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Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO P4' 2018.11.20.1 - SRP 	 - 

Objeto: Seleção da melhor prosposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de Material 

Permanente, Material de consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos e Materias, destinados às oficinas e atividades realizadas pelos 

Programas, Projetos e Serviços, desenvolvidos pelo fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte-a, (com ampla 

participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 6- EXCLUSIVO ME E EPP  

ESflOFICACAO MARCA 	UNID QUANT VwUNrr r 	vi. TOTAL 

APARELHO 	DE 	TELEFONE 	FIXO 	SEM 	FIO: 	(uni 

identificador 	de 	chamadas. 	Características: 	viva-voz 

digital; display e teclado iluminado; agenda alfanumérica 

minimo de 42 registros; identificador de chamadas; INTEIBRAS UNO 10 R$ 	171,20 RS 	1712,00 

operação simples via menu; campainha com no mínimo 

10 	toques 	diferentes, 	display 	com 	data, 	hora 	e 

- despertador. Garantia mínima de 01 (um) ano. 

CAIXA DE SOM COMPACTA PARA COMPUTADOR: 

portátil, com conexão USB, preta, entrada para fone de 

2 ouvido e microfone, controle de volume lateral e botão EX BOM UND 10 R$ 	60.15 R$ 	601,50 

de ligar e desligar, garantia de 1 ano, embalada em caixa 

de papelão, patencla mínima de 5W. 

Cabo de conexão HDMI: LO, preto, 3 m, macho-macho. 

3 Conectividade- Projetores, monitores digitais, Notebook, 

1V's.  

ELGIN UND 20 R$ 	50.49 R$ 	1.009,80 

CABO AuDIO: aplicação mesa/mesa de som, 	tipo 

piO/piO stereo, comprimento S metros ou superior. 
CIRILO CABOS UND 20 R$ 	43,24 R$ 	864,80 

CARREGADOR UNIVERSAL ESPECIALIZADO PARA USO DE 

NOTEBOOK: fonte de alimentação funcionar em entradas 

de ac 95v a 268v e saída de dc 12v-20v 4.Sa máximo 24v- 

4a, Diametros dos conectores; Externo 4mm / Interno 

1.7mm; Externo 4.8mm/ Interno 1.7mm; Externo 5,Smm 

/ Interno 1.7mm; Externo 5,Smm / Interno Llmm; 

Externo 5,Smm / Interno2.Smm; Externo 6.3mm / 
Interno 3mm; Externo 6mm / Interno 4,3mm; Externo 

MULTILASER UND 5 R$ 	113,70 R$ 	568,50 

7,4mm / Interno Smm, voltagem de entrada: ac 110v ou 

ac 240v:, tensão máxima de entrada: ac 95v-265v. 

corrente nominal de entrada: 0,4 . 0,6amp, eficiência: 

>88%(typ) potência máxima: 120w dc 12v-24v, corrente 

de saida:4,Samp (max), ruído de ripple: SOOmv, 

regulagem de linha: 1% regulagem de carga: 1% 
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GRAVADOR E LEITOR EXTERNO DE DVD/CD: Tipo: 
•*.' 	b 	- 

Externo/Portátil 	Slim, 	Gravação/leitura: 	Cd/Cd-R/Cd- 
6 

Rw/Dvd/Dvd-R/Dvd.Rw,Entrada: 	Usb 	2.0,Acompanha: 
DELL UNO 10 R$ 	223,49 	R$ 	2.234,90 

Cabo De Energia E Cabo Usb. Cor: Preto. 

MD 	- 	Disco 	Rígido 	Externo 	com 	Especificações: 

Capacidade 1T8 Interface: (1513 3.0 Rotação RPM: 5.400 

7 Taxa Máxima de Transferência: Até 4.8 GBPS (USO 3.0) WD UNO 5 R$ 	476,84 R$ 	2.384,20 
Compatibilidade: Sistema Operacional WINDOWS XP 5P3, 

WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8 ou Superior. 

MOUSE 	ÓPTICO: 	cor 	preta, 	Características 	Design 

ergonómico; 2 (dois) botões • botão universal scrol; 

8 Comprimento mínimo do fio 120 cm; Conexão tipo usb MULTILASER UND 40 R$ 	12,91 R$ 	516,40 

2.0; Recurso "plug and piar; Resolução mínima SOOdpi 

Sistemas Operacionais Compatíveis Microsoft Windows. 

9 MODEM: 4g Usbzte. Desbloqueado. VIVO UND 20 R$ 	312,94 R$ 	6.258.80 

PEN DRIVE: Capacidade mínima de armazenamento: 16 

Gigabytes Interface: USO 2.0 Velocidade de transmissão 
MULTILASER UNO 200 R$ 	34,27 R$ 	6.854.00 

mínima: 10rnb/s e gravação OSmb/s Compatibilidade: 

Windows 7. Vista, XP, 2000, MAC e Linux. 

REPETIDOR DE SINAL UNIA AP: Access Point/roteador 

5.8 GHx com as seguintes configurações mínimas: rádio 

outdoor/indoor, com antena direcional para a banda de 

11 5.8 	6Hz 	e 	antena 	integrada 	de 	16 	081, 	bipolar e INTEIBRAS UNO 25 R$ 	142,15 R$ 	3.553,75 

hermeticamente blindada. Modo de operação: Access 

Polnt/cliente/WDS com PoE e antena. Homologado Pela 

Anatel; garantia mínima 12 meses. 

ROTEADOR: wireless - Protocolos de Rede Ipv4, ARP, 

TCP, UDP, ICMP. DHCP Client NTP Client DNS Client DONS 

Client SMTP Client PPP0EUPnPLLTD . Interfaces de Rede 

4 portas LAN 101100 base-TX Fast Ethernet 1 porta LAN 

101100 base-TX Fast Ethernet Rede sem fio 802.11 b/g/n 

Segurança wireless WEP/WPA/WPA2 criptografia para 

rede sem fio 1 botão WPS - Velocidade de até 300 Mbpis - 
12 

Radio frequencia de operação - 2.4 6Hz - Dois firewalls 
TP-LINK UNO 25 R$ 	122.35 R$ 	3.058,75 

ativo para proteção SPI e NAT - Função WOS e WDS+AP 

para repetição e ampliação de sinal ' Suporte tecnologias 

UPnp, DONS E WPS- Padrões: 802.11n 802.11g 802.11b 

802.3 802.3u- Energia: entrada 100/240V AC, 50160 Hz- 

Voltagem: Bivolt. 	Com garantia mínima de 12 (doze) 

meses. 

SWITOI: Gigabit Ethernet 16 Portas Auto MDI/MDIX 
13 

BILVOIT, Com garantia mínima de 12 (doze) meses. 
TP-LINK UNO 10 R$ 	576,40 R$ 	5.764,00 
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preta, padrão TECLADO: para microcomputador pc, cor 

ABNT 2, conector padrão usO, com teclas de função na 

14 	posição  horizontal, 	com 	no 	mínimo 107 	teclas, 	MULTILASER 	UNO 	35 	R$ 	31.96 	R$ 	1.118.60 
comprimento do cabo 1,Sm, para sistema operacional 

windows. 

