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CARTA PROPOSTA 
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Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/Cr 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 201811 20.1 - SRP 

Objeto: Seleçio da melhor prosposta para registro de preços visando futuras e eventuais contrataçâes para Aquisição de Material 

Permanente. Material de consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos r' Materias, destinados às oficinas e atividades realizada, 

pelos Programa.. Projetos e Serviços, desenvolvidos peio fundo Municipal de Assistência Social do Municip.o de Horizonte-CE. (com 

ampla participaçào e colas exclusivas à ML e EPl, conforme esiec,ficaçó.'s ccint'das nó t,"mo de Pe'erénc.a 

"̀MIM l.E)(aUSIVOMEEEPP  
ITEM ESPICIFICAÇÃO MARCA 	UNtO QUANT VR.UNIT 	VIL TOTAL 

BEBEDOURO 	GELÁGUA: 	Com 	7(sete) 	flves Ce 

temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente, 

tipo Coluna. 	02 torneiras frontal, bandeja de água 

removível, atóxico, fácil instalação, silencioso, 3,5 litros 

/ hora de água gelada, abertura automática do garrafo, 

alças laterais. Termostato frontal com controle gradual 

de temperatura da água gelada entre S'C e 	15C. ESMALTEC UNO PS 	4 411 	00 
Refrigeração 	00V 	Compressor, 	Baixo 	consumo 	de 

energia. Especificaçõestftcnjçss: Dimensões aprox3mada 

AxL,cP (mmi lOOSx3lSalS, Peso Líqyido (kg) it Peso 

Bruto (kg)I3,, Voltagem Iv) 220(Com vinte quatro  04 

meses (2 aao),no rninimo, de garantia contra vicQs Ou 

defeitos de IabricaçSo. Certificado pelo INMETRO 

- BATEDEIRA: doméstica, com dois batedores, quatro 

velocidades 	+ 	pulsar, 	mínimo 	01 	tigela 	altamente 
2 resistente com capacidade mínima de 3 lItros, podendo MUNDIAL UNO 5 / RS 	324.00 R$ 	1620,00 

ser usada cono,,portàtl ou com pedestal, sistema gira 

fácil. 2201. 	/ 

FOGÃO DE USO DOMtSTICO - 4 bocas, acendimento 

automático total, mesa Inox sobreposta, bivolt, cor 
branco, 	alta 	durabilidade. 	auto.limpante, 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxada. com  Grade fixa no forno ESMALTEC / uNO 5 P5 	ss:.zo RS 	4311.00 
com 2 regulagens de altura, pés altos, Visor total na 

porta do forno, botões removíveis, consumo A, utiliza 

gás GIP. 50 LITROS. Garantia de 12 (dozel meses. / 

rÁO?OO" 
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FOGÃO INDUSTRIAL: com baixa pressio. aço economy, 

perfil S. grelhas em ferro fundido 30x30'4 bocas sendo 

do.s nuimadores duplos e 1 3Omm e dois simples 
9Smm: estrutura em 	aço 	carbono. 	pintura 	preta 

texturizada 	epóxi 	de 	alta 	relistIrKia. 	puxador 

ergonômico na porta do forno, prateleira removfvel e 
CRISTAL AÇO UND s / Rz 	- 	 -S2.O R$ 	8910,00 

regulivel no forno, travamento mecânico na porta do 

forno, forno c~ isolamento térrnKo de li de vidro, 

tampa do forno em aço loox 430, dimensões Internas do 

forno Altura 31cm, Ia 	: 48cm. profundidade: 59cm, 

capacidade 87 htroVPeso aproximado do produto 40 

kg, utiliza gJSGIP Garantia 12 (doze) mesa4 

FORNO MICRO-ONDAS: 27 seres . com capacidade - 
interna aproximado de 27 litros, dimensio interna 

(utilização máxima L X P) 346 X 320 mm. Potência útil de 

cozimento Microondas 800 W. Frequência de operação 

do micro -ondas 2 450 MHz, Temporizador 90 minutos e 

50 segundos. Consumo de energia Micro-ondas 1,4 

kWh. 	Acabamento 	interno 	Pintura 	epõ, , 	(brylco), 

5 Dimensões externas (t x A x P) 604 x 39$ x 510 ram, ELETROLUX UNOd 10 RS 	718.20 R$ 	7182,00 
Dimensões da embalagem IL x À x P) 604 x 	fl x 510 
mm, Peso aproximado (sem embalagem) 16.1 Kg. Peso 

bruto aproximado (com embalagem) 	18.2 .4. Cor: 

Branca. Tensão de allmentaçãol27 V. CA, 60 HZ, Com 

Doze meses (1 ano), no minimo, de garantia contra 

- 
vícios 	ou 	deptfos 	de 	fabricação 	Certificado 	pelo 

INMETRO.  

FERRO: ferro para passar roupas a seco, bivolt, com base 
antiaderente, 	multi 	temperatura, 	com 	seleto, 	Que 
permite ajustar a temperatura de acordo com cada 
tecido, ponta afunilada para melhor alcance de áreas 

/ dos botões e golas em toda parte lateral do ferro, ajuste / 6 
da intensidade, de vapor para passar com muito mais 

3LACI( & DECKER UNO 2 RS 	115,56 R$ 	231.12 

facilidade, com cabo anatõmico com giro 3602  potência: 
1200w, 	frequência 60 hz, Djp.ensães Do Produto: 

Altura: 15.4 Cm, (arguja: 11.4 Cm, Profundidade: 22.5 

Cm(Peso: 0.980 KgZ  

MZ~~ 

1 



GELADEIRA: Refrigerador, tipo doméstico, capacidade 

mínima de 353 litros, 	modelo vertical, deverá conter: 

conjunto 	motor-compressor 	tipo 	unidade 	selada, 

evaporação com fabricação de gelos, cfc'free, nível a em 

eficiência energética, conforme aprovação do INMETRO, 

degelo 	automático, 	01 	porta 	provida 	de 	puxador 

externo 	super 	resistente, 	01 	congelador, 	degelo 

automático, termostato com respectivas informações de 
funcionamento e ajuste 	da 	temperatura, 	lâmpada, 

bandeja aparadora móvel, compartimento extra-trio, 

gaveto 	transparente 	para 	frutas 	e 	legumes. 	03 / 
7 prateleiras gradeadas em aço inoxidável. reguláveis e ESMALIIC UNO 5/ R$ 2.952,20 11$ 	14.841,00 

removiveis. a porta deverá ser totalmente aproveitada, 

com compartimento para garrafas e outros vasilhames, 

02 porta ovos removivel, com capacidade mínima para 

12 unidades cada um. o gabinete da geladeira deverá 

ser em aço com tratamento antl'fertugem e pintura 

eletrostática, na cor branca, com secagem em estufa de 

alia temperatura, as paredes deverão ter isolamento 

perfeito, prateleiras com acabamento anti-corrosivo e 

porta com guarnição adequada para garantir perfeita 

vedação, pés niveladores frontais e traseiros. voltagem: 

220v. selo procel com classe acm consumo de energia. 

UQUIDIFICADOR: 	uso 	doméstico 	com 	capacidade 

mínima de 2 litros. Confeccionado em: Corpo e base de 

Plástico, com lâminas de metal afiadas e resistentes, 3 

velocidades 	e função pulsar, facilmente 	limpável 	e 
resistente, não deve "emprestar odor, cor ou gosto aos / 

8 alimentos e nem contribuir para a adulteração dos VALITA UND 10, R$ 	198,00 RS 	1920.00 
mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos 
vivos ou rebarbas em suas arestas, ou Quaisquer outros 

defeitos prejudiciais à sua utilização. Com  garantia de no 
mínimo 	12 	meses, 	contra 	vícios 	ou 	defeitos,Ae 

fabricação. Certificado pelo INMETRO.  

22 
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- MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS: Descriçào do produto - 
cor branca com capacdade para 15 kg painel mecMico, 

tipo de água: fria; tipo de abertura: superior; dispense'. 

em gaveta; tampa: de vidro temperado que permite 

total visualização do processo de lavagem; sistema do 

suspensio: molas helicoidais; pés: n.wtladorts; alças 

laterais, agitador de dupla aç3o; mutticapacidade: lava 

de 01 a 15 kg; nivel automático de água; funções: com 

no minimo os programas de lavagem: pesada, branca, 

edredom, 	lençol.colorido, delicada, rápido; niveis de 

água 	05 	niveis de água (automático. 	máxim.o.alto. / 
medo 	e 	mininso); 	material: 	gabinete 	em 	aço 

cotoRMARa UNO 2 / RS 	5.040. 
galvanizado - cesto em inox 	especificações técnicas: 

sistema 	agitador, frequência -60hz, press5o estática 

de 80 a 250 kpa. corrente elétrica 30v "5,5(a), 

consumo médio de energia - 0,, 3 kwh/ciclo, consumo 

aproximado de água' is_Si kg le roupas, capacidØe de 

roupa seca - 15,1 kg, 'entri'ugaçio 	670 rpm, baixo 

consumo 	de 	energia - consumo 	"À" em energia, 

mangueira, 	manual 	em 	português, gua 	rápido 	de 

utilização; dirnersões aproximadas do produto: 104 

67,5 x 65.5 cm (axlxp);"eso liquido aproximado do 

produto 	52kg: certificação pejo INME'TRO. Garantia 

minima de 12 (drne)meses. ," 

PROCESSADOR: 	multiprocessador 	de 	legumes, 	com 

botão 	de 	pulsar, 	Funções: 	processar, 	ralar. 	Cortar. 

misturar. 	fatiar, 	pecar. 	Capacidade 	da Jarra 	1,21, 	2 

velocidades 	e 	função 	pulsar. 	Microstore: 	todos os 

acessórios podem ser guardados dentro da jarra , Possui 

acessórios que executam múltiplas funções - Desligo / 
10 vertical: ocupa menos espaço na cozinha, Todos os VALHA UNt t / RS 	3 8.2: R$ 	358,20 

acessório, 	podem 	ter 	levados 	a 	Lava-louças, 	Pes 

antiderrapantes, Trava de segurança, com função de 

batedor, 	cortador, 	latiador, ralador,' 	picar, 	do 	tipo 

processador, cor preto, Capacidade total da tigela do 

processador 	lIro 	1.2, 	bivc'It[ com garantia de 	12 

(doze) meses. / 
UMIDIFICADOR DE AR: 	2,2 itros, cor branco, material 

PP, 	sua 	função 	será 	para 	umidlfica, o 	AR, 	com 

Certif'cação do INM(TRO BRA16/03786, funcionamento 
 

horizontal, com regulador de intensidade, com protetor / 
11 termico, 	com 	desligamento 	autonâtko, 	com MUNDIAL UNO .' RS 	43 82 R$ 	257 £4 

Nebulizaçio, 	Método 	de 	nebulização 	Ultrassónico. 

Capacidade de nebulização 0.238 litros'/ hora."taiça de / 
nebulização Regulável. energia bivolt, dimensões! txAxP 

213.23,5x15,5, garantia de 121doze) meses / 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 	R$ 49.151,96 
quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta - um 

reais e noventa e 

í 
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- Relógio educativo medindo 240xZ4Ox6rnm, acompanha 

peças de encaixe para a conversão das 24 horas, co°, 

possibilidade de manipulaçio, acondic.onado em caixa BRINQUEDOS 
UNO 12 85 

de 	papello 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 
R$ 	73.91 886,92 

- Confeccionado 	em 	MDF. 	Produto 	certificado 	pelo 
Inntrn  

Sequência lógica vida produto comendo 16 peças em 

46 MDF. impressas em policromia, cada peça medindo CARLU UNO 17 8$ 	31.63 8$ 	537,71 

75x75x2,Smm, Acondicionadas em caixa de madeira. 

Seq'jjn4a Iógfr,as profissaes produto contendo 	6 
CARIU UNO 17 1 85 	E.63 R$ 	537.71 

peças em MOF.  

Cones 	Marcador 	Multi-funçio 	- 	Tráfego 
48 

Segurança/Futebol/Baseball, Prática Agilidade, 23cm 
CFMAR LIND 12 11$ 	'.'V. 8$ 	95,28 

- WiÓR TOTAL DO LOTE 22 	8$ 	74317,03 
setenta e quatro mli, tretentos e oitenta e sete 

reais e três centavos 

[UM MILHÃO, DUZENTOS (QUINZE MIL, SETECENTOS (QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS 

Prato de entrega: Máximo 10 dias a coatar do recebimento da ordem de :ompra 
Validade: GOlsessenta) dias. 

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

referente a tribotos, encargos sociais e demais õnus atinentes à execuçho do objeto desta bcitaçlo. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçào e que nossa Carta Proposta está 

em conformidade com as exig&ncsas do instrumento convocatório Ceditali 
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ESMALTEC 7  1 	1.126,61 
	

5.633,05 

BRITÂh 	1 	189,13 

ri 

ris 

à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 

PREGÃO ELETRÔNICO N 9 : PE 2018.11.20.1 - SRP  

tIs;4'N 

(--.lcU/o .f(ltlÁjtD 

lei 

CARTA PROPOSTA 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações 

para Aquisição de Material Permanente, Material de Consumo, Utensílios, 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 exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo 
de Referência. 

