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CAMISETA REGATA INFANTIL' 03 ANOS (Comprimento 44 cmx Largura 13 nu,
Cava 17 cm) ' DeSCFIÇIO camiseta em malha P.V. composição: 67% pollé-fler /33%
viscose), com gramatura de 160g/m'(no mínimo), na cor branca, tons a gota em 'a".
Na frente abaixo da altura do peito deverão ser aplicados dois viés na posição
horizontal, nas cores: amarelo canário, e azul marinho, sobreposto a peça com
Largura de 1,0 nu, confeccionado 100% poliéster com gramatura mínima de
100g/m4 .na parte frontal do lado esquerdo superior deverá ser aplicado um PETY
bordado de alta definição termocolante corno bras.io do munklpio em suas n'rIs
padrão, medindo alturas 6,5 em de alturas 6,5 cr, de largura. Na parte de iras da
blusa deve ser aplicado um PETY bordado de alta definição tennocolante tons a
logomarca do selo UNICI'7 em suas cores padrão, medindo 5,5 rui de altura '4,0 nu
de largura. Gola e cavas das mangas deverão ser confeccionadas em máquina
retilfnea, contornada com dança llght de 1,5 nu na cor azul marinho. A barra do
corpo deve ser rebatida com largura de 40 cm. em máquina goteira de duas
agulha A camiseta deve ser costurada internamente cem máquina overtoque de
uma agulha nas lateral,, ombros e mangas. No meio da parte traseira Interna da
gola deve ser costurada uma etiqueta com o Indicativo do tamanho da peça.
composição do tecido, razão social do fabricante, o nOmeio da Inscrição do CNPp do
rabricmste. o ,lmbolo indicativo do tipo de Iaveni a aer executada na peça e o país
onde a peça rol fabricada. Tolerância de vaflação na gramatura * de 2%, Linha
utilizada para confecção da camiseta é de 100% poliéster, PflZo. Camiseta isenta
de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e uso. Todas as peças
deverão ser embaladas separadamente cm sacos plásticas transparente.
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BERMUDA INFANTIL ' 03 ANOS' (Gancho Frente 20 cm, Gancho Traseiro 24 os.
Entre Penas 19 cm, Abertura P
20 cm, Cinttra 48 cm) - Descrição:
Caaf..ao sal.em tactet 100% pottófl.r com (ram
de lOOg/&. na cor azul
marinho, A cintura deve pcxnuir eláslis'o com largura de 3,5 cm, embotado e
rebatido com máquina de ponto corrente. Nas laterais das pernas deverá ser
aplicado uns. grega em tafetá bordada de alta deflnlç.ao com o brasão do município
e o nome prefeitura municipal de Horizonte em toda sua extensão nas soas cores
padrão de 3,0 cm de largura Na persa esquerda da bermuda deverá ser aplicada
ens sillocreen a estampa do brasão do município em suas cores padrão. A bermuda
deverá ser soda costurada com máquina ovs'rioque de uma agulha na sua parte
Intensa, e rebatida externamente com máquina goteira de duas agulhas. As barras
das pernas deve ser rebatidas com largura 'te 2.0 cm em toiquina goteira de 02
agulha., Na parta tnterna dava conter unia etiqueta com o indicativo do tamanho
da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, o número do CNP) do
iabrfcaate, o simbolo Indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país
onde a peça foi Fabricada. A linha utilizada * 100% poliéster. N120. A bermuda
deve estar Isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e oso.
tolerãocia de variação na gramatura é de 2%, Todas as peças deverão ser
embaladas separadamente em tacos plÁsticos transparente.
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SANDA1JA INFANTIL' INFANTIL
03 ANOS: Anatômica, confeccionada em PV(
(doreto de po-vinila), com dureza de 60'Va, virgem, na cor preta, uflisse, alça
inicIada em PVC 100% virgem na cor azul, palmilha em PVC 100% virgem na cor
preta, modelo tipo papece com um fechoem vclero na pane do tornozelo. Na taterai
da palmilha um friso azul em toda sua extenaSo, Com etiqueta em PVC 100%
virgem da logomarca do município na alça acima dos dedos e do UNICEF na parte
de trai da alça do tornozelo.
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CAMlTA REGATA INFANTIL -04 ANOS (Comprimento 45 itt. Largura 34 cnn
Cava 22 ati) Dnaiçio; camiseta em malha P.11.. compotiçio: 67% poliéster /33%
viscose), com gramatura de t6OtJm'(no minimo), ria cor b~ com a gola
Na Frente abaito da altura do peIto deverão ser aplicados dois vira na posição
horizontal, na, cores: amarelo canano e azul marinho, sobreposto a peça coa.
artu, de 1,0 cm, confeccIonado t00% poliéster com gramalu ri mínima de
lOOt./m', na parte Frontal dotado esquerdo superior deverá ser aplicado um PETY
bordado de alta definição lermocolanle com o brasão do município em suas cores
padrão, medindo alturas 63cm de alturas b,5 co de largura. Na pane de trás da
bordado de alta definição tennocolante com a
Nu. deve ser aplicado um P
logonsarca do selo UNICEF em fias cores padrão. medindo 5,5 cm de altura a 4,0 as.
de largura. Gola e cava, das mangas deverão ser coal'ecclonada. em máquina
retillnea. rnnlon.ada cciii china light de 1,5 cm na cor atol martnho. A barra do
corpo deve ter rebatida com largura de 2.0 cm. em nsáqul*a goleira de ditas
agulhas. A camiseta deve ser costurada intensamente caos máquina overioque de
uma agulha nas laterais, ombros e mangas. No meio da parte traseira interna da
gola deve ser costurada uma etiqueta coas o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, rasão social do fahricanle, o número da intenção do CNPJ do
rabricanlr. o símbolo indicativo do upo de lavagem a ter executada na peça. o pais
onde a peça Foi fabricada- Tolrrãnria de variação na gramaluea é de 2%- tinha
utilizada para confecção da camiseta é de 100% poliéster, fCtZO. Camiseta isenta
de qualquer defeito que comprometa a sua apresentaç&o e uno. Todas as peças
deverão ser embaladas separadamerste em sams plástico' transparente.
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RFJ1MDI)A INFANTIL (MANOS (Gancho Frente 21.5 cm. Gancho Traseiro 25.5 cm.
De'tntç-ão:
li cm, Cintura 50 cm)
Entre Pernas 20 cm, Abertura P
Coatealonadaem tacxei 100% pollé'sser com gramacura de tOOg/m1, na cor azul
marinho. A cintura deve possuir elástico com largura de 3$ ris., embutido e
rehal,do com máquina de ponto corrente- Nas laterai, das pernas deverá ser
aplicado uma grega em tafetá bordada de alta definição coo, o brasão de, ... Iciplo
o o nome prefeitura municipal de Horizonte em toda aia extensão nas suas cores
padrão de 3.0 cai de largura. Na perna esquerda da benauda deverá ser aplicada
em silkacreen a estampa do brasão do inuniciplo eot mas cores padrão A bermuda
deverá ser toda costurada com máquina overloque de uma agulha na tua pane
interna, e rebatida estersansente com máquina geleira de duas agulhas. As barras
dai pensas deve ser rebatidas com largura de Z,0 cm em máquina geleira de 02
agulhas. Na pane interna deve conter un.a etiqueta cmm o indicativo do tamanho
da peça, composição do tecido, razão sociai do fabricante, o número do CNPÇ do
fabricant, o simbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país
onde a peça foi fabrIcada, A linha utilizada é 100% poliéster. N120. A bermuda
deve estar unta de qualquer detrito que comprometa a sua apresentação rolo.
Tolerância de variação na gramatura é de 2%. Todas as peças deverão ser
embaladas sepsradamente em sacos plãttlttn transparente.
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SANDALIA INFANTIL INFANTIl. 64 ANOS Anatõmica, confeccionada em PVC
(ctoreto de povinila), com dureza de 60%, nrgem. na cor preta. unlasez, alça
inletada em PVC 200% virgens na cor nu), palmilha em INC 100% virgen, na coe
preta modelo tipo papete com um fecho em releia na pane dotoraozelo, Nalateral
da paimilha um friro azul em toda sua ezsenaão. Com etiqueta es. PVC i00%
virgem da logoniarca do muoicipio na alça acima dos de-dos e do 1~ na parte
de tràsdti alt a do tornozelo.
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CAMIWTA REGATA INFANTiL .05 ANOS' (Comprimento 46 cm 1Largura 35 co, 5
Cava 23 os)' Descrição camiseta em malha P.V., composição: 67% poliéster /33%
vi.). com graniatun de 160g/m'(no minimo), na cor bnnca,com • gola -ca V'
Na frente atanto da altura do peito deverão ser aplicados dois viés as posição
horizontal. nas tons; amarelo canário e azul marinho. sobreposto a peça com
largura de 1,0 no, ionfrrcionado 100% polit'tter com gransatura nunima de
lOOgJm', na parte frontal do lado esquerdo superior deverá ser aplicado ata PETY
bordado de alta deflnlçio termocolante com o brado do municiplo cm saias cotes
padrão. medindo alturas 6,5 cm 4e altura a 6.5 si,, de tas.sra, Na parte de trás da
blusa deve ser aplicado um PETY bordado de alia defInição termocolante com a
logoinarca do se10 UNIGF em suas cores padrão, medindo 5.5 cm de alturax 4,0cm
de largura, Gola e cavan dai mangal deverão ser confeccionadas em máquina
rc'tlIInea, contornada com planca ligisi de 1$ cm na (01' azul marinho. A barra do
corpo deve ser rebatida com largura de 2.0 cia, em máquina goleira de duas
agulhas. A camiseta deste ser costurada Internamente com máquina overloque de
ansa agulha nas laterais, ombros e mangas. No meio da parte traseira laterna da
go1a deve ser costurada uma etiqueta ecos o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, rasão social do fabrtcante, o número da inscrição do CNPj do
lab.tcsnta a aimholo Indicativo eto tipo de lavagem ater executada na peça e o pais
onde a peça foi tábricada. Tolerizarta de variação na gramatura * de 2%, linha
utIlizada para confecção da camiseta é de 100% poliéster. N"iZO. Camiseta isenta
de qualquer deleite que comprometa a sua apresentação e uso. Todas as peças
deverão ter embaladas separadamente ciii sacos plásticos traaapareote.
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BERMUDA INFANTIL' 05 ANOS '(Gancho Frente 23 ao, Gancho Traseiro 27 cm,
Ea,tre Pernas 21 cm. Abertura Penas 22 cm. Cintura 52 cm) ' Descrição;
Confeccionada em t,actel 100% poliéster com gramatura de lOOg/m', na cor azul
mannbo, A cintura deve powslr elástico com targura de 3,5 cm. embutido e
rebatido com máquina de ponto totrente. Nas laterais das pernas deverá ser
aplicado unia grrga cm tatetá bordada de alta definição com o brasão do município
e o nome prefeitura municipal de Horizonte em toda sua extensão nas suas cores
padrão de 3.0 em de largura. Na perna eiqu.rda da bermuda deverá ser aplicada
em .ilkscre.n a estampa do brasão do município eia suas cores padrão. A benatada
1
ser toda costurada com máquina os'erioqtie de uma agulha na itia parte
intensa, e rebatida esteniamemi, com máquina goie,ra de duas agulhas. As barras
das pernas deve ser rebatidas com largura de 2.0 cm em máquina pieira de 02
agulhas. Na parte Intensa deve conte, uma eti q acta com o indicativo do tamanho
da peça, composição do tecido, razão social do fabricante, o número do CNP) do
labncanle, o simboto Irsd,c-ativodo tipo de lavagem a seresecutada .a peça e o pais
onde a peça foi fabricada. A linha utilizada é 100% poliéster,
A bennuda
deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a saia apresentação e uso.
Toleuãncia de variaç
na gramaiura é de 2%- Todas as peças deverão ser,
embaladas separadamenie em sacos plásticos transparente.
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SANDALtA INFANTIL • INFANTIL 05 ANOS: Anatômica, confeccionada em PVC
(cioreto de povinila), com durrsa da' 60% virgem, na cor preta, unisse', alça
injetada em PVC 100% virgem isa cor anil, palmilha em PVC 100% virgem na cor
preia, modelo tipo papete com uns Fecho em veicro na parte do tornozelo, Na lateral
da palmilha um (riso azul em toda tua extensão. Com etiqueta em PVC 100%
virgens da iogo.narca do município na alça acima do, dedos e do UNICEF na parte
de trás tia alça do tornozelo.
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CAMtWTA BÁSICA ADULTO E/tllt INFANTIL, em malha Ao 30 cardada coes 100%
algodão, cor a combinar, tamanhos variados: P, M. G, CCe XGG, com logotipos da
Secretária de Educação da Pn'Ieitura Municipal de horizonte (em PETY bordado de
alta definição em tafetá termocolaate) e do projeto escolar a que se destina.
Projetos destinados: Eu sou cidadão - Amigos da Leitura; Projeto jovem tlombelro
Voluntário 10V: PR0ERD; Rádio Escola; Semana da Coniciéocia Negra; Mostra
Literária e EXPOMATH; Arrais da Educação Infantil; Semana de Ação Muodsal
Semana do Brincar); TfliAii; Lsn do Sobi'r Comemoraçao dos Ressaltadas do
SPAECE; Festival de TalentoE Curso de lingssa lagiesa: Projeto valores na Sala de
Aula: Um Hcflzoat. de Paz e Cidadania; Projeto Hora do jogo Conselho Municipal
de Educação; Gr#nilos Estudantis; Sensaaa do Meio Ambiente; Csirslnbo Pré
Vestibular, Projeto valoeea humano na educação infantil; Educação isci.uslva;
Peteca: Soletrando: OBMF,P Comunidade de Aprendizagem; Mostra Cultural da
Educação lnfaatli; Festival de Talentos da 6k Campeonato da Tabuada: Dia Da
Matemática; com vidas.

1800

EMPtlitiiiti

ES

24,90

RI 44.820$10

Ø

ruo.