- VALOR TOTAL DO LOTE 6 R$ 	36.500,00 

trinta e seis mil e quinhentos reais 

LOTE 16- EXCLUSIVO ME E EP P 
ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO MARCA 	UNIO QUANT 	VR.UNIT 	VR. TOTAL 

- 	 1,40x0,80, LENÇOL 	PARA 	BERÇO: 	sem 	&astico 
1 	confeccionado em tergal 50% algodão e 50% poliéster, 	SANTISTA 	UND 	20 	R$ 	84,06 	R$ 	1.681,20 

trama com 160 fios no mínimo, cor branco. 

nco 100% LENÇOL SOLTEIRO- lençol sem elástico, bra 
2 	algodão, medida de aproximadamente: 2,40m(C) x 1,SOm 	ENCANTO 	UNO 	20 	1* 	18,00 	R$ 	360,00 

(1), no mínimo 180 fios, cor branco. 

do de TOLHA DE BANHO - confeccionada em teci 
composição 95% algodão + 5% poliéster, medida 	

SANTISTA 	UNO 	50 	R$ 	22,40 	R$ 	1.120,00 0,70x1,35m, com 400g de peso no mínimo, inodoro na 
cor branca. 
LENÇOL LUVA SOLTEIRO - com elástico, Tecido 170 fios 

4 	microfibra, Tecido 100% Poliester, branco, medindo 0,88 	ENCANTO 	UND 	20 	R$ 	26.36 	R$ 	527,20 
- xl.SSx2Qcm.  

LENÇOL LUVA PARA BERÇO: com elástico, medindo 1,30 
5 	cm de comprinientox0,60 cm de largura e 12 cm de 	INCONFRAL 	UND 	10 	R$ 	12.42 	RS 	124,20 

altura. 100% algodão, cor branca. 

FRONHAS PARA TRAVESSEIRO: medindo 50x70, material 
' 	100% algodão, 180 fios, estampa lisa, cor branca, tecido 	SANTISTA 	UNO 	20 	R$ 	21.43 	R$ 	428,60 

percal, antialérgico, impermeável. 

Tela Mosqueteiro - Nylon Verde Anti Inseto 1,20 Mt Rolo 	TuflI 	LJND 	20 	R$ 	162.56 	RS 	3.251,20 
_SOMt _ 

VALOR TOTAL DO LOTE 16 	R$ 	7.492,40 
sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e 

quarenta centavos 

LOTE 18- EXCLUSIVO ME E EPP 
ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO 	 MARCA 	UNIO QUANI 	VR.UNIT 	VR. TOTAL 

GRAMPEADOR: de mesa médio 26/6 com capacidade 
1 	para 	30fls, 	com trilho fixo e apoio emburrachado. 	CIS 	UNO 	20 	R$ 	38.91 	R$ 	778,20 

Modelo: alicate. 

GRAMPEADOR: de mesa médio 231 6 ao 23123 com 

2 	capacidade para 	200 fis, com trilho fixo e apoio 	BRW 	UND 	5 	R$ 	123,18 	RS 	615.90 
emburrachado. 

ORGANIZADOR DE PAPEL BANDEJA: simples para uso em 

3 	escritórios, confeccionada em acrílico fumê transparente 	WAIEU 	UNO 	20 	R$ 	26,29 	R$ 	525,80 
medindo, aproximadamente, 35cm x 23cm. 
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PACOTE DE CD VIRGEM: CD-R GRAVÁVEL MÍDIA 

MAX PRINT PCT 5 R$ 5470 
VIRGEM, (80MIN1700MB) 52X PcT 50 Un.  

PACOTE DE CD VIRGEM: DVD-R GRAVÁVEL. MÍDIA 
MAX PRINT PCT 5 R$ 	64.17 R$ 	320,85 

VIRGEM, (120MIN14,7G8) 16 X PcT 50 Un.  

PACOTES DE LACRES; Abraçadeira de Nylon, pacote com 

300 unidades, medindo: 100x2,5 mm, na cor 	Branca, 

indicado para o uso doméstico e industrial, para fixação 

6 diversas 	em 	cabos 	~ricos 	(chicotes), 	veículos, GUEPAR PCT 80 R$ 	4,70 R$ 	376,00 

bicicletas, 	motor, 	embalagens, 	serviços 	gerais 	etc; 

material 	nylon, 	alta 	resistência, 	com 	proteção 

TINTA SPRAY: Multiuso 400m1, fosco aerosol, elaborada 

com produtos de alta qualidade, indicada para diversos 

tipos de pintura, com alto rendimento e secagem rápida, MONDIAL UND 100 R$ 	19.76 R$ 	1.976,00 

nas 	cores: 	branco, 	preto, 	dourado, 	prata, 	verde, 

vermelho, azul, amarelo, pink, lilás. 

FITA ADESIVA: espuma dupla face, medindo 19mmx 

8 1,5m, 	fórmula 	sem 	acidez, 	cor 	branca, 	com 	alta 3M ROLO 80 R$ 	18,00 R$ 	1.440,00 

resistência e aderência.  

FITA 	ADESIVA. 	dupla 	face 	de 	papel, 	medindo 
3M ROLO 50 R$ 	18,73 R$ 	936,50 

24mmx30m, cor branca, com alta resistência e aderência. 

- KlT CORTADOR FURADOR DE PAPEL. circulo pequeno, 

médio e grande, I6mm, ZSmm e 38mm, ideal para 
ART MONTAGEM KIT 3 R$ 	66,10 R$ 	198,30 

artesanato e escolar para papéis de até 220g, EVA de até 

2mm.  

PAPEL ADESIVO: fosco. gramatura. 70195g. tamanho 

acom alta aderência, ideal para imprimir em impressoras 
COLACRIL PCi' 5 R$ 	54,54 R$ 	272,70 

de jato de tinta a laser e outros tipos de impressora. Pct 

com 100 folhas.  
VALOR TOTAL DO LOTE 18 R$ 	7.749,95 

sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e - 

noventa e cinco centavos 

LOTE 19 - EXCLUSIVO ME E EPP  

ITEM  ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIO QUAHT VR.UNIT VIL. TOTAL 

GUILHOTINA DE PAPEL 	com sistema de travamento, 

corta até 	10 folhas 	A4, 	Base Com Marcação Em 

Centímetro, Marcações Nos Tamanhos A4, 85, AS, B6 E 
MENNO UNO 2 R$ 	162.74 R$ 	325,48 

87, faca Com Mola E Prensa Que Podem Ser Travadas, 

Faca Com Trava Lateral, Faca Com Cabo Em Abs, Pés 

Emborrachados, Dimensões Do Produto; 30cm X 25cm. 
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FRAGMENTADORA 	DE 	PAPÉIS: 	p115 	FOLHAS, ' A 
Cartões/CDs - Descrição do produto: 	Fragmentadora fj 
fragmentada 12 folhas por vez em partículas de 4x34mm, ' 'AO*IA 

sensor automático, lixeira de 25 litros. Características  

técnicas: 	Abertura 	de 	inserção: 	230 	mm, 	Número 'N 
máximo de folhas: 	15 folhas de 75g/m2, Tipo de - 
fragmentação: partículas de 4 x 34 mm (Para papel, CD, 

DVD e Cartão de Crédito), Nível de segurança. Velocidade 

2 de fragmentação: 2 metros por minuto, Capacidade de ELGIN UND 2 R$ 	239,40 R$ 	478.80 

fragmentação média: 26 KzJhora,  Acionamento: botão e 

sensor óptico, Reversão: manual no botão, Potência 

máxima: 374 W, Nível de ruído: 65 decibéis. Volume do 

cesto: 25 litros, Sensor segurança p1  lixeira e cabeçote, 

fl Dimensões aproximadas em mm: 345 x 230 x 465, Tempo 

de func. x desc.: 2x20 min e Cor: Preto. Com  12 meses (1 

ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de 

fabricação. 

VALOR TOTAL DO LOTE 19 R$ 	804,28 

oitocentos e quatro reais e vinte e oito centavos 

LOTE 20-EXCLUSIVO ME E EPP  
ITEMI ESPECIFICACAO MARCA UNID QUANT VR,UNrT VR. TOTAL 

Bola de espiribol - confeccionada com pvc, costurada, 

diâmetro. 58-62. altura: 3Ocm. peso: 420-450 g. câmara: 
PENALTY UND 10 R$ 	94,19 R$ 	941,90 

butil, construção: costurada, miolo: shp system removível 

e lubrificado. 