Lote 1 

Item ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. 	MARCA 	
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

4 

BEBEDOURO GELÁGUA: Com 7 
(sele) níveis de temperatura, 
ecologicamente correto, gás 
não poluente, tipo Coluna. 02 
torneiras frontal, bandeja de 
água removível, atóxico, fácil 
instalação, silencioso. 3,5 litros / 
hora de água gelada, abertura 
automática do garrafão, alças 
laterais, termostato frontal com 
controle gradual de 
temperatyra da Qgua gelada 
entre 5°C 'e 1 5°C< Refrigeração 
por compressor. Baixo consumo 
de energia. Especificações 
técnicas: Dimensões 
apçoximoda/ÃxLxP (mm) 
1005x315x315. Peso Líquido (kg) 
1 2( Peso Bruto (kg) 13,04, 
Voltagem (V) 220. Com  vinte 
quatro meses (2 ano), no 
mínimo, de garantia contra 
vícios ou defeitos de 
fabricação.,CertifIcado pelo 
INMETRO./ 

BATEDEIRA: doméstica, com dois 
batedores, quatro velocidades 
+ pulsar, mínimo Oltigela 
altamente resistente com 
capacidade mínima de 3 litros, 
podendo ser usada como 



sistema gira fácil. 220v. 

FOGÃO DE USO DOMÉSTICO -4  
bocas. acendimento 1: 

GI automático total, mesa inox 
sobreposto, bivolt. cor branco. 
alta durabilidade. auto- 
limpante, tampa de vidro 
temperado sem puxador. com  5 	 ATLAS 1.046,99 5.234.95 
Grade fixa no forno com 2 
regulagens de altura, pés altos. 
Visor total na porta do forno. 
botões removíveis, consump Ã, 
utiliza gás GLP. 50 LITROS.' 	/ 
Garantia de 12 (doze) meses. 

FOGÃO INDUSTRIAL: com baixo 
pressão, aço economy. perfil 5, 
grelhas em ferro fundido 30x30. V  

4 bocas sendo dois 
queimadores duploye 1 3Omfn e 
dois simples 95mm' estrutura em 
aço carbono, pintura preta 
textulizada epáxi de alta 
resistência, puxador 
ergonõmico na porto do forno, 
prateleira removível e regulável 

4 no forno, travamento mecânico 5 CRISTAL AÇO 2.126,21 10.631,05 

na porta do tomo, forno com 
isolamento térmico de lã de 
vidro, tampa do forno em aço 
inox 430, dimensõe internos do 
forno,AItura 3lcrrY'lorgura: 
48cm, profundidade:7cm;' 
capacidade: 87 litros. Pes9,- 
aproximado do produto 40 kg- 
utiliza gás GLP. Ggontia 12 
(doze) meses./ 

FORNO MICRO-ONDAS: 27 litros - 
com capacidade interna 
aproximado de 27 litros, 
dimensão interna (utiizaçõo 
máxima 1. X P) 346 X 320 mm. 
Potência útil de cozjpiento 
Micro-ondas 800 W'Frequéncio 
de operaço do micro-ondas 
2.450 MHz,lemporizador 99 
minutos e 50 segundos. 
Consumo de energia Micro- 

1 ELETROLUX 999,40 9.994,00 

ondas 1.4 kWh. Acabamento 
interno Pintura epóxi (rapco}4  

(1 xÁ x 
N4/ 

Dimpnsõ 	extqmas 	Ri 
604 x 398 x 510"mm. Dimesões 
daembalagepi (1xÁxP)604x 
398x510mm( Peso aproxlipádo 
(sem embalagem) 16.1 KØ Peso 
bruto oproximoda (com 
embalagem) 18.2 Kg. Cor:  

rWILI 

e' 

)'40 



Bronca, Tensão de 
alimentação 127 V. CÁ, 60 Hz. 
Com  Doze meses (1 ano), no 
mínimo, de garantia contra 
vícios ou defeitos de fabric9çõo 
Certificada pelo INMETRC)( 

FERRO: ferro para passar roupas 
a seco, bivolt, com base 
antioderente, multi 
temperatura. com  seletor que 
permite ajustar a temperatura 
de acordo com cada tecida. 
ponta afunilada para melhor 
alcance de áreas dos botões e 
golas em toda porte lateral do 
ferro, ajuste da intensidade, de 
vapor para passar com muito 
mais facilidade, com cabo 
anatõmico com giro 360 0/ 
poéncio: 1 200w('frequência 60 
hz/Dimensões 90 Produto: / 
Altura: 15.4 Cm, Largura: 11.4" 
Cm, Profundidadé: 28.5 Cm. 
Peso: 0.980 Kg. / 

GELADEIRA: Refrigerador, tipo 
doméstico, capacidade mínima 
de 353 litros/modelo vertical. 
deverá conter: conjunto motor- 
compressor tipo unidade 
selada, evaporação com 
fabricação de gelos, ctc-free, 
nível a em eficiência 
energética, conforme 
aprovação do INMEERO, degelo 
automático, 01 porta provida 
de puxador externo super 
resistente. 01 congelador, 
degelo automático, termostato 
com respectivas informações 
de funcionamento e ajuste da 
temperatura, lâmpada, 
bandeja aparadora móvel, 
compartimento extra-frio; 
gavetão transparente para 
frutas e legumes, 03 prateleiras 
gradeadas em aço inoxidável, 
reguláveis e removíveis, a porta 
deverá ser totalmente 
aproveitada, com 
compartimento para garrafas e 
outros vasilhames, 02 porta ovos 
removível, com capacidade 
mínima para 12 unidades cada 
um, o gabinete da geladeira 
deverá ser em aço com 
tratamento anti-ferrugem e 

te. 

» 
BLACK DECKER 	211.37 

	
422,74 

5 / 	BRASTEMP 
	

3.887.26 
	

19.386,30 

'o 

VV 

'ti 



branca, com secagem em 
estufo de alfa temperatura, a 	 o 
paredes deverão ter isolamento 
perfeito, prateleiras com 
acabamento anti-corrosivo e 
porta com guarnição 
adequada para garantir 
perfeito vedação, pés 
niveladores tronjciis e traseiros. 
voltagem: 220v Selo procel 
com classe a em consumo de 
energia. 

n 

LIQUIDIFICADOR: uso doméstico 
com capacidade mínima de 2 
litros - Confeccionado em: 
Corpo e base de Plástico, com 
lâminas de metal afiadas e 
resistentes. 3 velocidades e 
função pulsar, facilmente 
limpável e resistente, não deve 
--emprestará odor, cor ou gosto 
aos alimentos e nem contribuir 
para a adulteração dos 
mesmos, com acabamento 
perfeito, isento de cantos vivos 
ou rebarbas em suas arestas, ou 
quaisquer outros defeitos 
prejudiciais à suo utilização. 
Com  garantia de no mínimo 12 
meses, contra vícios ou defeitos 
de fabricação. Certificado pelo 
INMETRO. // 

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS: 
Descrição do produto: cor 
bronca com capacidade  paro 
15 kg: painel mecânico; tipo de 
água: fria; tipo de abertura: 
superiordspenser: em gaveta; 
tampa; de vidro temperado 
que permite total visualização 
do processcde lavagem; 
sistema de suspensão: molas 
helicoidais; pés: niveladores; 
alças laterais; agitador de dupla 
ação; multicapacidade: lava 
de 01 a 15 kg; nível automático 
de água; funções: com no 
mínimo os programas de 
lavagem: pescido, branca, 
edredom, lençol, colorido, 
delicada, rápido: níveis de 
água: 05 níveis de água 
(automático, máximo, alto, 
médio e mínimo); material: 
gabinete em aço galvanizado - 
cesto em inox; especificações 

lo 
/ 	

BRITÂNIA 
	

283,70 
	

2.837,00 

	

3.049,77 
	

6.099,54 



frequência - 60 hz, pressão' 
eslálica - de 80 a 250 kpa, 
corrente elétrica - 220v - 5,5(a), 
consumo médio de energia - 
0.33 kwh/ciclo, consumo 
aproximado de água - 15,51 kg 
de roupas, capacidade de 
roupa seca- 15,1 kg, // 
centrifugação - 670 rpm. baixo 
consumo de energia - consumo 
"À" em energia. mangueira, 
manual em português, guia 
rápido de utilização; dimensões 
aproximados do prodpto: 104 x 
67.5 x 65.5 cm (axtxp peso 
liquidp aproximado do produto: 
52kg. cer9ficaçôo pelo 
INMETRO. Garantia 9zfbima de 
12 (doze) meses. / 

DE 

o 

PROCESSADOR: 

fl 	multiprocessador de legumes, 
com botão de pulsar, Funções: 
processar, ralar, cortar, misturar, 
fatiar. picar, Capacidade da 
Jarro 1,21, 2 velocidades e 
função pulsar. Microstore: todos 
os acessórios podem ser 
guardados dentro da jarro. 
Possui acessórios que executam 
múltiplas funções - Design 
vertical: ocupa menos espaço 
na cozinha. Todos os acessórios 
podem ser levados à lava-
louças, Pés antiden'apantes. 
Trava de segurança, com 
função de batedor, cortador, 
fotiador, ralador, picar, do tipo 
processador, cor preto, 
Capacidade total da tigela dy 
processador (litros) 1,2. bivolt, 
com garantia de 12 (doze) 
meses. / 

UMIDIFICADOR DE AR: 2.3iitros 
cor branco, material PP, sua 
função será para umidificar o 
AR, com Certiticaçõo do 
INMETRO BRA 16103786. 
funcionamento horizontal, com 
regulador de intensidade, com 

1* protetor térmico, com 
desligamento automático, com 
Nebulização. Método de 
nebulização Ultrassónico. 
Capocidoçie de pebulizaçõo 
0.238 litros(/ hora. Taxa de 
nebulização Regulóvel. energia 

1 	 PHILCO 
	

409.70 
	

4D9,70 

MONDIAL 
	

399,03 

Lii 



vnoa DO um  

E - 

QuANT. 	 MARCA 	1 UNITÁRIO R$ 

VALOR 

TOT
VAL

AL 
tj. 1 

AGRAfl'O 
	

2.352,45 	11.762,25 

AGRAflO 
	

2806,98 	14.034,90 n 

21 ,3k23,5x1 5,5. garantia 
12(doze) meses. 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

CONDICIONADOR DE AR - tipo 
Split Inverter, composto de 
unidade evaporadora e 
condensadora, com 
compressor rotativo, com 
capacidade de refrigeração de 
9.000 Btu/h, ciclo trio, voltagem: 
tensão bivolt. gás refrigerante 
ecológico, reinício automático. 
Acionamento por controle 
remoto, ajustes automáticos de 
oscilação horizontal e vertical 
fswing). termostato digital, 
função desumidificação, filtro 
desodorizante, cor branca. 
Equipamento classificado no 
faixa A. conforme certificação 
INMETRO. Garantia mínima de 
12 (doze) meses. 

CONDICIONADOR DE AR - tipo 
Split Inverter, composto de 
unidade evaporadora e 
condensadora, com 
compressor rotativo, com 
capacidade de refrigeração de 
1 2.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: 
tensão bivolt automático ou de 
acordo com o padronização de 
voltagem do Estado que será 
atendido, gás refrigerante 
ecológico, reinício automático. 
Acionamento por controle 
remoto, ajustes automáticos de 
oscilação horizontal e vertical 
(swing), termostato digital, 
função desumidificação, filtro 
desodorizante, cor branca. 
Equipamento classificado na 
faixa A. conforme certificação 
INMETRO. Garantia mínimo de 
12 (doze) meses. 

VENTILADOR TUFAO: com 3 
Velocidades, Modelo: Parede, 
Cor: Preto. Oscilante pa'a 
direita e esquerda, grandes em 
aço trotado pintadas na cor 
preta e removível, com 3 Hélice 

Lote 2 

rtem 

H 
VENTISOL 	 395,08 	1.975,40 



Pressão positiva no diafragma 
produz tensão negativo no pino 
2, em relação ao pino 3. 
Conector: XLR macho 
profissional de 3 pinos. Corpo: 
Cinza escuro em metal die-cost 
resistente com globo em metal 
e filtro onti-pop embutido. 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 
(DOZE) MESES. 

VALOR DO ionLiiigo.n 
Valor Global da Proposta: R$ 305.034,33 

(Trezentos e cinco mil e trinta e quatro reais e trinta etrês centavos) 

1  Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de 

Compra/Fornecimento, conforme item 11.2 do edital. 

Prazo de Validade da Carta Proposta: 60 dias, conforme estabelecido no edital. 

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 

pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive 

[fem de lucro. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

Data: 06 de dezembro de 2018 

/ 

Rwi~ !h~,  

/ 
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Àprtqoeiruda 
Prefeitura .Wunicipal de Horiia nte/CR 
Fauk Munkipcil cieAssisttncia Social 
Prr1ôo Eletrônico n.* ws8m.mã -SRI' 
Abertura das Canos Propostas: o' de Dnsqnhra de 2018 às iohoornin (Horário de EnjaUlo) 
Sessão de Disputo de Lances: aMe Dewnbro de 2018 às jíhoomin (Horário de Brasilia) 

Objeto: Aquisição de Material Permanente. Material de Coiisirnio, Utensílios, Brinquedo. Mu,cativcs e Materiais Esg,ortivas, destinados às oficinas e 
atividades realimdas pelos Programas. Projelos e Serviços. desenuoluidjis ;i.-lo I4:uuio Municipal de Assistência Social do Munieiplo de Horizonte-CE, 
(coo, ampla pa.tcipaçõo e cotas esclusivas a ME e EPP). coijbmie espec,flcaq5n contido. no Termo de Referência. 

flopofla de Pnça 

Lote, - EXCLUSIVO .ME E KPP 

BEBEDOURO GBL4GUA Cpus 7 lide) nâ.is dc 
te'nperalvro. ecologicamente correio, gás não 
jioliscnte, 	tipo 	flluu,o, 	02 	loroein,s 	frontal, 
hand $o 	de 	água 	reemn,s,1u4, 'â~ 	fácil 
instalação, silencioso. 3.3 um.. 1 bem de água 
calada, abertura automático di, morrujflmu. alças / / grã mi'. 
lostras.. Trrmostomofrooial co,,' ru.nlndr grodual / 	/ snm,ra,ta, e seis •rcui.mbc'uuuc 
de ternperaturo da águo pelada entre s're iCC. Esmo.tlec $ t.WD 	R$6ja 	reais e rínqmasita 	Es 	:e..çvJ.6a croma «dois 
Refrignações por compressor. abuso «insano de «dois «noivos 'rins 4' 4t'Mflro 

'nersa. 	E*PCC4C005SS 	t&'sscav 	Dimnçasãn 
aprozimod9' As Lx? (mm) icx%fls31$ Prso 
liquido() ia. ~ mao (19h3.n4.ftagrn, (t') 
220. Com  uvise qwtro meses (2 on& no mlntrio. 
* gOXanI)a (tOSTO swos bit dtiefl &frõefroção. 
Certificado pelo l.VMItTRO 7 

MTEt)EÍRA: dsnndstko, com dois &ue.iores.  
qwtm velocidades e pmslzwr, mínimo o. sipeja / «77(0 	cvmenta 'necr,An 

2 altamente ressstentr mm capacidade mínima de 3 Britnn (ei •j UNI) R$ 	3.52.83 :.°z Ri 
 

lucros, podendo ter •tceeio corno pariS.) ent com 
pedestal. sistema gire. Me,!, uao.. 

