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Livio C. de Oliveira Araújo - ME 
CNPJ: 21314.367/0001 -50 E: 06429.657 -1 

Bairro Lagoa Seca- Juazeiro do Norte- CE - CEP: 63.040 -015 
Contato: (88) 351 2-6272 - (88) 9 9603 - 5521 

Rua: Expedito Leandro de Sousa N° 82 

2 
Email: lcfcomercioeservicos@gmaíl.00m  COMÉRCIO E SERVIÇOS 

rjyr - 
(4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA/CE 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N°: 2019.04.03.1 

DATA E HORA DEABERTURA: 17/04/2019 AS 09:OOHS 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os do lei n2  8.666/93 e lei n9 

10.520/2002, bem como ás clausulas e condições do modalidade Pregão n0 2019.04.03.1 

Declaramos ainda, que não ocorreu foto que nos impeça de participar do mencionada licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos 

vencedor(es) do presente licitação. 

OBJETO: Aquisição de gêneros olimenticios destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias e 

Programas Sociais desenvolvidos pelo Município de Missão Velho/CE, conforme especifico çães contidas nos anexos deste 

Edital. 

£s.. . 

LIVIO CESAR DE OLIVEIRA ARA UJO -ME - (LCF COMERCIO E SER VICOES - ME) 

I.E : 06.429657-1 CNPJ: 21.314.367/0001-50 

ENDEREÇO : RUA EXPEDITO LEANDRO DE SOUSA N 82 - BAIRRO: LAGOA SECA - JUAZEIRO DO NORTE - CE 

1FI ç rAy. ml 71ÇÇ  '707 JQQRQ ,1n Rk44i1 lrfrnmprrinpçprviroç(ãlornail.com  

Lote: 04 - Cereoís  

VALOR VALOR 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. MARCA UNID 

UNITARIO TOTAL 

2,85 R$ 27.930,00 

vinte e sete mil, 
Açúcar cristal branco, embalagem com 01 kg 9.800 estrela kg dois reais e oitenta 

novecentos e trinta 
e cinco centavos 

reais 

8,96 R$ 3.673,60 

três mil, seiscentos e Amido de milho tradicional, embalagem 
maisena und 2 

soOg 
410 oito reais e noventa 

setenta e três reais e 
e seis centavos 

sessenta centavos 

2,91 R$ 15.714,00 

dois reais e noventa 
quinze mil, Arroz tipo 01 parabalizada, embalagem com 

5.400 camil kg 
01 kg setecentos e 

e um centavos 
quatorze reais 

R$ 5,00 R$ 2.700,00 

dois mil e setecentos 4 Farinha de mandioca fino, embalagem com 01 kg 540 goztosa kg 
cinco reais 

reais 

1,45 R$ 13.050,00 

um real e quarenta treze mil e cinquenta 5 Farinha de milho pré cozida 500g fardo 9.000 bommilha pct 

e cinco centavos reais 

5,45 R$ 545,00 

Farinha de rosca, pacote dei kg, deve ser cinco reais e quinhentos e 

6 integra e em excelente condições de 100 yoki kg 
quarenta e cinco quarenta e cinco 

consuma, sem resíduas de outros produtos - centavos reais 
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Livo C. de Ove3ra Araújo - ME 

4t " Bairro O 
Contato: (88) 3512-6272 -(88)99603- 5521 

coti ÉRCIO E SERVIÇOS Ernail: lcfcomercioeservicos@gmail.Com  
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P5 4,20 P5 252,00 

quatro reais e vinte duzentos e cinquenta 7 Farinha de trigo com fermento, pacote 01 kg 60 dona benta kg 