VALOR DO LOTE ES
5L1'ECENTOS E a'TtXTA E 'IRES MIL OITOCDflO$ E QUARLMTA F.~ REAIS E OSTDêTA WITAVOS

g

27

ua INereu Ramos, 202 -CEP: 60.7I040 Parangaba - Fortaleza —
Tel.: (85) 99762.0385 1(85) 98850.2483 1 Email: emporiumdistribuidora2020outIookcom

São

liandscefuttn.bns
C.N.PJ: 22.076.3

ÊMPOPIUM
Distribuidora

açãoi
fliqt
PÃGJNA (
4

-O;

-

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

ti

,%-

liS 773.847,80

SETECENTOS ~A E 1Rfl ML OITULZJtI os E QUARENTA E SETE REAIS E OiTENTA CENTAVOS
Prazo de tntnp ntimc: 10 (dez) dias
Validade da proposo: 60 (snsnm) dias
Declaro para devidos fins que nos preçoso(ertcidos estio Induldas todas as despiras Incidentes sobre o fon.edmeato rzfrre.ite a frete, tributos, deslocamentode pessoal e desna.rwr.
pertinente, à 6b&.ÇIO e nasporte do ob3eto lidado.
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MUR COUVIE1ICIAL
PREGÃO PRESENCIAL N.t 2017.07.21.1 -SRP
A PREGOEIRO(A) DO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE
COMISSÃO PERMENTE DE LICITAÇÃO
Pata de abertura: 10/08/2017 *s 08:30hc
jOlt COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTADA -ME
CNPI: N°13002.386/0001-12 - CCF: Nt 06.419302-Q
ÇND: AV. INDEPFNOÊNCIA 123. IARDIM IRACEMA. FORTALEZA -CE . CEP: 60.340-115
FONE/FAX :85 3284 1024 . E'MJJL: ldrcomerciat@hotmail.com
BANCO DO BRASIL AG: 1702-7 CC: 30603-7 .BANCO BRADESCO AG.6645-1 CC. 5064

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Fardamento Escolar, destinados aos alunos da
Rede de Ensino do Município de Horizonte/Ce, conforme especificações contidas no Teimo de
Referência.
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DESCRIÇÃO

UNIO.

QUAHT

MARCA

UN!D

2154

jB

V. UNIT
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CAMISA JUVENIL - 06 ANOS - ( Largura 40 cm x
Comprimento 55 cm ) - Descrição: em malha PV.
Composição (67% poliéster/33% viscose), com gramatura
de 1609Mi2. na cor branca. A gola devérá ser "V" qoin
acabamento igual ao das mangas em elanca Iight na cor
azul marinho confeccionada em máquina retilineft.-tom
largura de 2.5 cm (acabada) começando da ponta da gDia
para o decote. Na frente abaito da altura do peito deverá
ser aplicado dois viés na posição horizontI, contendo s
coras: amarelo canário e azul marinho na largura de 10
an com uma distância de 1,5 cm entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o mesmo
padrão dos aplicados na pane frontal da blusa. Na parte
frontal do lado esquerdo superior deverá ser aplicado um
PETY bordado de attaejinição _terrmocolantea,
brasão d'õ'i&nicipio em suas cores padrão, medindo 6.5
em de altura x 6,5 em de-largura. Na parte de trás da blusa
deve ser aplicado um PETY bordado de afta definição
termocolante com a logomarca do selo UNICEF em suas
cores padrão, medindo 5,5 cm de altura x 4,0 em de
Largura, As barras do corpo deverão ser rebatidas com
largura de 2.0 cm, cm máquina goleira de 02 agulhas., A
camiseta 'deve ser costurada internamente com máquina
overloque de uma agulha nas laterais, ombros e mangas.
No meio da pane traseira interna 'da gola deve s'
costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da,
peça. composição do tecido, razão social do fabricante,
CNPJ do fabncante, símbolo indicativo do tipo de lavagem
a ser executada na peça e o pais onde a peça foi
fabricada. A tolerância de variação na gramatura é de 2%
A linha utilizada para a confecção da camiseta é 1 OÕ%
poliéster. n 120. A camiseta deve estar isenta de qualquer
defeito que comprometa a sua apresentação ou uso.
Todas as peças deverão ser embaladas separadamente
crin sacos plásticos transparente.
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55.680.90
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CAMISA JUVENIL — 07 08 ANOS - (Largura 42 em x UNID
Comprimento 68 cm ) - Descrição: em malna PV.
Composição (67% poliéster1330% viscose). com grarnatura
/
de lGOg/m', na cor branca. A gola deverá ser 'V com
acabamento igual ao das mangas em elanca light na cor

JB

R$:
25,85

=COMERCIO 0€ MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
AV. INDEPENDÊNCIA. 323- JARDIM IRACEMA - CEP: 60.340-115
FORTALEZA
CEARÁ
CNPJ: 13.002.3U/000I-12 - CGF: 06.419.302-0
P0111/FAX (85) 3214 1024 (85) 3063 6066
VMAIL: idrcomercial@hotm.11.com
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azul rnarinrlo conreccionaoa em maquina reuulnea. com
começando da ponta da gola
largurade =frente
para o decote.,ta frente abaixo da altura ao peito deverá
ser aplicado dois viés na posição horizontal, contendo as
cores: amarelo canárioje azut marinho na targura de 1.0
cm com uma distância de 1,5 cm entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o mesmo
padrão dos aplicados na pane frontal da blusa. jNa parte
frontalo lado esquerdo superior deverá ser aplicado um
PETY /bordado de alta definição termocolante com o
brasão do município em suas cores padrão, medindo 6.5
cm de altura x 6,5 cm de largura. Na parta de trás da blusa
deve ser aplicado um PETY bordado de alta definição
terTnocolante com a logomarca do selo UNICEF em suas
cores$
prã9. medindo 5.5 cm de altura x 4,0 cm de
Iargura.jAs barras do corpo deverão ser rebatidas com
largura de 2,0 cm, em máquina goleira de 02 agulhas. A
camiseta deve ser costurada internamente corr. máquini
overloque de uma agulha nas laterais, ombros e mangas.
No meio da parte traseira interna da gola deve ser
costurada urna etiqueta com o indicativo do tamanho da
peça, composição do tecido, razão social do fabricvi,
CNPJ do fabhcantí símbolo indicativo do tipo de lavagem
a ser executada na peça co pais onde a peça foi fabricada,'
A tolerância de variação na gramatura é de 2%. A linha
utilizada para a confecção da camiseta é 100% poliéster.
n0120. A camiseta deve estar isenta de qualquer defeito
que comprometa a sua apresentação ou .iso. Todas as
peças deverão ser embaladas separadamente em sacos
plásticos transparente.
CAMISA JUVENIL -09 e lO ANOS - (Largura 44 x
Comprimento 61 ) - Descrição: em malha 1W
Composição (67% poitéster133% viscosa), com gramatura
de 16091nY. na cor branca. A gola deverá ser "V' com
acabamento igual ao das mangas em dance light na cor
azul marinho confeccionada uni máquina retilinea. com
largura de 2.5cm (acabada) começando da ponta da gota
para o decote. Na frente abaixo da altura do peito deverá
ser aplicado dois viés na posição horizontal, contendo as
cores: amarelo canário e azul marinho na largura de 1.0
em com urna distância de 1.5 em entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o mesmo
padrão dos aplicados na parte frontal da blusa. Na parte
frontal do lado esquerdo superior deverá ser aplicado um
PETY bordado de afta definição termocolante com o
brasão do municlpio em suas cores padrão, medindo 6,5
cm de altura x 6.5 cm de largura Na parte de trás da blusa
deve ser aplicado um PETY bordado de alta definição
termocolante com a logornarca do selo UNICEF cm suas
cores padrão, medindo 5.5 ciii de altura x 4.0 em de
largura. As barras do corpo deverão ser rebatidas Com
largura de 2,0 cm. em máquina geleira de 02 agulhas. A
camiseta deve ser costurada internamente com máquina
overloque de uma agulha nas laterais, ombros e mangas.
No meio da parte traseira interna da gola deve ser
costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da
peça, composição do tecido, razão social do fabricante.
CNPJ do fabricante símbolo indicativo do tipo de lavagem
a ser executada na peça e o pais onde a peça rol
fabricada. A tolerância de variação na grarnatuma de 2% A
linha utilizada para a confecção da carraseta é 1000
poliéster, n 120. A camiseta deve estar isenta os qualquer
defeito que comprometa a sua apresentação ou uso.
Todas as peças deverão ser embaladas separadamente
em sacos plásticos transparente.
CAMISA JUVENIL - II e 12 ANOS - (Largura 46 cm x

UNID

4653

JB

26,40

R$:
122,839.20

1DR COMEROO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Av. INDEPENDÉNCIA, 323-JARDIM IRACEMA - CEPt 60.340-115
CEARÁ
FORTALEZA
CNPi: 13.002.3S40001-12 - CGF: 06.419.302-0
F0NUrAX: (85) 3284 1024 (85) 3063 6066
E'MAIL: idrcooiqrclalbotmilI.com

7/9

/

Ç

JUR CoivumaclAL (1

1

1

comprimento bJ cmj - uescriçao: em mama VV.
Cotnpssição (67% po;iéster?33% viscosa). com gramatura
de 1609ft&. na cor branca. A gola deverá ser 'V' com
acabamento igual ao das mangas em elanca light na cor
azul marinho confeccionada cm máquina retilinea. com
largura de 2.5cm (acabada) começando da ponta da gola
para o decote. Na frente abaixo da altura do peito deverá
ser aplicado dois viés na posição horizontal, contendo as
cores: amarelo canário e azul marinho na largura de 1,0
cm com uma distância de 1.5 cm entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o mesmo
padrão dos aplicados na pane frontal da blusa. Na parte
frontal do lado esquerdo superior deverá ser aplicado um
PETY bordado de afta definição termocolante com o
brasão do município em suas cores padrão, medindo 6.5
cm de altura x 6.5 cm de largura. Na pane de Irás da blusa
deve ser aplicado uni PETY bordado de alta definição
termocolante com a logomarca do selo UNICEF em suas
cores padrão, medindo 55 em de altura ir 4,0 cm de
largura, As barras do corpo deverão ser rebatidas com
largura de 2.0 cm, em máquina goleira de 02 agulhas. A
camiseta deve ser costurada internamente com máquina
overtoque de uma agulha nas laterais, ombros e mangas.
No meio da pane traseira interna da gola deve ser
costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da
peça, composição do tecido raâo social do fabricante
CNPJ do fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem
a ser executada na peça e o pais onde a peça foi
fabricada. A tolerância de variação na gramamura é de
2%. Alinha utilizada para a confecção da camiseta é 100%
poliéster, n 120. A camiseta deve estar isenta de qualquer
defeito que comprometa a sua apresentação ou uso.
Todas as peças deverão ser embaladas separadamente
em sacos olásticos transoarente.
CAMISA JUVENIL -- 4, ,, o ., ANOS
Comprimento 67 cm) - Descrição: em malha '4W.'
Cornposiçãc (67% poliéster/3% viscose), com gramatura
de lGOgFm& na cor branca. A gola deverá sem 'V" ccii,
acabamento igual ao das mangas em elanca hght na cor
azul marinho confeccionada em máquina reti!inea. com
largura de 2:5cm (acabada) começando da ponta da gola
para o decote. Na frente abaixo da altura do peito deverá
ser aplicado dois viés na posição horizontal, contendo as
cores: amarelo canário e azul marinho na largura de 1.0
cm com uma distância de 1.5 cm entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o mesmo
padrão dos aplicados na parte frontal da blusa. Na porte
frontal do lado esquerdo superior deverá ser aplicado um
PETY bordado de alta definição termocolante com o
brasão do município em suas cores padrão, medindo 6.5
cm de altura x 6,5 cm de largura Na parte de trás da blusa
deve ser aplicado um PETY bordado de alta definição
termocolante com a logomarca do selo UNICEF em suas
cores padrão, medindo 5,5 em de altura ir 4,0 em de
largura As barras do corpo deverão ser rebatidas com
largura de 20 cm. em máquina goteira de 02 agulhas. A
camiseta deve ser costurada internamente com máquina
overloque de uma agulha nas laterais, ombros e mangas.
No meio da parte traseira interna da gola deve ser
costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da
peça, composição do tecido, razão social do fabricante,
CNPJ do fabricante, simbolo indicativo do tipo de lavagem
a ser executada na peça e o país onde a eçe 'ai
fabricada. A tolerância de variação na gramatura e de 2%
A linha utilizada para a confecção da camiseta é 1000%
poliéster, a 120 A camiseta deve estar isenta de qualquer
defeito Que comorometa a sua aoresentacão ou uso. 1
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Todas as peças deverão ser embaladas separadamente
em sacos plásticos transparente.
06
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CAMISA JUVENIL
EJA
TAMANHOS 1'. M. G e GO:
em malha PV. Composição (67% poliésterl33% viscoso).
com gramatura de 16091m2, na cor branca. A gola deverá
ser "V" com acabamento igual ao das mangas em elanca
light na cor azul marinho confeccionada em máquina
retilinea, com largura de 2.5cm (acabada) começando da
ponta da gola para o decote. Na frente abaixo da altura do
peito deverá ser aplicado dois viés na posição horizontal,
contendo as cores: amarelo canário e azul marinho na
largura de 1.0 cm com uma distância de 1,5 cm entre os
mesmos. Nas mangas devem ser aplicados dois viés
seguindo o mesmo padrão dos aplicados na parte frontal
da blusa. Na parte frontal do lado esquerdo superior
deverá ser aplicado um PETY bordado de alta definição
tennocolante com o brasão do municipio em suas cores
padrão, medindo 6.5 cm de altura x 6,5 cm de largura. Na
parte detrás da blusa deve ser aplicado um PETY bordado
de afta definição tennocolante com a logornarca do selo
UNICEF eia suas cores padrão, medindo 5,5 cm de altura
x 4.0 cm de largura. As barras do corpo deverão ser
rebatidas com largura de 2.0 cm. cm máquina goleira de
02 agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente
com máquina overloque de urna agulha nas laterais,
ombros e mangas. No meio da parte traseira interna da
gola deve ser costurada uma etiqueta com o indicativo do
tamanho da peça, composição do tecido, razão social do
fabricante. CNPJ do fabricante. símbolo indicativo ao tipo
de lavagem a ser executada na peça e o pais onde a peça
foi fabricada. A tolerância de variação na gramatura é de
2%. A linha utilizada para a confecção da camiseta é
100% poliéster. n' 120. A camiseta deve estar isenta de
qualquer defeito que comprometa a sua apresentação ou
uso. Todas as peças deverão ser embaladas
separadamente em sacos plásticos transparente.
CAMISETA

REGATA

INFANTIL

-02

ANOS

-

(Comprimento 42 cm x Largura 32 cm x Cava 16 em)
Descrição. camiseta em malha P.V.. composição: 67%
poliéster /33% viscose), com gramatura de 160gmt(no
mínimo), na cor branca, com a gola em '1'. Na frente
abaixo da altura do peito deverão ser aplicados dois viés
na posição horizontal, nas cores' amarelo canário e azul
marinho, sobreposto a peça com largura de 1.0 cm.
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confeccionado 100% poliéster, com gramatura mínima de
lOOg/m'. na parte frontal do lado esquerdo superior deverá
ser aplicado um PETY bordado de alta definição
terinocolante com o brasão do município em suas cores
padrão, medindo altura x 6,5 ali de altura x 6,5 cm de
largura. Na parte de trás da blusa deve ser aplicado um
PETY bordado de alta definição termocolante com a
logomarca do selo UNICEF em suas cores padrão,
medindo 5,5 cm de altura x 4,0 cm de largura. Gola e
cavas das mangas deverão ser confeccionadas cru
máquina retilinea, contornada com elanca Iight de 1,5 cm
na cor azul marinho. A barra do corpo deve ser rebatida
com largura de 2.0 cm, em máquina goleira de duas
agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente
com máquina overloque de uma agulha nas laterais,
ombros e mangas. No meio da parte traseira interna da
gola deve ser costurada uma etiqueta com o indicativo do
tamanho da peça, composição do tecido, razão social do
fabricante, o número da inscrição do CNPJ do fabricante, o