«Solvi 

C4O DE t7*? DOMISTI(X) 	4 bocas 
ocendinw,te, 	cnttornáhco 	msdul. 	tina 	mia 
sobrep.wa, biu'o& cor bronco, oito durabilidade. j / 
avto-lsmparstr 	tampa de ..,dm ftvmperodo 	n / 4 / nccata. e tr,'s m44 

3 ,taador. a., Cn,de 4w 	no frn,o cosi) 2 Rp,atee 5 t7.,T) fl 	663.00 nwuc e tr* ES 	3 3i,J$} ?V,WI5OÇ 
regulagens de altura, 

 
pé, alvos. %bor sumi no rnin çsc n 	reais 

porta do ),niei. liotdn .ynmovávis. rosmano 4 
uhh'sa gás CLI'. sa  lITROS Caronha de ia 

11p6)"inca- 

~no 1 eh 87 
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LJ 
MML4() l%'D17Rt4L coas boa prrzs& oco , 

.a.'wsnty. pesjSJ 5 grças eIR)çrTOJSI&JC. sacio. 
4 boca,u ,t.,d, iMã, gueisna*rn &pks e 230.em e 
do.s :inipk, q5flIm. nlnttiim 	" aÇO carbono. 
,inturi, preto tnflsniodo epáxi à alta raSi'icK,. 
pizzadssr ergond mico na porta dofrn,o. prateleira  

.s remn.ltel e 	reguktwl no )bnlo. 	enwanieiIM OlMo! Ao' 5 UNO! 85 	,.89u 85 	9 690.00 sn.crfrc 

n,ecdnico no poria dofonw,frrno com àolame.uo  
tÉr,nko de lã da uidm. tampa ctfrrno ens aço inox / 
«ia, din.eosàes)4ernas do )linso: A5Çsro ji em. 
largura: 9tm. profundidade: 59cm. wpaesetdv 
87 htns. I'ei,, upre,x*nodo do produto 40 44 
utiliza gás GL) (krn,peia :2 (doze) meses. 

bflR,W 	AI ICRO.ONDAS: 	27 	h!ms 	mm 
cupondode interna apnwimodn * 27 heras. 
ihn,rnsõo ::rrno (utilizaçAo máxima LX?) 346 X 
330 mm- Anjne,a útil de ronmento Micro-ando, 
Ano W. »rgwia de operação do micra-ondas 
2.450 MII,. Temporizador gg minutas  

/ egundat Coneiin,o de energso Micro.ondos 2,4 :iiacrn?on nau nil. 
£1471. Acabamento iruetno ?nflnp en ~) 

7,1 
/ 

à R 5 	8483 
q.arewn ceia 

$8 	8483.00 
q,s,troenMs. 

V~~~~(LiA 1 PJ 6041.798 £ mneoent 
,nfl Oinv*,õa da etr.baJagem CL -A e ti 604  
jgs 2529 mm, Peso op.onmn&o (se". embiskçiem) 

Ko. Peso bnsto aproximado (com nehokgem) 

4. C.Ot/ Bronca. Tensão de Ssmentaç,io ir' 
V. ('À. óo Hz Cor,, Onze meses (i ano). no mjn,mO, 
de gorunli, Co'I(ra Lts ou defeitos &Jiibrwoçeio 
Cerfl/IcsnM pelo 1X3WrRO. / 

FflRO: fern: para possw- n,upa, a seco. Muni:, 
tons base i,n:iaticrenie, ituibi i*'iTspervtuni. ris:?, 
,eietur gue permite oiuStor a ttmperizluns de / 
(KordO COItI cinta tecido, ponta afunilada  
melhor alcance de circos dos botões e gotas cm / cvoeo e .innit.s ,iilJv SIiOC lnnta 

e toda parte lateral do ferro. 'õíste da i:i:,':ishIo*k, Black decki'r 1:li'P 8$ 	t8,83 real. a n'lenta e $5 	.....66 
e ,eft reais e 

de tapar puni passar com muito voais fewilhhide, i.t cento,,.. wsec,itoi' sei: 

com cubo anatômico my. giro 360" pott nela: _oi,u, 

J200u', frequência 60 híDin,esdes 1k' h-oduto. 
Altura: :54 Cm, Largura: ii 4 Cai. Proji.ndictde. 
28,5 Cm, Peso: 0.980 Ky. 

EVE 

7 	is de 



ral 

-Y n;7r-)~Ma 

J i;nAI,RA: 	Reflen4w. 	tipo 	nn 

capacidade mínimo de 53 lUes,,, modela t'en,a,t 
E deuerá afizer: cosijunl,i fliOtor-ahInprflWr tipo 

uimlade selada, eo,ip.roçdh' rum fabricação de 
rios, eJe-J'rae, nível o co: efinencia energéliai, 
conforme 	aprovação 	ho 	lNMfl'RO. 	degelo 
automático. 01 porto pnn'ida de pisrodnr externo 
super resistente ai cv.gek*,r. degelo automático, 
frrn,.ntotn 	com 	rrsp.rtiva. 	n,firmaçve-. 	de 
jnc,nnan,ento en~ da teI7,perofisra. lâm~ 

t,00.?eje, aparadora móoei, comparnmenco extra- / 
/río, qer,'ctão transparente paro frutos • legu.neii, / 

IMO  

doa paul, qa,nsrv ,nd. 
'Ç4 	prateleiras gn'deoslas em 	oco inoziddvtl, 

Cs s,s:d " i-WD tias, 	, 3' 
o,toce,.lase ulite 

R 	14101 	i 
,'eDfl,eum Peca 

'rgiilâstis 	t 	,vsoo.'ii'eis, 	o pano 	dn'eni 	ler reais e l,into -  (fliqus'llO 

?nlol,nenle aproreilado. n,Iil compartimento para «-ilorAs rntaiqls 

oarnVas e Outros iwnithame,. a3 pana ato. 
'motive?. Coei 	copcici4i& S,UJSSO pira 	12 
'cidades ceda tini -  o gab.nete da geladeira &ivrd 
ser em aço coei 	teotamene,, anti-frrn.gen, 
pintan: eletrastdruca na cor branco. com  .ecae)em 
IM ninfa de aba leotperatt.ra, as paredes oárvenio 
ter 	ts&omei,le' 	jie4cilo, 	prateleiras 	num 
eira bomrntn anhi-ronittsi,,o e porta coei guarnição 
adeyuado para ui,ra,,lur pe.feíro vedação, pés 
,IÍLS-lodorn frontais e trnseiros. t'alzage'n 	220!' 

/ 

Seio parei com classe o em consumo de energia. 

LIQIJIDIbTCA 1)11k: ~ doméstico com capacidade 
mínima de 2 litros . ConJncoonado em: Corpo e 
base de Plástico, co,', lâminas de metal afiado., e 
resistentes. 	3 	tue?ocklodet' 	e 	fw,ç.5o 	pulsar, 
b,e,bnen!e 	bnát'eI 	e 	rrsisnnte. 	não 	deve 

emprntar .4or, n'e .5. Qost0 	' .IhmeIsII. e 
M.,L. 'o UNI) 1 8$ 	87 1 M 

t 	5M t 
$ 

md nhlcnnMse 
atei «nuribuir pan, ci oeh,lretoçõa dos n.~ setenta reaIs 
com acabamento perfrito. isento de contos visott 
ou rebarbas cm 	SVitS ..reflns, ou quaisquer ,ndroe 
defntas 	prejssdieiezirs 	à 	suei 	utitisoçóo. 	fln,u 
wirontia de no nuíiu iususl 12 Ineas, copiEm s'ícuui 'o 
.frfritos defobricaça,u. fl'rnflcodo j.eio INMEI'RO. 

MAQCZ'L4 DE lAVAR ROUPAS: Descnçâo do 
produto: cor branca um capacidade para j5 kg: 
painel mecânico; tipo de água: fria: 	tipo de 
abertura, Superior: e?ispt'.iwr: cm gaveta; tlfll!fHr 
de vidro Rompe 'estio que permite fatal uis.whnsção 
do proetese si,- Iai'apcm: sistema de suspensão: 
Inalas helicoidais. pé.' niirkaiora; alças laterais; 
agitador de dupla uç*o. m.dtkt4.ocidade loao de 
O, a X5 kg. atuei owt,nnô rico de água. ft~ ron 
M PnI*iJ,W os pesaremos à ksoyem: pesada, 
branca, 	edred'ssn, 	lençol, 	oobr4. 	drhcudcu, / / 
rápido; 	níveis •lr .$g"a: 	os ntt,eis 	'k tom ( / c5l,cou,,t 
(automático. nuáxánum, 	alto,,rjdja 	e 	,,,(uii,no): / dos, sul, 

material: gabinete uço galvanizado - ente' e', Ektmízs o  

UNI) R$ 	2.9g030 Ri 	5.980,&? 
natweltIus 

aite.Ua mui e 
mar: esjwficaçaes tknieas: sistema - aviador. .en.nsa 
treqvenoa . 60 li,. ptnsão estática - de &) a 250 

tn»toce,,tuc', 

Agia. COfl'eflle elkirin, - not' - 	 .ga), n,nusmo 
meu*o de e'wnjw 	u.xe &schr'cick, costumo 
aproximado 	de 	água 	-&ç,çi 	kg 	de 	nm.spas. 
rapacidade de- ruo1 lO iftY1 15j kg. crntnjhsgoçdo- 
Ó'o 'pio, baixa Consu,iuio de energia . consoem 'Á' 
ml energia, ela., pus-mi, manual em gwsnuquss, 
IIIIPSI rápida de uflbs'sução; dmnmenss5es aprnnnuuks 
do produzo. 204 E 07,4 5 ô,ç.s co, (axisj'); peso 
liquido aproximado da produto: 	&9: certsjlcaç.io 
pelo t?.)IFIRO e;amnrio mínima de ia (dou) 
mesa. 

Póginaj dei? 
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PR(X'KSMDOR: nsubipr.nuador de tequ,nn. 
IYflO hotõo .k pubu, FLovW., 	pnite%sl.r. ruiu^ 
corto,. 	misturtsr. futiar. picar. Copacidodr da 

/ Jorro 	2.2!.. 	2 	ielacidudew 	e Junç... 	polssor. 
Micro star-e: 	todos 	os 	acessórim 	g'o.km 	ser 
~dados dentro do Jarni . Sssuí acessória. que / 

'o 
executam ,núttipkis fiaiçAes - Desip» reflito!: 

Britonia 1 tINI) R$ 	asçJo 
ctoqiseiiia e CIntO 	

8$ 	 ço IIPOe*1IUt ('11KV 

ocupomel,os npoço 	no cozinho. 	Todas os .'eols e mula 	1 nuls e r,nro 

acnnSm*s podem ser k,.ouMs à Sovo' louças. l'i's CmftIOLOs CmnIOW3 

antiderropanzes. 7hit, de rn)umnço. vom função 
de batedor, cortador. fatodn, rulodaj, picar, do 
tipo pnxnsodor. cor jwris, fl.pocsdØsk tolo) da 
natio 6, pnxuso&r (hrms) s 2,' Mimo!?. coo 
oninflo & 13  

(IMIDWICADOR DE AR: 2,2 litros, cor bronco, 
mafirrialPP. ~função será para unuidiflcor, o AR. 

II mm Certfficnçdn da ISMIITRO B&AIÓ/o.1786. 
/ 

(uhIc,n,u,zownto 	hori,00tat, 	com 	rmulador 	de 
intensidade, 	com 	prwetor 	24r.nko. 	com 8)ach-r 

trvjwnttS e meoce,it'n e 0210 

dnhqamento 	aulomálico, 	col' 	Nebutizoção. Vede, - t:ND 8$ 	30430 qi.iWoreos.e 8$ 	r,ol&6., ,yunvsen.nta 

.16?oeM de 'whulizaqão Uttrostdnco. Capacidade 
('n'latos 

e!, nrhu!izoção o.a38 Litros / bons 	fluxo dc 
neiiulizocito Repi&ldwL ergia bk!s. It,n,rns. ',ee7 
!aAxP 2t 	3$tJ55. parontla 4k J21&,lrJ mar,. 

