
ITEM ESPECIFICAÇÃO IJND QTDE MARCA/M 
ODEIO  

VI UNIT VL.TOTAL 

01 Tablete(memoria RAM 1G13: tela und 60 Multilaser/ 899,00 53.940900 
tamanho mínimo de 9 e máximo NB 247 
de 10.1", Armazenamento interno: 
mínimo de 16G13, com slot par 
cartão de memoria padrão Micro SD 
até 	64 	GB: 	conexões 	Wi-FI 	e 
bluetooth versão 4.0 	ou superior 

integradas 	ao 	equipamentos: 
Câmera traseira: resolução mínima 
de 5MP: câmera frontal: resolução 

de 	1.2Mp: 	Sistema 	operacional: 

androld 4.4 português ou versão 
superior em português: e com as 
demais espedficações /ontidas no 
Termo de Referencia) V __________ 

TOTAL 53.940,00 1' 

soluções em informática 

Assistência técnica em impressoras e computadores 
Vendas e Suprimentos ( DE Ve 

4,  

ANEXO III 

PROPOSTA PATRON IZADA 

Pregão n 2 2017.02.03.2 ,  

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente 

osda Lei n2 8.666/93 e Lei n2 10.520/2002,bem como as clausulas e condições da modalidade Pregão 
2 2017.02.03.2 

Declaramos ainda ,que não ocorreu fato que nos impeças 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. 	

/

1 

OBJETO: Aquisição de tablet's destinados ao atendimento das jn é ssidades do Agentes 

Comunitários de Saúde e de Ademias do Município de Farias Brito/CE,onforme especificações 

apresentadas abaixo. 

Lote:01- TABIET'S 

Valor Total da Proposta R$ 53.940,00(cinquenta e três mil novecentos e quarenta reais) 
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Assistência técnica em impressoras e computa 

soluções em informática 
	 Vendas e Suprimentos 	 1' 

Proponente: JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP 

Endereço- Rua-São Paulo n2 1288- juazeiro do Norte-CE 

CNPJ- 12.444.07210001-07 

Data da Abertura: 17/0212017 LI 

Horário de Abertura: 09:00hs." 

Prazo de Entrega: Conforme Edital de Contrato. 

Validade da proposta :60(sessenta)dias 

Juazeiro do Norte-CE, 16 de Fevereiro de 2017. 
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Assistência técnica em impressoras e 

soluções em informática - 	 Vendas e Suprimentos 

FLlX" 
1 

DE.CLARAÇA.0 1 

Pregão n2 2017.02.03.2  1" 

A Empresa , JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO-EPP ,inscrita CNPJ. 12.444.07210001-07, 

localizada na Rua São Paulo n2 1288,Juazeiro do Norte-CE, DECLARA, para os devidos fins d, direito, 

especialmente para fins de prova em processo licitatório, PREGÃO n2 2O17.O2.O3.2j1junto ao 

Município de Farias Brito/CE, que te 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 de verdade ,firma a presente ,sob as penas de lei. 

Juazeiro do Norte-CE, 16 de Fevereiro de 2017. 

N 

7a 
Josemilson de Moraes Trajano 

CPF: 990.811.133-72 

CARTÓRIO VIANA _30 OFÍCIO 
761 - Centro - Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63010-010 

3511-0929 1 3587.1857 - w.cartorioviena.COfl).br 

7. Lúcia Maria de Figueiredo Viana - Titular cv 
Reconheço (POR SEMEL 
MORAIS TRAJANO. DO 
1610212017. 

nde 

a firma de: JOSEMILSON DE 
Juazeiro do Norte-Ceará, 

fl$S.01ffl:000L 

CNPJ: 12.444.07210001-07 	. 

Rua São Paulo ,1288- Salesianos — Juazeiro do. Norte — CE 

Fone (88) 3512 2796 / 3085 3955 — www inforprint net br 
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Soluções em informática 

Assistência técnica em impressoras e computa 
Vendas e Suprimentos 

FLJ ÇLO( 

DECLARACAO II 

Pregão n2 2017.02.03.2 1 

A Empresa , JOSEMILSON DE MORAIS TRA.JANO-EPP ,inscrita CNPJ. 12.444.07210001-07, 

localizada na Rua São Paulo n9 1288,Juazeiro do Norte-CE, DECLARA, para os devidos finsd, direito, 

especialmente para fins de prova em processo licitatório, PREGÃO n2 2O17.O2.O3.2,t1 unto ao 

Município de Farias Brito/CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus 

anexos. 

Pelo que ,por ser a expressão de verdade ,firma a presente ,sob as penas de lei. 

Juazeiro do Norte-CE, 16 de Fevereiro de 2017. 

