
PROPOSTA DE PREÇOS 

A Prefeitura Municipal de Missão Velha. Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira tubmlssâo aos preceitos legais em vigor, especlalm os da Lei n°8.666193 e Lei n°10.520/2002. bem corno às 

cláusulas e condições da modalidade Pregão n°2019.04.031. 

Declaramos ainda, que não ocorreu lato que nos Impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especincanos no Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente 

Licitação. 

Declaramos ainda que, nos valores apresentados acima, estão inclusos iodos os ln%ueos, encargos trabailuislas, previdenciárfos, fiscais e comerciais, tacas, 

fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam Incidir sobre o fornecimento licitado, Inclusive a maegem de lucro e que 

tem o pleno conbecisaento, aceitação e cumpriei todas as obelgaçâes contldaa no anexo 1 - Tenno de Referência deste edital. 

Objeto: Aquisição de gêneros alimenticlos destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias e Programas Sociais 

desenvolvidos pelo Município de Missão Velha/CE, conforme especificações apresentadas no abaixo. 
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reais 
centavos 
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oitenta centavos 
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- Maça, nuto de tamanho médio, com guauu 
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características integras e de primeira 114 
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VALOR TOTAL DO LOTE 02 48300,69 

quarenta e oito mil e quinhentoa reais e sessenta e oito centavos 

quarenta e oito mn e quinhentos reais e sessenta e oito 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA 48300,68 centavos 
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Banco: Brasil Agência: 0122'8 Conta Corrente: 18.122'8 
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Hotsirio de Abertura às 09:oohs 

Prazo de Entrega Confonsie Edital e Contrato. 
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MERCÁDINHO ROMÉRIO EADSONLTDA 
Rua: Monte Libano, 560 Mondubins roflalezalCE 

CNP1: 12.782.323/0001-63 CCF: 06.753.799-5 
Ensail: micheI1eanapoIiana33iWhotmaiL com 7e1:(88) 99735.1333 

Rua: Monte Ubano,560, Mondubim Fortaleza/CE 



MERCADINIIO ROMÉR10 ZADSONLTDA 
flua: Monte Líbano, 560 Mondubina roflalezafCt 

CNP1: 12.782.323/0001-63 cor: 06.753.799-5 
Esnaíl: zniche1Ieanapoliana33hotmaiL com rel:(88) 99735.1333 

ilidade da Proposta 60 (sessenta) dias. 

empresa MERCADINIIO ROMÉRIO &ADSON - LTDA. CNPJ na 12782.323/0001-63 e CGF os 06.753799-5, sediada à nas Monte Libano, 560. Mondubim-
realeza - Cli, DECLARA, sob as penas da lei, pan lodos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente pan fazer prova em processo Ilcitatórlo 
2019.04.03.1, junto ao Mssnlciplo de MISSÃO VELHA, Estado do Ceará, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

abilitação constantes do instrumento convocasário; (2) que tem pleno conhecimento de lodosos parâmetros e elementos do Edital e do objeto a ter 

antratado no presente certame licisasárlo; (3) e que sua proposta de preços atende Integralmente aos requisltot constantes neste Edstal. 

Empresa MERCAOINHO ROMÉRIO &ADSON- LIDA, CNPj nt 12.782.323/0001-63 e CGF as5  06.753799-5, sedlada á rua Monle Libano, 560, 

ondubim- Foetaleza - CE, Estado do Ceará • DECLARA, sob as penas da lei. pan os devldot fins de participação no Pregão Presencial n°2019.04.03.1. 

je Cem pleno ronberl,aeneo e roncordãnda Inlegral como Edital eseusaaeaos 

signatário da presente, em nome da proponente declara pan todos os fins de direIto, a Ine,dsténcia de talos supen'enlenles inspedsllvot da qualificação 

a que comprometam a idoneidade da proponessie nos teeraos do srtigo 32, parágrafo 2' e artigo 97 da Les n° 0.666, de 21 de junho de 1993, e~ 

F0RTAL,EZA/yE ABRIL DE 2019 

FRANCISCO ROMÉRIO PEREIRA GERMANO 

DE 

taitulonte libano$6O, Mondubim çc.rtaleta/CE 