Valor CIohal do La.: s 
S4!tn!t j/ 

giren Coe ode. 	1. l.nycrn:os e trinta e auto n'mús e qwnnaoeu IT, crntm'as 

late 2 - bLtC)JJS1VV ME E KPP 

- 

CONDICIONADOR »Ji AR 	tipo Spbt Inverter, 

1 

composto 	de 	unidade' 	citporodora 	e 
cy,ncknsodora. 	Cal» 	coolprnt.r 	rotmmliro, 	com 
cupacidodc de rei'igetação de Q.000 fltu/h, ciclo 
(no. svutoym: tensão MOO!?. 	j4* refriqeronte mmtoitocenzos e note 04 

rnnw.o ~~Acw,na,nenlo por Oitenta rciqa, 
oi r.tro!c remata. euna cn,ton,6t,coe mie oinloção 

Agn'. • 	&WD RS 	2.88530 
e 	 . 426.30 "lote e trás IWiS 

hanzonrcl e reflito! (suiro). tennoszo,a dnjital, ce'ituios VCIIW.$ttItlO 

4inç.Ã, &umÜltfi'uc&'. filtra desodonzontt. cor 
branca, kjwpamenro clasaflcodo ro fina A. 
co*emt 	rnr,fk-acdo 	ViMEIRO 	Garm,t,a 
.'nín,nw, de 22 (dosc) 

CON'DICIONAIJOR t)t AR - tipo SØ& Inverter, 
composta 	de 	•,nwlaek 	evopwadon: 	e 
condensad)ra, 	•0,» compressor 	rotativo, 	Com 
capaddoek ,lr n,Jiigenição mie t2.000flty/l,, ciclo 
frio. tuhtsyen,- unido bk'olm etutnmótfro ou de 
oconiac.,n, o padronização de voltagem doEstado dez ml, 
que será edtrshde., 945 refrnnitr rcoIóko. j 	,,j eesno e quinkntoe 

2 
,?IOsCso automático 	Anonao..nio por conteok 

Agro?to 3 UNI) 8$ 	2.50630 seis reaIs e t,1.ito 8$ 	1043J,50 tvii,to ruiu IWIÍS 

remoto, 	Via" 	ouM más ia ii 	de 	oscilação 
~olor CCinQIstflId 

haruontol e retruco! (som.,). ter ,nossoto diqital. 
(ZSIIWO *suifl4Woção filtro &sodonzonté. cor 
bruma, 	Eqoupanw'uto c&u.qJSn,do na frua A. 
co'ç*on',e 	cvrtQÇcação 	INME7RO 	Garanua 
.i.,~ de 23 (dose) mar, 

7 	Pi,gli,o 4 (te 
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Sola de liandebol: bota de h~ tmiUtA. btWitLl*o 
pasfrdo *wt Malnmda. Pw: vo 13w hnol' ia UNI) Ri .174.26 Ri 	j.7-p,ao 

— e 
qtfltnte e&'n 

gnl'nai. Orcuitferinclo: 54 ceiidnwtn.I, Cõi,ara '50555 'Valse 555*5001 
de látex com 'noto wktindtsel. tQtm g4 ,antol_ 

Redr 	ite 	i-,pteiboi- 	oficial 	da 	n,nfederaçõo °i* mil, 
brusilrs'v ,k a*ihol (ct'): meJi,,dn 9.5Orl flora: 

d.blen e qui',hcolenr 

4 f. ,k poZipnijikiiô sit 2mnL l)SIIUW & 1011 tb,t. fttigs*ó ia LWD Ri 	25993 
c.iq.nsor 

Ri 	2$00.'.') !flVntCt'k' 

acot.omcnt,, •01 lona n,o% «1podão eluMado; mm 
w. e 

duas fruias de larçuro ri. 

flue &fisN'bol - soldi. qtcwl com base em eubo 
em aço carbo,uo c/ :1 gol. cl rrquadro em tubo lS 

1, 

os pai Bmnct: opms um dinwnsón de 3. a Pra, 
Pangu# ia UNI) Ri s ,louieoesuI,l e Ri 	59500,tPO uisle qusi.i'.e,.t.55 

i.wbaoumpar& reslefu, 4mn 

- 	 vaiar c ,bal doo 1, S .  20: RI  _ 
jetcfla e now 	.CenIos e oitenta e 	u e 	.i:a 

ral 
Valor ~ida Proposta: 	 AS 74oIos.!o 1 

setecento, e quarenta mil, novecentos e doca reais e .tovenlo centavos 

Nesta oportunidade, temo, a declarar, sob as penas da lei, que OSSWTIi»PIZÇ inteira responsabilidade pela entreqa dos produtos, e que serâo executados 

coi*rme engéncia edizalic.a e contratual, e pie serão entregues no prw * ia (dez) dias, o contar da data do recebimento da Ordem de 
O.rnpra/Pnrneciruento, rio total definida pelo árgão solicitante. 

Nesta oportunidade, tenns a declarar, sob a, penas da lei, que em nessas preças fã estão inclusos todos o tributes, elitargc$ nubaüi~ 
preuidencióríos,flscais o comei's-iais. taxas,fretes. saturas. desl.wannentos de pessoa1, cintos, demais despesas que possam incidir sabre o,fnrnecimento 
licitado, indusitt ti margem de lucrx 

fledaraçe'ni para todos as fins dv,  elireiw, que cumprimos plenauiente os requisitos de hahúïaçdo e que sua Carta Proposta está em conformidade com 
as rxiqê',csas do ftt.n'umeoto canvocati'. rio (edito!). 

ION 

I',didade do i'S'opnsfcs: ( 'sarro Proposta não inferior o ao (sessenta) dia.. 

ai, de flr,e,,tbro dc' 201$. 

/ 	 nor&s7 
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DECLARAÇÃO 

Deda,a,no. d qis o propo.enIa oanlpIe plananienla o. rn3oís.Tos de htiltaçâo e la 	rIa plopoeta asia DII, rnr'Icvnwtado 

fl
com magMas do rsuwnenuo COns1flno .dstS, 

Dadn,nos qia 	preços lá asIlo vxjusa IC4I 5* deIPtISI noderIs 500(6 O 1Dnscint4tII'j refrecola. a tnbutos 6IK8t9Os 
,SS e dbtss &bl sOrWc*t5 £ suçào O OO46 Sela Í!0151, 

V~ da Proposta 

00 rSCSSCHTA * 

Prazo de Er*rega 

lO iO€2 DIAS 

07 DE DEZEMBRO DE 2016 
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CARTA PROPOSTA 

À. 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Kortzont/Cs. 
PREGÃO ELETRÔNICO P4' 201811201' SRP 

Objeto: Seleçlo da melhor prosposta para registro de preços visando fujuras e eventuais contratações pata Aquisição de Malenal 

Permanente. Material de consumo, Utensítios, Brinquedos (ducailvos e Matérias, destinados as oficinas e atividades realizadas 

pelos Programas, Projetos e Serviços, desenvoMdos pelo fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte-C[, (com 

a—p!a oa'tcipação e colas exclusrvas à M( e  PP),  conforme especificações conlidas no Termo de Referência 

LOTE 1 . EXCLUSIVO Mc c EPP  
ITEM EsPEorlcAçÃo MARCA 1 UNID QUAN VR.UNIT VIR . TOTAL 

BEBEDOURO 	GELÁGUA: 	Com 	7 	(sete) 	níveis de 

temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente, 

tipo Coluna. 02 torneiras frontal, 	bandeja de água 

removível, atóxico, fácil instalação, silencioso. 	3.5 litros 

/ hora de água gelada, abertura automática do garrailo, 

alças laterais, Termostato frontal com controle gradual 

de temperatura da água gelada entre SC e 	15'C, ESMALIEC UND 5 RS 	998f: R,44iI.3u 

Refrigeração 	por 	compressor, 	Baixo 	consumo 	de 

energia. Especificações técnicas: Dimensões aproximada 

AxLxP (mm) 1005x315x315, Peso líquido 1kg) 12, Peso 

Bruto (kg)13,04, Voltagem (v) 220. Com  vinte quatro 

meses (2 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou 

defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

BATEDEIRA: doméstica, com dois batedores, quatro 

velocidades 	+ 	pulsar, 	mínimo 	01 	tigela 	altamente 
2 resistente com capacidade minima de 3 litros, podendo MUNDIAL UNO 5 R$ 	324.00 R$ 	1620.00 

ser usada corno portátil ou com pedestal, sistema gira 

fácil, 220v. 

FOGÃO 01 USO DOMÉSTICO - 4 bocas, acendimento 

automático total, 	mesa inox sobreposta, bivolt, co' 
branco, 	alta 	durabilidade, 	auto-limpante, 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grade fixa no forno ESMALTEC UNO 5 R5 	867,20 R$ 	4.311,00 
com 2 regulagens de altura, pés altos, Visor total na 

porta do forno, botões removíveis, consumo A, utiliza 

gás GLP, 50 LITROS. Garantia de 12 (doze) meses. 

/ 
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iMtJ 
PAGINA 

LOTE 2-EXCLUSIVO ME! E»  

fltM br'aAO - MARCA 1 UNIU JOUANT VR.UNIT 1 	VR. TOTAL 

CONDICIONADOR DE AR - tipo Split In,, 

de 	unidade 	evaporadora 	e 	condensadora, 	com 

compressor rotativo, com capacidade de refrigeração ce 

9.000 Btu/b, ciclo frio, voltagem: tensão bivoIl, gás 

refrigerante 	ecológico, 	re,nfclo 	aulomático. 

Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos PHILCÕ UNO 5 P5 	1,978.;. R$'L': 

de oscilação horizontal e vertical (swing), lermostato  

digilal, funç30 desurnidiflcaç.lo, filtro desodorizante, cor 

branca. Equipamento classificado na faixa A. conforme 

certificação INMETRO. Garantia minima de 12 (doze) 

meses. 

CONDICIONADOR DE AR - tipo Spl4 Inverter, composto 

de 	unidade 	evaporadora 	e 	condensadora, 	com 

compresm rotativo, com capacidade de refrigeração de 

12 0000tu/h. 	ciclo 	frio, 	voltagem: 	tensão 	bivolt 

automático ou de acordo com a padronização de 

voltagem do Estado Que serà atendido, gás refrigerante 

ecoldgico. 	remido 	automático. 	Acionamento 	por GLL1ROLUX UNO b R$ 	1 b98.20 liS 	13.491.00 
controle 	remoto, 	ajustes 	automáticos 	de 	oscilação 

horizontal e vertical (swing), termostato digital, (unção 

desumidíficação, 	filtro 	desodorizante, 	cor 	branca. 
Equipamento 	classificado 	na 	faixa 	A, 	conforme 

certificação INMETRO. Garantia mínima de 12 (doze) 

meses. 

VENTILADOR TUFÃO: com 3 Velocidades. Modelo 
Parede. Cor: Preto. Oscilante para direita e esquerda. 

grandes em aço tratado pintadas na co' preta e 

remo,nvel, com 3 HéhCe fina em polipropleno de 60cn, KC 
de d,árnetro, coa, regulagem de altura. Dados Técnicos VENTILADORES 

UNO 5 liS 	2S6.20 lis 	1 43: . Tl 

Potência: 210 W, Rotação mlnima ldOOrprn 	Com24 - 
meses 12 anos), no minimo, de garantia contra vícios ou 

- deFeitos de Fabricação. Certificado pelo INMETRO. 	" 
VALOR TOTAL DO LOfl 2 

vinte e quatro mil, oitocens * treze reais 

ik / 

1/ 



- Nisogio ~flias medindo llOxllOxb.nm, acompanha 

Peças de encaixe para a conversão das 24 horas, com 

AS 
possibilidade de manipulação, acondicionado em caixa BRINQUEDOS 

UND 12 R$ 	73.91 R$ 	88692 
de 	papelão 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 

- 

Confeccionado 	em 	MDF. 	Produto 	certificado 	pelo 

1.  

Sequência lógica vida produto contendo 16 peças em 

46 MDF. impressas em policromia, cada peça medindo CARIU UND 17 R$ 	31,63 R$ 	531.71 

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

Sequtacla lógicas profissões produto contendo 	16 
UND CARIU 17 8$ 	31.63 8$ 	537,71 

peças emMDf  - 

Cones 	Marcador 	Multi-função 	Tráfego 
48 CEMAR tJND 12 RS 	1111 R$ 	95)11 

Segurança/Futebol/Basebail, Prática Agilidade. 23 cm. 

VALOR TOTAL DO LOTE 23 8$ 	74.387,03 
NWnU• quatro mil, tre,entos e oitenta e sete 

reais o três centavos 	 - 

IUM MILHÃO, DUZENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS (SETENTA E SUS CENTAVOS 

Prazo de ntrega: Máximo 10 dias a contar do recebimento da ordem de compro 

Validade: 60 (sessenta) dias. 

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

referente a tributos, encargos sociais e demais bnus atinentes à execução do objeto desta hcitaçio. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está 

em conformidade com as exig&cias do instrumento convocatóno (ed,taL 

ti 
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SPRINGER! I2%066 
MIDEA 

VENTISOL 	R$ 240.00 
1 	duzentos e 

1 quarenta reais 

QaflTe mil, 
04~ e três 

14803.30 
reas e evita 

R$ 	
1.20000 mil e duzentos 

reais 

dois ml 
novecentos, 

sessenta reais e 
eassenta e seis 

Pt1' \  

zZtk 01 	 (f4s_£\ 
À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA 	 ° 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	

L. 

PREGÃO ELETRÔNICO N* 2016.11.20.1 -SRP 
DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 0111212018 às ilhOOm 

Prezados Senhores 
Apresentamos a Vossas Sentionas nossa proposta øe preços, contorne planiffio abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N°2018.11.20.1 - SRP. cujo o objeto 
é a Seleção de melhor proposta para regisuo de preços visando figuras e eventuais contratações para Aquisição de Material Permanente. Material de 
Consumo. Iitensitlos, Brinquedos Educativos e Matinais Esportivos. destinados às oficinas e atividades realizadas pelos Programes, Projetos • Serviços, 
desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município do Horizonte-CE. (com ampla participação e cotas exclusivas à ME. EPP). 
conforme especIfIcações contidas no Teimo do Referência. 