/
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simbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na
peça e o pais onde a peça foi fabricaoa. Tolerância de
variação na gramarura é de 2%. Linha utilizada para
confecção da camiseta é de 100% poliéster, N'320.
Camiseta senta de qualquer defeito que comprometa a
sua apresentação e uso Todas as peças deverão ser
embaladas separadarnente em sacos plásticos
transparente
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BERMUDA INFANTIL - 02 ANOS - (Gancho Frente
18.5 cm. Gancho Traseiro 22,5 cm, Entre Pernas 18 cm,
Abertura Pernas 19 cm, Cintura 46 cm) - Descrição:
Confeccionada em tactel 100% poliéster corri gramatura de
lOOg/m. na cor azul marinho A tritura deve possuir
elástico com largura de 3.5 cm embut:do e rebat'do com
máquina de ponto corrente. Nas aterais das pernas
deverá ser aplicado uma grega em tafetá bordada de alta
definição com o brasão do município e o nome prefeitura
municipal de Horizonte cm toda Sua extensão nas suas
cores padrão de 3,0 cm de largura. Na perna esquerda ma
bermuda deverá ser aplicada cm silkscreen a estampado
brasão do municipio em suas cores padrão A bermuda
deverá ser toda costurada com máquina overic.que de urna
agulha na sua parte interna, e rebatida externamente com
máquina goleira de duas agulhas. As barras das panas
deve ser rebatidas com largura de 2.0 cm em máquina
goteira de 02 agulhas Na pane interna deve conter uma
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição
do tecido, razão social do fabricante. o número do CNPJ
do fabricante, o símbolo ndicativo do tipo de lavagem a
ser executada na peça e o pais onde a peça foi fabricada.
A tinha utilizada é 1000% poiéster. N'120 A bermuda
deve estar isenta ce qualquer defeito que comprometa a
sua apresentação e uSO Tolerância de variação ria
gramatura é de 2% Todas as peças deverão ser
embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente
SANDALIA INFANTIL- INFANTIL -02 ANOS: Aratà'nica
confeccionada em PVC cloreto de povinila, com dureza
de 50%. virgem na cor preta. unissex. alça injetada em
PVC 00% virgem na cor azul, palmilha em PVC 00%
virgem Tia cor preta, modelo tipo papete com um fecho em
velcro na parte do tornozelo. Na lateral da palmdha um
frizo azul em toda sua extensão. Com etiqueta cru PVC
100% virgem da logomarca do municlpio na alça acima
dos dedos e do UNICEF na parte de trás da alça dc
tornozelo
CAMISETA REGATA INFANTIL -03 ANOS (Comprimento 44 cm x largura 33 cm x cava 17 cm ) Descrição: camiseta em rralla P V composi
: 67%
poliéster/ 33% viscose ) com grarnatura d 160g1
(no
mínimo), na cor branca. com a gola em v . a- frente
abaixo da altura do peito deverão ser apiicados dois viés
Na posição horizontal nas cores amarelo canário e azul
marinho sobreposto a peça com a largura de 1.0 cm,
confeccionado 100% poiiéster com gramalura minima de
lOOg/m na parte frontal do lado esquerdo superior deverá
ser aplicado um PETY bordado de alta definição
termocolante com o brasão do município com suas cores
padrão medindo altura x 6 5 cm x 6,5 cm de largura. Na
paste de trás da blusa deve ser aplicado um PETY
bordado ae afta definição terrnoeolante com a logomarca
do selo UNICEF em suas cores padrão, medindo 5.5 cm
de altura x 4.0 cm de largura Gola e cervas das mangas
dvørAn RAr rónfarririnarias gw mÁníiiri ,Atilinra
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contornada com elanca Iight de 1.5 cm na cor azul
marinho. A barrado corpo deve ser rebatida com largura
De 2.0 cm em maquina goteIra de duas agulhas. A
camiseta deve ser costurada internamente com maquina
overloque de urna agulha nas laterais, ombros e mangas.
No meio da parte traseira interna da gola deve ser
costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da
peça composição do tecido, razão social do fabricante, o
número da inscrição do CNPJ do fabricante o símbolo
indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça. e o
pais onde a peça foi fabricada. Tolerância de variação na
gramatura é de 2% Linha utilizada para confecção da
camiseta é de 100% poliéster. N°120. Camiseta isenta de
Qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e
uso. Todas as peças deverão ser embaladas
separadamente em sacos plásticos transparente.
BERMUDA INFANTIL 03 ANOS (Gancho Frente 20
cm, Gancho Traseiro 24 cm. Entre Pernas 19 cm,
Abertura Pernas 20 cm, Cintura 48 cm) Descrição:
Confeccionada em tactel 100% poliéster com gramalura de
lOOgim', na cor azul marinho. A cintura deve possui
elástico com largura de 3.5 em. embutido e rebatido com
máquina de ponto corrente. Nus laterais das pernas
deverá ser aplicado uma grega em tafetá bordada de alta
definição com o brasão do município e o nome prefeitura
municipal de Horizonte em toda sua extensão nas suas
cores padrão de 3.0 cm de largura. Na perna esquerda da
bermuda deverá ser aplicada eu silksereen a estampa do
brasão do rnunicipio em suas cores padrão. A bermuda
deverá ser toda costurada com máquina overloque de urna
agulha na sua parte interna, e rebatida externamente com
máquina goleira de duas agulhas. As barras das pernas
deve ser rebatidas com largura de 2.0 cm em máquina
goleira de 02 agulhas Na parte interna deve conter uma
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição
do tecido, razão social do fabricante, o número do CNPJ
do fabricante, o símbolo indicativo do tipo de lavagem a
ser executada na peça e o pais onde a peça foi fabricada
A linha utilizada é 100°1 . poliéster. N°120. A bermuda deve
estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação e uso. Tolerância de variação na gramatura
é de 2%. Todas as peças deverão ser embaladas
separadamente em sacos plásticos transparente
SANDÀLIA INFANTIL- INFANTIL 03 ANOS' Anatômica.
confeccionada em PVC (cloreto de povinila). com dureza
de 60%. virgem, na cor preta, unissex, alça injetada em
PVC 100% virgem na cor azul, palmilha em PVC 100%
virgem Tia com preta, modelo tipo papete com um fecho em
velcro na pane do tornozelo. Na lateral da palmilha um
frizo azul em toda sua extensão. Com etiqueta cru PVC
100% virgem da logomarca do município na alça acima
dos dedos e do UNICEF na parte de trás da alça do
tornozelo
CAMISETA REGATA INFANTIL
04
ANOS
(Comprimento 45cm x Largura 34 cm x Cava 22 cm)
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- Descrição: camiseta em malha P.V.. composição: 67%
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poliéster /33% viscose), com gramatura de 160gtnikno
mínimo), na cor branca, com a gola em "v' Na frente
abaixo da altura do peito deverão ser aplicados dois viés
na posição horizontal, nas cores: amarelo canário e azul
marinho, sobreposto a peça com largura de 1.0 cm.

-

confeccionado 100% poliéster, com gramatura mínima de
IOOgJm'. na pane frontal do lado esquerdo superior deverá
ser aplicado um PETY bordado de afta definição
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temiocolante com o brasão do município em suas cores
padrão, medindo altura x 6.5 cm de altura x 6,5 ott de
largura. Na parte de trás da blusa deve ser aplicado um
PETY bordado de alta definição termocolante com a
logomarca do selo UNICEF em suas cores padrão
medindo 5,5 an de altura x 4,0 cri de largura. Gola e
cavas das mangas deverão ser confeccionadas cm
máquina retilinca, contornada com elanca Íight de 1,5 cm
na cor azul marinho. A bana do corpo deve ser rebatida
com largura de 2.0 cm. em máquina goleira de duas
agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente com
máquina overloque de uma agulha nas laterais, ombros e
mangas. No meio da pane traseira interna da gola deve
ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho
da peça. composição do tecido, razão social do fabricante,
o número da insaição do CNPJ do fabricante, o simbolo
indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o
país onde a peça foi fabricada Tolerância de variação na
gramatura é de 2%. Linha utilizada para confecção da
camiseta é de 100% poliéster. N120. Camiseta isenta de
qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e
uso. Todas as peças deverão ser embaladas
separadamente em sacos plásticos transparente.
BERMUDA INFANTIL - 04 ANOS - (Gancho Frente
21.5 cm. Gancho Traseiro 25,5 cm. Entre Pernas 20 em,

.
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Abertura Pernas 21 cm. C ,,t:.l cm) - Descrição:
Confeccionada em tacte 100' •oliéster com gramatura
de 1 OOg/m. na cor azul marinho. A cintura deve possuir
elástico com largura de 3.5 cm. embutido e rebatido com
máquina de ponto corrente. Nas laterais das pernas
deverá ser aplicado uma grega em tafetá bordada de afta
definição com o brasão do murticipio e o nome prefeitura
municipal de Horizonte em toda sua extensão nas suas
cotes padrão de 3.0 cm de largura. Na perna esquerda da
bermuda deverá ser aplicada em s*screen a estampa do
brasão do municipio au suas cores padrão. A bermuda
deverá ser toda costurada com máquina overloque de uma
agulha na sua pane interna, e rebatida externamente com
máquina goleira de duas agulhas. As barras das pemas
deve ser rebatidas com largura de 2.0 cm em máquina
goleira de 02 agulhas. Na pane interna deve conter uma
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição
do tecido, razão social do fabricante, o número do CNPJ
do fabricante, o simbolo indicativo do tipo de lavagem a
ser executada na peça eu pais onde a peça foi fabricada.
A linha utilizada é 100! poliéster. N120. A bermuda deve
estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação e uso. Toleráncia de variação na gramatura
é de 2%. Todas as peças deverão ser embaladas
separadamente em sacos plásticos transparente.
SANDALIA INFANTIL- INFANTIL -04 ANOS: Anatõmica,
confeccionada em PVC (cloreto de povinila), com dureza
de 60%. virgem, na cor preta. unissex, alça injetada em
PVC 1000,p virgem na cor azul, palmilha em PVC 100%
virgem na cor preta, modelo tipo papete com um fecho em
veleiro na pane do tornozelo. Na lateral da palmilha um
fnzo azul em toda sua extensão. Com etiqueta em PVC
100% virgem da logomarca do município na alça acima
dos dedos e do UNICEF na pane de trás da alça do
tornozelo.
CAMISETA

REGATA

INFANTIL

-
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(Comprimento 46 cm x Largura 35 cm x Cava 23 cm) Descrição camiseta em malha P.V., composição: 67%

IDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LIDA
AV. INDEPINOtNCIA, 323 JARDIM IRACEMA - CEP 60340-135
FORTALEZA
CEARÁ
~J: 13.002.386100(11-12 CGF: 06.41g.3o2.o
FONE/FAX (Ss) 3284 1024 (as) 3063 6066
E'MAJL idrcomerdaiihotnuiLcoo,
-

.
-

719

ID.

COIVUEIUCUAL

poliéster /33% viscose), com gramatura de 16Ogkn(no
mínimo), na cor branca, com a gola err. v'. Na frente
abaixo da altura do peito deverão ser aplicados dois viés
na posição horizontal, nas cores: amarelo canário e azul
marinho, sobreposto a peça com largura de 1,0 cm.

'
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confeccionado 100% poliéster, com gramatura mirina de
IOOg/m. na pane frontal do lado esquerdo superior deverá
ser aplicado um PETY bordado de afta definição
termocolante com o brasão do municlpio em suas cores
padrão, medindo altura x 6,5 cm de altura x 6.5 ar de
largura. Na pane de trás da blusa deve ser aplicado um
PETY bordado de alta definição temiocolante com a
logomarca do selo UNICEF em suas cores padrão.
medindo 5.5 cm de altura x 4,0 cm de largura. Gola e
cavas das mangas deverão ser confeccionadas em
máquina retillnea, contornada com elanca light de 1,5 mi
na cor azul marinho. A barra do corpo deve ser rebatida
com largura de 2.0 an, cm máquina goleira de duas
agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente
com máquina overloque de uma agulha nas laterais,
ombros e mangas. No meio da pane traseira interna da
gola deve ser costurada uma etiqueta com o indicativo do
tamanho da peça, composição do tecido, razão social do
fabricante, o número da inscrição do CNPJ do fabricante, o
slnibolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na
peça e o pais onde a peça foi fabricada. Tolerância de
variação na gramatura 6 de 2%. Linha utilizada para
confecção da camiseta 6 de 100% poliéster, N°120.
Camiseta isenta de qualquer defeito que comprometa a
sua apresentação e uso. Todas as peças deverão ser
embaladas
separadamente
plásticos
em
sacos
transparente.

—

BERMUDA INFANTIL -05 ANOS
(Gancho Frente 23
cm, Gancho Traseiro, 27 cm. Entre Pernas 21 cm.

•
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Abertura Pernas 22 cm. Cintura 62 cm)
Descrição:
Confeccionada cm lacrei 100% poliéster com gramatura de
lOOg(ni. na cor azul marinho. A cintura deve possuir
elástico com largura de 3.5 cm. embutido e rebatido com
máquina de ponto corrente. Nas laterais das pernas
deverá ser aplicado urna grega em tafetá bordada de alta
definição com o brasão do município e o nome prefeitura
municipal de Horizonte em toda sua extensão nas suas
cores padrão de 3,0 cm de largura Na perna esquerda da
bermuda deverá ser aplicada cm silkscreen a estampa do
brasão do municïpio em suas cores padrão. A bermuda
deverá ser toda costurada com máquina oveltoque de uma
agulha na sua parte interna, e rebatida externamente com
máquina goleira de duas agulhas. As barras das pernas
deve ser rebatidas com largura de 2.0 cm em máquina
goleira de 02 agulhas. Na pane interna deve conter uma
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição
do tecido, razão social do fabricante, o número do CNPJ
do fabricante, o símbolo indicativo do tipo de lavagem a
ser executada na peça e o pais onde a peça foi fabricada.
A linha utilizada 6 100% poliéster. N°120. A bermuda deve
estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação c uso. Tolerância de variação na gramatura
á de 2%. Todas as peças deverão ser embaladas
separadamente em sacos plásticos transparente.
SANDAUA INFANTIL- INFANTIL. 05 ANOS: Anatõmica,
confeccionada em PVC (cloreto de povinila). com dureza
de 60%, virgem, na cor preta, unissex, alça injetada em
PVC 100% virgem na cor azul, palmilha em PVC 100%
virgem na cor preta, modelo tipo papete com um fecho em

22,30

48.034,20
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R$
33,70

72.589.80

JOR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRflÔJIIO UDA
Av. INDEPENDÊNCIA, 323 -JARDIM IRACEMA-CEP: 60.340-215
FORTALEZA
CEARÁ
CNN: 13.002.386/000l'22 - CGF: 06.419.302,0
FONE/FAX; (85) 3284 1024 (85) 3063 6066
E'MAIL : ldrcomercialhotmaii.com
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velcro na parte do tornozelo. Na lateral da paknilha um
trizo azul em toda sua extensão. Com etiqueta em PVC
100% virgem da logomarca do rnun.cipio na alça acima
dos dedos e do UNICEF na parte de trás da alça do
tornozelo.
CAMISETA BÁSICA ADULTO E/OU INFANTIL, em malha
fio 30 cardada com 100% algodão, cor a combinar,
tamanhos variados: P. M. O. GO e XGO. com logotipos
da Secretária de Educação da Prefeitura Municipal de
Horizonte (cm PETY bordado de alta definição em tafetá
termocolante) e do projeto escolar a que se destina.
Projetos destinados: Eu sou cidadão

z, PÁGiNA

1

\íO

UNtO1800

/

JB

R$
46.440,00

25.80

- Amigos da Leitura.