77tA//7 

Josemilson de Moraes Trajano 

CPF: 990.811.133-72 

CARTÓRIO VIANA 
_30 OFICIO 

-y- 	
Rua São Pedro, 761 - Centro - Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63010-010 

Fone (38) 3511-0929 3 	 / 3587-1857 - www.cartorioViafla.coflr.br  

\ 	
Bei. Lúcia Maria de Figueiredo Viana - litular 

»-ZheÇQ (POR S E HANÇÃ) a firma de: JOSEMILSON DE 

IS TR74JANO. O O FÉ. Juazeiro do Norte-Ceará, 

)2/20i.7 

-Afl Msenório Cavalache 

1 
/ 

CNPJ: 12.444.07210001-07 
Rua São Paulo ,1288— Salesianos - Juazeiro do Norte— CE 
Fone: (88)3512.2796/3085.3955 - www.inforprint.net.br  
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soluções em informática 

Assistência técnica em impressoras e computad 

Vendas e Suprimentos 
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Pregão n 2 2017.02.03.2 

A Empresa , JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO-EPP ,inscrita CNPJ. 12.444.07210001-07, 

localizada na Rua São Paulo n2 1288,Juazeiro do Norte-CE, DECLARA, para os devidos finsdp direito, 

especialmente para fins de prova em processo licitatório, PREGÂO n2.2017.02.03.2,'/junto ao 

Município de Farias Brito/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente 

impeditivo de nossa habilitação para participar no certame Iicitatório ,bem assim que ficamos 

cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos de art.3222,da lei n2 

8.666/93. 

Pelo que ,por ser a expressão de verdade ,firma a presente ,sob as penas de lei. 

Juazeiro do Norte-CE, 16 de Fevereiro de 2017. 

- 

s 7?2 

Josemilson de Moraes Trajano.. 

CPF: 990.811.133-72 

CARTÓRIO VIANA - 3 OFÍCIO 
Rua São Pedro, 761 - Centro - Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63010-010 

p 	Fone (38) 3511-0929 / 3587-1857 - w.cartorjovjena.corn.br  
Bel. Lúcia Maria de Figueiredo Viana - Titular 

, 	 (POR E L NÇA) a firma de JOSEMILSON DE 
MORAIS TRAJANO. 	O 	E. Juazeiro do Norte-Ceará, 

e 	 16102/2017. 

~AnsoTeorioCavalache o  

CNPJ 12444.0721000107 

Rua São Paulo ,1288- Salesianos — Juazeiro do Norte — CE 

Fone (88) 3512 2796 1 30853955 — www inforprint net br 
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Rua Hilda Augusto, 228- Centro- Lavras da Mangabeira - CE 
FONE: OXX 88 3536 - 12 3919949-0002 
E-Mail sanchoscomercio@outlook.com  

C.G.F.: 06.272.546-7 CNPJ: 02.714.22610001-80 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n9 8.//993ei n9 

10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n2 2017.02.03.2 

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 p7ente Licitação. 

Objeto: Aquisição de tabiet's destinados ao atendirneqjdas necessidades dos Agentes Comunitários de Saúde e de 

Endemias do Município de Farias Brito/CÉ, conforme especificações apresentadas abaixo. 

Proposta de Preços 

Lote: 01-TABLET'S 

Item 1 	 Especificação 	 1 	Marca 

Tablet (Memória RAM: 1 GB; Tela: tamanho mínimo 

de 9" e máximo de 10.1"; Armazenamento interno: 

mínimo de 16 GB, com slot para cartão de memória 

padrão MicroSD até 64 GB; Conexões Wi-Fi Bluetooth 

versão 4.0 ou superior integradas ao equipamento; 

Câmera traseira: resolução mínima de 5 MP; Câmera Samsung 

frontal: resolução mínima de 1.2 MP; Sistema 

Operacional: Android 4.4 português ou versão 

superior em português; e com as de ais 

especificações contidas no anexo deste Termo) J 

Unid. 1 Qtde. 1 Valor Unit 1 Valor Total 

Unid. 1 	60  1 1.349,00  J 80.940,00 

LII~1-N 	

Total 	 80.940,00 ' 

oitenta mil, novecentos e quarenta reais/ 

Proponente: Sanchos Comercio de Generos Alimenticios LTD 

Endereço: Rua Hiilda Augusto, N° 228 - Centro,kvras da Mangabeira - Ceará 

CNPJ:02.714.226/0001-80 	 / 
Data da abertura: 17 de Fevereiro de 2017V 

Horário da abertura: 09:00 (nove horas) 

Prazo de entrega: Conforme edital e contrato 

Validade da proposta: 60(sessenta) dias. 

Lavras da Mangabeira 
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DE 

Rua Hilda Augusto, 228 - Centro- Lavras da Mangabeira - CE 
FONE: 0XX88 3536- 1239/9949-2442 
E-Mail sanchoscomercio@outlook.com  

C. G.F.: 06.272.546-7 CNPJ: 02.714.22610001-80 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE 

REFERENTE AO PREGÃO N° 2017.02.03.2 

DECLARAÇÕES: 
OBJETO: Aquisição de tabiet's destinados ao atendimento das necessidades dos Agentes Comunitários 

de Saúde e de Endemias do Município de Farias Brito/CE. 