Declaramos ainda que assumImos inteira raspou sab,l,dade pela aquisição dos produtos e que sarno executados coAl'o"me exigência ed,taNc4a e contra tua!, e que 
serão iniciados o partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima estão inclusos todos os tributos ancatgos 
trabalhistas, preindenoários fiscais e comerciais taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoa'. custos, demais despesas que possam incidir sobre o 
fornecimento 6citado, inclusive a n,orgen de lucro 

Oec(emmos, sob as penas da te, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta tcitação, que não possuimos nenhum fato impeditivo pata 
participação desta certame e que nos submetemos a todas es cláusulas e condições previstas neste edital 

CONDICIONADOR DE AR - tipo SØI Irtvstw, 
comoosto de tndade evagoradora e condensadora 
com comesw rotativo, wn cagaodade de 

ai. refrigeração de 9.000 BbM, odo frio, voltagem tensão 
PRA brvolt aos  refflgnnk ewl»co rs.nioo automático. 

Aaonamno por controle remoto. eisIn autorn.cos UNO 5 
de oscilação honzontal o venal (sviing) termostato 
d'gila função desumidicação, filtro desodonzante, 
'cor branca Equipamento danificado na faixa A. 
conforme certificação INMETRO Garantia mínima de 
12 (doze) meses 

SPRINGER? 	
2 513.90 

MIDEA 

dois mil, 
quinhentos e 	

R 
treze reais e 

noventa centavos 

doze mit 
quinhentos e 

12.569.50 sessenta e novo 
reais e cinquenta 

centavos 

CONDICIONADOR DE AR . tipo Split Inverter. 
composto de unidade evaporadora o condensadora. 
com compressor rotativo, com capacidade de 
refrigeração de 12 00OBtuth,  ciclo frio, voltagem tensão 
bivolt automático ou de acordo com a padronização de 
voltagem do Estado que será atendido. gás refrigerante 
ecc4Õgico. reincio automático Acjonamenlo por 	UNO 5 
controle remoto ajustas automáticos de oscilação 
t'crizontal e vertical (SWtflQ) termóstato digital função 
oesvnidiicação filtro deSodorizante. Cor branca 	- 
Equ,ipanerto classificado na taxa A. conforme 
certficação INME'TRO Gania rninima de 12 (doze) 
meses 

VENT1I.ADOR TUFÃO wn 3 Velocidades Modelo 
Parede Coe Preto Oscáanle para 
creda e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na 

veta e rernoviv$. com 3 Hélice tina em 
ØOIiprOpcIeno de BOan de dilmefro, com regulagem UNO 5 

-, de altura. Dados Técnicos Potência 210W. Rotação 
mínima 1400rpm Com24 meses (2 anoE. no mínimo. 	— 
de garantia contra vôos ou defeitos de fabricação. 
Certfcadc peso INMÍTRO 

ai Át Sd Anti nas í..i. 

"'WlkÕosTA DE PREÇOS ELE-mÔNlc* LOTE 04 	 - 	
- 	 Vr. totai 	1 

Item 

	

	 EspeøIç64g. Piatos 	 UnId Qtd 
	Marca 	Vi Unit 	EaflS?'f_ 

Pr-
Total 	at..r 1 

MICRO COMPUTADOR placa mãe onbu,i"i 
(som/rede), processador mlnirno core 5650 3 209n, 	 dos riu, 

	

1 4mb, P4 1 Tb seta 2. rnen,ãna 4b 0*300 	
UNO 15 	JAS 	R$ 2866'00 	

i0c5b0 e 	
R$ 4299000 nidrcvecentse gabinete AIX de' baias com lorde. gravadora de DVD 	 sessenta e seis 

safa. dnve leitor de cartão, moose áçeco US8. teclado 	 rsais 
USA Com garanta mínima de 12 meses 

2 
MONIIUN IefaemLED denomswno205p.â_ga.154 
Cnn, oarawia rnin.nia M 10 	

1 
UND lis 1 	AOC 	RS 1 140001 	 RS 	ii.ioo.00l dezessetemile i  

/ 
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CARTA PROPOSTA 

à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 
	

IDG 

PREGÃO ELETRÔNICO N2: PE 2018.11.20.1 - SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações 
para Aquisição de Material Permanente, Material de Consumo, Utensílios, 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 exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo; 
de Referência. 

Lote 1 • 

Item 

-- 	 ____ 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

BEBEDOURO GELAGUA: Com 7 

QUANT. 

__-__ __ 

MARCA 	1 UNITÁRIO R$ 

(sele) níveis de temperatura, 
ecologicamente correto, gás 
não poluente. tipo Coluna. 02 
torneiras frontal, bandeja de 
água removível, atóxico. fácil 
instalação, silencioso, 3,5 litros / 
hora de água gelada, abertura 
automática do gauofão, oiças 
laterais, Termostato frontal com 
controle gradual de 
temperatura do água gelada 
entre 5°C e 15°C. Refrigeração ESMALTEC 	1.12641 
por compressor. Baixo consumo 
de energia. Especificações 
técnicas: Dimensões 
aproximada AxlxP (mm) 
1 005x31 5x3 15, Peso Líquido (kg) 
12, Peso Bruto (kg) 13,04, 
Voltagem (V) 220. Com  vinte 
quatro meses (2 ano), no 
mínimo, de garantia contra 
vícios ou defeitos de 
fabricação. Certificado pelo 
INMETRO. 

BATEDEIRA: doméstica, com dois 
batedores, quatro velocidades 
+ pulsar, mínimo Oltigela 

2 altamente resistente com 5 BRITANIA 189,13 

capacidade mínima de 3 litros, 
podendo ser usada como 

/ 
LI 

VALOR 
TOTAL R$ 

5.633,05 

945,65 



21,3x23,5x15,5. ç 
12(doze) meses. 

VALOR DO LOTE 
e 
4 
o 

p4 

~ 2 

Item ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. 	MARCA 	
UNITÁRIO 	TOTAL',, 

CONDICIONADOR DE AR . tipo 
Spkt Inverter, composto de 
unidade evaporadora e 
condensadora, com 
compressor rotativo, com 
capacidade de refrigeração de 
9.000 Btu/h, ciclo frio, voltagem: 
tensão bivolt, gás refrigerante 
ecológico, reinício automático. 
Acionamento por controle , 	AGRA1IO 	2.352,45 	11.762,25 
remoto, ajustes automáticos de 
oscilação horizontal e vertical 
(swing), teanostato digital. 
função desumidificação, filtro 
desodorizante, cor branca. 
Equipamento classificado na 
faixa A. conforme certificação 
INMETRO. Garantia mínimo de 
12 (doze) meses. 

CONDICIONADOR DE AR - tipo 
$plif Inverter, composto de 
unidade evaporadora e 
condensadora, com 
compressor rotativo, com 
capacidade de refrigeroção de 
1 2.000Btu/h, ciclo frio, voltagem: 
tensão bivoli automático ou de 
acordo com a padronização de 
voltagem do Estado que será 
atendido, gás refrigerante 

2 ecológico, reinício automático. 5 	AGRA11O 	2.806,98 	14034,90 

Acionamento por controle 
remoto, ajustes automáticos de 
oscilação horizontal e vertical 
(swing), termostato digital, 
função desumidificação, filtro 
desodorizante, cor branca. 
Equipamento classificado na 
faixa A, conforme certificação 
INMEFRO. Garantia mínima de 
12 (doze) meses. 	, 
VENTILADOR TUFÃO: com 3 
Velocidades. Modelo: Parede, 
Cor: Prelo. Oscilante para 

3 direito e esquerda, grandes em 5 VENTISOL 395.08 1.975,40 

aço tratado pintadas na cor 

L preta e removível, com 3 Hélice - fina em popropileno de 60cm  

/ 



de diõmetro, com regulagem 
	

o 

de altura. Dados Técnicos 
Potência: 210W, Rotação 
mínimo 1 400rpm. Com24 meses 
(2 anos). no mínimo, de garantia 
contra vícios ou defeitos de 
fabricação. Certificado pelo 
INMETRO. 

'7 

VALOR DO LOTE 

Lote 3 

tem ESP(CIFICAÇAO DO OBJETO 

APARELHO DE DVD: com sistema 
de gravação USB Recording. 
modo de gravação USB, mídias 
compatíveis ((NTSC/PAI/-R/-
W/+R/+RW); CD/CD-R/CD-RW; 
Divx; MPEG1 /MPEG2IMPEG4; 
EXTENSÃO Voe), gravador de 
música, sem matador, com 
memorizador de ultima cena 
região 4, formato de leitura 
'Formatos de leitura: DVD 
INTSCJPAL/-R/-RW/+R/+RW); 
CD/CD-R/CD-RW; Divx; 
MPEG 1 /MPEG2/MPEG4; 
EXTENSÃO VOB, Conexões de 
Vídeo: Saído vídeo composto 
outras conexões. USB frontal. 
Saída de óudio analógico, 
Consumo (Kw/h) 9W, cor preto. 
sistema de som Dolby, sem tela. 
Idiomas do menu Inglês / 
Espanhol / Francês / Alemão / 
Italiano / Português (Brasil) / 
Holandês / Polonês / Russo / 
Grego /Chinês (Simples) / 
Chinês Tradicional / Japonês / 
Thailandês / Vietnã / Indonesia, 
com zoom, mp3. bivolt . com  
controle remoto com pilhas e 
manual, Dimensões 
aproximados do produto - cm 
(AxLxP): 3,75x25x20,3cm, 12 
(doze) meses de garantia. 

resolução efetiva: mínima de 
13.1 megapixels: zoom óptico: 
mínimo de 5x: display LCD ou 
LED touch screen: mínimo de 
2.5": cartões de memória: de 
8gb tipo de bateria: 
recarregável: sensibilidade: 150 
mínimo de 1600: acomoanha 

9' 

QUANIIf 1tRCA__ 

VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

LG 
	

389,36 
	

1.946$O 

SONY 	1 	954.84 
	

1.909,68 



impedõncio. Polaridade: 
Pressão positivo no diafragma 	 II 4 56 t 
produz tensão negativo no pino 	 GIN* 3 
2. em relação ao pino 3. 
Conector: XLR macho 
profissional de 3pinos. Corpo: 
Cinza escuro em metal die-cast 
resistente com globo em metal 
e filtro anti-pop embutido. 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 
(DOZE) MESES. 

VALOR DO LOTE 	39.590,13 

Valor Global da Proposta: R$ 305.034.33 
(Trezentos e cinco mil e trinta e quatro reais e trinta e três centavos) 

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de 

Compra/Fornecimento, conforme item 11.2 do edital. 

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias, conforme estabelecido no edital. 

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 

pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive 

margem de lucro. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 

Data: 06 de dezembro de 2018 
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PÁGINA 1 

À Pn.qoein. da 
Prefeitura Municipal de Hortzonle/CR 
fl,n&, Munkipal de Assistência Social 
PreIJLiO PJetr4nico o.' 2018.11.20.1 - SRI' 
Abertura das Canas Propostas: o7de Dezembro de 2018 ás sohoomin (Horário de IlmslIia) 

SessÃo de Disputo de Lances: a7de A'rb.o de 2018 às nhoo.nin (llontrio de Brasília) 

Objeto Aquisição de .ttaterS fln,,anente, MaterS de 'sumo. Utnslluas. BnnqunS .scositcs e Materiais &partztos, dw&.odas às afiei rias e 

atividades ri-alisadas pelos Programas. Projetos e Serviços. ,lese,wotvi rios pelo bj',s1u, Municipal de Assistência Social do Município de Horimnte4'K. 

(com ampla participação e cotas exclusivas a ME e EPP). conforme espcnjicaçôes rangidos no Termo de Refer.ricia. 

Prrqwista de I'reço 

$MKLWJURO (ilfIAGUA: Cai. 7 (sete) atuns de 
temperoiuru. esotogicaiurenie corre^ gás rido 

fl 
poluente, tipo Coh,na. 02 ionwims frontal. 
bonde,, de água rrmorluel. OMSWO fãd 
u,istalariru, silencioso. 35  litros / hora de água 
pelada, ohertssro aulnmático da garnsflk.. alça. 
lafe7au. Tcnnrntatc, frontal com contn'k gradis,? 