Projeto Jovem Bombeiro Voluntário

-

JBV: PROERD:

Rádio Escola. Semana da Consciência Negra: Mostra
Literária e EXPOMATH; Arraiá da Educação lnfanti:
Semana do Brincar ):
Semana de Ação Mundial
TEMAH. Luz do Saber, Comemoração dos Resultados do
SPAECE; Festival de Talentos: Curso de Língua Inglesa:
Projeto valores na Sala de Aula: Um Horizonte de Paz e
Cidadania; Projeto Hora do Jogo, Conselho Municipal de
Educação: Grémios Estudantis: Semana do Meio
Ambiente: Cursinho Pré Vestibular Projeto valores
Educação inclusiva;
humano na
educação infantil:
Comunidade
OBMEP:
de
Soletrando:
Peteca;
Aprendizagem: Mostra Cultural da Educação Infantil:
Festival de Talentos da EJA: Campeonato da Tabuada:
Dia Da Matemática, com vidas.

(

TOTAL

R$
1.070.029,15

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ : 1.070.029,15 ( UM MILHÃO, SETENTA MIL,
VINTE E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS.)
VALIDADE DA PROPOSTA: -60 (SESSENTA) DIAS CONF. EDITAL
PRAZO DE ENTREGA- 10(DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS
INCIDENTES SOBRE O FORNECOIMENTO REFERENTE AOS TRIBUTOS. ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS,
FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS. FRETES. SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE
VENHAM A INCIDIR DIRETA OU INDIRETAMENTE SOBRE O FORNECIMENTO DOS PRODIJTOS/SERVIÇOS, CONSTANTES DA
PROPOSTA . ASSIM. TODOS OS CUSTOS E DEMAIS ÓNUS PERTNENETES A FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO
LICITADO, NECESSÁRIOS À EXECURÇÃO DO OBJETO EM PERFEITA CONDIÇÕES DE LISO E A MANUTÊNÇÃO DESTAS
CONDIÇÕES DURANTE O PRAZO DE CONTRATO.

1

Fortaleza/CE, 10 de agosto de 2017

L

RCOMERC LLTDA
lSÁRIO OLNEY FARIAS MARTINS
PROPRIETARIO
CPF: 875.156.283-91
RG:96002563341 SSPICE

1
iDR COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRrrÓøio LiDA
AV. iNDEPENDÉNcJA, 323 - JAROIM IRACEMA - CEP: 60.340315
FORTALEZA
.
CEARÁ
CNPJ: 13.002.386/000t-12 - CGF: 06A19.302'O
FONE/FAX (85) 3284 1024 (85) 3063 6066

E'MAIL idrconwrdalIiotmall.coqn

g/g
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Pjg 2017.07.21.1-SRP
ABERTURA DIA 10/0812017 ÀS 08:30 HS

*

RAZÃO SOCIAL: MARIA SANDRA DELFINO DA SILVA - ME
CNPJ: 03.354.407/0001-05
ENDEREÇO: RUA CASTELO BRANCO, 866— IMACULADA CONÇEIÇÃO - CANINDÉJCE
Tel.: (85) 3343.0132 - E-mail: sexsandely@hotmail.com

-

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR,
DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE HORIZONTEICE,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DECLARAMOS, NESTE ATO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO QUE
POSSA OBSTAR NOSSA PARTICIPAÇÃO NESTE CERTAME E, AINDA, NOSSA INTEIRA
SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DAS LEIS FEDERAIS N2S 10.520 de 1710712002 E 8.666, de
21/06/1993 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
ESTIPULADAS NESTE EDITAL.

•

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

01

.

LOTE ÚNICO
ESPECIFICAÇÃO
1 QTD
2.154
CAMISA JUVENIL - 06 ANOS - (Largura 40 em x
Comprimento 55 em) - Descrição: em malha PV.
Composição (67% poliéster133% viscose), com
grarnatura de 160g/m'. na cor branca. A gola deverá
ser 'V com acabamento igual ao das mangas em
elanca light na cor azul marinho confeccionada em
máquina retilínea, com largura de 2.5 cm (acabada)
começando da ponta da gola para o decote. Na frente
abaixo da altura do perto deverá ser aplicado dois
viés na posição horizontal, contendo as cores:
amarelo canário e azul marinho na largura de 1.0 cm
com uma distância de 1.5 cm entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o
mesmo padrão dos aplicados na parte frontal da
blusa. Na parte frontal do lado esquerdo superior
deverá ser aplicado um PET'( bordado de alta
definição termocolante com o brasão do município
em suas cores padrão, medindo 6,5 cm de altura x
6,5 cm de largura. Na parte de trás da blusa deve ser
aplicado um PETY bordado de alta definição
termocolante com a logomarca do selo UNICEF em
suas cores padrão, medindo 5,5 cm de altura x 4,0
cm de largura. As barras do coipo deverão ser
rebatidas com largura de ZO cm, em máquina goteira
de 02 agulhas. A camiseta deve ser costurada
internamente com máquina overloque de uma agulha
nas laterais, ombros e mangas. No meio da parte
traseira interna da gola deve ser costurada uma
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante,
CNPJ do fabricante, símbolo indicativo do tipo de
lavagem a ser executada na peça e o pais onde a
peça foi fabricada. A tolerância de variação na
gramatura é de 2%. A tinha utilizada para a
confecção da camiseta é 100% poliéster. n 120. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as
peças deverão ser embaladas separadamente em
sacos plásticos transparente.
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MARIA SANDRA DELFINO DA SILVA - ME
Rua Castelo Branco, N2 866- Imaculada Conceição
CEP.: 62700-000 Canindé - Ce
CNPJ.: 03.354.407/0001-05 • CGF: 06.285.983-8
Tel.: (85) 3343.0132 - E-mail: sexsandely@hotmail.com

Vil. UNIT
11325,80
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CINCO REAIS
E OITENTA
CENTAVOS

Vi?. TOTAl.
R$55.573,20
CINQUENTA E
CINCO MIL
QUINHENTOS E
SETENTA E TRES
REAIS E VINTE
CENTAVOS
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CAMISA JUVENIL 07 08 ANOS- (Largura 42 cm
x Comprimento 58 cm) Descrição: em malha PV.
Composição (67% poliésted33% vi~), com
gramatura de 160g/)n, na cor branca. A gola deverá
ser V com acabamento igual ao das mangas em
elanca light na cor azul marinho confeccionada em
máquina reli/Inca, com largura de 2,5cm (acabada)
começando da ponta da gola para o decote. Na frente
abaixo da altura do peito deverá ser aplicado dois
viés na posição horizontal, contendo as cores:
amarelo canário e azul marinho na largura de 1,0 cm
com uma distância de 1,5 cm entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o
mesmo padrão dos aplicados na parte frontal da
blusa. Na parte frontal do lado esquerdo superior
deverá ser aplicado um PETY bordado de alta
definição termocolante com o brasão do município
em suas cores padrão, medindo 6,5 cm de altura x
6,5 cm de largura. Na parte de trás da blusa deve ser
aplicado um PETY bordado de afta definição
termocolante com a logomarca do selo UNICEF em
suas cores padrão, medindo 5,5 cm de altura x 4,0
cm de largura. As barras do corpo deverão ser
rebatidas com largura de Z O cm, em máquina goleira
de 02 agulhas. A camiseta deve ser costurada
internamente com máquina overloque de uma agulha
nas laterais, ombros e mangas No meio da parte
traseira interna da gola deve ser costurada uma
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante.
CNPJ do fabricante, símbolo indicativo do tipo de
lavagem a ser executada na peça e o país onde a
peça foi fabricada. A tolerância de variação na
gramatura é de 2%. A linha utilizada para a
confecção da camiseta é 100% poliéster, ri° 120. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as
peças deverão ser embaladas separadamente em
sacos plásticos transparente.
CAMISA JUVENIL 09 e 10 ANOS (Largura 44 x
Comprimento 61)
Descrição: em malha PV.
Composição (67% poliéster133% viscose), com
gramatura de 160g1m2, na cor branca. A gola deverá
ser V com acabamento igual ao das mangas em
elenco light na cor azul marinho confeccionada em
máquina retilínea, com largura de ZScm (acabada)
começando da ponta da gola para o decote. Na frente
abaixo da altura do peito deverá ser aplicado dois
viés na posição horizontal, contendo as cores:
amarelo canário e azul marinho na largura de 1,0 cm
com uma distância de 1,5 cm entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o
mesmo padrão dos aplicados na parte frontal da
blusa. Na parte frontal do lado esquerdo superior
deverá ser aplicado um PETY bordado de alta
definição termocolante com o brasão do município
em suas cores padrão, medindo 6,5 cm de altura x
6,5 cm de largura. Na parte de hás da blusa deve ser
aplicado um PETY bordado de afta definição
termocolante com a logomarca do selo UNICEF em
suas cores padrão, medindo 5,5 cm de altura x 4,0
cm de largura. As barras do corpo deverão ser
rebatidas com largura de 2,0 cm, em máquina goteira
de 02 agulhas. A camiseta deve ser costurada
internamente com máquina overloque de uma agulha
nas laterais, ombros e mangas. No meio da parte
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MARIA SANDRA DELFINO DA SILVA - ME
Rua Castelo Branco, N9 866- Imaculada Conceição
CEP.: 62700-000 Canindé - Ce
CNPJ.: 03.354.4.07/0001-05 * CGF: 06.285.983-8
Tel.: (85) 3343.0132 - E-mail:sexsandely@hotmail.com
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traseira interna da gola deve ser costurada uma
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante,
CNPJ do fabricante, símbolo indicativo do tipo de
lavagem a ser executada na peça e o pais onde a
peça foi fabricada. A tolerância de variação na
gramatura é de 2%. A linha utilizada para a
confecção da camiseta é 100% poliéster, n 120. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as
peças deverão ser embaladas separadamente em
sacos plásticos transparente.
CAMISA JUVENIL -11.12 ANOS- (Largura 46 cm
x Comprimento 63 cm) - Descrição: em malha PV.
Composição (67% poliéster133% viscose), com
gramatura de 160g/m2, na cor branca. A gola deverá
ser 'V com acabamento igual ao das mangas em
elanca light na cor azul marinho confeccionada em
máquina retillnea, com largura de 2,5cm (acabada)
começando da ponta da gola para o decote. Na frente
abaixo da altura do peito deverá ser aplicado dois
viés na posição horizontal, contendo as cores:
amarelo canário e azul marinho na largura de 1,0 cm
com uma distância de 1.5 cm entre os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o
mesmo padrão dos aptcedos na parte frontal da
blusa. Na parte frontal do lado esquerdo superior
deverá ser aplicado um PETY bordado de afta
definição tennocolante com o brasão do município
em suas cores padrão, medindo 6,5 cm de altura x
6,5 cm de largura. Na parte de trás da blusa deve ser
aplicado um PETY bordado de alta definição
termocolante com a ~arca do selo UNICEF em
suas cores padrão, medindo 5,5 cm de altura x 4,0
cm de largura. As barras do corpo deverão ser
rebatidas com largura de 2,0 cm, em máquina goleira
de 02 agulhas. A camiseta deve ser costurada
internamente com máquina overloque de uma agulha
nas laterais, ombros e mangas. No meio da parte
traseira interna da gola deve ser costurada uma
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão sodal do fabricante,
CNPJ do fabricante, símbolo indicativo do tipo de
lavagem a ser executada na peça e o pais onde a
peça foi fabricada. A tolerância de variação na
gramatura é de 2%. A linha utilizada para a
confecção da camiseta é 100% poliéster. n 120. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as
peças deverão ser embaladas separadamente em
sacos plásticos transparente.
CAMISA JUVENIL -13e14 ANOS - (Largura 48 cm
x Comprimento 67 cm) - Descrição: em malha PV.
Composição (67% poliéster133% viscosa), com
gramatura de 160g/h9, na cor branca. A gola deverá
ser 'r com acabamento igual ao das mangas em
elanca light na cor azul marinho confeccionada em
máquina retilínea, com largura de 2,5cm (acabada)
começando da ponta da gola para o decote. No frente
abaixo da altura do peito deverá ser aplicado dois
viés na posição horizontal, contendo as cores:
amarelo canário e azul marinho na largura de 1,0 cm
com uma distância de 1,5 cm entra os mesmos. Nas
mangas devem ser aplicados dois viés seguindo o
mesmo padrão dos aplicados na parte frontal da
blusa. Na parte frontal do lado esquerdo superior
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MARIA SANDRA DELFINO DA SILVA - ME
Rua Castelo Branco, NQ 866- Imaculada Conceição
CEP.: 62700-000 Canindé - Ce
CNPJ.: 03.354.407/0001-05 * CGF: 06.285.983-8
Tel.: (85) 3343.0132 - E-mail: sexsandely@hotmail.com
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MIL CENTO E
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deverá ser aplicado um PEfl' bordado de alta
definição termocolante com o brasão do município
em suas cores padrão, medindo 6,5 cm de altura x
6,5 cm de largura. Na parte de trás da blusa deve ser
aplicado um PETY bordado de alta definição
termocolante com a ~marca do selo UNICEF em
suas cores padrão, medindo 5,5 cm de altura x 4,0
cm de largura. As barras do corpo deverão ser
rebatidas com largura de 2,0 cm, em máquina goleiro
de 02 agulhas. A camiseta deve ser costurada
internamente com máquina overioque de uma agulha
nas laterais, ombros e mangas. No meio da parte
traseira interna da gola deve ser costurada uma
etiquete com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante,
CNPJ do fabricante, símbolo indicativo do tipo de
lavagem a ser executada na peça e o país onde a
peça foi fabricada. A tolerância de variação na
gramatura é de 2%. A linha utilizada para a
confecção da camiseta é 100% poliéster. n° 120. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação ou uso. Todas es
peças deverão ser embaladas separadamente em
sacos plásticos transparente.
CAMISA JUVENIL EJI4 TAMANHOS P, M, 6 e
6(3: em malha PV. ConjØsição (67% poliéster133%
1~ na cor branca
viscosa), com gramatura
A gola deverá ser V com acabamento igual ao das
mangas em elanca light na cor azul marinho
confeccionada em máquina retilínea, com largura de
2,5cm (acabada) começando da ponte da gola para o
decote. Na frente abaixo da altura do peito deverá ser
aplicado dois viés na posição horizontal, contendo as
cores: amarelo canádo e azul marinho na largura de
1,0 cm com uma distância de 1,5 cm entre os
mesmos. Nas mangas devem ser aplicados dois viés
seguindo o mesmo padrão dos aplicados na parte
frontal da blusa. Na parte frontal do lado esquerdo
superior deverá ser aplicado um PEJY bordado de
alta definição termocolante com o brasão do
município em suas cores padrão, medindo 6,5 cm de
altura x 6.5 cm de largura. Na parte de trás da blusa
deve ser aplicado um PETY bordado de afta definição
termocolante com a logomarca do selo UNICEF em
suas cores padrão, medindo 5,5 cm de altura x 4,0
cm de largura. As barras do corpo deverão ser
rebatidas com largura de 2,0 cm, em máquina goleiro
de 02 agulhas. A camiseta deve ser costurada
intemamente com máquina ovedoque de uma agulha
nas laterais, ombros e mangas. No meio da parte
traseira interna da gola deve ser costurada uma
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante,
CNPJ do fabricante, símbolo indicativo do tipo de
lavagem a ser executada na peça e o país onde a
peça foi fabricada. A tolerância de variação na
gramatura é de 2%. A linha utilizada para a
confecção da camiseta é 100% poliéster, n 120. A
camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as
peças deverão ser embaladas separadamente em
sacos plásticos transparente.
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Descrição: camiseta em malha P. V.,
cm)
composição: 67% poliéster /33% viscoso), com
MARIA SANDRA DELFINO DA SILVA - ME
Rua Castelo Branco, N2 866- Imaculada Conceição
CEP.: 62700-000 Canindé - Ce
CNPJ.: 03.354.407/0001-05 * CGF: 06.285.983-8
Tel.: (85) 3343.0132 - E-mail: sexsandely@hotmail.com

