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LA'JRAS DA MANGABEIRA/CE EM 17 DE ABRIL DE 2019 

A Prefeitura Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará. : 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n°8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bem 
como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 2019.04.03.1. 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e DE 

fielmente fomecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos véncedor(es) da presente Licitação. 

ObjõtoAquisição de géneros alimentícios destinados ao atendimento das necõssidades das diversas Secretarias e Programas Sociais  
desenvolvidos pelo Municipto de Missao Velha/CE \ \ 

lote_02_frios  

ITEM ESPECIFICAÇAO UNID QTDE MARCA V.UNIT V.TOTAL 
0001 apresentado textura macia forte de protêina e baixo teor de sódio fatiado e embalagem com 

01kg.  

kg 150 aurora 2200 3.300,00 

0002 came bovina coxão mole de primeira qualidade sem osso. kg 1.120 in natura 23,00 25.760100 
0003 carne bovina fígado inteiro congelado embalagem em filme PVC ou saco plástico 

transparente.  

kg 630 in natura 12,00 7.560,00 

0004 came moida tipo músculo ou acém de P embalagem de 01kg. kg 1.290 in natura 18,00 23.220,00 
0005 came de charque primeira qualidade. kg 220 realeza ' 26,00 5.720,00 
0006 carne suma (costela) de primeira qualidade acondicionada em embalagem primaria 

salgada, fechada hermeticamente.  

kg 420 só frios 14,00 5.880,00 

0007 1 frango abatido embalado em saco plástico. kg 2.200 Regina 8,00 17600,00 
0008 ça tipo calabresa. kg 50 sadia .' 12,00 600,00 
0009  de frango bandeja embalagem de 01kg. kg 520 Regina , 10,00 5.200,00 
0010 [peixe tilapia peixe in natura apresentação filé congelado por processo rápido de primeira 

dade embalagem em saco plástico.  

kg 80 costa sul 12,10 968,00 
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1 0011 1  polpa de frutas tipo natural sabores diversos embalagem com 01 kg. E pct 920 1 sopolpa 1 7,50 1 6900,00 
0012 salsicha a granel ka 1 360 1 sadia 1 10.00 1 3.600.00 

lote 04_cereais  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE MARCA V.UNIT V.TOTAL 
0001 açúcar ciistal branco embalagem com 01 kg. kg 9.800 layza 2,30 22.540,00 
0002 amido de milho tradicional embalagem de 500g unid 410 kimimo 

. 
700 2.870,00 

0003 arroz tipo 1 parboilizado embalagem com 01 kg. ,jçj_____ 5.400 caçarola 2,90 15,660,00 
0004 farinha de mandioca fina embalagem com 01 kg. kg 540 ki caldo 4,50 2.430,00 
0005 farinha de milho pré-cozida 5009 fardo pct 9.009 coringa , 1,20 
0006 farinha de rosca pacote de 01 kg deve ser integra e em excelente condições de consumo sem 

resíduos de outro produto.  

kg 100 yoky 5,00  

1234 0007 farinha de trigo com fermento pacote de 01 kg kg 60 finna  3,90 
0008 farinha de trigo sem fermento pacote de 01 kg kg 60 finna 3,70  
0009 feão de corda tipo 1 embalagem com 01 kg. kg 780 valioso . 4,50 3,510,00 
0010 feijão de mulatinho tipo 1 embalagem com 01 kg. kg 770 valioso 8,00 6.160,00 
0011 feuão  preto tipo 1 kg 420 ki caldo . 6,00 2.520100 
0012 goma para tapioca (fresca) kg 60 pantanal - 5,50 330,00 
0013 milho para mugunzá tipo 1 embalagem em saco plástico de 500g. pct 210 kimimo 2,00 420,00 

0014 milho para pipoca 500g fardo c/20 unid fardo 64 kimimo 44,00 2.816,00 
valor do lote: 71.012,00(setenta e um mile doze reais) 71.012,00 

rti 

lote  _05_biscoitos_e_massas  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE MARCA V.UNIT V.TOTAL 
0001 biscoito doce tipo maisena pacote 4009 (3 Xl) unid 10,400 estrela 4,20 43.680,00 
0002 biscoito doce tipo popularpacote 400g unid 10.400 estrela 3,40 35.360,00 
0003 biscoito lanchinho 559 unid 4.800 coelho 1,10 5.280,00 
0004 biscoito salgado tipo popular cx c/20 pct cx 520 estrela 69,00 35.880,00 
0005 biscoito tipo cream cracker 400g (3 X 1) unid 10.400 estrela 3,80 39.520,00 
0006 biscoito doce tipo maia pacote 400g (3 Xl) unid 560 estrela 4,20 2.352,00 
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0007 bolacharechiadadiversossaborescxcom48unidde50g cx 920 coelho 26,00 23.920,00 
0008 macarrão parafuso tipo integral formato parafuso embalagem em saco plástico transparente pct 90 estrela 4,50 405,00 

• hermeticamentefechadode500g.  