E de temp.rawm ria tiguo gelada caEre ,ÇCe z,ÇC Esrnoltec 	5 
Refrigeração por eainptrssor. tEatro consumo de 
nvrçla Espe.r,flcaçàes t.,kos: t)rnwnMn 
aprnsin,ada AxLxP (mm) IOn5r3J5.,-g:s. Pfler 
líquido (kg) 12. Peso Bruto (kg)t.to.t. Voltagem (V) 
220. (boi vinte quatro nv 	(2 uno). 1W, rnmninw. 
de go ruas ia contra v*ãn ou defe rios &Juhncoçdo 
CertiJiry,do pelo YÇMhTRO. 

trê, mil. 
seeas.. estõ 	 qiMrtiø' e 

l,Wl) 	R$ 	n6,52 'von .nnquenta 1 R$ 	L532.6o tnato eden 
e dois tiritavas 	 n'ais e *rssrota 

Ce,tOPCv 

54 lEVEIRA: &wnátka, com dais &jttdores. 
quat) ,rlocidtaks + pulsar, snlni,no os 

2 altamente rvsislrnte copo copacirlade mínima de 	$rltanía 	s 
litros, podendo ser usada como portátil ou coou 
pedrssal, sistenr, gira .Me.! zzov 

	

1 fenI e cinçiitl 1 	 1 u nw'itq 
1 

	

 L 	
e&ngraúic 1 	8$ 	

764.1.5 staentssequaitr WD 	8$ 	
152,83 oilentaelr& 1 	 1 

	

1 caire  1 	 era- 

?VU4O DE USO VOMES'77(X1 ' 4 bocas, 
acendimento ,soZonlátuco total. mesa mas 
wbnpn.ta, lii, alt. ,r bronco aba duruhíh, 
aufo-hrnponte. rampa de uidn. temperado sem scacrs'tu,t crê, Md-  

-1 

puxador, com Orada M no (unia ram a Esnwtrx, 	 UM) 	MB õd,',ou scxsrnlue irls MB 	3.3:5,00 	Irntntose 
"~M de tritura, pés altos, Visor lota? na 	 nico 	 Qit lute reais 
port ri do ,kr,,o. botões ,VTIIOV(&i5. Coi.sini A. 
,,tdiai gás GLP. so 111805. Oanms cl, 22 (dose) 

í/"' 
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, PÁGINA j 

PRt)CFSS4DOR: muhiprocnsador dc le.junies, 
com botão de puiwr. Fj'içães gnatr. 'mar. 
cortar, mafl"ur. Jat.ar. p.n,r. Capacidade do 
Jorro 	1 3t, 	2 	reI..cdade 	e fljnç4o 	pulsar. 
Mi,'rostort: 	roifos 	ar 	acessórios 	podem 	ser 
guardados dentro dajano Possui acessório. que treansu.. ,rrit,x.r 

3° 
neosto't mu?npks frações - 1~ W~1, UNI) 

nnqiieÍssa e cloro 
R$ 

i'loqiltniø e 
,.. .rvpo rvno. espaço na co,MM. ~ o. rycss e Inata 

ocruór.ai podem .er leroiM á fava- Moços. Pi's  

anlidenopant., Trava de segurança, com flmçõo 
de batrdor, cortador, foliador, rolador, picar, do 
tipo processodór, cor piela. ('opacidade t~ do 
ageM do pnrvs.adar (bErn.) zz bh.oii. coni 
giwonna de 32 (Sia) rwes 

uusi,inc.uxrn DE AR: 2,2 litros, cor bronco, 
material PP. sua flrnçõo será paro umidi,ll cor o AR. 
com C.rtjlkaçtba do IICWKTRO RRAM/o.imó 
(uncionanwnto 	bonzantol, com 	rrgzdodor de 
intende, 	com 	protelo. 	t#rmka. 	com Bjacirr nnto, e •tiLi'tiUOi r o:u 

' 
clesl$jonwarn 	automático. 	com 	Nebuluuçõo, Pet'trr 

2 tWP fl 	3aJ0 qrnrr,o.. R$  

M&aslo de n.buliraçdo Ultni.s.Snica. Capacidade 
de ,iehulizaçôi. orJ8 titnsz / liam. 	3irri de 
nebdisocão Regidável, eoerrjio bwob. dimensões: 
l.L&5P233X3.3S515$ panIiuSo de n(do) 

- t'olor Globoi do lute j: R* 	4aR,4i 
quarenta e oito itt novecentos e trinta e oito reais e quarenta e um ctntatos 

Lotes' EXCLUSIVO MER EPP 

-rn 
WNDIcI0NAIW)x DE AR - tipo S)'lir Inverten 
composto 	de 	unidade' 	nviporodoro 	e 
cos*knsodoro, com compensar rololwo, com 
capacidade de rtfrignoçõn de 9. 	84/Is. ciclo 
S',. tvltagem 	emalo bwutt, gás refrigerante ,üceMn,,e 
ecológico. reis-arfo ozaomótio,. Adononsento por 

Aqas (te 5 tJWP lis 	J.K85,,lo 
oitenta e 	'° 

R$ 	942640 
qostnz e 

uliifr e 	t 'vais co 	re ntrole 	moto, q~ossts,n.átkos de oscilação 
horizontal e 'mica! (atingi, tennostoto dioitat centeio. • 	.m 

o.çõo desw,idScoçõa. Jlhn, desodonzante, cor 
branca. Equipamento clussqicwlo na Mira A. 
conforme 	certicocão 	INMNTRØ. 	Garoa na 
mínima de j, (doze) "usa. 

(TWDÍCIÜNADOR DE AR - tipo Splis lnrs'rter, 
u..rigwrçto 	de 	unidade 	noporadorv, 
s,ndtnsodoru, com conpeeuor rotats.s. com  

capacidade de refrigeração de I24OORtufl. cklo 
olcogem: tensão bmw't, auk,irsáticn ou de 

acordo com o pad'onizaçtio de ro?togem do Estado deI 

que senf atendida, pós r.frigerante ocvdógico. è,, rei, cieiro e quinhento, e 

re,nicio outo,nático, Aciononwnto por controle AarHus.,  5 IA'!) R$ 	2.11*30 itt, revise inalo R$ 	(0.531,5(3 rrimno rum 'apis 

remoto. 	ajustes 	azgtomdekos 	de 	oscilação - 
horizontal e reflito? (swingj. tenncmtoeo digital. 
snção desi.mWiflazçõo ,  feltro desodorm,nte, cor 

branco 	Eqrsrpainenso cles.w'qfktielo no fiara A. 
~forme 	certificação 	l?iMH7RQ. 	Garantia 
nffiina de 52 (eta) 0w-se. 

/ 
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I 	PÁGINA LI 

'&V77IAPOR 	ItFFÃO: 	ann 	• 	%'eloçidodn. 
Modelo: Parede. (be: h.sn. (Jscilanle paro direito 

• esquent. groSes em °w cruzado pintadas 1w 

cor presa e removiuel, com 3 tidice fina em 
dkstM.Ie 

polipropileno 	de 	uz 	de 	dídrnetni, 	com S'ent sol s UNI) P4 	2110s) 
•nfrP'bJ raul e : 	zio 

*0 mia e 

r.p,ilon.m cio aflora. l)oda. i'c,íicos Potência: 
çlnqiws'tu 
M.M., C491&JIT'i 

2:014'. R~ snlnin.a i400qnn. C0m24 meses (3 z 
a',oe 	no "hmo,  de garoniia ctltfl'O 1*50* 014 

de fi.hncoçaos te es IAtodo - INMETRO. 

- 	 Vobrulobolde La. 	 - a. 	a. .sss 

- — 	 t'h,le e ais mil.  

lote 3- EXCI.t'NlVO .1W K IPP 

1w. jj'fI -nafl' 

ÂPARWI() DE DIV: r.. 	te 	de gmtcç& 
8 Reo.nbnp. saudo de protuçilo liSA, mistos 

compatfteis 	((NTSC'/PA LI- RI- W/.R/.RW): 
ci)/cD•R/cI).R;V: 	 Pior; 
MPEG J/MPEG2/MPEO4; 	EXTENSÃO 	I'nH). 
gravodor 	de 	músico. 	sem 	,nantstr. 	com 
memoeia,dor de alma aiia. região 4.fõnnalo de 
kinsrc Fbniiotos de kitiau: 01/7) (W7/ PAI] RI• 
RWf.R/.RW); CD/Cfl-R/CD-RW; Piar; MPEG: 
/MPPÁI21MPRG4: HXIV.\%40 VOA, tnnez,jes de d2xma e dois mil tona 'wis e 
Vidto: Saido vieiro comp.ssto i,u:rcss conexõe, USA mundial ç UNi) 	P4 	202,3*1 reais e tmsia P4 	1.0160 cinquenta 
FrontaL 	Saído 	de dudio analógico. 	(b;issinio Vil 501511 ,V,Uaiai 

(Xis/li) ØV, cor preto. Sistema * som Duibp. sem 
FeL, Inias do menu Inglês / Espanhol / Foiwt 
1 .ljnna.. 	/ 	Italiano 	/ 	liffttlguh 	(flmtlI) 	/ 
HoÀo,idis / Pblonh / Riam 	/ Grcpo /tlunh 
(Simples) / Oinh 	fl'adicionol / Japonês / 
Tllailond#s / v7n',a / lnd.'n.4mia. com room. 117p3. 

bu,&t 	anil contn-ilr trIsÍnloasin pilhas e niaimal. 
Nm~ aproximadas do produto - cm (AxL*P): 
3.fl112*l 3cm, 53 (doa) "win de garantia 

C4MEL4 mmcLLn('A DIGITAL. eb&) 
*txs,i: .iMs.iw cir 3 	mevup.xrb w" óptico: 
mininw, de $r; dSpla, Ml) os, LEI) tosets seran; - 
mínimo de 2.Ç; cartões de memória: de Kgb tipo  

2 de 	bateria: 	recarregás,!; 	sensibilidade: 	l.W) Canon a (IND R$ 	.4.49:00 RS 	l*L982M0 
mínimo de ,aoo: at'ompaubo cartão adicional 

 

mmninio sub. acos;ipai:hu 1511)0 ?iotrflu .uln-..,nai; 
oconupai,M bolsa paro Irvnspanc 	GssmnS 
msnmsj de 12 í,Ssn-J nw,e, 

MICRO SESTKW: .21V fl,IêI,c*i RMS.2 W RMS 
Fonçin e Caroclniaicos - 	. 	D-R CV.RW 
Çintonsa,çs3o * Ródio: Piqua?. freqSnc.o - Ai! e 

modos de equal,rnçáo. M13. entrado de e qtsen' md. 
ljSP, 6. controle temot,,. 	Co,,er,3es 	. entrudo 

M,dtmlaser ia UNO fl itrienead inc 
R$ 4-675,00 

seueenns 
analoqien, salda poro frue de ouvido e Iates-face 415O •s e, ...... cesens' e nuto 
1'11. &pnificoções Tíenicen . Voltara, 	BiLSI?T. ctfltai!AI 
Dlnwns,es 	apronmada 	Largam: 	450 	ml', 
4ltun, - 415 nem. Pro/isndidode: 2901a171. Goronna 
n,ünmo de 52 (doze) nwsn- - 

flsglna5de 27 



Rolo itt llandebol 	M. dc handet'ol, ,,nisçez. 
 

nrank'. e 
padrao qlkial.Motrusodo. 	mo 	:520 / 350 

,..mz, ii; UNI) RS 	:574,26 
s,Uai'qisjh" 

R5 	3.74240 
ietneflk. e 

.pnrvnuorkts 
yniuna. Orcit4ertncia: 54 centônet nus, Câmara 'em,e Wnse. 

955315 e W)SOUO 
de Miei n.ns miou, ss.bstiluível. Vlsr,, gr,p seIs cenluoss ewn1uvi 

Rede 	Ir 	voki hei - 	•'futial 	do 	coi1ínkruçàs. 
di&ntct 

e  °° 	°''. 
brasileiro de rnjrjhoi (cM): medindo ujari.00m. @Ss'tose 
as de potupeopUe'.o de 2^m. ~lho €4 lan (À,, Po~ W UNI)  R$ n0*h3 RS 	2399,50 nW..ItO e flY 

SJC.shOme,*I em h.sonS atxtàs. ,lut,iasia; aio' d.,coanea..0 
svon e 

duas faixas de laryunc. 5cni. 

Trai'. de fluzebol ' so~ oficial nu,, Mmn. eta nabo 
emaço carbono C/ .1 poi- cl requadro em tubo & cinco ssll OIIQWS9O e SOiS 

o. pot Bronca apros. nos dime,.són de m x 3m, 
Pongué to UN I) R$. 5 950,fls, .tatwe,to.. R$ 	59500.00çoo.00,  sul. quanhnuas 

iodos,, um por de rede fio 4mnL 
csnqwuTsi. reais •tOh€ 

Voke Gi.ih.,l do late 20: *4 
setenta e 

Nesta oportunidade, te.,,os a declarar, sob as penas da lei, que assuminios inteira rs,'sponsahitidade pela ent?bq,sd'dos produtos, e que serão executados 
conforme exig#ncia ediIallcio e controtuol, e que serõo entrvgugrs no prazo de 'o (dez) dias, a contar do dota do recebimento da O,'den, de 
Compra/Fonwnmento, no laco! definido pelo óryão sol irisante. 

Nesta oportunidade, feitios a declarar, sob as penas do lei, que em nossas preços ,jô esMo inclusas ruidas os tribotos, n,canos tnihathssras, 
preoideneisli'àos,fise€ús e comerciais, ~fretes. seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possa»' incidir sobre oJhrnecimento 
licitado. iniiusns' o vilarqe,» ik lucro. 

Deckruçào para todos os fins de direita que cumprimos plenamente or requisitas di' habilaaçaoe que sua Cana Proposta rajá cru confor,,,idade com 
as e.r*,Wrn-u,s do iostnjmentn mruwuzono (editais 

Validade da Proposto CorSu I'r.qn,n Ii. /.. inJ'erior 4, ('si (sesse,! go) sbus. 

06 de Dezembro de tais, 

	 La 

/ 
Psiqinordea" 
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PREGÃO ELETRÔNICO 2018.11 .20.1-SRP 

LOTE 3 - EXCLUSIVO ME E EPP 



1o1ws4L O! 

