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R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ PB
PREGÃO PRESENCIAL N°00007/2020

Declaramos para os devidos fins, que estamos de acordo e acertamos todas as condições
estabelecidas para este Processo Licitatório, sobmodalidade acima citada, mais precisamente contidas
no Edital.

Pela presente,declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo
4° da Lei Federal n.° 10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

Declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros
de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou
ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública Direta e Indireta, bem como nossa Empresa
não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada,

-^nalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em
causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Pelo presente, declaramos que não possui em nosso quadro de funcionários, empregados
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou Insalubre e menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no
art. 7°. XXXIII, da Constituição Federal, conforme art. 27, V, da Lei n°. 8.666/93).

Declaramos sob as penas da lei que esta empresa é uma microempresa/empresa de pequeno
porte, nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do §
4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de
habilitação exigidos neste Edital. Paratanto anexo o comprovante de opção pelo Simples obtido
através do site; http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.him; do Ministério da
Fazenda - Receita Federal

Declara sob as penalidades da Lei, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra

em pleno funcionamento. Declaramos, para os devidos fins, de que os valores das propostas estão
Incluídastodas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos

'^scais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza.

a)Até a presente data, não existem fatos impeditivos pra sua habilitação;
b)Todos os documentos que compõem o referido PREGÃO PRESENCIAL -REGISTRO DE

PREÇOS foram colocados a disposição do licrtante;
c)Tomou conhecimento de todas as informações, condições, locais e graus de dificuldade

para a realização do objeto da presente licitação.
d)Está ciente de que fica sujeita à desclassificação por motivo superveniente relacionado

com a habilitação, conforme dispõem o Art. 43, § 5° e o Art. 47 § 2° da Lei n° 8.666/1993.

Declaramos que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do
contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei
n° 8.666/93;
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Declaramos, para os devidos fins, que os preços são fixos e irreajustáveis.

Declara, sob as penas da lei, em especial o art 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (acima citado) foi elaborada de maneira independente (pelo
Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (acima citado) não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (acima citado), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (adma citado) quanto a participar ou não da referida licitação;
J4) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (acima citado) não será, no todo ou em
r^rte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da (acima citado) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (acima citado) não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (acima citado)
antes da abertura oficial das propostas;

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

Declara que a empresa existe fisicamente e que está em pleno funcionamento.

Por ser verdade, firmamos apresente.

Palmares, 21 de/lvIAIO de 2020.

R J CÁVALC^T )E OLIVEIRA

CNPJ: 36.138.703/0001-28
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REF: PREGÃO PRESENCIAL N.00007\2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ PB

PROPONENTE; R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA

CNPJ; 36.138.703/0001-28

DECLARAÇAO DE ELABORAÇAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

iíNALDO JOSÉ CAVALCANTI DE OLIVEIRA. COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA (CAVALCANTI
EMPREEDIMENTOS) DORAVANTE DENOMINADO (REPRESENTANTE), PARA FIM DO DESPOSTO NO ITEM DO EDITAL

DO PREGÃO PRESENCIAL N.00007\2020, DECLARA. SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ARTIGO 299 DO CODIGO

PENAL BRASILEIRO.

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO PRESENCIAL N.00007\2020 FOI ELABORADA DE
MANEIRA INDEPENDENTE PELO O LICITANTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE,
DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADA, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE

POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO PRESENCIAL N.00007\2020 POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER

PESSOA.

B) A INTENSAO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO PRESENCIAL
N.00007\2020 NÃO FOI INFORMADA. DESCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU
DE FATO DO PREGÃO PRESENCIAL N.00007\2020, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA.

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA. INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO PRESENCIAL N.00007\2020 QUANTO A PARTICIPAÇÃO

OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

^ QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO PRESENCIAL N.00007\2020 NÃO
-£RA. NO TO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE. COMUNICADO OU DESCUTIDO COM QUALQUER OUTRO

PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO PRESENCIAL N.00007\2020 ANTES DAADJUNCAÇAO DO

OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.00007\2020
NÃO FOI, NO ODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER
INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ PB, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENÇAO DESTA DECLARAÇAO E QUE DETEM PLENOS
PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LA.

Palmares, 21 de e 2020.

ÍÁA .
R J CAVALCANTI 0?E OLIVEIRA
CNPJ: 36.138.703/0001-28
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R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ-PB

PREGÃO: 00007/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COM ENTREGA PARCELADA.

