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FRANCISCO DUR1w1xA%L PEREIRA ME 
CNPJ:28$55i 62/0001 oo 

PROPOSTA DE PREOS 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceara'. 

Pela presente declaramos inteira submissAo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n0 

8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bern corno as cláusulas e condiçôes da modalidade Prego n° 2019.02.19.1 

Declararnos ainda, que Mo ocorreu fato que nos impeca de participar da mencionada Licitaçâo. 

Assuniirnos o comprornisso de bern e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso 
sejamos vencedor(es) da presente Licitacäo. 

-Mbieto: Aquisiçäo de gêneros alimenticios destinados ao atendimento dos programas de distribuicão de 
merenda escolar da rede publica de ensino do mumcipio de Farias Brito/CE, conforme especificaçOes 

apresentadas no abaixo. 

Rem Especificacao 

lembalado 

Unid. Qtde. Marca!Modelo 
UO 

Valor Total 

Alho processado - branco (pasta), 
em pote plastico atoxico, 

pesando aproximadamente 500g, 
corn aspecto, cor, cheiro e sabor 
proprios, firme e intactato, Iivre de 
fertilizantes, ssujidades,parasitas e und 1000 Super Alho R$ 	5,71 R$ 	5.710,00 

Iarvas,validade minima de 06 (seis) 
meses 

2 Oleo - oleo de soja embalagem pet  
900ml, 	sem 	amassaduras 	elou 
outros 	fatores 	que 	o 	tomern 
improprios 	para 	0 	consumo 
hurnano, corn prazo de valldade no 
ato do recebimenta nAo inferior a 0 und 1200 Concordia R$ 	3,80 R$ 	4.560,00 
(quatro) 	meses. 	Na 	embalagem 
deve 	constar 	data 	do 
fabricaçäolempacotamento e lote. 

R$ 	10.270,00 

Valor Total da Proposta: R$ (DEZ MIL E DUZENTOS E SETENTA REAlS) 

II 
Proponente: Francisco Durval Pereira - ME 

Endereço: Rua Luiz Otacilio Correia, 120, Centro - Farias Brito - CE 

CNPJ: 28.955.162/0001-00 

Data da Abertura: 08 de Marco de 2019 	- 

Horário de Abertura: 09:00hs Ell 
a/c  

Rim: LvIz £1tw!ii6 Correia, N 0  120 Centro 
Ferias BrUdICE 



Farias Brito - CE, 08 de Marco de 2019 

Francisco urval Pereira 

CPF: 043.061.803-44 

1 28.955j6210001 00-1 
FRANSC0 	 ME 

RiP:z Otacilio Correia, 120 
CENTRO - CEP 63185.000 

FARiAS BRITO - CEARA 	J 

LuizOtaclilo Correia, NO 120 — centro 
Fur/as Br/to/CE 



DEcLARAcA0 i 

Pregao n° 2019.02.19.1 

FRANCISCO DURVAL PEREIRA - ME: inscrito no CNPJ n°. 

28.955.16210001-00, DECLARA, para Os devidos fins de direito, especialmente 

para fins de prova em processo IicitatOrio, junto ao Municiplo de Farias 

Brito/CE, que tern pleno conhecimento de todos os parâmetros e elernentos 

dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame IicitatOrio 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, O7de Margo de2Ol9 
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Francisco Durval Pereira 

CPF: 043.061.803-44 

Rim: LuIz Otacfilci Cortela, NO 120 Centro 
Farias ffi!IIWCE 
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DEcLARAcA0 iii 

Pregao no  2019.02.19.1 

FRANCISCO DURVAL PEREIRA - ME, inscrito no CNPJ n°. 

2895516210001-00, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente 

para fins de prova em processo IicitatOrio, junto ao MunicIplo de Farias 

Brito/CE, sob as penalidades cabIveis, que inexiste quafquer fato superveniente 

impeditivode nossa habilitação para participar no presente certame IicitatOrio, 

bern assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, nos termos do art.32, §2°, da Lei n. 08.666/93. 