Bola de Futebol Society Oficial - confeccionada em PU, 

com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo 

2 em seu interior câmara em butil. com  68 cm a 69 cm de PENALTY UNO 50 R$ 	116.52 R$ 	5.826,00 

circunferência, pesando entre 420 e 450 gramas, miolo 

de silicone removível e lubrificado, aferida. 

Bola de Handebol: bola de handebol, unissex, padrão 

oficial, 	Matrizada, 	Peso 	: 	320 	/ 	350 	gramas 
PENALTY UND 10 R$ 	109,86 RS 	1.098,60 

Circunferencia : 54 centímetros, Câmara de látex com 

miolo substituivel, Ultra grip.  

Rede de voleibol- oficial da confederação brasileira de 

voleibol 	(cbv): 	medindo 	9,50x1,00m; 	fios 	de 

4 polipropileno de 2mm; malha de lOxlOcm; acabamento MASTER UND 10 R$ 	300,85 R$ 	3.008,50 

em lona 100% algodão dublada; com duas faixas de 

largura 5cm. 

Trave de futebol- salão oficial com base, em tubo em 

aço carbono c/ 3 p01. c/ requadro em tubo de 01 pol. 

Branca aprox. nas dimensões de 3m x 2m, incluso um par 
ESPORTES UND 10 R$ 2.027.00 R$ 	20.270,00 

de rede fio 4mm. 

- VALOR TOTAL DO LOTE 20 R$ 	31145,00 

trinta e um mil, cento e quarenta e cinco reais 
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LOTE 22 - COTA EXCLUSIVO ME E EPP  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNtO QUANT VR.UNIT VR. TOTAL_  

Balde de blocos de montar com 104 peças plásticas WORLD BLOCKS 
UN 25 R$ 	46.61 R$ 	1.165,25 

coloridas material atóxico. KIOS 

Bambolê - aro de plástico pvc reforçado com 63 cm de 

2 diâmetro para ginastica em movimento infantil. KR com CEMAR KIT 12 R$ 	53,77 R$ 	645,24 

10. 

Bambol& - aro de plástico pvc reforçado com 90 cm de 

3 diâmetro para ginastica em movimento adulto. Kit com DODO KlT 12 R$ 	74,59 R$ 	895,08 

_10. 

Bloco de encaixe com no mlnimo SSO peças plásticas 

coloridas em formato; esférico, curva, t, t duplo, luva e CARLU UN 25 R$ 	65,80 R$ 	1.645,00 

emenda. Embalado em bolsa plástica. 

Blocos lógicos. Composição: 48 peças em madeira/MDF 

colorida. 	Tamanho 	das 	peças 	com 	base 	de 	7cm. 
CARLU UN 25 R$ 	48,57 R$ 	1.2i4.25 

Acondicionado 	em 	caixa 	de 	madeira 	medindo 

26*21*6cm. 

Cabo de guerra . Corda de sisal com aproximadamente >Ç 
6 NETSHOES UND 10 R$ 	40.00 R$ 	400.00 

de diâmetro, com 10 m de comprimento. 

Carimbo 	alfabeto 	maiúsculo 	com 	letras 	cursivas 

embalagem 26 carimbos com cabo anatômico e com 
X.ALINGO CC 25 R$ 	44,25 R$ 	1.106,25 

base de borracha em alto relevo. Acondicionado em 

estojo. Tamanho do carimbo: 3,0cm * 3,0cm. 

8 
Carimbo, espuma com figura de animais marinhos 

XAUNGO UND 25 R$ 	28.89 R$ 	722,25 - embalagem com 6 peças. 

Chocatho com figuras diversas brinquedo pedagógico 

ON  infantil, material: plástico e atóxico. Faixa Etária: a partir 

9 de 	3 	meses. 	Trabalha 	o 	Desenvolvimento BUBA TOYS KIT 125 R$ 	34,75 R$ 	4.343,75 

Neuropsicomotoras criança na primeira infância. Produto 

certificado pelo lnmetro. 

Conjunto composto de 9 (nove) cubos, alto relevo: letras 

e animais 	Material: atóxico, macio para mordeduras, 

lavável. Cor: variada, Tamanho: cubo mínimo S,SxS,SxS,S 

cm. Faixa Etária: até 3 anos. Trabalha o Desenvolvimento 
PICA PAU KIT 250 R$ 	20.75 R$ 	5.187,50 

Neuropsicomotoras criança na primeira infância. Produto 

certificado pelo lnmetro. 

Construtor júnior com 120 peças de madeira. blocos 

coloridos 	para 	montar 	e 	desmontar, 	brinquedo 

11 ecologicamente correto. Tamanho: Comprimento: 38cm. ]UNGES UNO 25 R$ 	64.15 R$ 	1.603,75 

Profundidade6cm, 	Altura: 	32cm, 	aprovado 	pelo 

- INMETRO. 

Corda de Pular- em PVC, com 10 m de comprimento. 
12 VOILO UND 10 R$ 	29.08 R$ 	290,80 

com pegadores anatõmicos, com rolamento interno. 
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Cornetio Vulvusela fabricado em plástico, 	Dimensões 

0000 UNO 50 R$ 	0 'E 	200,00 
:60 cm, COR: variadas, ruído de sirene ou de um elefante. 

Cruzadinhas divertidos; com 01 Tabuleiro com 2 faces, 

14 75 Letras, 48 Pontos, 01 Saco de Pano, 01 Manual TAQUETA UNO 50 R$ 	62,00 R$ 	3100.00 

explicativo. Dimensões 315 x 210 x 50 mm. 

Cubo pedagógico infantil com guizo, material: espuma 

revestido de tecido em estampas e ilustrações diversas, 

tamanho:12cm 	altura 	x 	12cm 	largura 	x 	12cm 
BRNK MOBIL UND SO R$ 	10,63 R$ 	531,50 

comprimento. Faixa Etária: a partir de 6 meses. Trabalha 

o 	Desenvolvimento 	Neuropsicomotoras 	criança 	na 

primeira infância. Produto certificado pelo Inmetro. 

Dado pedagógico infantil em EVA com números de 01 a 
BRNK MOBIL UND 25 R$ 	90,00 RS 	2.250,00 

- 06 em EVA tamanho 20x20 cm. Cor: variadas. 

Dominó de adição em MDF com 28 peças medindo 

17 peças de 7 x 3,5 cm, com temas variados. Produto com BRNK MOBIL UNO 25 R$ 	18.00 R$ 	450,00 

certificação do INMETRO.  

Jogo da memória, tema a arca de Noé, confeccionado 

em madeira com 40 peças acondicionadas em caixa de 
18 BRNK MOBIL UNO 25 R$ 	18,00 R$ 	450,00 

madeira com selo do INMETRO. Medidas: 50x50x3 mm 

(cada),Material:MDF. 

Jogo da memória; motivo, frutas, confeccionado em 

19 
madeira com 40 peças acondicionadas em caixa de 

8RNK MOBIL UNO 25 R$ 	18,00 R$ 	450,00 
madeira com selo do INMETRO. Dimensões cm (AxLxP) 

20 Jogo de baralho tipo una composto por ll4cartas. COPAG UND 25 RS 	18,00 R$ 	450,00 

Jogo de bingo confeccionado em E.V.A. colorido, 196 

peças. Composto por: 1 alfabeto completo de 5 cm de 

altura, lOcartelas de jogo com letras serigrafadas com 
CARLU UNO 25 R$ 	68,00 R$ 	1.700,00 

tinta vinilica atoxica, medindo 23 x 20 cm; 160 letras 

menores de 4 cm de altura. Embalagem: Saco plástico 

com solapa colorida em papel couchê. 