0009 macarrãotipoespaguete500gfardoc120pct fardo 440 brandini 42,00 18,480,00 
0010 niingau de arroz e aveia embalagem de 400g mistura pré-cozida para preparo de rningau unid 120 marata 4,80 576,00 

enriquecido com vitaminas e minerais cõmposta por farinha de arroz aveia amido de milho sais 
mineraisvitaminassalearomatizante.  

0011 pãotipohotdogpctc/10unid. pct 1.680 dacasa 3,80 6384,00 
valor dolote:211 .837,00(duzentoseonzemiloitocentosetrintaesetereais)  211.837,00 

valor total dà proposta:R$: 390.357,00(trezentos e noventa mil trezentos e cinqüenta e sete reais) 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL E CONTRATO 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, 

Data e hora 17 de Abril de 2019 as 09:00horas 
Empresa: Francinaldo Silva Mendonça— ME 
CNPJ: 08.263.335/0001.04: FlC: 06.198.303-9 

Endereço: R Vicente Favela n°210 Bairro Cruzeiro Lavras da Mangabeira— CE 
telefone:088 97637982 
Banco do Brasil agencia. 0940-7 conta 18.384-9 
Representada por: Francinaldo Silva Mendonça 
Cargo proprietário: RG : 37.314.038.1 eCPF403.756.683-49 
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A EMPRESA FRANCINALDO SILVA MENDONÇA - ME inscrita no CNPJ 08.263.335/0001.04 com sede na rua Vicente Favela n° 210 Bairro Cruzeiro 
Lavras da Mangabeira -. CE por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 40  da Lei n° 
10.520/2002 e para os fins do PROCESSO LICITATÕRIO, na modalidade PREGAO PRESENCIAL N°2019.04.03.1, DECLARA expressaménte que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

A EMPRESA FRANCINALDO SILVA MENDONÇA.- ME inscrita no CNPJ 08.263.335/0001.04 com sede na rua Vicente Favela n° 210 Bairro Cruzeiro Lavras 
da Mangabeira - CE/ DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Missão DE 
Velha/CE, que tem pleno conhecimento de todos osi parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua 
proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. (.0 

A EMPRESA FRANCINALDO SILVA MENDONÇA - ME inscrita no CNPJ 08.263.335/0001.04 com sede na rua Vicente Favela n° 210 Bairro Cruzeiro Lavras ( 
da Mangabeira - ÇE/ DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Missão Velha 
ICE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

A EMPRESA FRANCINALDO SILVA MENDONÇA .- ME inscrita no CNPJ 08.263.335/0001.04 com sede na rua Vicente Favela n° 210 Bairro Cruzeiro Lavras JN1Ç',PP" 
da Mangabeira - CE/ DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Missão Velha 
ICE, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem 
assim que ficamos dentes da obrigatoriedade de declarar ocorrências pôsteriores, nos termos do art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão 
da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

A EMPRESA FRANCINALDO SILVA MENDONÇA - ME inscrita no CNPJ 08.263.335/0001.04 com sede na rua Vicente Favela n° 210 Bairro Cruzeiro Lavras 
da Mangabeira - CE/ por intermédio de seu represántante legal, FRANCINALDO SILVA MENDONÇA, portadora da Cédula de Identidade n° 37.314.038-1, e 
no CPF n° 403.756.663-49/DECLARA, para todos os fins de direito, especificamente pará participação do processo admini&rativo de licitação na modalidade 
de PREGAO PRESENCIAL N°2019.04.03.1, junto ao Município de Missão Velha ICE, que a empresa licitante esta sob o regime de microernpresa ou empresa 
de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar na. 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n°147, de 07 de Agosto de 
2014, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte 

Lavras da Mangabeira - CE em 16 de Abril de 2019 
. 

Reconhiço .. .'.VTEpTIÇIDAO a 

CARTÕ RIO  

ERRER FRANCINALDO SILVA MENDONÇA Dou fé LAVRAS DAMANGABEIRA-CE 
403.756.683-49: CARGO: proprietário 
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