560,50 

quinhentos e 
 noventa e cinco 

centavos de real 
sessenta reais e 

 
7 ISalrefinado SALMONETE KG 590 

cinquenta centavos 

2,891 6103,68 

eis mil, cento e três 
 
s 

dois reais e oitenta e 
reais e sessenta e oito 

8 Tempero líquido completo soog cx c/24 und IMPERIAL CX 2.112 
nove centavos 

centavos 

1,89 6Q4C 

seiscentos e oiten 
um real e oitenta e 

reais e quarenta 
nove centavos 

9 lVinagre branco, embalagem de 500 ml IMPERIAL 1 UNO 1 360 1 centavos 

VALOR TOTAL R$:I 14,475,7 

quatorze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos 

LOTE: 08 - SOCOS E REFRIGERANTES  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1,30 7878.00 

um real e trinta sete mil, oitocentos e 
Refrigerante 250 ml fardo com 12 und 

cola/laranja/guaraná FREVO UNO 6,060 
centavos setenta e oito reais 

6,25 6750,00 

seis reais e vinte e seis mil, setecentos e 

cinco centavos cinqüenta reais 
2 Refrigerante 21 fardo c/ 06 und caiu FREVO UNO 1.080  
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3 Sardinha, embalagem de 125g PALMEIRA UNO 80 

3,49 279,20 

três reais e 

quarenta e nove 

centavos 

duzentos e setenta e 

nove reais e vinte 

centavos 

VALOR TOTAL R$: 1.406,90 

um mil, quatrocentos e seis reais e noventa centavos 

LOTE: 07-TEMPEROS 
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6,45 ' 6966,00 

seis reais e quarenta seis mil, novecentos e 

3 Refrigerante 21 fardo c/ 06 und cola FREVO UND 1.080 
e cinco centavos sessenta e seis reais 

 

6,20 6696,00 

seis reais e vinte seis mil, seiscentos e 

centavos noventa e seis reais 

4 1 Refrigerante 21 fardo c/ 06 und laranja FREVO UND 1 1.080 
33.20 17297,20 

dezessete mil, 

trinta e três reais e duzentos e noventa e 

vinte centavos sete reais e vinte 

5 Refrigerante 350 ml (lata) fardo c/ 12 und cola/laranja FREVO FARDO 521 centavos 

1,80 24300,00 

um real e oitenta vinte e quatro mil e 

centavos trezentos reais 

6 Suco pronto, cx com 200m1 com canudinho, fardo 27 MARATA FARDO 13.500 
_____ 

VALOR TOTAL R$: 69.887,20 
sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos 

IflTP OQ - GORDURAS TRANS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA IJNID QIJANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

18,85 1131,00 

dezoito reais e 
um mil, cento e trinta - 

Azeite de oliva extra virgem, não composto, acidez máxima oitenta e cinco 
e um reais 

1 de 0,5%. Embalagem: lata de 500 ml SMART IJND 60 centavos 

94,90 6453,20 

noventa e quatro seis mil, quatrocentos 

reais e noventa e cinqüenta e três 

centavos - reais e vinte centavos 

2 Ióleo de soja pet 900 ml cx c/ 20 und SOVA 1 CX  1 68 1  

- VALOR TOTAL R$ 7.584,20 

sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos 

lr.istInhiIr'TÕ1tIvi1iIs1 

1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTA 

4,39 5.048, 

quatro reais e tnnta 
e oito reais e 

e nove centavos 

cinco mil e quarenta 

cinquenta centavos 

1 Achocolatado em pó, embalagem de 400g VIA LACTEA UND 1.150  

1.29 20.898,00 

um real e vinte e vinte mil, oitocentos e 

nove centavos noventa e oito reais 

2 Achocolatado líquido 200 ml ITALAKINI-lO IJND 16.200  

VALOR TOTAL R$:I 25,946,50 

vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinqüenta centavos 

Rua Monsenhor Coelho, 65 - Tento C - Bairro Centro - lguatu/Ceará 
CEP 63500-106 ffl~ í 

Tel.: (88) 3198-0404 1 E-mail: mrecomercialservicos@gmail.com  



MRE 
COMERCIAL E SERVIÇOS ME 

OE 

CNPJ: 30.406.1 14/0001-05 

tE: 06.7641 87-3v  

LOTE: 11-OVOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 Ovo de galinha, bandeja com 30 und AC AVES BDJA 150 

12,50 1875,00 

doze reais e 

cinqüenta centavos 

um mil, oitocentos e 

setenta e cinco reais 
 

VALOR TOTAL R$: 1.875.00 

um mil, oitocentos e setenta e cinco reais 

LOTE: 12 - DIVERSOS 

p 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

6,85 561,70 

seis reais e oitenta e 
qinttos e Adoçante líquido dietético, composto por sacria sódica e 

climatada de sódio, líquido, acondicionado em frasco de cinco centavos 
sessenta e um reais e 