A Empresa SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, localizada à Rua Hilda Augusto 

n° 228 Centro - Lavras da Mangabeira - Ceará, inscrita no CNPJ: 02.714.226/0001-80 e CGF: 06.272.546-7, neste ato 

representada por o seu representante lega7

sparâmetros  

 Hermenegildo Gonçalves Sancho da Silva, portador do RG 2097606-91 

'PF 399.526.303-87, DECLARA: 

Que tem pleno conhecimento de todo  e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente 
certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital; 

Para fins do disposto na Lei Federal n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, 
do Art. 7°, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz a partir de 
quatorze anos; 

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 termo do art. 
32, §2°, da Lei n° 8.666/93; 

Que concorda integralmenteom os termos deste edital e seus anexos, se responsabilizando pela veracidade dos 
documentos apresentados, bem como pela proposta ofertada, tudo de acordo com os prazos e condições 
determinados; 

..Que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento co õcatório; 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação; /  '~)r 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejam 
vencedor(es) da presente Licitação. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma apresente, sob as penas da Lei. CARTóRIO MACÊDO - 1 0 OFíCIO  
Rec heço por Se ilha a a , 

Do 
Lavras  da  manga % /10E, /...

t*OtiamunhoLavras da Mangabeira - CE, 16 de fevereiro de 2017 Em 

N) 
 ' 

Bei. everMo Ferrei de Ar 'jo. 
ra.ouI éinacMoAraú & 

Vá Udo Someflte com o Sto de Auentjcjft 

) Marciana Pinto Bezerra Laurindo. 

t CNPJ: Q2;._71í4 

harmenegi!do Gonçalves 	tho da Silvi 
CPF. 334I-7 

_' 	\C) 



Samsung 1 	Unid. 601 	1.500,001 	90.000,00 

) 	 ) 

TOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO — ME 
Rua Vicente V. da Silva n 2  93, Centro 

CNPJ: 17.321.531/0001-89 - CGF: 06.625854-5 

Lavras da Mangabeira –CE - CEP 63.300-000 

/ 	E-mail - comercialwe@hotmail.com  

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceary' 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preØltos legais em vigor, especialmente os da Lei nQ 8.666193 e Lei nQ 10.52012002, bem como às cláusulas e 
condições da modalidade Pregão nQ 2017.02.03.2. 

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 vencedores da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de tablet's destinados ao atendimento das necessidades dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias do Município de Farias Brito/CE, 

conforme especificações apresentadas abaixo. 

Proponente: Wictor Emanuel Rolim de Araújo - ME 
Rua Vicente V. da Silva n2 93, Centro Lavras da Mangabeira —CE - CEP 63.300-000 CNPJ: 17.321.53110001 — 89 - CGF: 06.625854-5 
Dados Bancários: Banco: Bradesco; Agência: 5396-1; Conta Corrente: 1838-4 
Data da abertura: 17 de Fevereiro de 2017; Horário da abertura: 09:00 (nove horas) 
Prazo de entrega: Conforme edital e contrato; Validade da proposta: 60(sessenta) dias. 

Lote: 01- Tabiet's 

Espec$caçüo 

Tablet (Memória RAM: 1 GB; Tela: tamanho mínimo de 9" e máximo de 10.1"; Armazenamento 

interno: mínimo de 16 GB, com slot para cartão de memória padrão MicroSD até 64 GB; Conexões 

1 Wi-Fi Bluetooth verso 4.0 ou superior integradas ao equipamento; Câmera traseira: resolução 

mínima de 5 MP; Câmera frontal: resolução mínima de 1.2 MP; Sistema Operacional: Android 4.4 

português ou verso superior em português; e com as demais especificaçôes contidas no anexo 

deste Termo)  

ma Til 
- 	 - ÇJ 

Lavras da Mangabeira - Ce, 16 de Fevereiro de 2017. 
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Rua Vicente V. da Silva n9 93, Centro 
CNPJ: 17.321.53110001 —89- CGF: 06.625854-5 

Lavras da Mangabeira —CE - CEP 63.300-000 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CEARÁ 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2 2017.02.03.2 

DECLARAÇÕES 

A Empresa A Empresa WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAÚJO-ME, localizada à Rua Vicente V. da Silva n2 93,— Centro - Lavras da Mangabeira - 

Ceará, inscrita no CNPJ: 17.321.531/0001-89, neste ato representada por seu Titular o Sr. Wictor Emanuel Rolim de Araújo, brasileiro, solteiro, portador do 

RG N° 2004099113019 - SSP e CPF 028.211.813-61, residente e domiciliado à Rua Ludgero Sobreira, n° 279, Bairro Vila Bancária - Lavras da Mangabeira - 

Ceará, Declara, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Farias Brito - CE que: 

Para fins do disposto na Lei Federal n 9  9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do Art. 79, da Constituição Federal, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em trabalho algum, salvo 
na condição de aprendiz a partir d quatorze anos; 

Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame Jicitatório e que sua 
proposta atende fteralmente aos requisitos constantes neste edital. 