centavos e dois reais 

AS • 4,28 AS 256,80 

duzentos e cinquento 8 
Farinha de trigo sem fermento, pacote 01 

60 dono bento kg 
kg. quotro reais e vinte 

e seis reais e oitento 
e oito centavos 

centavos 

p5 4,60 AS 3588,00 

quotro reais e três mil, quinhentos e 
Feijão de cordo, tipo 1, embologem com 01 

780 goztoso kg 
kg 

sessenta centavos oitento e oito reais 

AS - 8,30 AS 6.391,00 

10 
Feijão mulotinho, tipo 1, emboiogem com 01 

770 goztoso kg oito reais e trinto seis mil, trezentos e 
kg 

centavos novento e um reais 

P5 6,48 AS 2.721,60 

seis reais e dois mil, setecentos e 
11 Feijão preto, tipo 01 420 goztoso kg 

quorento e oito vinte e um reais e 

centavos sessenta centavos 

As 5,71 AS 342,60 

cinco reais e trezentos e quorento 
12 Gomo poro topioco (fresco) 60 lopes kg 

setento e um e dois reais e 

centavos sessenta centavos 

AS 2,08 AS 436,80 

qu0tr0cent05 e trinto Milho poro mungunzá tipo 1, embologem 
13 

em soco plástico de 500g 
210 goztoso pct dois reais e oito 

e seis reais e oitento 
centavos 

centavos 

p5 2,84 AS 181,76 

dois reais e oitento 
cento e oitenta e um 

14 Milho poro pipoco soogJordo c/20 und 64 yoki fordo 
reais e setento e seis 

e quotro centavos 
centavos 

VALOR TOTAL LOTE4 AS 77.783,16  

setenta e sete mil, setecentos e oitento e três reais e dezesseis centavos 

t. 

('o 



9 
Livio C. de Oliveira Araújo - ME 

CNPJ: 21314.367/0001 -50 E: 06.429.657-1 

-4~ 
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Rua: Expedito Leandro de Sonsa N°62 

é k 

Bairro Lagoa Soca - Juazeiro do Norte- CE - CEP: 63.0495 

_____ 

Contato: (88) 3512-6272 -(88)9 9603- 5521 

coMÉRcIO E SERVIÇOS Ernail: lctcomercioeservicos@gn1ail.COm  

Lote :05 - Biscoitos e Massos 

VALOR VALOR 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. MARCA UNIU 
UNITÁRIO TOTAL 

AS 4,70 AS 48.880,00 

quarenta e oito mil, 
Biscoito doce, tipo maisena, pacote 400 g (3x1) 10.400 pellogio und quatro reais e 

oitocentos e oitenta 
setenta centavos 

reais 

AS , 3,68 As 38.272,00 

trinta e oito mil, 
2 Biscoito doce, tipo popular, pacote de 4000 10.400 peliagio und três reais e sessenta 

duzentos e setenta e 
e oito centavos 

dois reais 

AS 1,30 As 6.240,00 

um real e trinta seis mil, duzentos e 
3 Biscoito lonchinho 55g 4.800 estrela vnd 

, 

centavos quarenta reais 

- AS 77,00 A$ 40.040,00 

quarenta mil e Biscoito sal godo, sortido tipo populor, cx com 20 
520 peilogio cx 

pct. setenta e sete reais 
quoreflto reais 

AS ' 4,15 AS 43.160,00 

quarenta e três mil, 
5 Biscoito tipo creom crocker 400g 3x1 10.400 peliagio und quatro reais e 

cento e sessenta 
quinze centavos 

reais 

AS 4,68 A$ 2.620,80 

quatro reais e dois mil, seiscentos e 

vinte reais e oitenta 6 Biscoito doce tipo mo rio pacote 400g 3x1 560 pellagio und 
sessenta e oito 

centavos centavos 

AS . 27,10 AS 24.932,00 

vinte e sete reais e 
vinte e quatro mil, 

Bolacha recheoda, diversos sabores, cx com 48 
920 estreio cx 

und de 50g dez centavos 
novecentos e trinta e 

dois reais 

AS 4,65 AS 418,50 

Macarrão porofuso, tipo integroi, formota quatro reais e quatrocentos e 

8 poro/uso. Embaiogem em soca! plástico 90 estrelo pct 
sessenta e cinco dezoito reais e 

transparente hermeticamente/echodo de 5009 
centavos cinquenta centavos 

AS 55,53 AS 24.433,20 

vinte e quatro mil, 

9 Mocorrão tipo espaguete 500g/arda d 20 pct 440 estrela fardo cinquenta e cinco 
quatrocentos e trinta 

reais e cinquenta e 
e três reais e vinte 

três centavos 
centavos 

AS 4,98 R$ 597,60 

Mingou de Arroz e Aveia. Embalagem de 4009, 

mistura pré-cozido poro! preparo de mingou quatro reais e quinhentos e 
10 enriquecido com vitominas e minerais, composta 120 und 

novento e oito noventa e sete reais 
por/farinha de orror, aveia, amido de milho, sais 

centavos e sessenta centavos 
minerois, vitaminas, sai e / aromatizantes. 
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CNPJ: 21.314,36710001 -50 IE: 06.429.657-1  
Rua: Expedito Leandro de Sousa N 82 
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Bairro Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE - CEP: 63.040 -0 