200 ml ZERO CALL UNO 82 setenta centavos 

29,97 4555.44 

quatro mil, 

vinte e nove reais e quinhentos e 
VN noventa e sete cinqüenta e cinco  

centavos reais e quarenta e 

2 lBomborn tipo sonho de valsa 1 kg LACTA PCT 1 152 quatro centavos 

4,69 32923,80 

trinta e dois mil; 
quatro reais e 

novecentos e vinte é 
sessenta e nove 

três reais e oitenta 

3 Café moído fardo 250 g PURO UND 7.020 
centavos 

centavos 

4,25 1572,50 

um mil, quinhentos e 
quatro reais e vinte 

setenta e dois reais e 
Doce em tablete de 30 g, pacote com no minimo 20 und, e cinco centavos 

cinqüenta centavos 
4 embaladas individualmente CEARA PCT 370 1 

_____ 

3,00 270,00 

duzentos e setenta 
três reais 

5 Ervas parn chá diversos sabores MARATA PCT 90 reais 

8,59 2181,86 
dois mil, cento e 

oito reais e 
oitenta e um reais e 

cinqüenta e nove 
oitenta e seis 

6 Pirulito pop pctc/ Sound ARCOR PCT 254 
centavos 

 centavos 
VALOR TOTAL R$: 42.0 

quarenta e dois mil e sessenta e cinco reais e trinta centavos 

LOTE: 13 - CESTA BÁSICA  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

66,90 33450,00 

Cesta básica contendo: 05kg de arroz branco; 02kg de 

feijão; 01kg de farinha de mandioca: 01 pacote de amido sessenta e seis reais 
trinta e três mil, 

de milho: 03kg de açúcar; 01 pacote de café de 2S0g; 02 e noventa centavos 
quatrocentos e 

pacotes de macarrão tipo espaguete 500g; 01 margarina de MRE cinquenta reais 

1 500g; 01 óleo de soja 900m1 e; 02 sardinhas 135g COMERCIAL UND 500  

VALOR TOTAL R$:1 33.450,00 

trinta e três mil, quatrocentos e cinqüenta reais 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 678.403,26 (Setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e tres reais e vinte seis centavos). 

Rua Monsenhor Coelho, 65 - Terreo C - Bairro Centro - Iguatu/Ceará 
CEP 63.500-106 

Tel.: (88) 3198-0404 1 E-mail: mrecomerciatservicos@gmail.com  
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MRE 
COMERCIAL E SERVIÇOS ME 

CNPJ: 30.406.114/0001-05 
tE: 06.764 187-3 

DE 

Continuação da Proposta de Missão Velha/Ce 

PROPONENTE: E. Bernardo de Souza ME 
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Coelho, 65 C - Terreo - Centro - Iguatu/CE CEP 63500-106 

CNPJ N2:30.406.114/0001-05 
DATA DA ABERTURA: 17 DE ABRIL DE 2019 
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00hs 
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital e Contrato. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

PREGÃO PRESENCIAL N2  2019.04.03.1 
DECLARAÇÃO (SUBITEN 4.5.1) 

A Empresa E. BERNARDO DE SOUZA ME, inscrita no CNPJ sob o n9  30.406.114/0001-05, com sede à Rua Monsenhor Coelho n2  

65, Térreo c, Centro, Iguatu-Ce, fone: 88 3198 0404, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Elisangela Bernardo de 
Souza, portadora da Carteira de Identidade n°2002029017766 e CPF n°032.674.963-22, 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 N2  2019.04.03.1 

DECLARAÇÃO (SUBITEN 4.5.2) 

A Empresa E. BERNARDO DE SOUZA ME, inscrita no CNPJ sob o n2  30.406.114/0001-05, com sede à Rua Monsenhor Coelho n9  

65, Térreo c, Centro, lguatu-Ce, fone: 88 3198 0404, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Elisangela Bernardo de 
Souza, portadora da Carteira de Identidade n°2002029017766 e CPF n°032.674.963-22, 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 N2  2019.04.03.1 
DECLARAÇÃO (SUBITEN 4.5.3) 

A Empresa E. BERNARDO DE SOUZA ME, inscrita no CNPJ sob o n2  30.406.114/0001-05, com sede à Rua Monsenhor Coelho n2  
65, Térreo c, Centro, Iguatu-Ce, fone: 88 3198 0404, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Elisangela Bernardo de 
Souza, portadora da Carteira de Identidade n°2002029017766 e CPF n° 032.674.963-22, 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 q 
ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do arL32, §20, da Lei n9  8.666/93 

IGUATU/CE,I6DEABRILDE2O19 
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ELISANERNARDO DE SOUZA 
nL arde. 
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