Dados Bancários: AG: 0721-8 C/C 44.161-9 BANCO DO BRASIL Data: 21/05/2020

PROPOSTA

item Descrição Qtd. un. Esti. Valor unit. Extenso Total Extenso

1 Achocolatado em pó instantâneo, embalagem de 500g, com

especificação dos ingredientes, informações nutricionais, fabricantes e

data de validade. Registro no Ministério da Saúde. Entrega parcelada (

MÁGICO)

3000 Und 5,30 R$ 5,30
cinco reais e

trinta centavos
15.900,00

quinze mil e

novecentos reais

2

Açúcar triturado comum, aspecto granuloso fino a médio, isento de

matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, de acordo

com a resolução 12/78 da CNNPA. Entrega parcelada ( CRISTAL )

7000 Kg 3,20 R$ 3,20 22.400,00
vinte e dois mil e

quatrocentos reais

3

Amido de milho, 500g, com especificação dos ingredientes, informações

nutricionais, fabricantes e data de validade. Registro no Ministério da

Saúde. Entrega parcelada ( MAISENA)

500 Und 9,77 R$ 9,77

nove reais e

setenta e sete

centavos

4.885.00

quatro mil,
oitocentos e oitenta

e cinco reais

4 Arroz parbolizado, tipo 1, classe longo fino, prazo de validade de no

mínimo 180 dias. Com identificação do produto, informações nutricionais

e do fabricante. Acompanhado do certificado de classificação. {

KARROZ)

6000 Kg 4,50 R$ 4,50

quatro reais e
cinqüenta

centavos

27.000,00
vinte e sete mil

reais
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1,00
treze mil e

quatrocentos reais

),00 dezoito mil reais

).00

dezessete mil,

quinhentos e

cinqüenta reais

,00
quatro mil e

oitocentos reais

).00
quinze mil e

seiscentos reais

},00
setenta e oito mil

reais

o
o
o

vinte e um mil e

seiscentos reais
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5 Arroz polido cru, branco, tipo 1, classe longo fino, prazo de validade de

no mínimo 180 dias. Com identificação do produto. Informações

nutricionais e do fabricante. Acompanhado do certificado de

classificação. Entrega parcelada ( KARROZ )

2000 Kg 6,70 R$ 6,70

seis reais e

setenta

centavos

13.400,00
treze mil e

quatrocentos reais

6

Biscoito Cream-cracker, embalagem 400g, Com identificação do produto,

informações nutricionais e do fabricante. Entrega parcelada. ( PILAR)
4500 Und 4,00 R$ 4,00 quatro reais 18.000,00 dezoito mil reais

7 Biscoito doce tipo Maria ou Maizena, embalagem 400g, Com

identificação do produto, informações nutricionais e do fabricante.

Entrega parcelada. ( MAISENA )
4500 3,90 R$ 3,90

três reais e

noventa

centavos

17.550,00

dezessete mil,

quinhentos e

cinqüenta reais

8

Bolacha tipo sorda, embalagem 480g, Com Identificação do produto,

informações nutricionais e do fabricante. Entrega parcelada.

800 Und 6,00 R$ 6,00 seis reais 4.800,00
quatro mil e

oitocentos reais

9

Café torrado e moído. Embalagem a vácuo de 250 g, de primeira

qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira da indústria de

Café. Com identificação do produto, informações nutricionais e do

fabricante. Entrega parcelada. (OURO VERDE )

3000 Und 5,20 R$ 5,20
cinco reais e

vinte centavos
15.600,00

quinze mil e

seiscentos reais

13 Carne de charque bovina, ponta de agulha, a vácuo, embalagem com 5

kg, no 15% de gordura, livres de aparas, acondicionado em embalagem

plástica, com Registro no Ministério da Agricultura -SIF. Entrega (

BERTIM)

3000 Kg 26,00 R$ 26,00
vinte e seis

reais
78.000,00

setenta e oito mil

reais

22

Feijão carioca, tipo 1, novo, acondicionado em embalagem polipropileno,

grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, parasitas

etc, Entrega Parcelada (TURQUESA )

2000 Kg 10,80 R$ 10,80

dez reais e

oitenta

centavos

21.600,00
vinte e um mil e

seiscentos reais

R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA CNPJ: 36.138.703/0001-2'

1
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23

Feijão macassar tipo 1 - novo, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso, isento

de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e

livre de umidade; em pacotes de IKg, data de fabricação e prazo de

validade de no mínimo 12 meses, com registro no Ministério da

Agricultura. Entrega parcelada. (TURQUESA )

500 Kg 10,80 R$ 10,80

dez reais e

oitenta

centavos

5.400,00
cinco mil e

quatrocentos reais

24

Feijão preto tipo 1 - novo, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso. Isento de

matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre

de umidade; em pacotes de IKg, data de fabricação e prazo de validade

de no mínimo 12 meses, com registro no Ministério da Agricultura.

Entrega parcelada. (TURQUESA )

500 Kg 10,98 R$ 10,98

dez reais e

noventa e oito

centavos

5.490,00

cinco mil,

quatrocentos e

noventa reais

27

Leite em pó integral embalagem c/200g, obtido por desidratação do leite

de vaca e apto para alimentação humana, mediante processos

tecnológicos aumentados. Embalagem em polietileno atóxico ou

embalagem aíuminizada. ( CAMPONESA )

6000 Und 5,20 R$ 5,20
cinco reais e

vinte centavos
31.200,00

trinta e um mil e

duzentos reais

Total: 281.225,00
duzentos e oitenta e um mil,

duzentos e vinte e cinco reais
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Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, conforme subitem Edital
prazo de vigência do contrato,conforme subitem Edital

prazo de fornecimento dos produtos, conforme subitem Edital
prazo de entrega do objeto licitado, conforme subitem Edital

preços são fixos e/l^eajustáveis.

R J CAVA

CNPJ: 36.1

I DE OLIVEIRA

.703/0001-28
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