[C:lSrflh]rI.IMs 

À. 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de l4otizonte/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO N 2018.11.20.1 - SRP 

Objeto: Seleção da mel.., piosposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de Material 

Permanente, Matenal de consumo. Utensílios, Brinquedos Educativos e Matenas. 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 exclusivas à ML e (PP). conforme especificações contidas no Termo de Retprénij 

IØ11I-EXcLU$*VOMU!PP_ 
ESPEORCACÃO MARCA UNIO QUANT VLUNfl a tOTAL 

BEBEDOURO 	GELÁGUA: 	Cern 	7 	(setel 	niveis cc 

temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente. 

tipo Coluna. 	02 torneiras frontal, 	bandeja de água 

remo~ atóxico. fujI instalação, silencioso. 3.5 litros 

/ hora de água gelada, abertura automática do garrafão, 

alças laterais, ler'nostato frontal com controle gradual 

de temperatura da agua gelada entre S'C • 	IS'C. LSMALTEC UNO 5 Q5 	S"' . R5 	4491(X) 

Refrigeração 	por 	compressor, 	Baixo 	consumo 	de 

energia Especificações técnicas: Dimensões aproximada 

AxlxP (mm) 1005x315x315. Peso Liquido (lcg) 12. Peso 

Bruto (lig)13,04, Voltagem (V) 220. Co." vinte quatro 

meses (2 ano), no minimo, de garantia contra vícios ou 

defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO 

BATEDEIRA: doméstica, com dois batedores, quatro 

velocidades 	pulsar. 	mínimo 	01 	tigela 	altamente 
2 resistente com capacidade minirna de 3 litros, podendo MUNDIAL UNO 5 RS 	32'..øO R$ 	3.620. 

ser usada como portátil ou com pedestal, sistema gira 

fácil, 220v. 

FOGÃO DE USO DOMÉSTICO — A bocas, acendimento 

automático 	total, 	mesa 	incix sobreposta, 	bivolt, 	cor 

branco, 	afta 	durabilidade, 	auto-limpante, 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grade fixa no forno LSMALTFC UNO 5 P5 	1t2.20 RS 	4.311,00 

coe. 2 regulagens de altura, pés altos. Visor total rã 

porta do forno, botões removíveis. consumo A, utiliza 

gás GIP. 58 LITROS Garantia dei? fdozel meses 

9/1 
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LOTE 3. EXCLUSIVO MEE*fl 	Í - 

ITEM ESPEORCAÇÃO MARCA 	jjNlD jQUANTJ 	VLUNIT Vt TOtAL 
APARELHO DE DVD: 	com sistema de gravação USEi 

Recordlng, modo de gravação USO, midias compatíveis 

((NTSCJPAL/-111.RW/.R/.RW); 	CD/CDR/CD-RW; 	01w. 

MPEG t/MPEG2/MPt64; EXTENSAO VOEI), gravador de 

música, sem marcador, com memorizado, de ultima 

cena, região 4, formato de leitura Formatos de leitura. 

OVO 	(NTSC/PAL/•R/•RW/.R/+ltW); 	CD/CD-R/CD.RW; 

01w, 	MPEG1/MPEG2/MPEG'; 	EXTENSÃO 	VOS, 

Conexões de Vídeo: 	Salda vídeo composto 	outras 

conexões. 	USEI 	Frontal. 	Salda 	de 	áLIdIO 	analógico, MUNDIAL 	UNO $ / RS 	21420 RS 	1.071,00 

Consumo (Kw/h) 9W. cor preto. sistema de som Dolby. 

sem tela, Idiomas do menu Inglês / Espanhol / Francês / 
Alemão / Italiano / Ponugués (Brasil) / Holandés / 

Polonês / Russo / Grego /Chinês (Simples) / Chinês 

Tradicional / Japonês / Tha,landês / VietnS / Indonesia, 

com zoom, mp3, bivolt , com controle remoto com 

pilhas e manual, 9àrnepes aproximadas do produto 

cm 	(AxIxPI. 	3.75x2íx20.3cm, 	12 	(doze) 	meses de 

garantia. 	/ 

CAMERA FOTOGRÁFICA OIGtTAL; resolução efetiva: 

mínima de 13.1 megapixels; zoom óptico: mínimo de 5x 

display LCD ou tiO touch screen: minimo de 2.5, 

cartões 	do 	memória( de 	89b 	tipo 	de 	bateria; 
2 SONY tiNO 2 R$ 2.448,00 R$ 	4.896,00 

recarregável; 	sensibilidade 	ISO 	min~ 	de 	1600. 

acompanha carto adicional mínimo 4gbr'acompanha 

uma 	bateria 	adicional; 	acompanha 	bolsa 	para 

transporte. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

MICRO SYSTEM: 12W Potência RMS:12 W RMS Funções 

e Características - CD. CD'R CD-RW. S.ntoa.iação de 

Rádio: Digital, frequência AM 	ÇM, 6 modos de 

egualrzaçào. MP3, entrada de IJSP, 6, controle remoto. - 

3 Conexões - entrada analógico, saida para fone de ouvido PHILCO UNO lO, RS 	575.82 R$ 	5.758,20 
e interface Usa. Especificações Técnicas - Voltagem: 

Bivolt, Dimensões aproximada: largura: 450 mm; Altura; 

235 mm, Profundidade: 290mm. Garantia mínima dei? 

(doze) meses. 

1;, 
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- PÁGINA o 

- TELEVISÃO: Aparelho de TV 32 . Especificações técnicas: 

Tela: 1(L) de Alta definição; 	Resolução: 1366 pontos 

768 linhas; Contraste: 9.000:1 (dinâmico; formato de 

Tela: 16:9 - (Widescreen); Tamanho da Tela: 80 cm 

(diagonal visual aproximada), 32 polegadas; Entrada 

para K. Entradas HDMI, Entrada V.deo Componente, 

Entrada S.Video; E,ptrsda Vídeo Composto; Voltagem: 

Bivolt 110 / 220 6 	Ângulo de Visão: 1789; Audio: 3 

4 Canais, Sensor de luz: ajuste do nvel 6e brilho da 16 JNO 10 R5 	II0X RS 	17100.00 

imagem de acordo com a luz ambiente; DIV: preparado 

Para recepção do sinal digital em afta definição adotado 

no Brasil, com o uso do receptor e/ou conversor do sinal 

digital DTV externo: Saldas: para fone de ouvido e para 

âudio, Acessórios: Cabo de conexão de áudioMdeo 

(ficha RCA x  31. cabo de allmenta,çIo áudio, video e 

HDMI . Controle remoto. Pilhas,,$Do LA; Com garantia 

minima de 12 (doze) mesas. 

VALOR TOTAL DO LOTE 3 	R$ 	2435.2O 

i vinte e oito mil, oitocentos e vinte e doca enfie 

vinte Centavos  

- - 	 LOTE 4- AMPLA PPAÇÃO - 
ITEM  flPEøPlCAÇLO MARCA UNID gyg VR.UNfT a TOTAL 

MICRO COMPUTADOR: placa rnàe onbcarC ,,Lm. - c;l, 
Drocenador mínimo core is 650 3.20ghz 4mb, hd 1 Tb 

seta?. memória 4gb ddr 300 superior, 	gabinete ATX 
LENOVO u\D IS R5 	1 968.00 R5 	74520.00 

de 4 baias com fonte, gravadora de OVO sata. drive 

eito ,  de cartão. rnouse óptico US8, teclado USB COM 

garantia mínima de 12 meses 

MONITOR: Tela em 1(0: de no minimo 20.5 polegadas 
AOC UNO 15 K5.20 R$ 	12 933.00 - Com garantia minra de 12 meses. 

/ 
'4 
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M - Relógio educativo medindo 74x240x5mrn, acompanha 

peças de encaixe para a coaverso das 24 bota,, com 

possibilidade demanipulaflo, acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
UNO 12 R$ 	7391 88692 

de 	papelão 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERIIDOS 

Confeccionado 	em 	MDI 	Produto 	certificado 	pelo 

[RIS 

Sequêncialógic, vida produto comendo 16 peças em 

46 MOE. impressas em policromia, cada peça medindo CARa) UNO 17 R$ 	31.63 537.71 

7Sx7Sx2,Rmm Acondicionadas em caixa de madeira. 

sequência lógicas profsssaes 	produto contendo 	16 
RLU UNO 17 P5 	3163 R$ 	53771 - peças em MD(.  

Cones 	Marcador 	Multê4unçio 	. 	Trafego 
((MAR iND 12 - R$ 	'15,28 

Segurança/Futebol/BasebaIl, Prática Agilidade. 23 (ris 

VALOR TOTAL 00 LOTE 22 	R5 	14.3*7,03 
setenta e quatro mli, trezentos e oitenta e sete 

reais e três centavos 

1 U MILHÃO, DUZENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS (QUARENTA (DOIS REAIS E SETENTA (SEIS CENTAVOS 

Prazo de entrega: Maximo 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 estio lncluidas as despesas incidentes sobre o fornecimento 

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

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está 

em conformidade com as exigëncias do instrumento convocatório (edita!) 

fl 
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CARTA PROPOSTA 	 fl1i.e 
PAGINA 

à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 

PREGÃO ELETRÔNICO N: PE 2018.11.20.1 - SRP 

	-- 	- 1 	- 1 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações 
para Aquisição de Material Permanente, Material de Consumo, Utensílios, 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 exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo 
de Referência. 

Lote 1 

e  
Item EsPEcIFIcAçÃo DO OBJETO 	 1 QUANT 

- - 

MARCA 	
VALOR 	VALOR 

UNITÁRIO R$ 	TOTAL R5 

e 

BEBEDOU (ÁGUA: Com 7 
(sete) níveis de temperatura. 
ecologicamente correto, gás 
não poluenle. tipo Coluna. 02 
torneiras frontal, bandeja de 
água removível, atóxico, fácil 
instalação, silencioso. 3.5 litros / 
hora de água gelada, abertura 
automática do garralÕo, alças 
laterais. Termostcito frontal com 
controle gradual de 
temperatura da água gelada 
entre 5°C e 35°C. Refrigeração 
por compressor. Baixo consumo 
de energia. Especificações 
técnicas: Dimensões 
aproximada Axl,xP (mm) 
1005415415, Peso Líquido (kg) 
12. Peso Bruto (kg) 13,04. 
Voltagem (V) 220. Com  vinte 
quatro meses (2 ano), no 
mínimo, de garantia contra 
vícios ou defeitos de 
fabricação. Certificado pelo 
INMETRO. 

BATEDEIRA: doméstica, com dois 
batedores, quatro velocidades 
+ pulsar, mínimo 01 tigela 
altamente resistente com 
capacidade mínima de 3 litros, 
podendo ser usada como 

ESMALTEC 	1 	1.126,61 
	

5.633,05 

BRITÂNIA 	189,13 	 945,65 

/Çi' 
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9, 

-- de diâmetro, com regulagem fj 14 
de altura. Dados Técnicos 1 
Potência: 210 W, Rotação 
mínimo 1400rpm. Com24 meses 
(2 anos), no mínimo, de garantia 
contra vícios ou defeitos de 
fabricação. Certificado pelo 
INMETRO. 

VALOR DO LOTE 	21.772,55 

tem 
- 

ESPEOFICAÇÃO 00 OBJETO QUAN?. MARCA 
 VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

APARELHO DE DVD: com sistema 
de gravação (JSB Recording, 
modo de gravação USB, mídias 
compatíveis ((NTSCIPALI-RI- 
W/+R/+RW); CD/CD-R/CD-RW; 
Divz MPEG 1 /MPEG2/MPEG4; 
EXTENSÃO VOB). gravador de 
música, sem marcador, com 
memotizador de ultima cena. 
região 4, formato de leitura 
Formatos de leitura: DVD 
(NTSC/PAL/RI-RW/+R/+RW); 
CD/CD-R/CD-RW: Divx: 
MPEG 1 /MPEG2/MPEG4; 
EXTENSÃO VOB. Conexões de 
Vídeo: Saída vídeo composto 
outras conexões. USB frontal. 5 LG 389,36 1S46.80 
Saída de áudio analógico: 
Consumo (Kw/h) 9W. cor preto, 
sistema de som Dolby, sem tela. 
Idiomas do menu Inglês / 
Espanhol / Francês / Alemão / 
Italiano / Português (Brasil) / 
Holandês  Polonês / Russo / 
Grego /Chinês (Simples) / 
Chinês Tradicional / Japonês / 
Thailandês / Vietnõ / Indonesia. 
com zoom. mp3, 1*011, com 
controle remoto com pilhas e 
manual. Dimensões 
aproximadas do produto - cm 
(AxlxP):3,75x25x20,Scm, 12 	

/ (doze) meses de garantia. 

CÀMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL: 
resolução efetiva: mínima de 
13.1 megapixels; zoam óptico: 
mínimo de 5x: display LCD ou 

2 LED touch screen: mínimo de 2 , 	SONY 954,84 1.909,68 

2.5"; cartões de memória: de / 80 tipo de bateria: 
recarregóvet; sensibilidade: 150 
mínimo de 1600; acompanha  

ii 	\41 
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cartão adicional mínimo 4gb;  
acompanha uma bateria ' 
adicional; acompanha bolsa , 	'AGi 

poro transporte. Garantia 
mínima de 12 (doze) meses. 4c., 

MICRO SYSTEM: 12W Potência 
RMS: 12W RMS Funções e 
Características - CO, CD-R CD- 
RW. Sintonização de Rádio: 
Digital, frequência: AM e FM, 6 
modos de equalização. MP3. 
entrada de USP. 6. controle 
remoto. Conexões - entrada 

3 analógico, saída para tone de 10 Waldman 604.20 	 6042.00 

ouvido e interface USB. 
Especificações Técnicas - 	/ 
Voltagem: Bivolt. Dimensões 
aproximada: Largura: 450 mm. 
Altura: 235 mm, Profundidade: 
290rnm. Garantia mínima de 12 
(doze) meses. 