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

Lei. 

Farias Brito - CE, 07 de Marco de 2019 

T 
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Francisco Durval Pereira 

CPF: 043.061.80344 
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....- .. 	/ .. 	 Rua: L1112 OtaciIio orreJa, N 120 - eiitro L 	
Farias 8ffto/CE 



DECLARAçAO ii 

Pregao n° 2019.02.19.1 

FRANCISCO bURVAL PEREPRA - ME, inscrito no CNPJ n°. 

28.955162/0001-00, DECLARA, para Os devidos fins de direito, especialmente 

para fins de prova em processo Iicitatório, junto ao Municipio de Farias 

Brito/CE, que concorda integrairnente corn os termos deste editaf e seus 

anexos.. 

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

Lei. 

Farias Brito - CE, 07 de Marco de 2019 
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Francisco Durval Pereira 

CPF: 043.061.803-44 

Roa: Luli Otaeft Cortela, N# 120 
Far/as Brflo/CE 
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A Comissâo Permanente de Licitaço 

Prefeitura Municipal. de Farias Brito - CE 

Pregão Presencial no 2019.02.19.1 

Objeto: Aquisiçäo de gêrteros alimentIcios destinados ao atendimento dos Programas de distribuiçäo de 

merenda escolar da rede püblica de ensino do MunicIpio de Farias Brito/CE, conforme especificacöes apresentadas no 

abaixo. 

DECLARAçAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Eu, FRANCISCO DURVAL PEREIRA ME, portador do RG no 2008339792-7 SSP - CE e CPF 043.061.803-44, 

DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Iei,que a empresa FRANCISCO DURVAL PEREIRA ME, inscrita 
no CNPJ no 28.955.162/0001-00, se encontra devidamente registrada e enquadrada na Junta Comerciat do 
Estado do Ceará,como sendo uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que atende os requisitos do 
Art. 39  da Lei Complementar Federal n2 123/2006 e que cumpre Os requisitos legais para a qualificacão como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,estando apta a usufruir do beneficio e tratamento diferenciado 
previsto na lei. 
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Farias Brito - CE, 07 de Marco de 2019 

Francisco Durval Pereira 

CPF: 043.061.803-44 

Rua: Lutz Otacillo Correia, N° 120Centro 
Farias Br/to/GE 



ED...ER PERI.IRA CORIIEIA-ME 

CNPJ: 10658,186/0001-24 CGF: 06375386-3 

$NSC. MUNIC. 1086831 

PROPOSTA DE PREOS 

PREGAO PRESENCIAL N°: 2019.02.19.1 

A Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO, Estado do Ceará. 

Pela presente dedaramos inteira submissäo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 

Lei no 8.666/93 e Lei no 10,520/2002, bern corno as cláusu$as e condiçães da modalidade Pregao n 

2019.02.19.1 
Declaramos ainda, que nao ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 

Assumimos o compromisso de bern e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no 
Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Aquisiçao de gêneros alimentIcios destinados ao atendirnento dos programas de distribuiçao de merenda 
escolar do kede Páblica de nsino do Munkipio de Farias Brito/CE, conforme especificacoes apresentadas abaixo. 

ITEM DEscRIçAo UND QTD MARCA R$ UNIT R$ TOTAL 

ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado em 

pote plästico atóxico, 	pesando aproximadamente 
1 500g, corn aspecto, cor, cheiro e sabor .próprios, fume,, KG 1.000. FREITASMIX 

5,56 
.. 5.960,00 

e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas, validade minima de 06 (seis) meses  

OLEO - Oleo de soja embalagem PET 900 ml, sem 
amassaduras e/ou outros fatores que o tornern 

2 
irnprOprio para o consumo humano, corn prazo de 

KG 1.200 R$ 	4.992,00 
validade no ato do recebirnento nao inferior a 04 4,16 
(quatro) meses. Na embalagem deve constar data de 
fabricaçao/empacotamento e Lote.  

dez mil, novecentos e cinquenta e dois reais R$ 	 10.952,00 

VALOR TOTAL: 
	

R$ 
	

10.952,00 
dez mu, novecentos e cinquenta e dois reais 

Declaramos que nos preços ofertados estão incluldas todas as despesas incidentes sobre 0 fornedmento referentes a tributos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, Custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro. 