R$27,00
VINTE E
SETE REAIS

R$45.225.00
QUARENTA €
CINCO MIL
DUZENTOS 'P TE
E CINCO REAIS

R$21.00

R$5.691,00

VINTE EUM
REAIS

CINCO ML
SEISCENTOS E
NOVENTA E UM
REAIS

COSTURA RETA
gramatura de 160g/m2(no mínimo), na cor branca,
com a gola em v". Na frente abaixo da altura do peito
deverão ser aplicados dois viés na posição horizontal,
nas cores: amarelo canário e azul marinho,
sobreposto a peça com largura de 1,0 cm,
confeccionado 100% poliéster , com gramatura
mínima de 1009/Én2, na parte frontal do lado esquerdo
superior deverá ser aplicado um PETY bordado de
alta definição tennocolante com o brasão do
município em suas cores padrão, medindo altura x
6,5 cm de altura x 6,5 cm de largura. Na parte de trás
da blusa deve ser aplicado um PEIY bordado de afta
definição terr,ivi..c4ante com a logomarca do selo
UNICEF em suas cores padrão, medindo 5,5 cm de
altura x 4,0 cm de largura. Gola e cavas das mangas
deverão ser confeccionadas em máquina retilínea,
contornada com elanca light de 1,5 cm na cor azul
marinho. A barra do corpo deve ser rebatida com
largura de 2,0 cm, em máquina goleira de duas
agulhas- A camiseta deve ser costurada internamente
com máquina ovesloque de uma agulha nas laterais,
ombros e mangas. No meio da parte traseira interna
da gola deve ser costurada uma etiqueta com o
indicativo do tamanho da peça, composição do
tecido, razão social do fabricante, o número da
inscrição do CNPJ do fabricante, o símbolo indicativo
do tipo de lavagem a ser executada na peça e o pais
onde a peça foi fabricada. Tolerância de variação na
gramatura é de 2%. Unha utilizada para confecção da
camiseta é de 100% poliéster, N°120. Camiseta
isenta de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação e uso. Todas as peças deverão ser
embalados separadamente em sacos plásticos
transparente.
BERMUDA INFANTIL -02 ANOS - (Gancho Frente
18,5 cm, Gancho Traseiro 22,5 cm, Entre Pernas
18 cm, Abertura Pernas 19 cm, Cintura 46 cm) Descrição: Confeccionada em tactel 100% poliéster
com gramatura de I009/m2, na cor azul marinho. A
cintura deve possuir elástico com largura de 3,5 cm,
embutido e rebatido com máquina de ponto corrente.
Nas laterais das pernas deverá ser aplicado uma
grega em tafetá bordada de alta definição com o
brasão do município e o nome prefeitura municipal de
Horizonte em toda sua extensão nas suas cores
padrão de 3,0 cm de largura. Na pema esquerda da
bermuda deverá ser aplicada em silkscreen a
estampa do brasão do município em suas cores
padrão. A bermuda deverá ser toda costurada com
máquina overioque de uma agulha na sua parte
interno, e rebatida externamente com máquina
goteira de duas agulhas. As barras das pernas deve
ser rebatidas com largura de ZO cm em máquina
goteira de 02 agulhas. Na parte interno deve conter
uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante, o
número do CNPJ do fabricante, o símbolo indicativo
do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país
onde a peça foi fabricada. A linha utilizada é 100%
poliéster, N°120. A bermuda deve estar isenta de
qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação e uso. Tolerância de variação na
gramatura é de 2%. Todas as peças deverão ser
embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
SANDALIA INFANTIL- INFANTIL - 02 ANOS:
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P192 20
VINTE E
DOIS REAIS

R$6.016,20
SEIS MIL E
OFZÉSSEIS REAIS

E VINTE
CENTAVOS

E VINTE CENTAVOS

R$33,60

R$9.105,60

TRINTA E NOVE MIL CENTO E

:
'
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lo

II

Anatômica, confeccionada em PVC (cloreto de
povinila), com dureza de 60%, virgem, na cor preta,
unissex, alça injetada em PVC 100% virgem na cor
azul, palmilha em PVC 100% virgem na cor preta,
modelo tipo papete com um fecho em valera, na parte
do tornozelo. Na lateral da palmilha um frizo azul em
toda sua extensão. Com etiqueta em PVC 100%
virgem da logotna,va do município na alça acima dos
dedos edoUNlCEFna parte de trás da alça do
tornozelo.
CAMISETA REGATA INFANTIL - 03 ANOS (Comprimento 44 cm x Largura 33 cm x Cava 17
cm) - Descrição: camiseta em malha P. V.,
composição: 67% poliéster /33% viscoso), com
gramatura de 160cJm(no mínimo), na cor branca,
com a gola em Y Na frente abaixo da altura do peito
deverão ser aplicados dois viés na posição horizontal,
nas cores: amarelo canário e azul marinho,
sobreposto a peça com largura de 1,0 a-ri,
confeccionado 100% poliéster , com gramatura
mínima de lOOg/m', na parte frontal do lado esquerdo
superior deverá ser aplicado um PETY bordado de
alta definição termocolante com o brasão do
município em suas cores padrão, medindo altura x
6,5 cm de altura x 6,5 cm de largura. Na parte de trás
da blusa deve ser aplicado um PETY bordado de afta
definição termocolante com a logomarca do selo
UNICEF em suas cores padrão, medindo 5,5 cm de
altura x 4,0 cm de largura. Gola e cavas das mangas
deverão ser confeccionadas em máquina mtillnea,
contornada com elanca light de 1,5 cm na cor azul
marinho. A beira do corpo deve ser rebatida cern
largura de 2,0 cm, em máquina goteira de duas
agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente
com máquina overloque de uma agulha nas laterais,
ombros e mangas. No meio da paste traseira interna
da gola deve ser costurada uma etiqueta com o
indicativo do tamanho de peça, composição do
tecido, razão sodal do fabricante, o número da
inscrição do CNPJ do fabricante, o símbolo indicativo
do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país
onde a peça foi fabricada. Tolerância de variação na
gramatura é de 2%. Unha utilizada para confecção da
camiseta é de 100% poliéster, N120. Camiseta
isenta de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação e uso. Todas as peças deverão ser
embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
BERMUDA INFANTIL -03 ANOS - (Gancho Frente
20 cm, Gancho Traseiro 24 cm, Entre Pernas 19cm, Abertura Penas 20 cm, Cintura 48 cm)
Descrição: Confeccionada em lactei 100% poliéster
com gramatura de 1OOgfrn2, na cor azul marinha A
cintura deve possuir elástico com largura de 3,5 cm,
embutido e rebatido com máquina de ponto cosi-ente.
Nas laterais das pernas deverá ser aplicado uma
grega em tafetá bordada de afta definição com o
brasão do município e o nome prefeitura municipal de
Horizonte em toda sua extensão nas suas coras
padrão de 3,0 cm de largura. Na perna esquerda da
bermuda deverá ser aplicada em silkscreen a
estampa do brasão do município em suas cores
padrão. A bermuda deverá ser toda costurada com
máquina ovedoque de uma agulha na sua parte
interna, e rebatida extemamente com máquina
goleira de duas agulhas. As banes das pernas deve
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R$21,00

R$37.884,00

VINTE E UM
REAIS

TRINTA E SE7E MII.
TREZENTOS E
OITENTA E
QUATRO REAIS

R$22,20

R$40.048.80

VINTE E
REAIS
DOIE VINTE
CENTAVOS

QUARENTA MIL E
QUARENTA E OITO
REAIS E OITENTA
CENTAVOS
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ser rebatidas com largura de 2,0 cm em máquina
goteira de 02 agulhas. Na parte interna deve conter
uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante, o
número do CNPJ do fabricante, o símbolo indicativo
do tipo de lavagem a ser executada na peça e o pais
onde a peça foi fabricada. A linha utilizada é 100%
poliéster, N°120. A bermuda deve estar isenta de
qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação e uso. Tolerância de variação na
gramatura é de 2%. Todas as peças deverão ser
embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
SANDALIA INFANTIL- INFANTIL - 03 ANOS:
Anatômica, confeccionada em PVC (cloreto de
povinila), com dureza de 60%, virgem, na cor preta,
unissex, alça injetada em PVC 100% virgem na cor
azul, palmilha em PVC 100% virgem na cor preta,
modelo tipo papete com um fecho em volcro na parte
do tornozelo. Na lateml da palmilha um frizo azul em
toda sua extensão. Com etiqueta em PVC 100%
virgem da ~arca do município na alça acima dos
dedos e do UNICEF na parte de trás da alça do
tornozelo.
CAMISETA REGATA INFANTIL - 04 ANOS ..
(Comprimento 45 cm É Largura 34 cm x Cava 22
cm) - Descrição: camiseta em malha P.v..
composição: 67% poliéster /33% viscosa), com
gramatura de 1 60g/m'(no mínimo), na cor bronca,
com a gola em V'. Na frente abaixo da altura do peito
deverão ser aplicados dois viés na posição horizontal,
nas cores: amarelo canário e azul marinho,
sobreposto a peça com largura do 1.0 cm,
confeccionado 100% poliéster , com gramatura
mínima de lOOgim', na parte frontal do lado esquerdo
superior deverá ser aplicado um PETY bordado de
alta definição termocoiante com o brasão do
município em suas cores padrão, medindo altura x
6,5 cm de altura x 6,5 cm de largura. Na parte de trás
da blusa deve ser aplicado um PEIY bordado de eito
definição tennocolante com a logomarca do selo
UNICEF em suas cores padrão, medindo 5,5 cm de
altura x 4,0 cm de largura. Gola e cavas das mangas
deverão ser confeccionadas em máquina retilínea,
contornada com elanca iight de 1,5 cm na cor azul
marinho. A barra do corpo deve ser rebatida com
largura de 2,0 cm, em máquina goteira de duas
agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente
com máquina oveiloque de uma agulha nas laterais,
ombros e mangas. No meio da parte traseira interna
da gola deve ser costurada uma etiqueta com o
indicativo do tamanho da peça, composição do
tecido, razão social do fabricante, o número da
inscrição do CNPJ do fabricante, o símbolo indicativo
do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país
onde a peça foi fabricada. Tolerância de variação na
gramatura é de 2%. Unha utilizada para confecção da
camiseta é de 100% poliéster, N°120. Camiseta
isenta de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação e uso. Todas as peças deverão ser
embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
BERMUDA INFANTIL -04 ANOS - (Gancho Frente
21,5 cm, Gancho Traseiro 25,5 cm, Entre Pernas
20 cm, Abetita Porias 21 cm, Cintura 50 cm) Dncdção: Confeccionada em tactel 100% poliéster
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R$33,60

R$60.614,40

TRINTA E
TRÉS REAIS
ESESSE,VTA
CENTAVOS

SESSENTA MIL
SEISCENTOS E
QUATORZE REAIS
E QUARENTA
CENTAVOS

R$21,00

R$45.150,00

%fINTE E UM
REAIS

QUARENTA E
CINCO MIL
REAIS
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R$22.20