01,  Contato: (88) 3512-6272 -(88) 99603 .5521 

COMÉRCIO E SERVIÇOS Ernail: cfcomercioesetvícos@gmail.COm  

11 Pão tipo hat dog per dia und. 1.680 tradicional pct 

R$ 4,20 R$ 7.056,00 

quatro reais e vinte 

centavos 

sete mil e cinquenta 

e seis reais 

VALOR TOTAL LOTE5 R$ 236.650,10 

duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e dez centavos 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA. R$ 314.433,26 

trezentos e qvatorze mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a cantor do recebimento (conforme edital e seus anexos) 

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias a cantar do recebimento do Ordem de Compra - (conforme edital e seus anexos) 

GARANTIA DOS PRODUTOS: (conforme edital e seus anexos) 

Declara çãa poro as devidos fins que nas preços oferecidas estão incluídas todos as custos necessárias para a atendimento do objeta desta 

licitação bem coma, todas as impostas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento 

de pessoalfarnecimento de mão de abra especializada e quaisquer outras custas au despesas, inclusive margem de lucro, que incidam au 

venham a incidir direta au indiretamente sabre afarnecimenta das produtos, constantes do proposta, abrangeda assim, todas os custas 

materiais e serviços necessárias ao fornecimento das produtos em perfeitos candiçães de e a manutenção destas condições durante a 

prazo de contrata. 

* Declaramos que atendemos aos requisitas do art 3'da lei camplementar n' 123/2006, casa queira valer-seda tratamento diferenciado 

conferida às micraem presas e ás empresas de pequena parte pela lei referida. 

Declaramos estar de plena acardo com todas as candiçães estabelecidas na Edital do licita çãa e seus anexas. 

Atenciasamente 

v 
Juozeiro do Narte/CE: 17 de abril de 2019 

LIVIO CÉSAR DE OLIVEIRA ARA UJO 

Empresário 

RG: 2004002046729 SSPCE 

CPF: 645.952503-04 / 
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COMÉRCIO E SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPALQLMISSÃOVELHA/CE. 

gsacto_dofeacá 

Ereg&o_ftesericial n°2019.04.03.1 

Dota: 17/04/2019 AS 09:00H5 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias e 

Programas Sociais desenvolvidos pelo Município de Missão Velha/CE, conforme especificações contidas nos anexos 

deste Edital. 

A EMPRESA LIVIO CESAR DE OLIVEIRA ARAUJO - ME, INSCRITA NO CNPJ: 27.374.367/0007-50, SEDIADA A RUA 
EXPEDITO LEANDRO DE SOUSA N°82, BAIRRO LAGOA SECA - JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMEDIO DE 
SEU PROPRIETÁRIO O SR. LÍVIO CÉSAR DE OLIVEIRA ARAÚJO, RG: 2004002046729 SSP/CE, CPF: 645.952.503-04, 

DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO 

LICITATÓRIO N°2019.04.03.1, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DEMISSÃO VELHA ICE, OUE: 

• Sob as penas da lei)  cumprir plenamente os requisitos de habilitação para participa ção do Pregão ti 

2019.04.03.1, conforme estabelecido no Inc VII, do Art 4° datei 10.520, dei 7 de julho de 2002. 
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei. 

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

processo licitatório N.°  2019.04.03.1, junto ao Município de MISSAQYELFWCE, que, em cumprimento ao 

estabelecido no 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 iS (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. 
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei. 

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

processo licitatário, junto ao Município de MISSÃO_VELHALCE, que concorda integralmente com os termos deste 

edital e seus anexos; 
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei. 

• Sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para 
participar no presente certame licitatário, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores, 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. 

• Que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos/bens a serem 

ofertados no presente certame licitatário, e que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes 

neste edital. 
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

• DECLARA ainda, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser Microem presa, nos termos da 

legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 40  do art. 30  da Lei Complementar n° 

123/2006. 
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Livio César de øliveirciAraújo 
Empresdrio 
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- 

CPF: 645.952.503-04 

a 