Jogo educativo conhecendo as profissões, com 72 peças 

em MDF formando 24 conjuntos, medidas aproximadas 

22 120 	mm 	x 	60mm 	por 	03mm 	de 	espessura, CARLU UNO 25 R$ 	40.00 R$ 	1.000,00 

Acondicionados em uma caixa de madeira medindo 210 

mmx 178 mmx lOOmm. Com  certificado do 1NMETRO. 

Jogo pega vareta, plásticas, quantidade de varetas 31. 
23 

- 

Dimensões aproximadas da embalagem: 23 xlix 32 cm, 

com certificado do INMETRÔ.  

XAIINGO UNO 25 R$ 	20,00 R$ 	500,00 

Jogos da velha infantil de tabuleiro de madeira 23x x 23 
24 

- 

x 23cm. com  9 Peças Em EVA, com certificado do 

INMETRO.  

8RNK MOBIL UNO 25 R$ 	11,63 RS 	290,75 

Jogos de argola, contendo base de 58cm x 8 cm, em 
25 madeira com 05 pinos coloridos em madeira, e 05 argolas 

plásticas. 

CARLU UND 25 R$ 	32,00 R$ 	800,00 



TEPE 
	 DISTQIUlDOPfi Dt fiUt\{NTOS LTDfl 

3It 

Jogos de dados, material plástico contendo tabuleiro 
EXTRA 1 R$ "4 ' '"1  34,02  

- para os 	dos. con;endo 50 dados. da 

Jogos de dama grande, produto contendo tabuleiro 30* 

27 30 cm em madeira e 12 peças na cor branca e 12 peças XALINGO UND 25 R$ 	45.00 RS 	1.125,00 

na cor preta. Com  certificado do INMETRO. 

- Jogos de dama médio, produto contendo tabuleiro no 

28 

- 
mínimo 20 x 20 cm em madeira e com 24 peças plásticas. 

Com certificado do INMETRO.  

CARIU UNO 25 R$ 	32,00 R$ 	800.00 

Jogos de dominó de osso grande contém 28 peças cm, 

29 tamanho aproximado: com estojo 17x 10 x 	cm - pedras: WESTEM UNO 25 R$ 	30,00 R$ 	750,00 

4,5*2*0,5cm. Com  certificado do INMETRO. 

s Jogos de formar palavras, contendo 150 peças em MDF, 
116 116 

,o embalado em caixa de madeira. Com  certificado do UND 25 R$ 	65.00 R$ 	1.625,00 
BRINQUEDOS  

INMETRO, 

Jogos de 	pescaria, 	contém 	1 	tabuleiro, 	30 	peixes 

31 cartonados, 2 varinhas com anzol de plástico e 1 regra, GROW UNO 25 R$ 	45,00 R$ 	1.125,00 

com certificado do INMETRO. 

Jogos de quebra cabeça diversos, com 150 peças para 

32 encaixar, nas dimensões aproximadas 30,5 *45,3cm, com GROW UNO 62 R$ 	30,00 R$ 	1.860,00 
certificado do INMETRO. 

Jogos de quebra cabeça silábico confeccionado em MDF 

composto 18 peças, com 6 desenho quebra cabeça de 15 

* 12cm em Caixa de madeira medindo 18 x 15 x 4 cm 

pintados 	com 	fundo 	branco 	ultravioleta 	atóxico 	e 
CARLU UND 125 R$ 	31,00 R$ 	3.875,00 

serigrafado 	em 	policromia 	ultravioleta 	atóxica 	com 

certificado do INMETRO. 

Jogos de quebra cabeça zoológico com 36 peças em 

madeira com tamanho aproximado de 32 x 21 x 27,5. 
XALINGO UND 5 R$ 	40,01 R$ 	200,05 

Klt família sexuada; com 7 bonecos sendo 1 pai, 1 mãe, 

1 	avô, 	1 avó 	1 	menino 	1 	menina, 	e 1 bebê. BRINQUEDO DA 

Tamanho dos bonecos adultos 14 cm, crianças 11 cm e VILA 
UND 5 R$ 	130,00 R$ 	650,00 

bebês menor. 

Mapa do Brasil de borracha EVA, medindo 29x21x0,Scm 

36 com a divisão regional e política dos estados do Brasil em VIRTUAL SAÚDE UNO 125 R$ 	12.00 R$ 	1.500,00 
forma de encaixe do tipo quebra - cabeça. 

Massa de modelar, macia, atóxica, que não manche as 

mãos, 	não 	endureça 	e 	possa 	ser 	rearwoveitada. 

Composição: ceras, pigmentos e carga. Caixa de 90g com 
FABER CASTELI CX 50 R$ 	5.00 R$ 	250,00 

12 cores. Com  certificado do IN METRO. 
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Mordedor 	Infantil 	na 	forma 	de 	carros 	divertidos. 

Material: atóxico,vinil, macio para mordeduras, lavável. 

Cor dos carros: variados. tamanho:12cni. Faixa Etária: a 

Partir 	de 	6 	meses. 	Trabalha 	o 	Desenvolvimento 
VES TOYS UND 125 RS 	18,00 R$ 	2250,00 

Neuropsicomotoras criança na primeira infância. Produto 

certificado pelo lnmetro. 

Quebra - cabeça; pequeno, com pinos, motivo; meios de 

39 transporte, MDF 	7 peças - 300x220x6 mm (placa), ~QUE UND 25 R$ 	32,00 R$ 	800,00 
- Embalagem: PVC encolhiv&. 

Quebra Cabeça (Baby Faces), contendo: mínimo 40 

peças, 	material: 	madeira, 	montando diversos look e 

conhecendo o corpo todo. Faixa Etária: a partir de 24 BRINCADEIRA DE 
40 

meses. Trabalha o Desenvolvimento Neuropsicomotoras CRIANÇA 
UNO 25 R$ 	42,00 R$ 	1 

criança na primeira infância. Produto certificado pelo 

INMETRO. 

Quebra Cabeça (da cabeça ao pé), contendo: mínimo 09 

peças grandes, material: dupla face, da cabeça ao pé o 

41 corpo todo. Faixa Etária: a partir de 24 meses. Trabalha o TOYSTER UND 25 R$ 	37.80 AS 	945,00 

autocuidado das crianças na primeira infância. Produto 

certificado pelo INMETRO. 

Quebra Cabeça com Pinos, contendo: mínimo 10 peças, 

material: MFD, um ambiente. Faixa Etária: a partir de 24 

meses. Medida do quebra-cabeça montado: 30 x 23 cm. 

42 1 Base de M.D.F.com fundo em baixo relevo medindo DISMAT CX 25 R$ 	24,00 AS 	600,00 
33,5 x 26,5 cm. Embalagem: Película de P.V.C. encolhível. 

Trabalha o Desenvolvimento Neuropsicomotoras criança 

na primeira infância. Produto certificado pelo INMETRO. 

Quebra Cabeça, contendo: mínimo 50 peças de encaixe, 

material: madeira MDF, Dimensões aprox. da embalagem 

43 . AXUCP (cm): 2x26x34 cm 	. Trabalha o Desenvolvimento OISMAT Cx 25 R$ 	70.00 AS 	1.750,00 

Neuropsicomotoras criança na primeira infância. Produto 

certificado pelo Inmetro. 

Quebra Cabeça, contendo: mínimo 9 peças de encaixe, 

material: 	madeira, 	Medindo 	35x27x03 	Cm. 

Confeccionado Em 	Madeira Mdf Acondicionado Em 

44 Embalagem 	Plástica. 	Peso: 	0,600 	Grs. 	Medidas 	Da DISMAT CX 25 R$ 	32.00 AS 	800.00 
Embalagem: Volume . 35x28x3 / 6000 = 0.490 Grs. 