R$47.730,00

VINTE E
DOIS REAIS
E VINTE
CENTAVOS

QUARENTA E SETE
MIL SETECENTOS E
A REAIS

COSTURA RETA
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com gramatura de lOOgim', na cor azul marinho. A
cintura deve possuir elástico com largura de 3.5 cm,
embutido e rebatido com máquina de ponto corrente.
Nas laterais das pernas deverá ser aplicado uma
grega em tafetá bordada de afta definição com o
brasão do município e o nome prefeitura municipal de
Horizonte em toda sua extensão nos suas cores
padrão de 3,0 cm de largura. Na perna esquerda da
bermuda deverá ser aplicada em silkscreen a
estampa do brasão do município em suas cores
padrão. A bermuda deverá ser toda costurada com
máquina overloque de uma agulha na sua parte
interna, e rebatida externamente com maquina
goleiro de duas agulhas. As barras das pernas deve
ser rebatidas com largura de 2,0 cm em máquina
goleiro de 02 agulhas. Na parte interna deve conter
uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante, o
número do CNPJ do fabricante, o símbolo indicativo
do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país
onde a peça M fabricada. A linha utilizada é 100%
poliéster, N120. A bermuda deve estar isenta de
qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação e uso. Tolerância de variação na
gramatura é de 2%. Todas as peças deverão ser
embaladas separadarrente em sacos plásticos
transparente.
04 ANOS:
SANDALJA INFANTIL- INFANTIL
Anatõmica, confeccionada em PVC (cloreto de
povinila), com dureza de 60%, virgem, na cor preta,
unissex, alça injetada em PVC 100% virgem na cor
azul, palmilha em PVC 100% virgem na cor preta,
modelo tipo pepete com um fecho em velcro na parte
do tornozelo. Na lateral do palmilha um frizo azul em
toda sua extensão. Com etiqueta em PVC 1000/6
virgem da logomarca do município na alça acima dos
dedos e do UNICEF na parte de trás da alça do
tornozelo.
05 ANOS
CAMISETA REGATA INFANTIL
(Comprimento 46 cm x Largura 35 cm x Cava 23
cm)
Descrição: camiseta em malha P. V.,
composição: 67% poliéster /33% viscosa), com
gramatura de 1 60g/m2(no mínimo), na cor bronca,
com a gola em Y. Na frente abaixo da altura do peito
deverão ser aplicados dois viés na posição horizontal,
nas cores: amarelo canário e azul marinho,
sobreposto a peça com largura de 1,0 cm,
com gramatura
confeccionado 100% poliéster
mínima de lOOgim', na parte frontal do lado esquerdo
superior deverá ser aplicado um PETY bordado de
afta definição termocolante com o brasão do
município em suas cores padrão, medindo altura x
6,5 cm de altura x 6,5 cm de largura. Na parte de trás
da blusa deve ser aplicado um PETY bordado de afta
definição termocolante com a logomarca do selo
UNICEF em suas cores padrão, medindo 5,5 cm de
altura x 4,0 cm de largura. Gola e cavas das mangas
deverão ser confeccionadas em máquina retilíneo,
contornada com elenco light de 1,5 cm na cor azul
marinha A barra do como deve ser rebatida com
largura de a o cm, em máquina goleira de duas
agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente
com máquina overloque de uma agulha nas laterais,
ombros e mangas. No meio da parte traseiro interna
da gola deve ser costurada uma etiqueta com o
indicativo do tamanho da peça, composição do
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R$33,60

R$72.240,00

TRINTA E
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CENTAVOS

QUARENTA REAIS

R$21,00

R$45.234,00

VINTE E UM
REAIS

QUARENTA E
CINCO MIL
DUZENTOS E
TRINTA E QUATRO
REAIS
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tecido, razão social do fabricante, o número da
inscrição do CNPJ do fabricante, o símbolo indicativo
do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país
onde a peça foi fabricada. Tolerância de variação na
gramatura é de 2%. Unha utilizada para confecção da
camiseta é de 100% poliéster, N'120. Camiseta
isenta de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação e uso. Todas as peças deverão ser
embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
BERMUDA INFANTIL -05 ANOS (Gancho Frente
23 cm, Gancho Traseiro 27 em, Entre Pernas 21
cm, Abertura Pernas 22 cm, Cintura 52 cm)
Descrição: Confeccionada em tactel 100% poliéster
com gramatura de lOOg/nf, na cor azul marinho. A
cintura deve possuir elástico com largura de 3,5 cm,
embutido e rebatido com máquina de ponto corrente.
Nas laterais das pernas deverá ser aplicado uma
grega em tafetá bordada de afta definição com o
brasão do município e o nome prefeitura municipal de
Horizonte em toda sua extensão nas suas cores
padrão de 3,0 cm de largura. Na perna esquerda da
bermuda deverá ser aplicada em silkscreen a
estampa do brasão do municipio em suas cores
padrão. A bermuda deverá ser toda costurada com
máquina overtoque de urna agulha na sua parte
interna, e rebatida externamente com máquina
goleira de duas agulhas. As barras das pernas deve
ser rebatidas com largura de ZO cm em máquina
goleira de 02 agulhas. Na parto interna deve conter
urna etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante, o
número do CNPJ do fabricante, o símbolo indicativo
do tipo de lavagem a ser executada na peça e o pais
onde a peça foi fabricada. A linha utilizada é 100%
poliéster, N120. A bermuda deve estar isenta de
qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação e uso. Tolerância de variação na
gramatura é de 2%. Todas as peças deverão ser
embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
SANDALIA INFANTIL- INFANTIL
05 ANOS:
Anatómica, confeccionada em PVC (cloreto de
povinila), com dureza de 60%, virgem, na cor preta,
unissex, alça injetada em PVC 100% virgem na cor
azul, palmilha em PVC 100% virgem na cor preta.
modelo tipo papete com um fecho em velcro na parte
do tornozelo. Na lateral de palmilha um fiizo azul em
toda sua extensão. Com etiqueta em PVC 100%
virgem da logomarca do município na alça acima dos
dedos e do UNICEF na parte de trás da alça do
tornozelo.
CAMISETA BÁSICA ADULTO E/OU INFANTIL: em
malha fio 30 cardada com 100% algodão, cor a
combinar, tamanhos variados: P, M. G, GG e XGG.
com logotipos da Secretária de Educação da
Prefeitura Municipal de Horizonte (em PETY bordado
de alta definição em tafetá termocolante) e do projeto
escolar a que se destina. Projetos destinados: Eu sou
cidadão
Amigos da Leitura; Projeto Jovem
Bombeiro Voluntário -JBV: PROERD; Rádio Escola;
Semana da Consciência Negra; Mostra Literária e
EXPOMA TH; Arraiá da Educação Infantil; Semana de
Ação Mundial ( Semana do Brincar); TEMAH; Luz do
Sabei; Comemoração dos Resultados do SPAECE;
Festival de Talentos; Curso de Língua Inglesa;
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P53360

R$72.374,40

TRINTA E
TRÉS RE~

SETENTA E DOIS
MIL TREZENTOS E

CENTAVOS

QUATRO REAIS E
QUARENTA
tENTA VÇ)S

R$25,80
VWTEE
CINCO REOUS
EOITENTA
CENTAVOS

R$46.440,00
QUARENTA E SEIS ,,
QUATROCENTOS
QUARENTA REAt*

COSTURA RETA
Projeto valores na Sala de Aula; Um Horizonte de
Paz e Cidadania; Projeto Hora do Jogo; Conselho
Municipal de Educação: Grêmios Estudantis; Semana
do Meio Ambiente; Cursinho Pré Vestibular, Projeto
valores humano na educação infantil; Educação
inclusiva; Peteca; Soletrando; OBMEP; Comunidade
de Aprendizagem: Mostra Cultural da Educação
Infantil; Festiva! de Talentos da EJA; Campeonato da
Tabuada; Dia Da Matemática: com vidas.
VALOR TOTAL LOTE ÚNICO (UM MILHÃO, SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM
REAIS)

R$1.067.541,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 1.067.541,00 (UM MILHÃO, SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E
QUARENTA E UM REAIS)
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CONFORME EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
CONTATOS: (85) 9 9859-8321 /9 9766-6765
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1035-9
CONTA: 33517-7
O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS
OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1-. PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, (inclusive nos que venham a ser
ofertados por meio de lances verbais), ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁ RIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL,
CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A
MARGEM DE LUCRO,
O LICITANTE DECLARA QUE, ASSUME O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ENTREGAR O OBJETO DA
LICITAÇÃO COTADO NO EDITAL ACIMA MENCIONADO, CASO SEJA O VENCEDOR DA PRESENTE LICITAÇÃO.
O LICITANTE DECLARA QUE, AS MARCAS COMERCIAL DOS PRODUTOS ACIMA COTADOS É (5H COSTURA
RETA e Ij'JJEKA 1.).

Canindé, 09 do Agosto do 2017.
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$1' 54 NO DELFINO DA SILVA ME
03.354.407/01301-05
José Ribamar Alvarenga Cordeiro Ferreira Neto
025.340.523-8I
Procurador
MARIA SANDRA DELFINO DA SILVA — ME
Rua Castelo Branco, N°866- Imaculada Conceição
CEP.: 62700-000 Canindé - Ce
CNPJ.: 03.354.407/0001-05 * CGF: 06.285.983-8
Tel.: (85) 3343.0132 - E-mail: sexsandely@hotmail.com
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S14 COMERCI
À PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
À PREGOEIRA DO

MIJNICIPIO DE HORIZONTE CE

PREGÃO PRESENCIAL
N° 2017.07.21.1 - SRP
RAZÃO SOCIAL: SWde Linia Cardoso - ME
CNPJJCPF: 200.315.09210001-00
swdelimac.omerviaI@outlook.com
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Antonio de Alencar. N 943
BAIRRO: Coqueiral CIDADE: Maracanaú - CE CEP: 61.902-o5
F'ONE:(85) 99936 36Z, (135)9 8719 4319
1..,. Srnhorn.
Esn,o do Br.çil, Agencia .3302.2, Conta .61.8934
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO Do
MIJNICIPIO DE HORIZONTE / CL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMODE REFERÉNCIA.
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LOTE 01
MARCA
ESPECIFICAÇÃO
CAMISA JUVENIL -06 ANOS. (Largura 40 em x Comprimento 55
em)- Deseriçio: em malha 1W. Composição (67% poliéster/33%
viscose), com gramatura de lóOg'nV, na cor branca. A gola deverá ser
com acabamento igual ao das mangas em elanca light na cor azul
marinho confeccionada cru máquina retilíneo, com largura de 2.5 em
(acabada) começando da ponta da gola para o decote. Na frente abaixo
da altura do peito deverá ser aplicado dois viés na posição horizontal,
contendo ai cores: amarelo canário e azul marinho na largura de 1,0
cm com uma distância de 1,5 cm entw os mesmos. Nas mangas devem
ser aplicados dois viés seguindo o mesmo padrão dos aplicados na
parte frontal da blusa. Na parte frontal do lado esquerdo superior
deverá ser aplicado um PETY bordado de alta definição Irnuocolante
com o brasão do município era atlas cores padrão, medindo 6,5 em de
altura x 6.5 em de largura. Na parte de trás da blusa deve ser aplicado
um PETY bordado de alta definição tennoeolantc com a logoniarca do
selo UNICEF em suas cores padrão. medindo 5,5 em de alturas 4.0
cm de largura. As barras do corpo deverão ser rebatidas caiu largura
JARREEL
de 2,0 em, em máquina goleira de 02 agulhas. A camiseta deve ser
costurada internamente com máquina overloque de uma agulha nas
laterais, ombros e instigas. No meio da parte traseira internada gola
deve ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da
peça. composição do tecido, razão social do fabricante, CNPJ do
Fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na
peça e o país onde a peça foi fabricada. A tolerância de variação na
gramatura é de 2%. A linha utilizada para a confec'çâo da camiseta é,
100% poliéster. n° 120. A camiseta deve estar isenta de qualquer
defeito que comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as peças
deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
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CNPJ: 20.375.029/0001-00

SW DE LIMA CARDOSO - ME

CAMISA .11 VENIL
58 cm)

o

07 08 ANOS - (Largura 42 em x Comprimento

7/

- Descrição: em malha PV. Composição (67% poliéster/33%

2

o

PAGINA

viscose). coa, gramatura de 160g/m2.na cor branca. A gola dever4 ser
com acabamento igual ao das mangas em elanca light na cor azul

\

marinho confeccionada em máquina retilínea, com largura de 2,Scm
(acabada) começando da ponta da gola para o decote. Na frente abaixo
da altura do peito deverá ser aplicado dois viés na posição horizontal,
contendo as cores: amarelo canário e azul marinho na largura de 1.0
em com uma distância de 1.5 em entre os mesmos. Nas mangas devem
ser aplicados dois viés seguindo o mesmo padrão dos aplicados na
parte frontal da blusa. Na parte frontal do lado esquerdo superior
deverá ser aplicado um PETY bordado de alta definição tennocolante
com o brasão do município em suas cores padrão, medindo 6$ em de
altura x 0.5 cm de largura. Na parte de trás da blusa deve ser aplicado
um I'ETY bordado de alta definição tcnnocolante com a logomarca do
selo UNICEF em suas cores padrão, medindo 5.5 em de altura x 4.0
2

em de largura. As barras do corpo deverão ser rebatidas com largura

JAIUIEEL

de 2,0 em. em máquina goleira de 412 agulhas. A camiseta (leve sr
costurada internamente coni máq

-

UNO

4.43

11$ 2sr

tr 825»

overloque de uma agulha nas

laterais, ombros e mangas. No meio da parte traseira interna da gola
deve ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da
peça. com posição do tecido, razão social do fabricante, CN PJ do
fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na
peça co pais onde a peça foi fabricada. A toleráncia de variação na
gramatura é de 2%. A linha utilizada para a confecção da camiseta é
100% poliéster. n° 120. A camiseta deve estar isenta de qualquer
defeito que comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as peças
deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
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CAMISA JUVENIL -09 e 10 ANOS (Largura 44x Cumprimeato 61)Desedçioi em malha PY. Composição (67% poliéster/33% viscose).
com gramatura de lúOg/m, na cor branca. A gola deverá ser

RG
pCp

com

acabamento igual ao das mangas em rlanca light na cor azul marinho

3

confeccionada ciii máquina retilinea, com largura de 23cm (acabada)
começando da ponta da gola para o decote. Na frente abaixo da altura
do peito deverá ser aplicado dois viés na posição horizontal, contendo
as cores: amarelo canário e azul marinho na largura de 1.1) em com
lima distância de 1.5 em entre os mesmos. Nas mangas devem ser
aplicados dois viés seguindo o mesmo padrão dos aplicados na parir
frontal da blusa. Na parte frontal do lado esquerdo superior deverá ser
aplicado um PETY bordado de alta definição termocolante com o
brasão do município em suas cores padrão, medindo 6,5 em de altura x
6,5 em de largura. Na parte de trás 'Ia blusa deve ser aplicado um
PETY bordado de alta definição trrmocolante com a logomarca do
selo UNICEF em suas corra padrão. medindo 5,5 em de, altura x 4.0
3

cm de largura. As barras do corpo deverão ser rebatidas Com largura

JMU1EEL
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de 2,0 cm. em máquina goleira de 02 agulhas. A camiseta deve ser
costurada internamente com máquina overloque de unia agulha tias
laterais, ombros c manga.. No meio da pane traseira interna da gola
deve ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da
peça. composição do tecido, razão social do fabricante. CNPJ do
fabricante, símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada lia
peça e o pais onde a peça foi fabricada. A tolerância de variação na
graniatura é de 2%. A linha utilizada para a confecção da camiseta t:
00% poliéster. n° 120. A camiseta deve estar isenta de qualquer
defeito que comprometa a sua apressntaçãn ou uso. Todas as peças
deverão ser embaladas separadamente, em sacos plásticos
transparente.
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CAMISA

-

JUVENIL

- 11 e 12 ANOS- (Largura 46 em x Comprimento

f.