Que concordaitegralmente com os termos deste edital e seus anexos; 

Que sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato supervenient/mpeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §29, da Lei n2 8.666/93. \/ 

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

Lavras da Mangabeira - Q. 16 de fevereiro de 2017. 

Araújo - 

or Emanuel 

. 	 . 	 . 

- 	
0$, 



Especificação Unid. Q.tde. Marca/Modelc Valor Unitário Valor Total 

Tablet (Memória RAM: 1 GB; Tela: tamanho mínimo 

de 9" e máximo de 10.1"; Armazenamento interno: 

mínimo de 16 GB, com siot para cartão de memória 

padrão 	MicroSD 	até 64 GB; Conexões Wi-Fi e 
0001 Bluetooth 	versão 	4.0 	ou 	superioi 	integradas 	ao UND 60 SAMSUNG R$ 	1.378,80 R$ 82.728,00 

equipamento; Câmera traseira: resolução mínima de 

5 MP; Câmera frontal: resolução mínima de 1.2 MP; 

Sistema 	Operacional: 	Android 	4.4 	português 	09 

versão superior em português; e com as dema/s 

especificações contidas no Termo de Referência) V 
TOTALLOTEO1 / R$ 82.728,00 / 

ÍCONE COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA. 

d 	 CNPJ: 13.969.081/0001-84 

CINE. 	 Rua José Marrocos, n 1017 - Bairro 

Fonefax: (88) 3512-3590 - CEP: 63.010-095 

Juazeiro do Norte - CE 

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° 

10.520/20q2, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 2017.02.03.2. 

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 tablet's destinados ao atendimento das necessidades dos Agentes Comunitários de Saúde e de 

Endemias do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas abaixo. 

Lote: 01 - TABLETS 

R$ 82.728,00 (OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS)V 

Valor Global da Proposta R$ 82.728,00 (OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS) 
Proponente: ICONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 

,.EndereçQ: RUA JOSÉ MARROCOS, 1017 -BAIRRO SA)ESIANOS - JUAZEIRO DO NORTE/CE 

CNPJ: 13.969.081/0001-84 	/ 	CG.: 06.570.417-7 

DATA DE ABERTURA: 17 DE FEVEREI$'O DE 2017.V 

HORARIO DE ABERTURA: 09:OOH 

Prazo de Execução: Conforme Edital e Contrato ,,) 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

JU 	IRO DO NORTE, 16 de Fevereiro de 2017. 

( LLWL 
,' Ga riel da Cunha Duarte 

PF:004.435.163-16 
----•_ - 
ICONE COM. DIST. LTDA 
Gabriel da Cunha Duarte 

CPF 004.435 163-13 

Página 1 



CARTÓRIO PADRE CÍCERO - 5' OFÍCIO 
Rua do Cruzeiro, 432- Centro - Juazeiro do Nortd/C 	P. 63010-212- Fone: (88) 3512-5236,'3512-5266   

ADEO DE QUETROZ ROCHA -TA,.hE, / SONIADE DE CARr O ROCHA /DANIELLE CARVALHO DE 000/RO2 0000A.' 

POR S*IELHANÇA( 	m 	GRXEL. DZN 	U?ZDeÂ 
AF. Juazeiro 	0órt Ce3z 	/O2/O17 

A) 
PEG 
PEG,  

D4TA 
JE1 

Èr 

oId 
Mún 

d 01 lei, 

f C ONE 1DM E DIS TBIBIflÇ ÃO LÃ. 
CNPJ: 13.969.081 /0001-84 

lua Jood Matrr000, ri0  1017 Bairro S aIesiann 
Fonefax: (88) 3512-3590 - 1fF: 63.010-095 

juazeero do Norte - IR yI.ELJRLI ........

L  
EIRA(0) ORÍØ1'AL 	UNICíKO DE FARIAS BRITO-CE 
O NO2017.02.03.2 
HORA DE ABERTURA: 17 DE FEVEREIRO DE 2017- ÁS 09:OOHS / 

 V 

): AQUISIÇÃO DE TABLET'S t  DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS AGENTE 
ITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE. 

DECLARAÇÃO 
ICONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA— MEhcrita no  CNPJ:13.969.08110001-84 DECLARA, para 

os fins de direito, especialmente para fins de provam Processo Licitatório, Pregão n°2017.02.03.2, junto ao 
o de Farias Brito/CE, que tem pleno conhecimentovde todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a 
feriados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constante 
lital. 