Rua 	Seminário, n°: 263 do -A- Centro - Juazeiro do Norte-CE 
CEP: 63010-400- Tel: (88) 3512-2360/992114180 
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EDER PEREIRA CORREIA-ME 
CNPJ: 10.658,186/0001-24 CGF: 06375386-3 

It4SC. MUNIC. 1086831 

70 

azäo Social da empresa proponente: EDER PEREIRA CORREIA - ME 
ndereço da empresa proponente: Rua do Seminário, n o. 263 - A - Centro - Juazeiro do Norte/CE 
J 0  do CNPJ da empresa proponente: 10.658.186/0001-24 
)atadeabertura :08/03/2019. 	 Horariode abertura: 09:00 AM 
razo de entrega dos produtos: Conforme 0 EditaL 

falidade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Local e Data: JLJAZEIRO DO NORTE/CE -08 DE MARCO DE 2019 

tpt:4 
EDER PEREIRA CORREIRA 

CPF n°: 666.845.793-20 

Em presário 

f-  - 

Rua do Seminário, no : 263-A- Centro - Juazeiro do Norte-CE 
CEP-43616,46.6- Tel: (88) 3512-2360/9921141 80 
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71 
CNPJ: 10.08.186/00011-24 

UIFII 

DECLARAcOES 

PREGAO PRESENCIAL N°. 2019.02.19.1 

Objeto: Aquisicao de gêneros alimentIcios destinados ao atendimento dos programas de 

distnbuicoo de merenda escolar do Rede Pablica de Ensino do Munictpio de Farias Brito/CE, 

conforme especificacoes apresentadas abaixo. 

!.PER PEREIRA XRRE1AJ  Inscrito nQ,  çPF P.1° (.684k7.HZQ pQJtaciQiT 4, C&tEIt8 

identidade NO 2000029157898 - SSP-CE, Proprietário da Empresa EDER PEREIRA 
CORREIA - ME, CNPJ: 10.658.186/0001-24, sediada a rua do seminário n° 263-A-

Centro- Juazeiro do Norte/CE, DE5LARA: 

A) Que tern pleno conheciment(de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem 

ofertados no presente certarpe Licitatório e que sua proposta atende integralmente aos 

requisitos constantes neste eftal; 

	

Jeste  B) Que concorda integralment corn os term 	edital e seus anexos; 

C) Que inexiste qualquer fato supervenientepeditivo de nossa habilitaco para participar no 

presente certame Licitatório, bern assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2 0, da Lei n.° 8.666/93; 

D) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente 
para fins de prova em processo licitatório, junto ao MunicIpio de Farias Brito/CE, que, 

em cumprimento ao estabelecido na Lei N 0  9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 
28/10/1999, e ao inciso Xxxii!, do artigo 70,  da Constituição Federal, não possul em seu 
quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, 
per igoso ou insáiubre  e de 16 (dezesseis) anos em quaiquer trabatho 

E) sob as penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, notadamente o art. 30,  tendo direito aos benefIcio estendidos peto 
referido Diploma, estando enquadrada como: Microempresa. 

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

Juazeiro do Norte/CE, 08 de Marco de 2019. 

Eder Pereira Correia - ME 
cock  Pqjii 	(oNito9 

Rua do Seminário, 263-A 
CNPJ: 10.668.186f0001-24 

EDER PEREIRA CORREIRA 

CPF n°: 666.845.793-20 

Rua do Seminário, n°: 263-A- Centro - Juazeiro do Norte-CE 
CEP: 63010400 Tel: (88) 3512.2360/9921 14180 
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