Descriçãos em malha 1W. Composição (6704 poliésterR3%

t&4

63 em)
viscose), com granuatura de lóOg/M', na cor branca A gola deverá ser

PÁGINA

'V I com acabamento igual ao das mangas em daiwa light na cor az','
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marinho confeccionada ri.' máquina retilínea, com largura de 2.5cm
(acabada) começando da ponta da gola para o decote. Na frente abaixo
da altura do peito deverá ser aplicado dois viés na posiçAo horizontal.
contendo as cores: amarelo canáno e azul marinho lia largura de 1,0
cm com uma distância de 1.5 em entre os mesmos. Nas mangas devem
ser aplicados dois viés seguindo o mesmo padrão dos aplicados na
parte frontal da blusa. Na parte frontal do lado esquerdo superior
deverá ser aplicado um PETY bordado de alta definição trnnoeolantr
com o brasão do município em suas cores padrão. medindo 6.5 cm de
altura x 6.5 cm de largura. Na parte de trás da blusa deve ser aplicado
um PETY bordado de alta definição tcrmocolante com a logomarca do
selo IJNICEF em suas cores padrão. medindo 5,5 cm de altura x 4,0
cm de largura. As barras do corpo deverão ser rebatidas com largura
de 2.0 cm. em maquina goleira de 02 agulhas. A camiseta devo ser

JARREEL
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R$

131.758.55

costurada internamente com máquina ovetioque de uma agulha rias
laterais. ombro, e mangas. No meio da parte traseira interna da gola
deve ser costurada unia etiqueta com o indicativo do tamanho da
peça. composição do tecido razão social do fabricante, CNPJ do
fabncaute. símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na
peça e o país onde a peça foi fabricada. A tolerância de variação na
gramamura é de 2%. A linha utilizada para a confecção da camiseta é
100% poliéster, nu 120. A camiseta deve estar isenta de qualquer
defeito que comprometa a sua apresentação ou uso. Todas as peças
deverão ser embaladas separadainente cm sacos plásticos
transparente.
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CAMISA JUVENIL -13 e 14 ANOS (Largura 48 em
67 cm)

-

Comprimento

a'

Deseriçio: ciii malha PV. Composição (67% lJoIiester33%

viscose). com gramatura de IdOg/mt. na cor branca. A gola deverá

3,

Sri

PÁGINA

a

com acabamento igual ao das mangas em elanca light na cor azul
marinho confeccionada em máquina retilinca, com largura de 2.Sem
(acabada) começando da ponta da gola para o decote. Na frente abaixo
da altura do peito deverá ser aplicado dois viés na posição horizontal,
contendo as cores: amarelo canário e azul marinho na largura de 1.0
em coa' uma distância de 1,5 em entre os mesmos. Nas mangas devem
ser aplicados dois viés seguindo o mesmo padrão dos aplicados na
parte frontal da blusa. Na pane frontal do lado esquerdo superior
deverá ser aplicado uni PETY bordado de alta definição termocolante
com o brasão do município em au.is cores padrão, medindo 6,5 em de
altura x 0,5 cm de largura. Na pane de trás da blusa deve ser aplicado
um I'ETY bordado de alta definição tenuocolante com a logomarca do
selo IJN lCE1' em suas cores padrão. ,n.edindo 5,5 em de altura x 4.0
riu de largura. As barras do corpo drv.râo ser rebatidas com largura

JARREEL

de 2.0 em, em máquina

UNE)

2.200

11$

'i.95

11$

01 i,49.7i1

goteira de 02 agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente
com máquina overloque de urna agulha nas laterais, ombros e mangas.
No meio da parte traseira interna da gola deve ser costurada unia
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido,
razão social do fabricante, CNPJ do fabricante, símbolo indicativo do
tipo de lavagem a ser executada na peça co país onde a peça foi
fabricada. A tolerância de variação na grarnatura é de 2%. A linha
utilizada para a eoiifecçio da camiseta é 100% poliéster. n° 120. A
camiseta deve estar isenta 4e qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação OU LISO. Todas as peças deverão ser embaladas
separadanientr em sacos plásticos transparente.
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CAMISA JUVENIL- EiA TAMANHOS P, M, C e CC: em malha 1W.
Composição (67% poliéster/33% viscose), com graniatura de lóOgInI',
na cor branca. A gola deverá ser "V" com acabamento igual ao das

PÁGINA

mangas em elanca light na cor azul marinho confeccionada em
máquina retilínea. com largura de 2,5cm (acabada) começando da
ponta da gola para o decote. Na frente abaixo da altura do peito
deverá ser aplicado dois viés na posição horizontal, contendo as cores:
amarelo canino e azul marinho na largura de 1.0 cm com uma
distância de 1$ em rtitrc

05

lutamos. Nas mangas devem ser aplicados

dois viés seguindo o mesmo padrão dos aplicados na parte frontal da
blusa. Na parte frontal do lado requerdo superior deverá ser aplicado
um

PETY bordado de alta definição termocolante com o brasão do

município em suas cores padrão. medindo 6,5 em de altura x 6,5 cm de
largura. Na parte de Iria da blusa deve ser aplicado um PETY
bordado de alta definição tennocolante com a logoinarca do selo
UNICEF em suas cores padrão. medindo 5.5 em de altura x 4.0 cm de
largura. As barras do corpo deverão ser rebatidas com largura de 2.0
em, em máquina goleira de 02 agulhas. A camiseta deve ser costurada

JARREEL

IND

1 67S

R$ 26.95

Eis

45.141.2S

internamente com máquina overloque de unia agulha nas laterais,
ombros e mangas. No meio da parte trasciri interna da gola deve ser
costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da peça,
composição do tecido, razão social do fabricante, CNPJ do fabricante,
símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país
onde a peça foi fabricada. A tolerância de variação na gramatura é de
2%. A linha utilizada para a confecção da camiseta é 100% poliéster,
110

120. A camiseta deve estar isenta de qualquer defeito que

comprometa a sua apresenlação ou uso. Todas as peças deverão ser
embaladas separadamente cm sacos plásticos transparente.
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CAMISETA REGATA INFANTIL -02 ANOS (Conipriii.rnt.i 12 riu.
Largura 32 em x Cava 16 em) Descrição: eaintsrla eu' malha P V

e,

-

PÁGINA

com posição: (67% poliéster/33% viscose), com gramatura de
lÓOg/m%no mínimo), na cor branca, com a gola eu' v". Na frente
abaixo da altura do peito deverão ser aplicados dois viés lia posição
horizontal, nas cores: amarelo canário e azul marinho, sobreposto a
peça com largura de 1,0 em, confeccionado 100% poliéster. com
gramariam ,n(niina de 100g1m2. na parte frontal do lado esquerdo
superior deverá ser aplicado um PETY bordado de alta definição
termocolante com o brasão do município em suas cores padrão,
medindo altura, 6.5 cm de altura x 6,5 cm de largura. Na parte de
trás da blusa deve ser aplicado um PETY bordado de alta definição
tcrvnoeolante com a logoniarca do selo UNICEF cm suas corra
padrão. medindo 5.5 em de altura x 4,0 em de largura. Gola e cavas
das mangas deverão ser confeccionadas em máquina retilínea,
contornada com daiwa light de 1.5 em na cor azul marinho. A barra
do corpo deve ser rebatida com largura de 2.0 em, em niáquina goteira JARREEI.
de duas agulhas. A camiseta deve ser costurada internamente com

UNI)
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11$
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a overloque de uma agulha nas laterais, ombros e mangas. No
móq
meio da parte traseira interna da gola deve ser costurada uma
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido,
razão social do fabricante. o r,,niern da inscrição do CN1'J do
fabricante, o símbolo indicativo do tipo de lavagem a ser executada na
peça e o pais onde a peça foi fabricada. Tolerância de variação na
gramanira é de 2%. Linha utilizada para confecção da eaniiseta é d.'
100% poliéster, N°120. Camiseta isenta de qualquer defeito que
comprometa a sua apresentação c uso. Todas as peças deverão ser
embaladas separadaincnte em sacos plásticos transparente.

-

BERMUDA INFANTIL -02 ANOS (Gancho Frente 18,5 e.", Gancho
Traseiro 22,5 em, Entre Penas 18 em, Abertura Penias 19 em, (miara
46 cm)

- Dricriçior Confeccionada em tactel 100% poliéster com

grasnariam de lOOg/m', na cor azul marinho. A cintura deve possuir
elástico com largura de 3$ cm, embutido e rebatido com máquina de
ponto corrente, Nas laterais das pernas deverá ser aplicado Irnia grrg;i
em tafetá bordada de alta definição com o brasão do município e o
nome prefeitura municipal de Horizonte em toda sua extensão nas
suas cores padrão de 3.0 eni de largura. Na perna esquerda da
bermuda deverá ser aplicada em silkscreen a estampa do brasão do
município em suas cores padrão. A bermuda deverá ser toda costurada
com máq

overloque de tinia agulha na sua parte interna, e

rebatida externamente com máquina goleira de duas agulhas. As
8

barras das pernas deve ser rebatidas com largura de 2,0 em cm

JAIIREEL

máquina goteira de 02 agulhas. Na parte interna deve conter uma
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido.
razão social do fabricante, o número do CNPJ do fabricante, o símbolo
indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o país onde a
peça foi fabricada. A linha utilizada é 100% poliéster. N920. A
bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação e uso. Tolerância de variação na gramatt.ra é de 2%.
Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos
plásticos transparente.

DE LIMA CARDOSO -ME
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SANDÁLIA INFANTIL- INFANTIL -02 ANOS: Anatômica,
PÁGINA

confeccionada em PYC (doecto de povinila), com dureza de 60%,
virgem, na cor preta, uniasex. alça injetada cm PVC 100% virgem na
cor azul. palmilha em PVC 100% virgem na cor preta, modelo tipo
9

papetc com um fecho cm velem na parte do tornozelo. Na lateral da
palmilha um frizo nu' em toda leita extensão. Com etiqueta riu PVC

"O)
JA$HKEL
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1.804

fl$ :t3j1 R$

8.943.1J0

100% virgem da logoinarca do município na alça acima dos dedos e do
UNI(EF na parte de trás da alça do tornozelo.

- (Conipiimrato 44 emx
- Descrição, camiseta em malha P.V..

CAMISETA REGATA INFANTIL -03 ANOS
Largura 3'3 cm x Cava 17 em)

composição: (67% poliéster /X% viscose), com gi-ainatura de
IóOgin(Iio mínimo), na cor branca, com v. Na ritine abaixo da
altura -lu peito deverão ser aplicados dois viés na pomo horizontal.
nas corta: amarelo canário e

flui marinho,

sobreposto a peça com

.

largura de li) em, confeccionado 100% poliéster com graniatura
mínima de lOOg/m', na parte frontal do lado esquerdo superior deverá
ser aplicado um PETY bordado de alta definição termocolante com o
brasão do município em suas corra padrão, medindo alturas 6.5 em de
alturas 6.5 cm de largura. Na parir rir irás da blusa deve ser aplicado
um l'ET Y bordado de alta definição tennoeolante com a logoniarca do
selo UNICEF em suas cores padrão. nintendo 5,5 em de altura x 4.0
cm de largura. Gola e cavas das mangas dver3o ser confeccionadas
cm máquina retilinca, contornada com rlanea light de 1.5 cm na cor
azul marinho. A barra do corpo devr ser rebatida com largura largura
10

de 2,0 cm, em máquina goleira de duas agulhas. A camiseta deve ser

R$ 20.90

fl$

37.703,o0

costurada inteniainente cosi máquina ovt'rioquc de uma .igiIlifl nas
laterais, ombros e mangas. No meio da parte traseira inter,,;, 'la gola
dcv., ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da
peça. .'ommsposiç5o do tecido, razão soe-ia] do fabricante, o nitmero da
inscrição do CNP.l do fabricante, o símbolo indicativo do tipo de
lavagem a ser executada na peça e o pais onde a peça foi fabricada.
Tolerância de variação na gramatura é de 2%. Linha utilizada para
confecção da camiseta é de 100% poliéster. N° 120. Camiseta isenta de
qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e uso. Todas as
peças deverão ser embaladas separadam ente em sacos plásticos
transparente

-2\"
SW DE LIMA CARDOSO -ME
CNPJ: 20.375.029J1-00

CGF015.336.313-5

RUA: ANTONIO DE ALENCAR, 10-943

85-99936 3623/85 984194319
COQUEIRAL - MARACANAÚ - a
aP-61.902-065
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BERMUDA INFANTIl. -03 ANOS (G ancho Frente 20 em, Gancho

t

Traseiro 24 em, Entre Perna, 19 em, Abertura Pena. 20 em, Gutur.,

-

t

PA2,INA

\

48 em) Descrição; Confeccionada em taclel 100% poliéster com
gramatura de 1OOg/m2. na cor azul marinho. A cintura deve possuir
elástico com largura de 3.5 cm, embutido e rebatido com máquina de
ponto corrente. Nas laterais das pernas deverá ser aplicado unta grega
em tafetá bordada de alta definição com o brasão do município e o
nome prefeitura municipal de Horizonte eni toda sua extensão nas
suas cores padrão .1, 3,0 cm de largura. Na ponta esquerda da
bermuda deverá ser aplicada em silkscreen a estampa do brasão do
município em sua, cores padrão. A bermuda deverá ser toda costurada
com máquina overloqtle de uma agulha na sua parte interna, e
rebatida externamente com máquina geleira de duas agulhas. As
barras das pernas deve ser rebatidas corre largura de 2,0 em em

jtRREEL

UNE)

1.804

RI 22.00

RI

39.688.()

JARBEEL

UNO

1.804

RI 33.00

RI

59.532.00

máquina goleira de C. agulhas. Na parte interna deve conter uma
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido,
razão social do fabricante, o número do CNPJ do fabricante, o símbolo
indicativo do tipo de lavagem a ser executada na poça e o pais onde a
peça foi tlâbncada. A linha utilizada

£ 100% poIister. N°120. A

bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação e uso. Tolerincia de variação lia grainatura é de 2%.
Todas as poças deverão ser embaladas separadamente em sacos
plásticos transparente.

SANDÁLIA INFANTIL- INFANTIL -03 ANOSi Anatômiea
confeccionada em PVC (cloreto de povinila). com dureza de 60%.
virgem, na cor preta. unissex, alça injetada em PVC 100% virgem na
cor azul, palmilha em PVC 100% virgem na cor preta. modelo tipo
12

papete com um fecho em velem na parte do tornozelo. Na lateral da
palmilha um fnzo azul cm toda sua extensão. Com etiqueta om PVC
100% virgem da logomarca do município lia alça acima dos dedos e do
UNICEI' tia pane de trás da alça do tornozelo.