DECLARAÇÃO 
ICONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃÓ LTDA - ME, inscrita no CNPJ:13.969.081/0001-84, DECLARA, para 

os fins de direito, especialmente paj3kins de prova em Processo Licitatório, Pregão n 02017.02.03.2, junto ao 
o de Farias Brito/CE, que concorda Ltegralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

DECLARAÇÃO 
ICONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ:13.969.08110001-84, DECLARA, par  

os fins de direito, especialmente para fins de prova em Processo Licitatório, Pregão n 02017.02.03.2, junto a 
o de Farias Brito/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superviniente impeditivo db 
abiljtaçâo para participar no presente certame licitatórie, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedad 
rar ocorrências posteriores, nos termos do art.32,2°, da Lei n 08.666193. 

DECLARAÇÃO 
- ICONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA— ME, CNPJ: 13.969.08110001-84, DECLARA, sob as penas 

ara todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em Processo Licitatório, 
Município de Farias Brito, Estado do Ceará, que em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 

199, publicada no DOU de 28/1 0/1 999, e o inciso X)(Xlll, do artigo 7 0, da Constituição Federal, não emprega 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) 

(trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

- CARLC 

... 	v4 DO 

- 	 . 	DECLARAÇÃO 
3. - 	Declaro, sob penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empr9sa ICONE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n°: 13.969.081/0001-84, é 

' 

	

	riicrofrnpresa, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, - 
$tandb apta, portanto, ao procedimento licitatório do Pregão NO2017.02.03.2, realizado pela PREFEITURA 

MUNIbIPAL DE FARIAS BRITO/CE. 

DECLARAÇÃO 
A Empresa ICONE COMERCIO -E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 13.969.081/0001-84, em 

ento as disposições do PREGÃO NO2017.02.03.2. DECLARA, que não esta impedida de licitar com o poder 
por ter sido apenada com declaração de inidoneidade, por qualquer ente da Administração Publica, cujÓs 
e encontrem pendentes ou sem que tenha sido reabilitada perante a autoridade que aplicou a penalida e. 

verdade, firma o presente. 
 ) do Norte, 16 de Fevereiro de. 2017. 

ICONE MÉ Cl 
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ICONEC 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL N°2017.02.03.2 

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° 10.5201.2002 bem corno às cláusulas e condiç5es da. modalidade Pregão n° 
20 17.02.03.2. Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da 
mencionada Licitação. Assumimos or compromisso  de bem e fielmente fornecer os 
produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 
Objeto; Aquisição de tabiet's destinados ao atendimento das necessidades dos Agentes 
Comunitários de Saúde e de Endemias do Município de Farias Bnto/CE, conforme 
especificações apresentadas abaixo. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QNT MARCA UNT TOTAL 
01 Tabiet (Memória RAM 	1 GB 	Tela: UND 60 SNSUNG 1.455,00 87300,00 

tamanho mínimo de 9" máximo de 10.1"; GALAM (um mil (oitenta e 
Armazenamento internõ: mínimo de 16 quatrocentos sete niile 
GB, com siot para cartão de memória e cinqüenta trezentos 
padrão MkwoSIY de 64 GB Conexões-  ecinco reais) 
Wi-Fi e Bluetooth versão 4.0 ou superior reais) 
integradas 	ao 	equipamento; 	Câmera 
traseira: resolução UND 60 mínima de 5 
MIi; Câinem frnta1 resolução  
1.2 MP; Sistema Operacional: Android 
4.4 pe 	u€ 	ou 	etfto soperitr 
português; 	e 	com 	as 	demais 
especifieaçesJ contis no. Termo de 
Referência)V  

87.30000 
Valor Total da Proposta: R$. 87.300,00 (OITENTA E SETE MIL E TREZENTTOS REAIS) 
Proponente: MFP-COMERCIO E SERVIÇOS-ME 
Endereço: MARTINJ 	ELIÁSJA SILVA, 05,.CONJ. PADRE VICENTE-CARIRIAÇU-CE 

CNPJ: O89.359.9?6'otY01-10 
DatadaAbeí1&deFevereiro'de)2&i7 Horário deAbertura 0900hs 
Prazo de Eifra: Conforme Edita l À  Contrato. 
Vaíiade dProposta: 60 (sesstá) dias. 

CARIRIAÇU-CE 16 DE FEVEREIRO DE 2017. 
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RUA MAR1TNIA140 ELIAS- DA  SILVA W 05 cARIRTAÇIJ— CE 

CNPJ: 08.359.07610001-10 



DE L 

'IL 
e de Caririaçu 
identidade N° 

_d Prãü 
Presencial 2017.02.03.2, bem como atendendo ao disposto no inciso v do art. 27 da lei n.o 8.666/93 de 
2IJ0/1993 e s~a1te Aesp 	io es em cunprimenta ainda ao

_ que determina inczeo xxxiiidomi. 7. 0 d 
constituição federal e lei n.o 9.854, de 27110/1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturnos  perigosa ou insalubre. 

