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P. FERREIRA DOS SANTOS - ME 

CNPJ: 19.642.422/0001-60 

RUA MARIA EDNA DO NASCIMENTO, 57 BAIRRO DO ROSARIO BARBALHA-CE 

A Prefeitura Municipal de MISSÃO VELHA/CE Comissão Permanente de Licitação 

Objeto: AquisIção de géneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias e Programas Sociais desenvolvidoi)tak 
de Missão Velha/CE 

Atraves do presente declaramos Inteira submissão aos ditames Lei n2 10.520, de 17 de setembr de 2002, subsidiada pela lei fl2 8.666/93 e suas posteriores 
alterações e, ás clausulas e condlç8es prevestas neste PREGÃO PRESENCIAL N 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. 

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições 

estabelecIdas para esta licitação e que nos preços já estão incluídos fretes, seguros e os demais encargos sociais. 

Declaramos que nos produtos cotados atendem a todas as especificações do Anexo 1 deste edital.e que Nos preçso cotado já estão inciuldas eventuais vantagens 
e/ou obatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhista, previdenciarios, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamento e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

declaro ainda que me comprometo em efetuar a entrega dos equipamentos e materiais na sede do município, devldamente instalado, sob pena de desclassificação e 
penalização 

ITE 'OTE -08 SUCOS E REFRIGERANTES 

ITEivi DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UND QTD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
Refrigerante 250m1 fardo com 12 unidade cola, larahj,. 

guaranar 
lndaia Und 6060 R$ 1,30 

- 

.R$ -7.878,00 

2 Refrigerante 2 lt fardo com 6 unidade caju São Geraldo Und 1080 R$ 6,50 R$ 7.020,00 

3 Refrigerante 2 It fardo com 6 unidade cola lndaia Und 1080 R$ 6,50 R$ 7.020,00 

4 Refrigerante 2 It fardo com 6 unidade laranja lndaia Und 1080 R$ - 6,20 R$ 6.696,00 

5 Refrigerante 350m1 lara fardo com 12 und cola e laranja Schim Fd 521 R$ - 33,00 R$ 17.193,00 

6 Suco pronto cx com 200 ml com canudo fardo com 27 Maratá Fd 13500 R$ 1,90 R$ 25.650,00 

VALOR TOTAL DO LOTE     R$ 71.457,00 

setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais 

ITENS LOTE -10 ACHOCOLATADOS 

ITEM 1  DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UND QTD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 JAchocolatado em pó embalagem de 400gr IMaratá ILInci 11150 1 R$ 6,30 R$ 7.245,00 

2 JAchocolatado liquido 200m1 IMarajuara JUnd 116200 1 R$ 1,50 R$ 24.300,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 31.545,00 

trin q  um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais 

Ca, is seja adjudicado o objeto da iicitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação e para 

esse fim fornecemos os seguintes dados: 

P. FERREIRA DOS SANTOS - ME CNPJ: 19.642.422/0001-60 

RUA MARIA EDNA DO NASCIMENTO, 57 BAIRRO DO ROSARIO BARBALHA-CE 

DATA DE ABERTURA:17/04/2019 HORARIO DE ABERTURA:09:00 HS 

Prazo de Entrega: Conforme Edital VALIDADE DA PROPOSTA:60 DIAS Forma de Pagamento: Conforme Edital 

BARBALHA 16.04.2019 

9fn rirrIe 
PEDRO FERREIRA DOS SANTOS - ME 

CNPJ: 19.642.442-0001-60 
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P. FERREIRA DOS SANTOS - ME 
CNPJ: 19.642.422/0001-60 44'  

RUA MARIA EDNA DO NASCIMENTO, 57 BAIRRO DO ROSARIO BARBALHA-CE (ê_14 
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PARA PREFEIIURA MUNICIPAL DE MISSÃO VEUIA/CE. 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE MODALIDADE PREÇÃO PRESENCIAL N° 2019.04.03.1 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS PRODUTOS/BENS 
A empresa P. FERREIRA DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ: 19.642.422/0001-60, sediada á RUA MARIA 

EDNA DO NASCIMENTO, 57 BAIRRO DO ROSARIO BARBALHA-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 requlsitos constantes neste edita l.Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma apresente, sob as penas da 
Lei. 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E cONcORDArICIA-coM OIDITAL 

A empresa P. FERREIRA DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ: 19.642.422/0001-60, sediada á RUA MARIA EDNA DO 
NASCIMENTO, 57 BAIRRO DO ROSARIO BARBALHA-CEDECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para 
fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de MISSÃO VELHA/CE, que atende a todas as exigências requeridas 
para habilitação na PREGÃO PRESENCIAL N9 2019.04.03.1 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao 
atendimento das necessidades -das diversas Secretarias e -Programas Sociais -desenvolvidos pelo Município, de Missão 
Velha/cÉ. se  submete, de pleno acordo; a todos os termos e cõndíçOes previstas no instrumento convãcatório. Peló que, por ser 
a expressão da verdade, firma apresente, sob as penas da Lei. 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES E IDONEIDADE 
A empresa P. FERREIRA DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ: 19.642.422/0001-60, sediada á RUA 

MARIA -EDNA -DO NASCIMENTO, 57 BAIRRO DO ROSARIG -BARBALHA-C-E -DECLARA, para •os devidos fins de direito, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de MISSÃO VELHA/a, sob as penalidades cabíveis, 
que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, e 
declaro, sob as penas da Lei, que não foi considerada lnidónea por nenhum árgào da administração Publica, bem assim que 
ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §29, da Lei n.2  8.666/93.Pelo que, 
por ser a expressão da verdade, firma apresente, sob as penas da Lei. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 
Eu PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que A 

empresa P. FERREIRA DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ: 19.642.422/0001-60, sediada á RUA MARIA EDNA DO NASCIMENTO, 
57 BAIRRO DO ROSARIO BARBALHA-CE DECLARA cumpre com o disposto na Lei federal n9  9.854, de 27/10/1999, publicada no 
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 72,  as Constituição federal de 05/10/1998.0 Art. 72,  inciso XXXIII da Constituição 
Federal: "Proibido trabalho -noturno, .perigoso ou-insalubre, aos menorà de dezoito-anos e-de qualquer trabalho-a menor de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.". Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma 
apresente, sob as penas da Lei. 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
A empresa P. FERREIRA DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ: 19.642.422/0001-60, sediada á RUA 

-MARIA EDNA DO NASCIMENTO, 57 .BAIRRODO ROSARIO BARBALHA-CE intermédio do seu proprietário PEDRO -FERREIRA DOS 
SANTOS DECLARA, para os fins -do disposto na lei complementar ti2  123/2006, sob as sanções administrativas cabfueis e sob as 
penas da lei, que está empresa, na presente data, enquadra-se como microempresa. Declaro ainda que a empresa não tem 
nenhum impedimento e está excluída das vedações constantes do § 42 do art. 32  da lei complementar 1.2.3/2006. Pelo que, por 
ser a expressão da verdade, firma apresente, sob as penas da Lei. 
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BARBALHA/CE 16/04/2019
,- 

PEDRO FERREIRA DOS SANTOS -ME / J CNPJ: 19.642442-0001-60 


