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PROPOSTA DE PRECO 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, 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° 2016.12.01.2. 

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. 

OIiieto: Aquisição de combustíveis e derivados de petróleo destinados ao atendimento1.  
das necessidades da frota de veículos pertencente ao Município de Farias Brito/CE, conforme 
especificações apresentadas abaixo. 

Lote 01 - Gasolina comum 
Item Especificação 	- Unid. J Qtde. Marca Valor or Total1 
000  1 Gasolina comum L 70100 J 	BR 3 5 63J 254.463,00 

Total: 254.463,00 

Valor Total da Proposta: R$ 254.463,00 (duzentos e cinqüenta e quatro mil e quatrocentos e 
sessenta e três reais) 

Proponente: FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA 
Endereço: Rua da Independência, n° 126, Centro, Farias Brito/CE. 
CNPJ: 04.245.381/0001-20 
Data da Abertura: 16 de Dmbro de 2016 
Horário de Abertura: 09:00 horas 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Farias Brito/CE, 16 de Dezembro de 2016. 
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DECLARAÇÃO 1 (SUBITEM 4.6.1) 
Pregão n° 2016.12.01.2 

FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA, com endereço na Rua da Independência, 
no  126, Centro, Farias Brito/CE, inscrita no CNPJ n° 04.245.381/0001-20, DECLARA, para os 
devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município 
de Farias Brito/CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos 
produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatóno e que sua proposta atende 
integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

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

Farias Brito/CE, 15 de Dezembro de 2016. 
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DECLARAÇÃO II (SUBITEM 4.6.2) 
Pregão n° 2016.12.01.2 

FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA, com endereço na Rua da Independência, 
no  126, Centro, Farias Brito/CE, inscrita no CNPJ n° 04.245.381/0001-20 5  DECLARA, para os 
devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município 
de Farias Brito/CE, 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. 

Farias Brito/CE, 15 de Dezembro de 2016. 
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DECLARAÇÃO iii (SUBITEM 4.6.3) 
Pregão n° 2016.12.01.2 

FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA, com endereço na Rua da Independência, 

no  126, Centro, Farias Brito/CE, inscrita no CNPJ n° 04.245.381/0001-20, DECLARA, para os 

devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município 
de Farias Brito/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente 
impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatóno, bem assim que 
ficamos cientes 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. 

Farias Brito/CE, 15 de Dezembro de 2016. 
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PROPOSTA 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente 
os da Lei n°  8.666193 e Lei n°  1 0.520/2002, bem como às cláusulas e condições da 
modalidade Pregão n°  2016.12.01.2. 
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: Aquisição de combustíveis e derivados de petróleo destinados ao atendimento 
das necessidades da frota de veículos pertencente ao Município de Farias Brito/CE, 
conforme especificações apresentadas abaixo. 

E nfø fl2 - Õkn flisI comum 

Item Especificação 11 id. Qtde. Marca Valor Valor Total 
unitário  

0001 Óleo diesel comum L _367900 SPII 3,09 1 . 1 36.81 1 ,OO 
- 	Total: _j136.811,j 

Lota 03 - Óleo Diesel BSIO 
_Especificação 	 Unid. 	Qtde. 	Marca_Valor Item 	

unitário 	1 	Valor Total ___________ 
[Oiõtõleo diesel 	 õ   L 	115500 	 361.515 3 00 1  

Total:j  

Lote 04 - Lubrificantes 

Item1 	 Especificação 

k&i_ArI _AmhsInm_ fl_Iitrr 

UicL

Lt 
de. 1 	Marca 

M fl 	 7A 	
unitário Valor Total 

P  7( 

embalagem 	litro   
0002 Óleo lubrificante pifricicieta_( motor 4_ tempo _

UND 	96 	_ MOiI 	 _1i764:4 

f003 óleo lubrificante 	
560 	Texaco 	20 10 	_11.2OO,O 

1,0004 1 Óleo lubrificante para motor a diesel (15W0 
j!ge!!L! ..litro  

ciô 	lubrificante para caixa de marcha_(SAE 90 
embalagem _ 20 litros 	 BALDE 	94 	 hell_245,71 	23.096,74 

embalagem 20 litros 	 BALDE 	18 	Speed1_269,34847J __ 	1 
0006 óleo lubrificante para caixa de marcha (SAE-140) BALDE 

	2T5  

__ 	

272,25  embalagem 2Ohtros   
'wIlli~u 'w111 	_OPLLJ 	 ! 	_UUIUD 1 _luz U , 	1.U2L49 

0008 Graxa lubrificante para rolamento embalagem 1 A ID 
	5 	 1 7 	4 1 90 kg 	 ena 	, 	. 

Lqçp9 Óleolubnficantepara"frek 	 ii! 	 Hitedi 1 	11,47_1.319,0 
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5(00  ml 
001o • óleo THF embalagem 20 litros 	 1 BALDE 	21 	Lubrax 	300,8 6.016,60 

0011 Óleo hidráulico embala em 20 litros 	 BALDE 	55 1,S eed 	175,3 
75460933 

Valor Total da Proposta: R$ 1 .573.786,33 (HUM MILHÃO QUINHENTOS E SETENTA E 
TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) 

Data da Abertura: 1611212016 
Horário de Abertura: 09:OOH 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Farias Brito-Ceará, 16 de Dezembro de 2016. 
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DFC A-Rt&ÇA-Q I- (SUBLTEM. 4&i 
Pregão n° 2016.12.01.2 

POSTO FARIAS BRITO LTDA, CNIPJ N° 07.580.772/0001-99, COM 
ENDEREÇO NA RUA DA INDEPENDÊNCIA, 243-, CENTRO, FARIAS BRITO-
CE, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova 
em processo licitatório, junto ao Município de Farias Brito/CE, que tem pleno 
conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem 
ofertados no presente certame licítatório e que sua proposta atende integralmente 
aos requisitos- constantes- neste-  éditáí. 

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

FARIAS BRITO CE, 14 DE DEZEMBRO DE 2016. 
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DECLARAÇÃO II (SUBITEM 442 
Pregão n° 2016.12.01.2 

POSTO FARIAS BRITO LTDA, CNPJ N° 07.580.772/0001-99, COM 
ENDEREÇO NA RUA   243, CENTRO,   - 
CE, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova 
em processo licitatório, junto ao Município de Farias Brito/CE, que concorda 
integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a p 	sob as 
penas da Lei. 

FARIAS BRITO - CE, 14 DE DEZEMBRO DE 2016. 
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DECLARAÇÃQ in X-SU-BIT- 41-613) 
Pregão n° 201612.01.2 

POSTO FARIAS BRITO LTDA, CNPJ N° 07.580.772/0001-99, 
COM ENDEREÇO NA RUA DA INDEPENDÊNCIA, 243, CENTRO, FARIAS BRITO 
. . CE, DECLARA, para os devidos fins de direito, escia1rnent e para fm  prova 
em processo licitatorio, junto ao Município de Farias Brito/CE, sob as penalidades 
cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação 

,.« para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do arL32, §2°, da 
Lei n.0 8.666/93. 

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

FARIAS BRITO CE,. 14 DE DEZEMBRO DE 2016. 
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