DECLARAÇÃO 11 

MFP-COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME, inscrita no CNPJ 08.359.07610001-10, com sede na cidade de, Caririaçu 
estado do Ceará, sito a, por intermédio do Sr. Milton Feitosa Pereira Junior portador da carteira de identidade N° 
16975 e do CPF N°0780.514. 103-78.Declara, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2 0, da lei federal n. 
8.666/93, que não foi declarada inidônea e que não existem fatos supervenientes ao seu cadastramento junto à 
Prefeitura Municipal de Faria Brito - CE, que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório, 
comprometendo-se, ainda, a comunicar imediatamente qualquer eventual penalidade administrativa que venha a 
sofrer, por qualquer ente público, após a habilitação no presente certame licitatória, ficando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Prego Presencial 201 7.02.03.2 

DECLARAÇÃO III 

MFP-COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME, inscrita no CNPJ 08.359.07610001-10, com sede na cidade de, 
Caririaçu estado do Ceará, por intermédio do Sr. Milton Feitosa Pereira Junior portador da carteira de 
identidade N° 16975 e do CPF N°0780.514.103-78. DECLARA,. para os devidos fins de direito, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, Pregão no 2017.02.03,2, junto ao Município 
de Farias BritoCE, que tem ~ conlieeimento de todos os parâmelro& e elementos dos 
produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende 
httegralrnenteaos requisitos constantes neste edita 

DECLARAÇÃO IV 

MFP-COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME, declara para os devidos fins de direito, especialmente para fins 
de prova em processo licitatório, Pregão no 2017.02.03.2, junto ao Município de Farias Brito/CE, que 
concorda integralmente com os termos deste edital e seu anexo, cujo objeto é Aquisição de tabiet's 
destinados ao atendimento das necessidades dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias do) 
Município de Farias Brito/CE, e que se submete de pleno acordo, a todos os termos condiçõe 
previstas no instrumento convocatório. 
Peloque, por ser aexpressA da verdade,. firma o presente, sob as penas da Lei. 

DECLARAÇÂQV; 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 	;
IR 

empresa MFP-COMERCIO E SERVIÇOS-ME, CNPJ n.° 08.359.076/0001-10 endereço MARTII'IIANO ELIAS 
DA SILVA, 05-CARIRIAÇU-CE, receita bruta no valor de R$ 20.000,00, é microempresa ou empresa de 	) 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 

2006, cujos termos declaram conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 
critério de desempate no procedimento licitatório. Pregão Presencial 2017.02.03.2 
Caririaçu-CE 16 de Fevereiro de 2017.  

MFPc ER 
Mlltori Fitosa per  

fl 

RUA MARTINTANO ELIAS -  DA SILVA NQ 05 CARIRTAÇU— CE 
CNPJ: 08.359.07610001-10 
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D.M DE ARAÜJO ME 
CNPF n2 06.614.135/0001-23 
RUA RUI BARBOSA N 2  560-A QUIXADA/CE 
TELEFONE(88)99800-6316 
CPF NQ 143.094.083-20 

Prefeitura Municipal de Farias Brito -?ICE 
Pregão Presencial n° 2017.02.03.2' 
Comissão Permanente de Licitação 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos 
legais em vigor, especialmente os da ei n9 8.666/93 e Lei n2 10.52012002, bem como às cláusulas e condições da 
modalidade Pregão n2 2017.02.03.2 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 
vencedores da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de tabiet's destinados ao atendimento das necessidades dos Agentes Comunitários de Saúde e de 
Endemias do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas abaixo. 

Lote 01 -TABLETS 

Item ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA V. 
Unitário  

Valor Total 

Tabiet (Memória RAM: 1 GB; Tela: tamanho 
mínimo de 9" e máximo de 10.1"; 
Armazenamento interno: mínimo de 16 GB, com 

01 siot pari cartão de memória padrão MicroSD até 
64 GB; Conexões Wi-Fi Biuetooth versão 4.0 ou 

UNO 60 MULTILASER 1.100 66.000,00 
superior integradas ao equipamento; Camer UND 
601.60633 Y96 379 8( traseira: resolução 
mínima de 5 MP; Câmera frontal: resolução 
mínima. de 1.2 MP; Sistema Operacional: 
Android 4.4 português ou versão superior em 
português; e com as demais espe9(ficações 
contidas n anexo deste Termo)  

SESSENTA E SEIS MIL RElAS TOf4r 
Ø6.000,00 

1 
/ 

o 

VALOR GLOBAL DA PROPO R$ 1.220,320 (UM M HÃO DUZENTOS E VINTE MIL TREZENTOS E VINTE RE 

Data da abertura: 1710212 7 

1 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

QUIXADÁ/CE 13 DE FEVEREIRO DE 2017 

DIRETOR PROPRIETÁRIO 



Ow M de Ara Ú"'J#0 -- Mi 

Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE 	 DE 
Pregão Presencial n° 2017.02.03.2 

(aFL\ 
A empresa D. M. de Araújo - CNPJ 06.614.135/0001-23 Rua Ruy Barbosa n° 560-A Centro de 	a' 
Quixadá - CE, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação em 

processo licitatório, que nos preços oferecidos estão inclusos todas as despesas de 

fornecimento dos produtos como taxas, impostos e benefícios, transporte, carrego e 
descarregadores e outros. 

