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Ao (A) Pregoeiro(a) da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Pregão Eletrônico no PE1812021 - SEAG
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Objeto: Aquisição de Generos Alimentícios para as Secretarias Municipais e para a merenda escolar junto a Secretaria de
Educação quando do retorno das aulas presenciais.

Proposta de Preço
tOlo.

Especfficação do Produto Marca

Valor Unitário

Valor Unitário

Quant.

Unidade

valor Total

i oo

Kg

R$

ssP.o

doze reais e oitenta
centavos

15.360,00

2.200

Kg

R$

9,40

nove emis e
quarenta centavos

201,80,00

(por extenso)

Valor Total
(por extenso)

1

Pão sovado massa fina - produto obtido
pela cocção, em condições técnicas
adequadas, de mossa preparada com
arinha de trigo enriquecida especial
com; fermento biológica, água, sal e
outros ingredientes desde que não
descaracterizem o produto; e os
22
G & DPões
aditivos permitidos pela legislação,
i'unío de impurezas e corpos estranhos.
'....- Pão com apnmmadumente 50 g de
pesa depois de assado. Os mesmos
deverão serem entregues no dia da
fabricação e no local de consumo de
acordo com solicitado.

24

Polpa de fruta congelada sabor abacaxi
- concentrado do produto de acordo
com a lapidação vigente, com
composição nuti*ion4 registro nos Polpa do
órgãos competente, embalagem de kg Compus
material
resistente
em
com
identjficação da empresa e prazo de
validade.

Valor Global da Proposta:
trinta e seis mil e quarenta reais

R$

quinze mil, trezentos
e sessenta reais

vinte mi4 seiscentos e

36.040,00

Proponente: Diogo Comércio de Alimentos e Representações Ltda
CNPJ: 41.557.34910001-06

CGF: 06.682236-0

End"reço: Rua Maceió, 1460, Henrique Jorge - Fortaleza, Ceará
CEP: 60.521-105
T: diagacomercio@hotsnmLcom
E
Te'7fone /Fax: (85) 3290 - 0779 / (85) 3077-5445
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2906-8 Conta Corrente: 18.31 -3
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, conforme edital e seus anexos.
Prazo de Validade da Carta Proposta: 60 dias.
O licitante declara que, o objeto contratual terá garantia referente a defeitos de fabricação, embalagem ou outros, por período mínimo de 06
(seis) meses, e de acordo com o Código de Defesa da Consumidor.
Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre ofornecimento referentes a tributos, encargos sociais
e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em
conformidade comas exigências do instrumento convocatória (Edital).
Declaramos, sob as penalidades cabíveis que somos microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no § 4 do Artigo 30 da Lei Complementar n ° 123/06.

DIAO
COMÉRCIO
Páginas de

2

D IA6Zhhhhhhhhhh1DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
Rua Maceió, n° 1460 - Henrique Jorge - Fortaleza - Ceará
lo
CNPJ: 41.557.349/0001-06 - CGF: 06.682.236-0
Fone: (85) 3290.0779 - 3077.5445
E-mail: diagacomercio@hotmail.com
Representante Legal: Sr. Eudismar Cavalcante de Arruda, Brasileiro, natural de Jaguaribara
- CE, Divorciado, SócioAdministrador, Portador da Cédula de Identidade n°.
98002308224 SSP/CE e do CPF n°. 244.851.953-68. domiciliado a Rua
Maceió, n°1460 Altos, Apto ioi, Bairro: Henrique Jorge, Fortaleza/CE, Cep: 60.521-105.

Fortaleza / CE, 24 de Agosto de 2021
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