Neuropsicomotoras criança na primeira infância. Produto 

certificado pelo lnmetro. 
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Relógio educativo medindo 240x240x6mm, acompanha \ 

peças de encaixe para a conversão das 24 horas, com 

possibilidade de manipulação, acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
UND 12 R$ 	54,00 R$ 

de 	papelão 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 

Confeccionado 	em 	MDF. 	Produto 	certificado 	pelo 

Inmetro. 

Sequência lógica vida produto contendo 16 peças em 

46 MDF, impressas em policromia, cada peça medindo CARLU UNO 17 R$ 	25,96 R$ 	441,32 

75x75x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. 

Sequèncla lógicas profissões produto contendo 16 peças 
CARLU UND 17 R$ 	25,96 R$ 	441,32 

em MOr. 

Cones 	Marcador 	Multi-função 	- 	 Tráfego 
aMAR UND 12 R$ 	7.41 RS 	8,92 

L_ Segurança/Futebol/Baseball, Prática Agilidade, 23 cm.  

VALOR TOTAL DO LOTE 22 1 R$ 	55.000,00 

cinquenta e cinco mil reais 

VALOR GLOBAL DA 

e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos 

Prazo de entrega: Máximo 10 dias a contar do recebimento da ordem de compra. 

Validade: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas as despesas incidentes sobre o fornecimento 

referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

'laramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Cana Proposta está 

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 

CNPJ. 13.298.51110001-83 

INSCRIÇÃO ESTADUAL- 06.555.453-1 

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA, 284 -  CAJAZEIRAS - CEP: 60.864-520- FORTALEZAS CE 

E-MAIL: abastece.distribuidora@hotmail.com  

DADOS BANCÁRIOS: Ag: 1369-2 C/C: 49M00-8 -  Banco do Brasil 

Fortaleza, 13 de dezembro de 2018. 

ABASTE%E D6TR1BU4DORAOE AUMENTOS LIDA 

ANClSc0 ARÚJO LI
1,vk FILHO 

sócio ADMINISTRADOR 

CPF 111809153-15 

é 1; 

C,FNtL/ '

6;h?i .2 
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WERBENIA AMED DA SILVA- ME 
Rua 102 n°51—Sala 02- Passaré - Fortaleza CE — Cep: 60.750-000 

CNPJ- 07 405.33110001-51) — C.G.F 06181303$ 

FONE: (85) 98885-7559 

À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.11.20.1 -SRP 

DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 07112/2018 às IlhOOm 

Prezados Senhores, 
Apresentemos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, confonne planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO tI' 2018.11.20.I - SRP, cujo o 
objeto é a Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contrata çõos para Aquisição de Material Permanente, 
Material de Consumo, Utensilios, Brinquedos Educativos e Materiais Esportivos, destinados às oficinas e atividades realizadas pelos Programas, 
Projetos e Serviços, desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte-CE. (com ampla participação e cotas 
qIlh,sivas à ME e Efl'), conformo especificações contidas no Termo de Referência. 

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos. e que somo executados conforme exigência editalicia e contratual, o 
que semo iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, 
encargos trabalhistas, previdencié fios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, segures, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidi, 
sobre o fornecimento licitado. inclusive a margem do lucro. 

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para 
participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste odital. 

PROPOSTA DE PREÇOS  ELETRÔNICA -LOTE 09 EXCLUSIVO 
- 

0W Marca Vr Unit 
Vr. Una por 

Extens o 
Pr. Total 

Vr. Total por 
Extenso Item Especificações dos Produtos UnId. 

- ARMÁRIO; em aço, com 02 (duas) portas, 04 (quatro)  
1 prateleiras, com fechadura, cor cinza, dimensões UND 20 AJV( R$600,00 seiscentos reais R$ 	12.000,00 doze mil reais 

— minimaalg5xl9oxo45em.  

cento e quarenta 
dois mil. 

2 
ESTANTE DE FERRO: com 	prateleiras reguláveis 

UND 20 ARX R$147.50 
e sele reais e 

R$ 	2.950.00 novecentos e 
medindo 1.98 X 0.90 X 0.27 m chapa 24 mm. cinquenta 

centavos 
cinquenta reais 

VALOR GLOBAL DOS ITENS  R$ 14.95000 il 
quatorze mil, novecentos o cinquenta leais 

PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA. LOTE li FXCL SIV 1— 
Qtd Marca Vr Unit 

Vr. UnIt por 
extenso 

Pr . Total 
'Ir. Total por 

Extenso Especificações dos Produtos Unid. 

AÇUCAREIRO: com tampa e alça em ino x capacidade 
dez reais e cento e sete 

1 
de 300 gramas. UND 10 ZEIN R$ 	10,75 setenta e cinco R$ 	107,50 reais e cinquenta 

centavos centavos 

- ASSADEIRA: Jogo com 3 formas Redondas para boto  
em aluminio; assadeira n° 1: 28,0 de diâmetro e 5.5 

sessenta e nove mil trezentos e 2 cm de altura: assadeira n °2; 30.0 de diâmetro e 6.5 UND 20 IRONTE R$ 	69.00 R$ 	1.380,00 
cm de altura; assadeira n°3: 35,0 de diâmetro e 7,0 
em altura - 

reais oitenta reais 

ASSADEIRA DE ALUMINIO: n03, retangular medindo 
UNO lo ALUMIC R$ 	20,70 

vinte reais e 
R$ 	207.00 

duzentos e sete 
35x24x6czn (LxCxA). setenta centavos reais 

ASSADEIRA DE ALUMINIO. n 04, retangular medindo trinta reais e trezentos e 040 

,c2lx6czn 	xC*) 
UND 10 ALUMIC RS 	30,85 oitenta e cinco R$ 	308,50 reais e cinquenta 

— — 

centavos centavos 

ABRIDOR MULTIUSO: abre garrafas, latas, saca - quatro reais e 
quarenta e cinco 

rolhas, aço revestido, cabo em ABS. 
UNO 10 ORIGINAL R$ 	4,50 cinquenta R$ 	45,00 

reais — 

1 

— 

BANDEJA: retangular. ino x, Peso: 0.82 kg. trinta o sete 
 trezentos e 

setenta e um 
Profundidade: 47 em Altura 33cm, Largura: 2.20 cm. 

UNO 10 IRONTE R$ 	37.15 reais e quinze R$ 	371,50 
reais e cinquenta 

centavos 
centavos 
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BOMBONIERE vidro trabalhado, com desing elegante. 
7 com tampa. medindo 22x2Ox2Oan (AxtxC). UNO HS 	50.00 cinquenta 'sais R$ 	500.00 quinhentos reais 

transparente  

BACIA Plástica pequena. com  capacidade 14 Usos 
para uso de alimentos, altura 18~, diâmetro r 400rnn, fabncada em polipropdeno. virgem, 8~ 111 

inodoro, paredes internas lisas e sem frisos. com  fl 
e empilhável, espessura minima 2.Smm. cor. W~, 
desing aryedondado, resistência térmica de ior 

deu reais e seiscentos e 
8 célsios por minimo 20 minutos. com  acabamento UNO 50 RISCHIOTO RS 	12.30 R$ 	615.00 

q~ rem 
perfeito, isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais á sua 

, utilização e ser passivel de ser reciclado 
mecanicamente ao fim de sua útil. Com  seis meses, 
no minimo, de garansa contra vicies ou defeitos de 
fabricação 

CUZCUZEIRA tamanho 18 cm. capacidade 4 litros, vinte e dois reais 
duzentos e vinte 

