
VALERIA PRIMO DA SILVA BANTAS — ME 000105 

CNPJ: 13.745.946/0001-29 
Rua Antonio Fernandes de Lima, n° 307, Centro, Farias Brito - CE 

PROPOSTA DE piços 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceara. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em 

vigor, especialmente os da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002,, bern corno as 
cláusulas e condiçöes da modalidade Pregäo n° 2018.12.04.1. 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos irnpeça de participar da 
mencionada Licitação. 

Assumimos o compromisso de bern e fielmente fornecer Os 
produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente 
Licitacão. 

Objeto: Aquisiçao de água mineral e recargas de gas liquefeito de 
petróleo - GLP destinadas ao atendirnento das necessidades das diversas Secretarias 
do MunicIpio de Farias Brito/CE, conforme especificaçoes apresentadas abaixo. 

Item Especificação Und Qtde. Marca V. Unitrio V. Total 
01 Agua mineral garrafäo d 

20 litros Cristalina 4,75 32.979,25 
Und 6943  

Total: 
32.979,25 

Valor Total da Proposta: R$ 32.979,25 (trinta e dois mil novecentos e 
setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) 

Proponente: VALERIA PRIMO DA SILVA DANTAS - ME 
Endereço: Rua Antonio Fernandes de Lima, no 307, Centro, Farias Bnto - CE 

CNPJ: 13.745.946/0001-29 
Data da Abertura: 18 de Dezembro de 2018 	Horário de Abertura: 09:00 horas ,'t$ 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 

Validade da Proposta. 60 (sessenta) dias 

Farias Brito/Ce, 14 de Dezembro de 2018. 

999* jo 9.. d. 	 ...... 
VALERIA PRIMO DA SILVA DANTAS 

Assinatura do Proponente 
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DEcLARAçA0 

VALERIA PRIMO DA SILVA DANTAS - ME, estabelecida na Rua Antonio 
Fernandes de Lima, n° 307, Centro, Farias Brito - CE, inscrita no CNPJ/MF sob o fl. °  
13.745.946/0001-29, neste ato representada por Valéria Primo da Silva Dantas, portadora do 
CPF n° 893.955.493-00, DECLARA, para os devidosjins de direito, especialmente para fins de 
prova em processo Iicitatório, Pregao no 201 8.12 ' .1, junto ao Municipio de Farias Brito/CE, 
que: 

Tern pleno çe5nhecirnento de todos os parâmetros e elernentos dos 
produtos/bens a serem ofertacjds no presente certame Iicitatôrio e que sua proposta atende 
integrairnente aos requisitos %nstantes neste edital 

Concordà integralmente com os termos deste edital e seus anexos/ 
Inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa/haakaçao para 

participar no presente certame Iicitatório, bem assim que ficamos cientes da oriedade de 
declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2°, da Lei fl. °  8.666193. 

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

Farias Brito/Ce, 14 de Dezembro de 2018. 

d.cP 	... 
VALERIA PRIMO DA SILVA DANTAS 

DECLARANTE 
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FCHE 0 DE FRMA 
DEOEc° A flRMA FOR  

Valor Total da Proposta: R$ 

Proponente: Braz 
Endereço:. Aracy 
CNPJ: 12670822/C 
Data da Abertura: 
Horário de Abertii 
Prazo de Entrega: 
Validade da Prop 
Data. 17/12/2018 

000108 
ANEXO III 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceara' . 
Pela presente declararnos inteira submisso aos preceitos legais em vigor, especialmente 
os da 
Lei no  8.666193 e Lei no  10.52012002, bern corno as cláusulas e condiçöes da 
modalidade PregAo n°  
2018.12.04.1, 

Declararnos ainda, que no oeorreu fato que nos irnpeça de participar da 
mencionada LicitaçAo. 

Assurnirnos a comprornisso de bern e fielmente fornecer as produtos/bens 
especificados no 
Anexo 1, caso sejarnos vencedor(es) da presente Licitaçäo. 

Objito; Aquisico 	49ua minral r rgas de gs Jiqitèito cie petróleo - 
GLP destinadas ao 
atendirnento das necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Farias Brito/CE, 
conforme 
especificaçOes apresentadas abaixo. 

Item Especificacâo Unid. Quant. MarcwModelo Valor Valor 
Unitário Total 

0001 Agua mineral Unid. 6943 Serrabella 4,75 32.979,25 
garrafão de 

20 litros  
0002 Gas Unid. 1570 Nacional 	Gas 70,00 109.900,00 

liquefeito de Butano 
Petróleo-. 
GLP 
envasado 
em 
botijäol 3kg.  

