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A Prefeitura Municipal de umart, Estado do Ceará
\ "_\
Pela presente declaramos inteira submíssão aos preceitos legais em v1gor. especialmente os da lei n, 8.666/93, Lei 11, 10.520/2002 e do
Decreto Federal n. 10.024/2019, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico n. 2021.04.13.1.

Q

3b {B 't.

, ~i
'<-0..,-

~

Declaramos aInda, Que não ocorreu fato Que nos rmeecs de narttctear da mencienada Lrcltação.
Assumimos o compromisso de bem e flelmente fornecer os produtos especificados no Anexo r, caso sejamos vencedores da presente
Licitação.
Objeto: Aquisição de gêneros allmenttclos destinados 30 atendimento dos Programas de Distribuição de Merenda Escolar da Rede Pública
de Educação do Munlclpto de lJmarljCE, conforme especificações apresentadas no quadro abaixo:
Razão Soda I: VEP COMERCIAL LTOA - ME
CNI'J:26.970.227/0001-53
Inscrição Estadual: 066443563.1nscricão Municipal: 6542640
Endereço: Rua Humberto Teíxelra s/n GalpãoA,Sltío Varjota íguatu- te, 63.510,500. TELEFONE: (66) 2143·2036
Telfone /Fax: (SS) 2143·2Q38. Celular: (88) 9.9615-0751
E·ma!!: ybpcomerclal@gmal'tcom
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RUPRK<;fiJ'lTANTK !.!lGAl..: ROGERIO NE:YVAl'lNUR[f\O Tê!XlllRJI. brasííeiro,
domídl.illdo ã Rua Fenelon Uma. n" IH, bairro Plan.ltl), 11,luatu·Ceam. Telefon",

'[

empresário,
portador-do CPF 425.696.213·l5
e RG 990290t16tl24
]9.9615-0751. e-mall, ybpcomemaJ@gmalJ.coln

SS?-CE.l'csídenlt'
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Lo!l03 . Proteínas
lTliM

flSPEI.1FlCACÃO

mm

QUANT.
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At'(ll)dlC\{)nada em embalagem oril,(lllu'I do fabricante,
tom dados d< idcntlli(açlí(> do produto, dam de
fabrieaçílo e flrmeo de valídade, O produtu deverá ter
rCfJÍ~1:rono Mlntst':~r!a da I\grirultuta c/ou Minlsté'rlo
da Saúde
('.ARNE 1l0VINAM0!1)A, wngclatla, baixo percentual de
g«l''dOl"J (mJxiluo de 15%) e 03% de iÍ!)1la.
Mondit!ornlda
~m embalagem nE 01 kg. filme P'IC
transparente. contendo ldentifu:a,<io do Ilrod"t~.
mil rc.a dó fahricante e praao de vatitlaue.lns}leoQnado
pelo rninl'1éno da agrlrulturo (SIF ou 5m). O produto
deverá sertr.lnsportado
em veiculo término (frio),
respeitando as normas <t>Jgidas pél •• ANVI5A

J

flH.f In; PErTO OI>FRANGO, congelado, sem O$S() e sem
I,de. Atll"dklo""d~ em emhalaceln O~:01 kg. filme
PVGrmnsparenre, contenda ldentitkação do produ!",
marca da rilbl'il"'ute c.prazo de "atldad~. Inspecionado
peJo minjstéri
da ilgrimlturo (SrF ou SIli). O produto
deveni ser transportado em veiculo .r~I'l1'IlI)Q (frio).
l'<"'lWlbilldo as normas "'XÍiPdas pela AN'VlSA

4

OVO 0[\ GRA-"JrA. extra. classe A. branco, Embalagwn
"unlxnd" 30 u!lidades, ~1)1!ldados de ldonl:fflUlç.'l.() do
produto e prol<> de validade. Com nusência de
suljdad~s. reGistro da Mhustédo da Agrlcultu.rd c!GU
Mlnf.'tIirio da Saúde, O pr adobl devem ser-entregue
dentro dos plldroes M quatldRde estabeleetdos, em
v~r uI•• <,sp<"dalrncnte autbrizadIJ" pela Vigllú.oda
Sanitária para esta rrnalidatle
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OE:l.ESSEiSMII..

QUATROCENTOS
~
ClNQ'UENTA Utm;
REAlS s C1~QUENTA
CENTAVOS

1U16..JS7,SO

R$19.MO.OO

IL REAIS

V
DOZEREAlS
E
SESSENTA E
QU,\TRO
CEN1AVOS

)
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V

j
NOV'ERL\l5B
ClNQUENTA
CENTAVOS

I

I

RSS.721,30
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r-VALOREST1!1lAOO

CIl<COMIl .•
SmCEl<TOS
KVIN1t
E U~ !l.EAfS E TIlINTII
CENTAVOS

001:& Mil, CEI\lTO
TRlN1'A 8 QVATRO
Nt:>\1S E QU.I\REN1A
CENTAVO.

t

I

lU 12.134,40

CINQU'N1A
E Tltts
MIl. TREZENTOS!!
TIllZt R!jA1S E V1Nn
C&NTAVOS

as 53,313,10

CJNQlItST" E 1'R~$
MIl. TIlElENTOS
E
TRE:ZB Rl!A1S E \IIN1B
Cf.Io'TAVOS

R$ 53,3 l3.20

Data da Abertura: 28/04/2i>21
Horário de Abertura; 09:00 horas
Validade da Proposta Comercial: 90 (noventas) dias.
Prnw de Entrega: Conforme Edltal e Contrato
nerlllm tiOhas penu, da t.ei. que os preços prutícades na proposta di) preços. estão de aeerdo fom os preços
penahdades ""$0 ~stejalí! ínexequfvels (>1.' supcrfatllrados.
Qu.e temos pleno conhecimento que" objeto llcitldo dever'; ser-executado
!parth dá asstnatura du C()N"t1tA1'U e enltssâo da !'10m de Empenho;

de acordo com

li

croncgrama

prntlr.ados no mercado atual, çj~n!"da respOllSilhllidadc e das

WJlt:r;It:adQ,l'rcv:iamentc,

dabor-<ldo pela Coutratante,

curo inleto ~

Deelaramns ainda que, nosvalores upreSl.1!,t:ado$aclmil, (~tAo lnctllsos todos os tríbutcs, en ••••'1l0s trabalhista", prevíd~ndAr1os. t!scais i! comerciais, l:axits, t.relxs, O<'8uros,
d~!acamentos de pessoal, cu.gNS ~ d('IUlI[~despesas que possam fIlcld!r sobre <lfornecímenta
lictt:ado, inclusive 11margem de ruero ~ que tem (I pleno tunhcctmt'tl(o,
a,"'1t1lÇ{i" c cumprirá todas as obrigações conUdas no an~XlI J • Termo de ílerernn.ein. deste ~>((Ital
DEClARA para tudos os fins de direito, cspeçítl<:<lmentc
disposto na [.I: IZ3jZQ(l6.

para participaçi{q

de IiCltaÇ{iQ na modalídade de l'r<'IlJo, que esrou (~mus) sob

lG1.lA1'U·CB, 2(1 PEASRIL])e
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regIme de MIl/EVl', [>"01 "feito d••
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. :l"LLE BATISTA PJ'SIIEIRO TEIXEIR

Sócio Administrador
CPF 07L225.S33~;6
RG 2006029157080 SSp·CE