9 balido, com saida de vapor. com  alças de plástico. UNO 10 IRONTE R$ 	22.45 e quarenta e P5 	224.50 
*quatro reais e 

forma crwlar cinco centavos 
cinquenta 

CANECA P/ PREPARAR CAFÉ caneca de aluminio quinhentos e 
capacidade minima de 4.5 litros. com  diâmetro minsmo 

vinte e sete leais 
e 	e 

de 18.0 ai.: altisa minima de 18,0 ai., com espessura 
UNO 20 IRONTE R$ 	27.89 e oitenta e nove 

flh1 	set

centavos 
$ 	55780 

reais e oitenta 
minoria de 1.7 mm. cabo de baquelite ou madeira centavos 

CHALEIRA. Alumínio com cabo de baquelite coe. 
sessenta e dois seiscentos e 

capacidade para 5.3 
UNO 10 BALDUINO RS 	62,92 reais e noventa e P5 	629.20 vide e nove reais 

dois centavos e vinte centavos 

CONCHA PARA SALADA DE FRUTAS: Tipo inox, setenta e um 
12 utilizado também para pegar Feijão. lentilha, sop as. UNO 10 ORIGINAL R$ 	7.15 

sete reais e 
P5 	11,50 reais e cinquenta 

caldos. cse mes, molhos e até mesmo ponches 
quinze centavos 

centavos 

COLHER GRANDE INDUSTRIAl, do alumínio com 
conipe*nento mirwno 40 am para servir ajenentos ce m 
espesstn miruma 1,2 mm, com gancho para pendurar 
de akirninio reforçado Confeoonado totalmente em 

r .ço mcx AIS] 304. liga 18110. modelo monobloco, ou 
sela em uma inca peça, com suporficie lisa (tivre de 
mmaofiss*jras e inclusões), facilmente limpâvel e 

13 
resistente à corrosão e acidez, não tóxica, estável e 

UNO 15 VITORIA 
1 

P5 	8 00 oito reais P5 	120.00 
cento e wtte 

oS absorvente sob condoas do uso. não devo reais 
*emprestar' odor, cor ou gosto aos alimentos e nem 
contribuir para a adulteração doa mesmos, com 
acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou 
rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros 
defeitos prejudiciais A sua utilização e construidos de 
forma a garantir durabilidade o resistôncia, com vistas 
á Maldade a que se destina 

Caldeirão Industrial de AlumInio reforçado com 
acabamento fosco No 40com vokane de 45 fitos, 
espessisa do akiminio Se.,.. Diâmetro 3$ cm AJttsa: 
30 cm Com duas alças laterais de aluminio e com 
des.gn ergonôrneuo, tampa em aluminio, com alça e calo e setecentos e 

14 
e,1xe pemt05 com acabamento perfeito. inclusive 

UNO 5 IRONTE RS 	io e noventa reais e 
quanto aos rebites para não permitir acumulo de reais e dez cinquenta 
residuos e proliferação de bactéria, isenta de cantos Centavos centavos 
vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais a sua utilização, facilmente 
limpável e resistente a corrosão o acidez, para 
utilização em fogões elétricos e a gás 
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CAIXA ORGANIZADORA tamanho Altura: 30.7cm x mil e vinte e 

Largura. 30,5cm x Profundidade; 42,5cm, incolor, 
UNO 30 RISCHIOTO R$ 	3415 

tnnta e quatro 
reais 	quinze R$ 	1024.50 

quatro reais e 

material potipropileno. garantia 12 meses contra 
centavos 

cinquenta 

defeitos de fabricação. centavos 

CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO: Cadeira adulta.  
plástico resistente, de propileno virgem. cor branca, 
seio braço, oiiipitliável, com proteção UV. com  
dimensões aproximadas entre 85 cii e 90 cm de altura 

Seis mil e 
IS (referência- do encosto ao chão). 40 an a 45 cm de UNO 200 IBAP RS 	31.00 Inata e um reais R$ 	6200.00 

altura (relernóa . do acento ao chão), 38 em 	42 cm duzentos reais 

de componnenlo (referencia. entra os pés) e 38 cm a 
45 cri' de largura (referência - acento e encosto) 
certificadas pelo INMETPQ  

Depósito plástico Pequena fectiada cor" capacidade 
15 mc, cor,' tampa, para manlmmentoslal'mentos Nas 
dimensões Altura 121rnn, Largura 270rnrn. 
Comprimento 400rnm e espessura da parede 2.Omrn 
(-abricaç.ão em polipropteno virgem. atoxico e inodoro, quinhentos e 

17 
cor Incolor empilhável. design retangular, cor,' tampa 

UNO 20 RISCRIOTO R 	2739 $ . 
vinte e sete reais 
e oitenta e nove f$ 

cinquenta e sete 
do mesmo material e com trava, resistência térmica a reais e oitenta 	1 
10)' Celsius por no minimo 20 minutos, com 

centavos 
centárvos 

acabamento perfeito. Isentas de cantos vivos ou 
rebatas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais á sua utilização, ser passivel de ser 
ier,iclarjo mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

l.scorredor de louça, em plástico de alta qualidade, vinte e oito reais 
quatrocentos e 1 

IS desmontável, com suporte para talher em plástico UND IS SANTANA R$ 	28,45 e quarenta e R$ 	426.75 
vinte e seis reais 

resistente Modelo 51x38x12, cinco centavos 
e setenta e cinco 

FACA 4'. em inox para cortes de legumes, com fio liso 
3' nas dimensões de 2 .Smnn 1 85mm. Confeccionada 
em Lâmina de aço em mcx e cabo em polietileno ou 
pclçoØeno, cabo cern perfeita ergonomia, fabricado 
em aço AJSI 430, támina fio liso, conforme desciiçâo. 
labflcsda em aço vbx AISI 420 temperado. fabncada 

r iem emendas aparentes para não possibilitaracurfljjlci
nove rears e noventa e 040 

Ese residuos e a prokfe.ação de bactérias, com 
UNO lO ORIGINAL R$ 	9.87 oitenta e sete R$ 	98.70 reais e setenta 

superficie lisa (livre de miaoflssuras e indusões). 
centavos centavos 

facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez. 
não tóxica, esteve[ e não absorvente sob condições de 
uso, não deve emprestaC odor, cor ou gosto de 
alimentos e nem conmbuir para a adulteração dos 
mesmos 

FACA 8" em inox para cortes de diversos, com fio lisa 
& nas dimensões de 3,Omm 330mrn. Confeccionada 
em lâmina de aço em inox e cabo em polietileno ou 
polipropileno, cabo com perfeita ergononila, fabricado 
em aço AISt 430, lâmina fio liso, conforme descrição, 
fabricada em aço inox AlSI 420 temperado, (abocada 
sem emendas aparentes para não possibilitar acumulo vinte reais e duzentos e sete 

de rosiduos e a proliferação de bactónas, com 
UND lO ORIGINAL R$ 	20.74 setenta o quatro R$ 	207.40 reais o quarenta 

superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), 
centavos centavos 

facilmente limpavel e resistente á corrosão e acidez, 
não tóxica, estável e não absorvente sob condições de 
uso, não deve 'emprestar odor, cor ou gosto de 
alimentos e nem conrnbuir para a adulteração dos 

vinte a sele reais FAQUEIRO 24 peças cor,' cabo oe plástico. 6 Facas quatrocentos e 

21 para Churrasco. 6 Garfos de Mesa 8 Colheres de UNO IS GOtD€N INOX R$ 	27,17 e dezessete RS 	40755 sete reais e 

Mesa. 6 Colheres de Cha Centavos 
cinquenta e cinco 

[ 	 - - 
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FRIGIDEIRA: de alumínio antiaderente reforçado No 
28 com cabo bequelite e urna alças na outra lateral de 
alumínio reforçado, espessura do alumínio entre 4mm 
e Sumi. Com  des4gn ergonómetro, encaixe perfeitos, 
com acabamento perfeito, inclusive quanto aos rebites sessenta e seis 

mil trezentos e 
22 para não permitir acúmulo de resíduos e proliferação UNO 20 ABC RI 	66,30 reais e trinta RI 	1.326.00 

vinte e seis reais 
de bactérias. isenta de cantos vivos ou rebarbas em centavos 
suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais 
A sua utilização, facilmente limpável e resistente à 
corrosão e acidez, para utilização em fogões: elétrico e 
a gás. 

GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ OU CHÁ: 1,91litros,  
em material plástico, com alça, com capacidade 1,8 mil seiscentos e 
litros, ampola de plástico e/ampola de vidro, sistema á oitenta e quatro 

oitenta e sete 
23 vácuo, acionamento através de bomba e base UNO 20 TERMOLAR RI 	84,37 reais e trinta e R$ 	1687.40 

giratória. Dimensões: (Lx A xC) x 33 x 17. Com  3 sete centavos 
reais e quarenta 

meses, no minirno, de garantia contra vicias ou 
centavos 

defeitos de fabricação.  

JOGO DE TAÇAS: para água/suco, 
Composição/Material vidro trabalhado, Capacidade (L) 
300m1. Cor Transparente, Utilidade Servir Pode ser 

quarenta e nove duzentos e 
usado em Lava- louças, formato meia lua, Dimensões 

JOGO 5 CIV RI 	49,40 reais e quarenta RI 	247,00 quarenta e sete 
aproximadas da embalagem do produto - cm (AiclxP) 

centavos reais 
16x16x23an. Peso aproximado da embalagem ei 
produto - (kg) 1 kg, modelo 
boliemia. 

Kit 	Merenda 	Escolar 	- 	composto 	pelos 
seguintes 	itens: CANECA: Caneca plástica 
produzida em polipropileno virgem atóxico, 300 ml. Cor 
Padrão: Azul. PRATO: Prato plástico produzido em 
polipropiteno virgem atóxico. Medindo: 21 cm de 
diâmetro por 4 de altura. Cor Padrão: Azul. 
CUMBUCA: Cumbuca plástica produzida em 
polipropileno virgem atóxico. Medindo: 15 =de nove reais e 

mil oitocentos e 
25 diâmetro por 8cm de altura. Cor Padrão: Azul. KIT 200 OACASA RI 	9,40 quarenta RI 	1.880,00 

oitenta reais 
COLHER: Colher plástica produzida em polipropileno centavos 
ilrgem atóxico. Medindo, 15 cm de comprimento por 3 
de largura. Cor Padrão: Azul. GARFO: Garfo plástico 
produzido em potipropileno virgem atóxico. Medindo: 
15 cm de comprimento por 3 de largura. Cor Padrão: 
Azul. FACA: Faca plástica produzida em polipropileno 
virgem atóxico. Medindo, 17 cai de comprimento por 2 
de largura. Cor Padrão: Azul. 

- Lixeira: Plástica com capacidade 50 litros, com tampa  
e pedal para área interna com estrutura para abrir e e vinte e 
fechar a tampa. Nas dimensões Aproximadamente: cito reais e 

doze mil, 
26 51x47x38 cm. Fabricada em polipropileno ou UNO 100 PLASUTIL RI 128.18 

dezesseis 
RI 	12.816,00 oitocentos e 

polietileno. cor, branca, com aditivo Ardi UV. ser 
centavos 

dezesseis reais 

- 
passível de ser reciclada mecanicamente ao fim de 
saavidaübl  
PANELA DE PRESSÃO: em alumínio polido. - dois mil, cento e 

27 
fechamento externo, com dispositivo de segurança. 

UND 20 ALUMINELA RI 108,68 
cento e Oito rea is 
e sessenta e oito RI 	2.173,60 setenta e três 

válvula de silicone, com capacidade para 10 litros: com 
centavos 

reais e sessenta 
- selo INMETRO • Garantia minima de 01 ano. - -  centavos 

PANELA DE PRESSÃO: em alumínio polido, mil quatrocentos 
fechamento externo, com dispositivo de segurança, setenta e quatro 

e oitenta e sete 28 
válvula de silicone, com capacidade para 07 litros: com 

UNO 20 SATURNO RI 	74.36 reais e trinta e RI 	1.487.20 
reais e vinte 

selo INM ETRO • Garantia mínima de 01 ano, 
seis centavos 

centavos 

- PANELA: em alumínio polido, cabos e alças em  
mil e 	uarenta 

29 baquelite antitérmico 	 m- e tampa em alumínio: ra 	n° UNO 40 IRONTE RI 	26,00 vinte e 	s re seiais RI 	1.040.00 
re
q
ais 

- 22.Caoaódade-200litros. 
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PANELA eu, alumlnio polido, cabos e alças em trinta e um reais s.scentos e 

30 baquelite antitérmico e tampa eu' alumlnio; Tam- ff 24 UtID 20 IRONTE R$ 	3146 e quarenta e seis vinte e nove reais 

Capacidade 2.500 Litro, Centavos e vinte centa', 

PANE IA em alumínio potido, cabos e alças em - - trinta e oito reais FR$768.00 
setecentos e 

31 baquelde antitérmico e tampa em alumlnio: Tam- a' 26 
Cava iwle• 3.000 Litros 

UND 20 MLB 
______________ 

AS 	38.40 
__________ 

e quarenta 
centavos 

 sessenta e oito 
 rsts 

PEGADOR DE ALIMENTOS: (massa e salada) 
Industrial de alumlnio com comprimento mínimo 28 cii 
para servir alimentos com espessura minima 0,8tnm. 
Conteccionado totalmente em aço inoz AlSI 304. LIGA 
IS/lO, modelo monobloco. ou sela. em uma única 
peça, com superficie lisa (livre de miaofrssuras e 

a wtusáes), facilmente Iirnpável e resistente a corrosão onze reais e 
r e aadez riSo tõnca estável e não absorvente sob UNO 20 ORIGINAL AS 	11.40 quarenta AS 	228.00 

duzentos e vinte 

ccnóções de uso, não deve enipreszar odor cor ou ostitamos 
e oito reais 

gosto aos aõmentos e nem contribuir para a 
eduleraçio dos mesmos, com acabamento perfeito 
isento de centos vivos ou rebarbas em suas arestas 
ou qoaisier outros defeitos prejudiciais a sua 
utilização e construidos de forma a garantir 
durabilidade e resistência, com vistas á finalidade a 
--a-,- - - 
PORTA BOLO plástico, redondo, matenei resistente, 

- 

com design elegante. fácil de limpar, transparente, dezessete reais 
33 dimensões Altura 17.00 CentimetxosLargura33.00 UNO 10 RISCHIOTO RS 	17,80 e oitenta R$ 	178100 

cento e setenta 

Coolimetro,, Profundidade33.00 Centímetros cntavos 
e Oito reais 

Peso3,70 Quilos. 

