
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° 2017.10.23.1. 

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 combustível destinado ao atendimento das necessidades da frota 
de veículos pertencente às Secretarias de Educação e Saúde do Município de Farias Brito/CE, 
conforme especificações apresentadas abaixo. 
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Lote: Lote 1 - Gasolina Comum 
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 Gasolina comum L 12000 3 9 98 47.760 9 00 

Total: 47.760 900 

Valor Total da Proposta: R$ 47.760,00 (quarenta e sete mil setecentos e sessenta reais) 

Proponente: FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA - EPP 
Endereço: Rua da Independência, n° 126, Centro, Farias Brito - CE 
CNPJ: 04.245.381/0001-20 
Data da Abertura: 07 de Novembro de 2017. 
Horário de Abertura: 09:00 horas 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Farias Brito/CE, 06 de Novembro de 2017 
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DECLARAÇÃO 1 (SUBITEM 4.5.1) 

FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA - EPP, estabelecida na Rua da 
Independência, n° 126, Centro, Farias Brito - CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 04.245.3 8 1/0001-
20, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo 
licitatório, Pregão O  2017.10.23.1, 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 licitatório 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 - Ceará, 06 de Novembro de 2017. 
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DECLARAÇÃO II (SUBITEM 4.5.2) 

FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA - EPP, estabelecida na Rua da 
Independência, no  126, Centro, Farias Brito - CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 04.245.381/0001-
20, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo 
licitatório, Pregão O  2017.10.23.1, 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 - Ceará, 06 de Novembro de 2017. 
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DECLARAÇÃO iii (SUBITEM 4.5.3) 

FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA - EPP, estabelecida na Rua da 
Independência, n° 126, Centro, Farias Brito - CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 04.245.381/0001-
20, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo 
licitatório, Pregão O  2017.10.23.1, 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 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 - Ceará, 06 de Novembro de 2017. 
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