A empresa D. M. de Araújo - CNPJ 06.614.13510001-23 Rua Ruy Barbosa n° 560-A Centro de 

Quixadá - CE, declara para todos os fins de direito em cumprimento ao estabelecimento, lei 

Federal n°9.854, de 27/1011988, pública no DOU de 2811011999 e ao inicio XXXIII. Só artigo 70  

da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho algum, salvo 

na condição de Aprendiz a partir de 14 ( quatorze) anos. 

A empresa D. M. de Araújo - CNPJ 06.614.135/0001-23 Rua Ruy Barbosa n° 560-A Centro de 

Quixadá - CE, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação em 

processo licitatório, que cumpre os requisitos de habilitação para participação do presente 

certame licitatório. 

A empresa D. M. de Araújo - CNPJ 06.614.135/0001-23 Rua Ruy Barbosa n° 560-A Centro de 

Quixadá - CE, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação em 

processo licitatório, junto ao Município de Farias Brito - CE,que assume inteira 

responsabilidade pela execução de serviço, objeto deste edital e concorda integralmente com 

os termos deste edital e que comprometemos a entregar os produtosasim que receber a 

ordem de compra dentro das especificações e condições deste edital. J 

A empresa D. M. de Araújo - CNPJ 06.614.13510001-23 Rua Ruy Barbosa n° 560-A Centro de 

Quixadá - CE, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação em 

processo licitatório, junto ao Município de Farias Brito - CE,que recebi toda a documentação e 

que tenho conhecimento que todas as informações relativas ao pregão presencial n° 

2017.02.03.2 que tem pleno conhe9{mento de todos os parâmetros e elementos dos produtos 

a serem constantes nesse edital. V 

; 	.; 
A empresa D. M. de Araújo - CNPJ 06.614.13510001-23 Rua Ruy Barbosa n° 560-A Cen* de 

Quixadá - CE, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação erÇ 	. 

processo licitatório, junto ao Município de Farias Brito - CE, Sob as penas cabíveis inexiste 

qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação no presente certame licit00o 

bem as s/m que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores ,nos 

termose art. 312 de lei n° 8.666193, pelo que por ser excreção da verdade sobre as petias d 

lei.  

16102/2017 	 . 
D.M. DE ARAÚJO 

QUIXADÁ-CE 

Wtw SI /44A7 	1 

o 
.11 
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A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 	 a., 

Lei n° 8.666193 e Lei n° 10.52012002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n 02017.02.03.2 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 	

a, 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no 

Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitaçø. 

Objeto; Aquisição de tabiet's destinados ao atendimento das necesiddes dos Agentes 

Comunitários de Saúde e de Endemias do Município de Farias Brito/CE,('conforme especificações 

apresentadas abaixo. 

DfS(/4 S/ 7 

1 

Tabiet (Memória RAM: 1 GB; Tela: tamanh,gmíqmo de 9"e máximo de 

10.1";ArmazeflamentO interno: mínimo d it GB, om siot para cartão de 

memória padrão Mic 	ah 

64 GB; Conexões Wi-F! e Biuetooth versão 4.0 ou superior integradas ao 

equipamento; Câmera traseira: resolução mínima de 5 MP; Câmera frontal: UND 

resolução mínima de 1.2 

MP; Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão 

superior em português; e com as demais especificações contidas no Termo 

de Referência) 

VALOR TOTAL DO LOTE»»»» 

SETENTA E OITO MIL REAIS 

VALOR GLOBAL DO LOTE»»»» 

60 1 SANSUNG i R$ 1.300,00 1 R$ 78.000,00 

78.000,00 

R$ 78.000,00 
SETENTA E OITO MIL REAIS 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$:78.00000 STENTA E OITO MIL REAIS 

PROPONENTE:HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI-ME 

ENDEREÇO: RUA MADRE ANA COUTO,N 0104, SALA 06-CENTRO(CRATO-CE 

CNPJ:26.134.76610001-52 

16.134.766/0001-521 	DATA DA ABERTURA:17 FEVEREIRO 2017V"  

HEVELU MABEL DA SILVA BENTO EIRELI . ME 	 HORARIO DE ABERTURA:09:00HORAS.J"  

	

RUA MADRE ANA COUTO N° 104 SALA 06 PRAZO DE ENTREGA:CONFORME EDITAL E CONTRATO 	 N7COMER 
CENTRO CEP: 63.100-150 

L 	C RATO -CEARÁ 

o 
CRATO CEARA 16 DE FEVEREIRO DE 2017 HeveIi Mabel S. Bento 
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n7comercia 	INI . 