PENEIRA COADOR: de plástico c= tola fina do nylon 
ideal para coar suco,, chãs. peneirar açúcar ou farinha 
como também para polvilhar doces. Xii pacote com 3 
unidades de peneiras coador com bordas suportes 

UND 28 PLASUTIL s no 	reais e 
R$ 	230.00 

duzentos e trinta 
paia encaixar na jarra ou tigela vinte centavos leais 
e alça super resistente:l peneira com diâmetro 15 x 15 
cri 1 peneiro com diâmetro 9 x 9 cm: 	penetra co.,, 
diâmetro 6.5 x 6.5 ciii 

PRATO Malenal cerâmica, tipo Buflel. restaurante 

01 111 
resistente e moderno Cor Branco, Redondo, 

UNO 100 OXFORD AS 	14.10 
quatorze reais e 

AS 	1 410,00 
mil quatrocentos 

Dimensões aprormadas da embalagem 28 x 26 x 6 dez centavos e dez reais 
cm peso aproximado da embalagem 0.5 Kg 

Pano de ctiáo em algodão aN'eado tipo saco para - - _ 
limpeza &mensões aproximadas de 6SxS2Czn 

dois reais e quinhentos e 

Embalagem com idenbcação do produto e marca do 
UNO 200 LIMPQTEX AS 	2,99 noventa e nove AS 	598.00 noventa e oito 

fabricante 
centavos reais 

Pano de prato: em algodão alvejado, som estampa. 
bordas com acabamento em overtock, alta absorção, 

dois reais e duzentos e 

com dados de identificação de produto e marca do 
UNO 100 MUI. AS 	2,84 oitenta e quatro AS 	284,00 oitenta e quatro 

Fabricante j 
centavos reais 

RALADOR: Grande de Cores variados em plástico 
- 

Para ralar legumes, verduras, vegetais e derivados do 
leito Dimensões 0,20m x 0.14m, Fabricado em 
plástico, com vários formatos de cortes sem lâmina, ceflIO e vinte e 

38 virgem, atÓ,oco e inodoro, com pegado., cor verde, UND 30 DPLAST AS 	4.08 
quatro reais o 

AS 	122,40 
dois reais e 

com acabamento perfeito, isenta de cantos vivos ou 
oito centavos quarenta 

rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos 
centavos 

prejudicias á sua utilização e ser passivel de ser 
reciclado mecanicamente ao fim de sua utii 
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SALADEIRA PLÁSTICA: com tampa Grande com 
capacidade 6 itt Nas dimensões Altura 15.1cm. 
Diâmetro 35.2 cm, e Espessura 1 ,Omm Fabricação 
em polip.opileno virgem e inodoro. cor Incolor, 	 dezoito reais e 
empilhável, design arredondado, acabamento fosco ou UNO 	25 	SUPERCRON 	R$ 	18.40 	quarenta 	R$ 	

quatrocentos e 
microtextunzado, com acabamento perfeito, isentas de 	 centavos 	 sessenta reais 
cantos vivos ou rebarbas 
em suas arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais á sua utilização, ser passível de ser 
reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

SALADEIRA: fabricada em vidro. 2 Its cl tampa 	UNO 	5 	MARINEX 	R$ 	4270 	reais e setenta 	R$ 	213,50 reais e cinquenta 
quarenta e dois 	 duzentos e treze 

INCOLOR, 	 centavos 	 centavos 

TÁBUA PARA CARNE: Tábua de madeira, Dimensões 	 dezessete reais 
41 	Altura: 2. Comprimento: 30 Largura: IS com cabo. 	UNO 	10 	ALVES 	R$ 	17.70 	e setenta 	R$ 	177.00 	rito e setenta ce 

resistente, 	 centavos e sete reais 

TAÇA BOCA TORTA: em vidro, Dimensões: 28 cm 
42 	(largura) x 28 em (profundidade) x 23 em (altura). 	UNO 	5 	MISTRAL 	R$ 	60.00 	sessenta reais 	R$ 	300.00 	trezentos reais 

- Peso: 620g.  
Taça para água: de vidro transparente, incolor, parede 

43 	sem deformações;l 1,0 cmx 7,5 cm (A x O), 	UND 	100 	NADIR 	R$ 	5.00 	onco reais 	RS 	500.00 	quinhentos reais 
- capacidade mínima de 250 ml 

Taploqueira e Panquequeira: em alumínio com 	- - 	 dezesseis reais 	 mil seiscentos e revestimento interno de antiaderente Starilon e externo 
siliconado. Cabos de baquelite antitôrmico, tamanho 	 centavos 	 reais 

UND 	100 	BALDUINO 	R$ 	16.99 e noventa e nove 	R$ 	1.699.00 	noventa e nove 
- 20cm.  

1

XIcaras para chá: com pires. em porcelana branca, 	- - 
paredes lisas sem deformidades, sem pinturas. 	UNO 	150 	OXFORD 	R$ 	18,00 	dezoito reais 	R$ 	2.700,00 	dois mil e 
formato cilindrico. capacidade de, aproximadamente, 	 setecentos reais 
lOOmL 	 1--  
Xícaras para café: com pires. confeccionados em 	 mil seiscentos e porcelana branca, paredes lisas sem deformidades, 	UNO 	150 	OXFORD 	R$ 	onze reais e 	R$ 	1.695,00 	noventa e cinco sem pinturas, formato cilíndrico, capacidade de, 	 trinta centavos 
aproximadamente. 60m1. 	 1 	

reais 

GLOBAL DOS ITENS 	 - - 	 R$ 49.100.00  
quarenta e nove mil e setecentos mais 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 1 R$ 64.660.001 
sessenta e quatro mil. seiscentos e cinquenta reais 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO. 
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que somo executados conforme exigência editallcia e contratual, e que 
serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra. 

Declaramos que temos plena aceitação. parasito da proponente, dos condrções estabelecidos neste Edital e seus Mexas e que atendemos todas as 
exigências contidas neste Edital. 

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas. previdenclárlos, fiscais e comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Pode. conforme estabelece o artigo 3 0  da Lei 
Complementar 123. de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n 11.488 de IS de Junho de 2007. 

O licitante declara que, nos valores apresentados acinte, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, providenciados, fiscais e comerciais, taxas. 
fretes. seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento hcrtado. inclusivo a margem de lucro. 
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a 
L/ I'ÇJ(J(JCC LieCI&a que, 'os ponoe por rouos os pnwszos. pernas o canos que ve1WL1I a ocorre, 'ete'e'xes ao uor.spone t ro.necune,xo 005 PCOCCROZ. CaSO vtnfld 
o ser contratado 

Deciar.,,os anda que assomimos inteira responsabit,dode pela aquisição dos produlos o que serão erecutados conforme exigência edgaflc,a e conr,stua( e 
que somo e,caiOs a psfr de dato de ,i,c.b.mer(o da Ordem de compra e anda que nos preçc.s apresentados sana, estão u7c*ssos todos os tnbilos 
encargos rrabam,stas, prevjdel,ch4nos, Iscaís e comerciais, taxas, fretes. s.gixos, desiocan,entos de pess~ custos, demais despesas que possam inc4g sobre 
o to.necimenlo licitado. snckisjve a margem do /ucro 

Decla,acão eworessa de Que nos orecos colados est#o inciuídas rodas ai, desossas rr,bntos e snrarqos de qirnA7lrnr natornra ff,crdontes sobre o objeto deste 
pegão rwla mais sarxio (frito pMe.w a esse tituk, 

Declaramos ainda que temos o p/eno conhecimento e atendimento és exigências do habrt/tação previstas neste Editei (artigo 21. 52'. do Decreto o' 5 450i2005) 

r 	sinos que curnprw p/enamente os requisitas de habaaçào e que suo proposta está 0471 conlonn.dade com as exigências do t1st7LaT)efl0 Coo vocai'óno 
(, 3 2r §2 do Decreto Municipal r,°03&'2016) 

'SJo 1.1.1 vejel ti tJ,ÍORiJ (ir Øl.0i.vrov (ir tltWi4idW. S r,'JIWWt' Qot ...s. ç'tj S jii.SS Ud Iri. PWU IoO'a QH ""àQe UilfrIu 44 IjIi e I)ut' I)I&IS,, vpa..nhieInt. 

pn fazer prova no processo bceatórlo que tem condição do rewrne de 
(r ) MEIEPP. para o/eeo do &spos*vo na LC 123,2C6 

)COOPERATIVA. para efeito do dispositivo na Lei Federal nl 1.488 de 15 de junho de 2007 

FORTALEZA/GE -13 DE DEZEMBRO DE 2018 
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