Total: 142.879 3,25 
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Vt'I.Lfu1;1IIAr!.TW 

especialmente para fins dde  ro/vam processo licitatbrio, PregAo no 2018.12-04.1, ju 
IP 

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

Cidade/Estado, Farias Brito-CE, 17/12/2018 
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Rua Aracy Freitas Francelino, 14 Centro, CEP: 63185-000 

3544-1556 
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ANEXO II 

DECLARAçA0 I (SUBITEM 4.5.1) 

Braz Ferreira de Menezes -ME , DECLARA, pare os devidos fins de 
direitc, 	 / 
especialmente pare fins de prova em prores6 Iicitatôrio, Pregão n° 
2018.12.041, junto ao Municipia de 	 / 
Farias Brito/CE, que tern pleno conhecirnentoVde todos os parâmetros a 
elementos dos produtos/bens a 
serem ofertadOs no presnte certame Bdtatório e que Sue proposta ate nde 
integraimente aos requisitos 
constantes neste editai 

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

Cidade/Estado Farias Brito -CE. em 17112/2018 
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Rua Aracy Freitas Francetino, 14 Centro, CEP: 63185-000 
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1;!44:I;14.1*I'I 4  

direito, 
.cspecialrnente para fins de prova ei.n prooesso iicitatária, Prego 	201812.041. 1  junto 
ao Municipio de 
Farias Brito/CE,, sob as penalidades eabiveis, que inexiste qualquer fato superveniente 
impeditivo de nossa 
habilitaçAo para participar no presente certame licitatOrio, bern assim que ficarnos cientes d/ 
obrigatoriedade 	 / 
de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2 0, da Lei n.° 8.666193. V 

Pelo que, por ser a expressâo cia verdade, firma a presente, sob as penas cia Lei. 
Cidade/Estado-Farias Brito-CE 17/12/2018. 

DECLARANTE 
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PROP OSTA DE PREOS 	ç 	ç ,4 
-(I 

ACOMISSAODELIcITAçAOFARIASBRITO-CE 	 - 
REF.: PREGAO PRESENCIAL NQ 2018.12.04.1 

-, 

Data 1  de Dezembro de 2018 as 09:00horas 
Empresa: WILTON DE SOUZA SA - ME 
CNPJ: 19.496.426/000106 
Endereço: R EMAR MATOS 11 G12 Lavras da Mangabeira 
Te!efone:088 999852135 

Pela presente declaramos Inteira submlssäo aos preceitos legais-em vigor, especialmente os da 
m 

 
Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bern como as cláusulas e condiçoes da modalidade 
Pregäo n0  2018.12.04.1. 
Declaramos ainda, que nAo ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumirnos o compromisso de bern e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no 
Anexol, caso sejanios vencedor(es) da presente LicitaçAo. 

Objeto: Aquisição de água mineral e recargas de gas liquefeito de petróleo - GLP destinadas ao 
atendirnento das necessidades das diversas Secretarias do MunicIpio de Farias Brito/CE, conforme 
especificaçôes apreentadabaixo. 

ITEM ESPECIFIAA0 MARA UNID QTDE V.UNIT V.TOTAL 
0001 Agua mineral garrafão de 20 litros potyra unid 6.943 440 30.549,20 
0002 Gas liquefeito de petrôleo - GLP envasado em 

botijão 13 kg  
butano unid 1.570 69,20 108.644.00 

valor do lote: 13919320(cento e trinta e nove mil cento e noventa e tits reals e vinte 
itavos)  

139.193,20 

Valor total da proposta: R$: 13919320(cento e trinta e nove mil cento e 
noventa e três reals e vinte centavos) 

Prazo de entrega dos bens: Conforme o Edital. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no ml nimo 

0 licitante declara que, nos valores apresentados acirna, estão indusostodos os tributos, 3' 
eneargostrabaihistas, previdenciários, fiscais e comercials, taxas, fretes, seguros, 	 /fr 
deslocamentos de pessoal, custos e dernais despesas que possam incidir sobre o fornecimento 
licitado, inclusive a margein de lucro. 0 licitante declara que tern o pleno conhecimento, 
aceitação ecumprirá todas as obrigaes contidasno anexol -Terrno de Referenda deste Edital 

LAVRAS DA MANGABEIRA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018 

WILTON 69 SOUSA SA 
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SAULO BEZERRA FERRER - M 
PROPOSTA PADRONIZADA 	- 

c-.  A Pr feft ra Municipal de 1arias.Brfto, Estado o ceara. 	
\ : 

Pela presente declaramos inteira submissio aos preceitos legais em vigccithrnente Os da 
Lei n° 8.666/93 e Lei no 10.520/2002, bern como as cláusulas e condiç5E da modalidade 

Pregäo n° 2018.12.04.1. 

Declaramos al... ,que •noocorreu .fatoque .nosimpeca de part-icipar da mencionada .Llcitaçäo. 
Assumimos o compromisso de bern e flelmente fornecer os produtos/bens especificados no 

Anexol, caso sejarnos vencedcr(es) cia presente Licitacäo. 

Objeto: Aquisiçäo4e-Igua mineral e-recargas-cte -gas -liquefeito cte.-petr6leo - CLP destirtadas-ao 
atendirnento das necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Farias Brito/CE, conforme 
especificacôes apresentadas abaixo. 