CNPJ: 26.134. 	1-54 

Ria. 1*c Aia Ciat& 10.4 -sala a 

DECLARAÇÕES 

PREG;RESENClAL NQ 2017.02.03.2 

DATA: 1710212017 AS 09h: 00min 

LOCAL: Rua José Alves Pimentel, n °  87, Centro, Farias Brito/CE 

OBJETO: Aquisição de tablet's destinados ao atendimento das necessidades dos Agentes 

Comunitários de Saúde e de Endemias do Município de Farias Brito/CE,, 

A EMPRESA HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI-ME, COM CNPJ: 26.134.766/0001-52 COM SEDE NA 
RUA MADRE ANA COUTO N9  104 LOJA 06, CENTRO, CRATO-CE, REPRESENTADA POR SUA PROPRIETÁRIA 

HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO, COM CPF: 068.458.403-42, COM RG: 2008289622-9 RESIDENTE 
DOMICILIAR NA AV. PAULO MAIA N2  2460, SÃO JOSÉ, JUAZEIRO DO NORTE-CE 

Que tem pleno conhecimento e concordância com o edital. Sob as penas da lei, que atenderá as exigências do edital no 
que se refere à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que esta regular perante a fazenda 
nacional a seguridade social e o FGTS 

Para os devidos fins e sob as perecia Lei, que está inscrita na Receita Federal, na condição de (citar Se: Micro Empresa-me ou 
Empresa de Pequeno Porte-(EPP). 

Que não possuir em seu quadro funcional e no seu quadro societário servidor publico ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação 

a) declaro que somos enquadrados como micro empresa ou empresa de pequeno porte conforme 

comprovação anexa. 

b) declaro não haver nenhum Impedimento Prsto no art.3°, §40  da lei complementar n°123106. 

1. Que da ciência de que cumpre 9tiamente os requisitos de habilitação constantes do 

' 	 instrumento convocatório. 	/ 
2. Que tem pleno conhecimentoYde todos os parâmetros e elementos do edital e dos 

produtos/serviços a serem ofertados no presente certame licitatórios: 

3. Que a proposta atende integralmente a os requisitos constantes neste edital. 

4. a) sob penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para 

fins de prova em processo licitatório, junto a PREFEITURA MUNICIPAL FARIAS BRITO-CE que, 

em cumprimento ao estabelecido na lei n 09.854,de 2711011999,publlcada no dou de 

28j10/1999,e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da constituição federal não emprega menores de 

18(dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem emprega menores de 16 

(dezesseis)anos em trabalho algum, salvo na condiçãØe aprendiz, partir de 14(quatorze) 

anos 	
/ 

b ) Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no 

presente certame licítatórío bem assim que ficamos cíenda obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores nos termos do art.322° da lei n °8.6193 .sob penas da lei, para todos os fins 

de PREFEITURA MUNICIPAL FARIAS BRITO-CE Que concordantegraImente com os termos deste edital 

e seus anexos. 1) que tem pleno conhecimento e concorda com os termos do edital e seus anexos; 2) 
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N74d 	
CNPJ: 26.134. 	1-52 

Clititilt 	
. 	 A..C.,t. 1D4-Ia ao 

que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento 

do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia, 
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta; 

3) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste pregão. 4) 

que tem ciência dos prazos de entrega estabelecidos no edital; 5) que não está impedida de licitar com o 

poder público por ter sido apenada com declaração de inidoneidade, por qualquer ente da 

administração pública, cujos efeitos se encontrem pendentes ou sem que tenha sido reabilitada perante 

a autoridade que aplicou a penalidade; que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação 
na licitação, mediante PREFEITURA MUNICIPAL FARIAS BRITO-CE Declara, ademais, que não está 
impedida de participar de licitações e de contratar com a administração pública em razão de 

penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação e que concorda com todos os termos do 

edital. Que em seu estabelecimento não estoca mercadorias bem com armazenamento tão pouco 

transita pela mesma ficando a mesma, a disposição em distribuidores sendo que as eventuais entregas 

dos produtos sós serão entregue mediante ordem de compra dentro do prazo estipulado pelo órgão 

competente sendo as mercadorias adquirida no ato do recebimento da ordem de compra e entregue 

nos almoxarifados das repartições, sem mais para o momento, a empresa se dispõe a disposição do 

órgão competente e que fornecerá produtos de boa qualidade.pelo que, por ser a expressão da 
verdade, firma o presente, sob as penas da lei. 

CRATCE, 16 FEVEREIRO DE 2017 / 
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HEVEUJ MABELDA SILVA BENTO 

.:7 COMERCIAL 
veIU Mabel S. Bento 

26.134.766100()1-52 
 

HEVELU MABEL DA SILVA BENTO EIREL' - ME 
RUA MADRE ANA COUTO N°104 SALA 06 

CENTRO - CEP: 63100150 

1 CEARA  