40
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CAMISETA REGATA INFANTIl. -04 ANOS

- (Comprimento 35 cm x
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Largura
34 cri, x (ava 22 em). Dcscdçãos camiseta em malha P.V.,
composição: (67/. poliéster /33% viscose), com gramatura de lóOg/m'
(no mínimo), na cor branca, com a gola em "v". Na frente abaixo da
altura do peito deverão ser aplicados dois viés na posição horizontal,
na, cores: amarelo canário e azul marinho, sobreposto a peça com
largura de 1.0 em. confeccionado 100% poliéster, com gnniatura
mínima de 100g/m2. na pane frontal do lado esquerdo superior deverá
ser aplicado um PETY bordado de alta definição terinocolamite cor,' o
brasão do município em suas cores padrão, medindo altura x 6.5 em de
altura x 6.5 em de largura. Na parte de trás da blusa deve ser aplicado
tini PETY bordado de alta definição termocolante com a logomarca do
selo UNICEF em suas cores padrão. medindo 5,5 cri) de altura x 4,0
cm de largura. Gola e cavas das mangas deverão ser confeccionadas
cm máquina retilinca, contornada com clanca light de 1,5 cm na cor
13

azul marinho. A bana do corpo deve ser rebatida com largura de 2,0

JARREEL

UNI)

2.150

Rt 20.90

Rt

Ii.935A'

J"REEL

UNI)

2.150

R$ 22.00

R1

47.3ir11,1ru

cm. em máquina goleira de duas agulhas. A camiseta deve ser
costurada internamente com máquina overloque de unia agulha nas
laterais, ombros e mangas. No meio da parte traseira interna da gola
deve ser costurada uma etiqueta com o indicativo do tamanho da
peça, composição do tecido, razão social do fabricante, o número da
inscrição do CNPJ do fabricante, o símbolo indicativo do tipo de
lavagem a ser executada na peça e o país onde a peça foi fabricada.
Toleráncia de variação na grarnatura é de 2%. Linha utilizada para
confecção da camiseta é de 100% poliéster. N°120. Camiseta isenta de
qualquer defeito que comprometa a sua apresentação e uso. Todas as
peças deverão ser embaladas separadamente cm sacos plásticos
transparente.

BERMUDA INFANTIL .04 ANOS- (Gancho Frente 21,5 em, Gancho
Traseiro 25,5 em, Entre Pernas 20 em, Abertura Pernas 21 em. Untura

-

50 cm) Deseiiçâor Confeccionada em tactel 100% poliéster curti
graniatura de lOOg/m'. na cor azul marinho. A cintura deve possuir
elástico com largura de 3.5 em, embutido e rebatido com máquina de
ponto corrente. Nas laterais das pernas deverá ser aplicado uma grega
em tafetá bordada de alta definição com o brasão do município e o
nome prefeitura municipal de Horizonte em toda sua extensão nas
suas cores padrão de 3.0 cm de largura. Na perna esquerda da
bermuda deverá ser aplicada em smlkscrcen a estampa do brasão do
município em suas cores padrão. A bermuda deverá ser toda costurada
com máquina overloque de unia agulha na sua parte intenta,
rebatida externamente com máquina goleira de duas agulhas. As
14

barras das penas deve ser rebatidas com largura de 2,0 em em
máquina goleira de 02 agulhas. Na parte interna deve conter unia
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça, composição do tecido,
razão social do fabricante, o número do CNPJ do fabricante, o símbolo
indicativo cio tipo de lavagem a ser executada na peça e o país onde a
peça foi fabricada. A linha utilizada é 100% poliéster. N°120. A
bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação r uso. Toleráncia de variação na grainatura é de 2%.
Todas as peças deverão ser embaladas separadamnente em sacos
plásticos transparente.

!.vDE LIMA CARDOSO -ME
NPJ: 20.315.029/000140

CGF:06.336.313.5

RUA: ANTONIO DE ALENCAR, Nt 943
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SANDÁLIA INFANTIL- INFANTIL -04 ANOS, Anatômica.
confeccionada em PVC (cloreto de povinila), com dureza de 60%,

Ri' L
Z1
Q
'7r 6J

PÂGINA

virgem, na cor preta, unisscx, alça injetada cai PVC 100% virgem na
cor azul, palmilha em PVC 100% virgem na cor preta. modelo tipo
papete com um fecho em veicro na parte do tornozelo. Na lateral da
15

palmilha um frizo azul riu toda sua extensão. Goni etiqueta em PVC

JAHItEI':t.

CNO

2.150

RI 33.0V

11$

70.950.0°

JÂFINEEL

UNI)

2.154

R$ 20.90

Us

45.018,6"

100% virgem da logomarca do município na alça acima dos dedos e do
UNICEF na pane de trás da alça do tornozelo.

- OS ANOS - (Comprimento 46cm'
- Deseriçam camiseta cru malha P.V..

CAMISETA REGATA INFANTIL
Largura 35 em x Cava 23 clii)

composição: (67% poliéster /33% viscoso), com ramatura de 160g/m 2
(no mínimo), na cor branca, com a gola em "v". Na frente abaixo da
altura do peito deverão ser aplicados dois viés na posição horizontal.
nas cores: amarelo canário e azul marinho, sobreposto a peça com
largura de 1.0 cm. confeccionado 100% poliéster. com gramatura
mínima de lOOg/m'. na parte frontal do lado esquerdo superior deverá
ser aplicado um PETY bordado de alta definição tcnnocolantc com
brasão do município cm suas cores padrão. medindo altura x 6,5 cm de
altura ,c 6,5 em de largura. Na parte de trás da blusa deve ser aplicado
um PETY bordado de alia deflniçâo termocolante com a logontarca do
selo UNICEF cm suas cores padrão. medindo 5,5 em de, altura x 4.0
cm de largura. Gola e cavas das mangas deverão ser confeccionadas
cai máq

'

retilínea, contornada com etanca lighi de 1.5 cm na cor

azul marinho. A barra do corpo deve ser rebatida com largura de 2.0
16

cm, em máquina goleira de duas agulhas. A camiseta deve ser
costurada internamente com máquina overloqur de lima agulha nas
laterais, ombros e mangas. No nicio da parte traseira interna da gola
deve ser costurada unia etiqueta com o indicativo tio tamanho da
peça, composição do tecido, razão social do fabricante, o número da
inscrição do CNPJ do fabricante, o símbolo indicativo do tipo de
lavagem a ser executada na peça e o pais onde a peça foi fabricada.
Toleráncia de variação na raniatura é de 2°6. Linha utilizada para
confecção da camiseta é de 100% poliéster, N°120. Camiseta isenta de
qualquer defeito que comprometa a atia apresentação e uso. Todas as
peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos
transparente.
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BERMUDA INFANTIL -05 ANOS. (Gancho Frente 23 em, Gancho
Traseiro 27 cm, Entre Pernas 21 cm, Matara Pernas 22 em, Cintura

-f 2-

PÁGINA

%áol

52 em). Descrição: Confeccionada cm tactel 1000/* poliéster com
grainatura de lOOg/m'. na cor azul marinho. A cintura deve pouir
elástico com largura de 3,5 cm, embutido e rebatido com máquina de
ponto corrente. Nas laterais das pernas deverá ser aplicado unia grega
em tafetá bordada de alta definição com o brasão do município e o
'leme prefeitura municipal de Horizonte em toda sua extensão tias
suas cores padrão de 3.0cm de largura. Na perna esquerda da
bermuda deverá ser aplicada em sillcscreen a estampa do brasão do
município em suas cores padrão. A bermuda deverá ser toda costurati.,
com máquina overloque de uma agulha na sua parte intenta, e
17

rebatida externamente com máquina goleira de duas agulhas. As
barras das pernas deve ser rebatidas com largura de 2,0 em em

JutuI:v[.

IND

2.154

HI

JARREEL

UNO

2.151

11$ 33,i"i

22.''
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máquina goleira de 02 agulhas. Na parte interna deve conter uma
etiqueta com o indicativo do tamanho da peça. composição do tecido.
razão social do fabricante, o número do CNPJ do fabricante, o símbolo
indicativo do tipo de lavagem a ser executada na peça e o pais onde a
peça foi fabricada. A linha utilizada é 100% poliéster. N°120. A
bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua
apresentação e uso. Tolerância de variação na gramatura á de 2%.
Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos
plásticos transparente.

SANDALIA INFANTIL- INFANTIL-OS ANOS: Anatômica,
confeccionada em PVC (cloreto de povinila), com dureza de 60%,
virgem, na cor preta, unissce, alça injetada em PVC 100% virgem na
cor azul, palmilha em PVC 100% virgem na cor preta, modelo tipo
papete com um fecho em velem na parte do tornozelo. Na lateral da
lO

palmilha um fr.zo azul eni toda sua extensão. Com etiqueta em PVC

11$

71.082,00

100% virgem da logoinarca do município na alça acima dos dedos e do
UNICEF na parte detrás da alça do tornozelo.

CAMISETA BÃSICA ADULTO E/OU INFANTIL: em malha fio 30
cardada com 100% algodão, cor a combinar, tamanhos variados: P. M.
G. GG e XGG. com logotipos da Secretaria de Educação da Prefeitura
Municipal de Horizonte (em PETY bordado de alta definição cm
tafetá tennocolante) e do projeto escolar a que se destina. Projetos

(

destinados: Eu sou cidadão - Amigos da Leitura, Projeto Jovem
Bombeiro Voluntário. JBV; PROERD; Rádio Escola; Semana da

\j

Consciência Negra; Mostra Literária e EXPOMATH; Arralá da
Educação Infantil; Semana de Ação Mundial ( Semana do Brincar):
TEMAH: Luz do Saber. Comemoração dos Resultados do SPAECE:
19

Festival de Talentos; Curso de Língua Inglesa: Projeto valores na Sala MRBEEL
de Aula; Um Horizonte de Paz e Cidadania; Projeto Hora do Jogo;
Conselho Municipal de Educação; Grémios Estudantis; Semana do

UNO

1.800

H$ 25.50

R$

Meio Ambiente: Cursinho Pré Vestibular. l'rojeto valores humanos na

45.900,00

,..

educação infantil; Educação inclusiva; Peteca; Soletrando; OBMEP;
Comunidade de Aprendizagem; Mostra Cultural da Educação Irifauiiil;
Festival de Talentos da EJt Campeonato da Tabuada; Dia Da
Matemática, com vidas.
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um milhão e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos

SW DE LIMACARDOSO—ME
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S COMERCI
1) DECLARA para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluidas todas as despesas incidentes solve o

i'tt'IOS (es1ocrre.-ics
necImento referente a
pessoa o 'iema:s 5n,s pertinentes a fabricao e
insporte do objeto fict:
DECLARA, que tem pleno conhecimento. aceitação e cumprira todas as obrigações
DECLARA, sob as se.,
- administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser microen-presa ou empresa; de
rO vtcort& não possuindo nenhum dos impedimentos previsto no §4 d
--

-

4''

'

`.

:'

'*(

4) Que concorda integralmente com os temos deste edital e seus anexos.
5) Que existe qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame
licitatõno, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências postenores, nos termos do
art. 32, §24, da lei n° 8.666/93.
6) Art. 40 VII da lei Federal n' 10.520/02. que da ciência e cumpre plenamente aos requisitos de habilitação, e esta
ciente da obrigatonedade de declarar ocorrências posteriores.
7) Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados nesse edital.
8) Que sua proposta atende integralmente aos requisites constantes nesse edital
9) Que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência.
administrativa ou tomada de decisão.
10) Por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão,
ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o
cumprimento integraldas obrigações desta licitação.
11) Declaramos ainda que não possuimos nenhum fato impeditivo que nos impeça de participar desta licitação.
2) DECLARA que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas,1
pre'denciénos, fiscais e comerciais taxas, fretes, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que'
possam incidir sobre o fornecimento licitado
Razão Social: Sf/ de Lima Cardoso - ME
CNPJ: 20.375.09210001-00
CGF: 06.336.313-5
Endereço: Rua Antonio de Alencar, 943, Coqueiral. Maracanaú - CE
CEP 61 902-65 - Fone: (85)98719.43191(85) 99936.3623
Validade da Proposta. 60 (sessenta) dias

PRAZO de ENTREGA MÁXIMO: 10 (DEZ) DIAS.

Mracanaú - CE, 09 de Agosto de 2017.
t-

o

-

r W

,a-.

c47

Sérgio Wilker de Lima Cardoso
CPF N°: 832.422.013-53
5.'1;etn,naaj5)Ia1ats}
G N°: 950.240,565-84
4—.
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SW DE LIMA CARDOSO ME
CNPJ: 20.375.092,/0001-00.

CGF: 06.336.313.5
Rui, Antõ.de de AMocar, 943
Cequorai - Mazacanaú - Co

8598719.4319 199936.3623
CEP: 6L900-025

ATO 3t5:

PÁGINA

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Oj

limo- Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará

09

O Empresário, S W DE LIMA CARDOSO estabelecido na (o) RUA ANTONIO DE ALENCAR.
943 bairro COQUEIRAL, MARACANAU, CE CEP: 61902-065, requer a Vossa Senhoria o
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na
condiço de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14I1'2Ç3, o ~
não se enquadra em quaqin das hipóteses de cxcuso relacionadas no § 4 do rt. cia
mencionada lei.

MARACANAU - CE, 1 DE ABRIL DE 2014.

//SERGiO WLKER DE LIMA CARDOSO

José Geovanyio Pinhero
Economista
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA
Av. Epitócio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484
http:/lwww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude etc...
Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - Inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.
Este documento foi emitido em 15/0512017 às 17:01:31 (hora de Brasília).
CHAVE DIGITAL
00005b1d734fd94f05712d69(e6bcO5bI f9bbl fb5ffec72ef573953840722c797080c431330ccc253$d3b0368b$3
lcOb66eSbObfBbldS9SSaeSl2bl Scd7ddbøel 7t26b655ff767c1d2a7çb9e1d58c1043
A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para 5W DE LIMA CARDOSO ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal
em vigor Art 10. e 100. § 10. da MP 2200/01.
Esta certidão tem a sua validade até: 15/0512018 às 08:38:37 (DlaIMêsIAno)
Código de Controle da Certidão: 706419
Código de Controle da Autenticação:
61251505170837040656-1
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http:I/www.azevedobastos.not.br
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olicitação de Opção pelo Simples Nacional
G7v;/s,4 w:J2;l

CNPJ: 20.375.0921000140
Nome empretrial: S D13 LIMÁCARDOSO - ME
1)ua da Soiicitaçàu; 25106i2014.08:25:03

o
pessoa jurídica acima identificada está impedida de ingressar no Simples Nacional devido á(s)
guinte(s) pendéncia(s):

com n ÀdrnSwsØ., rnb,rsM do, Es40d0. Dntr:io FknI c Miioidpio
Estabelecimento: 20.375.09M000 ).00
Pendéncia no município; MARACANAU/CE
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'SIMPLES

Busco

NACIONAL

-iFk
* Inicio

1 C Voltar

lo): 20.375.092/0001-00
4flC Empresarial: 5 W DE LIMA CARDOSO - ME
Situação Atual
uaço no Simples Nacional Optante pelo Simples Nacional desde 30/05/2014
uoção no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI
Perlodos Anteriores
çes pelo Simples Nacional em Periodos Anteriores: Não Existem
,ções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem
Agenciamentos (Simples Nacional)
endamentos no Simples Nacional: Não Existem
Eventos Futuros (Simples Nacional)
entos Futuros no Simples Nacional: Não Existem
Eventos Futuros (SIMEI)
entos Futuros no SIMEI: Não Existem

os eji para informaç&s sobre como optar pelo SIMEI.
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