ITEM ESPECIFICAAO MARCA (JNID QTDE V.UNIT V.TOTAL 

0001 Agua mineral garrafäo de 20litros cabura unid 6.943 4,20 29.160,60 

0002 Gas liquefeito de petróleo - GIP envasado em 
.botijo 13 kg  

butano unid 1.570 68,50 107.754,50 

valor do lote: 136.86610(cento e trinta e seis mit oitocentos é sessenta e seis reals e dez 
centavos)  

136.866,10 

Valor total da proposta R$ 136 866,10(cento e trinta e seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e 

( 	Data 13-13 -de 2018 as-09:-00- horas  % _11se 

CNPJ: 21.216.824/00 01.78 
-Endereco - -R Joaquim Vicente Machado n2 136Lavras -da -Mangabeira—CE 
Telefone:088 97637983 
Banco do. Brasil ag. 09407 conta 12.374-9 

Lavras da Mangabeira - CE, em 18 de Dezembro de 2018 

AULO BEZERRAFRER 

I 
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SAULO BEZERRA FERRER - ME 
PREFEITIJRA MtkNTC1PA1.. fA11AS BRITO - CE PREGAO PRStNC1AL n2 

2018.12.04.1 
oEctAfiAcôEs 

A EMPRESA SAUWBEZERRA FERRER —ME lnscritanoCNPi 21216 824/0001.73comsede na ruaioaquim Vicente Machado —CE Declare sob as 

penas da lei, pare todos os fins de direlto a que se posse prestar, especialmente pare fins de prove em processo licitatório, junto ao MunicIpto de 

Farias Brito/CE, que, em cumprimento ao estabelecido na Let NQ. 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do 

artigo 7,da ConstttuiçAo Federal, nioernprega menores de 18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 

menores de 16 (dezesseis) anos em trabaiho algum, salvo na condiçäo de aprendlz, a partir de 14 (quatorze) 

AEMPRESASAULOBEZERRA FERRER—ME inscrita noCNPJ 71 71 	corn sede na ruaioaquim Vicente Machado —CE —CEDeclare 

sob as penas da let que inexiste qualquerfato superveniente impeditivo de nossa habilitac8o para participar no presente certame Iicitatório, bern 

assim queficamos ciente da obrigatoriedade de declarer ocorrências posteriores. 

Saulo Bezerra Ferrer portador do RG 2000099082773 e CPF 006.299.253-80 residente e dorniciliado a rue Joaquim Vicente Machado Lavras da 

Mangabeira - CE Como representante devidamente constituldo da(EMPRESA SAULO BEZERRA FERRER - ME inscrita no CNPJ 

21.216.8241000173 corn sede na rue Joaquirn Vicente Machado —CE) devictarnente denominada UCITANTE, Para fins de participaçBo no 
jrocessoAdministrativosde1icitaçBona .modalidadepregBo presencialn2 2018- 12.04-1- Declara sob as penes da le! ernespecialokt 299, do 

código penal brasileiro que: 

a)a proposta apresentada pare participar do preg8o presencial nQ 2018.12.04.1 fol etaborada de maneira independente peta (LICITENTE) e o 

conteüdo da proposta nBa fat no todo ou em parte direta ou Indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da iicitaç3cde qua trata oeditatpregBopresencial n2 201&12.04.1, par qualquer meioouporqualquerpessoa. 

b) a intens8o de apresentar a proposta elaborada pare participar do pregBo presencial n9 2018.12.04.1. n3o foi informada , discutido ou recebido 
de qualquer outro participante potenclal ou de fato da(EMPRESASAULO BEZERRA FERRER—ME inscrita no CNPJ 21.216.824/0001.73 corn sede 

na ruaioaquim Vicente Machado —CE), por qualquer rneioouporqualquerpessoa. 

c) qua nBotornou par qualquer melo ou par qualquer pessoa influir na decisBo de quaiqueroutro participante potenciaLou defato da ticitaçBo 
dequetataoeditaIpregopresencial n 201&12.04.1.quantoaparticiparou nàodareferida 1icitacBo 

d) que o conteüdo da proposta apresentada para participar do pregio presencial n2 2018.12.04J.. nBo seri no todo ou em parte direta ou 

indiretarnentecornunicadoou discutido qualquer outro participante potenciatou defato antes da adjudicacBodoobjeto dareferida licitacBo. 

e) que o conteüdo da proposta apresentada para participar do pregBo presenclalnQ 2018.12.04.1- niofoi no todo ou em parte direta ou 

indiretarnenteinformandodiscutindoou.recebidode qualquer integrantedaadrninistraçBo  antes daaberturaoflciaidaspropostas e.. 

f) que edá plenamente ciente do teor e da extensBo desta declaracBo e que detém plenos poderes e informacöes pare formI-la 

A EMPRESASAUU) BEZERRAFERRER —ME inscrita no CNPJ2t216.824/0001.73 corn sedena ruaioaquim Vicente Machado —CE) Declara sob as 

penas da let, qua, que Os precos praticados na (s) proposta(s) de precos estBo de acordo corn os precos praticados no rnerçad9V 
atualciente daresponsabilidade e ctaspenaiidadescasGestejarn inexequlveis ou superfaturados. 

Porser verdade firma a presente 

Lavras da Mangabeira - CE, em 18 de Dezembro de 2018 

'1r 
dSAULO BEZERRJFERRER 

RG 2000099082773 e CPF 006.299.253-80 