TELEVISÃO: Aparelho de TV 32- 
Especificações técnicas: Tela: 
LED de Alfa definição: 
Resolução: 1366 pontos x 768 
linhas; Contraste: 9.000:1 
(dinõmico); Formato de Teta: 
16:9 - (Widescreen): Tamanho 
da Teta: 80 cm (diagonal visual 
aproximada). 32 polegadas: 
Entrada para PC; Entradas 
HDMI; Entrada Vídeo 
Componente: Entrada 5-Vídeo; 
Entrada Vídeo Composto; 
Voltagem: Bivolt 110 1220 v; 
Angulo de Visão: 1780 ; Audio: 
3.1 Canais; Sensor de Luz: ajuste ao TOSHIBA 1.860,19 10.602,90 
do nível de brilho da imagem 
de acordo com a luz ambiente; 
DPI: preparado para recepção 
do sinal digital em alta 
definição adotado no Brasil. 
com o uso do receptor e/ou 
conversor do sinal digital DPI 
externo; Saídas: paro fone de 
ouvido e para óudio; Acessórios: 
Cabo de conexão de 

/ óudio/vídeo (ficha RCA x  3) 
cabo de alimentação ôudio, 
vídeo e HDMI Controle remoto, 
Pilhas tipo AA; Com garantia 
mínima de 12 (doze) meses. 

VALOR DO LOTE 

IA 



Pressão positivo no diafragma 
produz tensão negativo no pino 
2. em relação ao pino 3. 
Conector: XLR mocho 
profissional de 3 pinos. Corpo: 
Cinza escuro em metal die-cost 
resistente com globo em metal 
e filtro onti-pop embutido. 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 
(DOZE) MESES. 

VALOR DO LOTE 	39.590.83 

Valor Global da Proposta: R$ 305.034,33 

(Trezentos e cinco mil e trinta e quatro reais e trinta e três centavos) 

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de 

Compra/Fornecimento, conforme item 11.2 do edital. 

Ø Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias, conforme estabelecido no edital. 

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 

pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive 

margem de lucro. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital). 
- -- - - - - -1 

Data: 06 de dezembro de 2018 

0 
	

7 

/ 
'1 



ois$' oS 
tso 

PÁGINA 

À Pregoeira ek 

Prefeitura .tfunicipal de ilonzonte/CE 
Pnndo Munkipai de Assistência Social 

Pregão bieln,í.ca n. 201$. 11.20.? - SRP 
Abertura das Cartas Pnpc.tas: ode Dezembro de aots as ,ohaomin (horário de Brasilia) 
Sess4o de Disputa de Lances: 07 de Onera bro de 2028 às i,h000iin (horário de Brasília) 

Objeto: Aquisição de Material Permanente, Material de Can.suma, lYtetisilios. Brinquedos F4ucatüos e Materiais Kspoflâws. dctliiiodos ás Oficinas e 
anvidadn re.d,zodas pelas Programas. Projetos e Sennçtis, desenLolvidus pelo Mrndo Munkspal ek Assistëncia &K*II do Mw.klpio de Horizonte -CE. 
(coou ampla participaçãoccotos exclusivas a URe HPP),eoqfonneespeeiflcoçuSr.scontidas no Termo de Referência. 

Proposta de i'reço 

Lote, -FJ(CLUSflIOMF.EEPP 

BEBEWURO GEL,iGUA: Co., 7 (te) tinto de 
temperatura, ~~Me correto, gás nela 
poluente, 	tipo 	(Wia,a, 	02 	lorneinis fn'ntal. 
bandeja 	de 	ôgui., 	remoniswl, 	atóxico 	fácil 
instoJoçao, sitenc,o.s,. j 	Altos / hora de 4gw 
gelada. atiernjrn ,tuhnnázicn eS, gcn,$o, oiças 
laterais, Termoswtofrorueai coou contmk gradual seternun. e .ess qmahenin. e 

• de le.nperatura da ógtn, gelada entre 'Ce 'CC. Esn,oilec s &WD R$ 	vá_ça 'mis e cinquenta R$ 	3.532.640 trinta e dois 
Refnkjeroçõu, por comp'' ?tatro consumo de e ebis ce'dun,. rioji e .nwn?o 
enerqv.j 	EspecrJ%eoe..ies 	ttç,nca., 	Pin,ensões 
aprorirnad.0 Axtel' (mm) 	Iw.n3jttç 	"tu. 
ltqniik 00) :2. Pesa. Bruto (ko):a.us.i. Vatiageu, (V) 
W0 - Q'.,n pinte guam. meses (2 ano). no ,nmnivno. 
de garu',tio nntnj ilesos ou de/estes &Jat.ncoçi5o 
CensJiea.M pelo l.VMIÇTRO. 

&4ItIJKIR.4: 	domÉstico, anti dois batedons, - 
qutalra Mocidades 	• pulsar, ,níiiinio o' tigela c.'itn t cuIwtsflitc tstsy,niun e 

2 altamente rvsis!eu,te com capacidade mínima de 3  Bntanio tINI) liS 	152.R3 liS 	74.I5 
Clltfl) 

litro., podendo ler suada como panótit nu com O fr VIS 	IFC 

pede~ ssslrnia guts fi5nl, 225* 
ceqlun. 

tOGAO DE V.) OOMttl7CV . , 	baa, 
acerdiL'wnto 	aUTOnÔCiCO 	total. 	tini 	iJiOi 
sobreposto. bivolt. cor brannu, alta ds,rat,ilidade, 
auto4imponte. tompa de visite, iempenido sem ssiueuitn.e tils md. 
p.aador. 	(7r.sk fira 	is, frrno com 	2 9~ 3 UNO R$ 	66x00 . itt Ri 	3.325.00 tintnta. 
r 

 
egulagens de atiun,, pis abas, t'bor total na çww rna P", 	

do forno,hoiãcs nhiiu.Líveis. ooiusumo A-  
utiliza pós (RP. só lItROS. Garantia de 12 (doze) 
mesa. 

rA 
\41 
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%'ENIILAL)OR 	IVEiO: 	moi 	3 	Ve4,e4es. 
Modelo: Parede Cor; P)eeo. O,scijanie pan: direita 
e esquerdo, grandes em aço lnital., jununlu, na 
a,r preia e rcmosdvel, co,,, 3  1111ko fina em dvaiUole '.itlq..21nx'nM 

,j polipnipdeno 	de 	6(1cm 	de 	did.rwln,. 	com Ventsol 5 UNI) Ri 	2110,50 
oreaae 

Ri 	i401_%s) 
e4.nrwo., v 

reguiooeoi de altura. Podas Técnico. Potência: 
CInQWn?v 
cel)(aLwJS 

210 1V, Rowç(w mínimo ',lo7"  0)11224 meses (a 
0)10(04 

anos), ia mínima, de 90mHz ia cancro akias mi 
defeitos ckJab,*aç*3o. Certificado pelo INMI,7R0. 

Vali irGlobal do Lote r Ri 	25.36040 

'inter um mil, nyw,eos e sessenta iea 	e ei'oquenla xnra,os 

Iate 3'EXCI.CSIlV ME E KPP 

APARELhO DE DVI). .'u,,ii ,lMr,no SI, urouaçao 

rn7lrr.'r2 ,flVz e. 

LiXE Reoordin,, modo de QSULYJÇ&i lISA. mídias 
compatíveis 	((NTSCJPAIJ'R/•W/. R/*RW): 
CD/CD•R/CD-RW: 	 Diux; 
MPRGI/MPEG2/MPEG4; 	KXIJCN?t40 	VOE). 
gm,odor 	de 	,inísico, 	sem 	marcador, 	com 
memorizador de ultimo cena. regIão 4. formato de 
küum Fannatos de leitura: DV!) (frtflK7PAlJ'R/. 
RW/-RJ.RW); CD/CI)'RJCl)-RI4' Dli',; MPEG, 
/MP&2/MPEG4; KTflNÀO WB. flmeit de diarn,m e dos. n'te ouse 'vais e 
Vidro Soído video composto outras connôes USE 	mondial 	5 1W» 	ES 	2oz30 reais e ninho 	ES 	5 iItt.5i) cinquenta 
Pron roL Soldo de 6.4io anaøg.x 	G,nmmo ceobvsfl cn,eams 
(Kwyh) 9W cor rel, gnfrnvi de ia' ,, 1x49. sem 
tela. &*on,as S menu I',QUS / Espanhol  
/ ,4lemds, 	/ 	Italiano / 	hwtugun 	(flraol) / 
Holandês / !Wont / Russo / (k.gs, /Cbnijs 
(Simples) / Oiiqis 	T?nd.cionuI / Japonês / 
floikndd, / Vktnd / lr4onêsia. com  soam. mp3. 
61 volt ,com ronsvok mono?,s com piMos e manual, 
Dinwnsães aproxin.odas do produto 'em (AxLxP): 
3.252.20$0fl. 13 (doze) meses de garantiu. 

C4MERA R1'IOCWJCZ4 l)lGn)qL. resohsçfso 
efttiL'o: mínima ek ri ,  meçpjj,u eis; ,oam óptico: 
mbüma sie 5" displo, LCI' ia lSfl touch streto: 
,t,no de 2,5", tiirtàes .k n.rmena. de Sob * 

flTW5) mil. .win,., 

2 de 	bateria: 	r.carreØdi.I, 	.ens.h,tidade; 	150 (uoon '. 77.7) ES 	5.491,1)0 qu'7'1tti n 	, 
norccc,Ucue 

mb.o de 'doo. oosrnpoit&, 'orfão adicional 
miosina .yA; oeo.npunhu, a mis hqtena adicional: 
oco mpaflo bolsa pana tnpuporte. 	Caronha 
mínimo d, 12 (doze) ow. 

MICRO $151 VAI; istW Pok1,ucla RMS:w W RMS 
e fl,raczerlsticen ' (0, CD-9 CD'RW, 

Sinloninii,'o * Rádio: l)iejital, frequência: Ah! e 
F31. 6 modos de eejuallsaçoo, MI',':, entrado ela pairYwvntas e qwtro mil. 

3 
USP. 	6. con,rrole remoto. (.%'nexões 	. 	entrada 

da analógico, sai 	pan: forte de ouvido e inteilaçe 
. MulIujaser is' 1w) ES 	467,50 

integra V teme 
n'os. reimwurmunu :675.00 

.,eiscenlo,, 
wttntaeciuct, 

USE. Esp.riflcaç.%n 7&nuvis . Voltagem: Rivalt, noutuvu, reais 
Dinwnsôes 	aproximada 	Largura. 	450 	mio. 
All.ãra: 235 11W', ProJundniade' s'ço.n,. Garantia 
miasma de, (doze) ,nnn. 	

/ 
1'  
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fl?LRVLSÂO: Aparelho de TV ja - &pecjf%caçôe, 
t&niriis: Tela: LEI) de Alt,, elefiolçda; Rahsçto: 
:366 pontos x 7dB linhas; 	flrntnisle: 9.0001 

(dinâmico): Formato de Teta: :6:9- (Wideicrven); 
Tomanho da 	Tela: 	tio cm (diagonal visual 
apnuimada). 32 pokgodcn; Entrada paro PC. 
Entradas PIDMI; Entrada Vdeo Conipo.wnte 
Ent, 	S-Vídeo; 	Entrada 	Vide,, 	COrnpO,:O. 

Voltagem: B:vole tio / 220 t. Ângulo de % &záo. trenrin. e 
4 01014Áudio: 3.i tanait; Seitwrde Lux: quis. .1,. A'w te 1W!) RI 	s i4o 

rn'tc e sete Falis 
R$ 	r.37ai 

nível de brilho do ln,oqen' de acanto com a los 
ambiente; DIV: prepesro,lo para recepção do mai 
digilol em alta de.flnk.do  aduzaiS, no Brasil. com  o 
uso ,k rf~ e/ou conversor do sinal duiial 
1)7V esterno; Sa*Sis: paris Jone de amido e para 
ásdio. 	Acasórial: 	GIM 	id, 	co,esão 	de 
disdip/v*ko (ficha RC4 • 3). cabo de abnwntoçõo 
dinho, uü*n e IWMI. Controle~ Pilhas tipo 
.4.4: (•n.n garantia ininima de 12  

- 	 t'aior Global do Lote S4-0J 
tnnta e qoan'o mil e gus.irr ,,:nede,is relnsrc'.iiyueota re=to,  

tiilt .s - AMPLA PAR flCIPAC-40 

MICRO (.VMPL'TA DOR: 	placa 	mãe ,,nhi,aril 
(unn/retk). priscenador mfnínio cciv ti 630 
1 jogAs 4mh hd á 18 "ltd 2. fl'4n'4fl0 496 &r3 
ao supcnoe. gabinete .4 rx de 4  baias cai,. fi,nse. 
qrin adora de l)Vl) N. 'MLV leitae de ca~
Iih'use ÔflCO VSB. t&snlo ISa Com garunna 
i,d,i:nia de 22 meses. 

~r  •s tAD RI ,su.00 

dt 

a.tcs e 	RI 	379%.N) 
(rindo e t'* ria- 

e 
SiMfl'i1i 	 e 

_Mt_o ei-aVo 
'o- 

;torrnR: Teto e,, IAD -  de no ni,uno iuç 
Acer Is IND RI 	925.a) 

e 
tiatun'e.n,e 

RI 	131121.00 
Orle 'iii. 

--ritos e vinte 
j,deuos.ka Coo, garunnc minima *22 rifle. 

e 	fl,= um 

.WTEBOOK: Tela LEI) III) & 15,6 antinfiexa. 
Sstemna oracional Wowjo,., ia 	de 64 bus 
em FbnvqWs (Brasil). Fpoc,br: Intel Coe. I- 
81.40V. 	coche: 	6 	MB. 	choet: 	IIM$5 	9I4a 
(montevina). Disco r*jido de i Til £4TA, nwmdrio 
RAM: 496.2400 Mlix, dites, supennidet lix dixl 
r~ com tecnologia bghtscribte e suporte para 
camo4a dupla tamanho da teta: 24. rede: 30/100. 
sont, 	oiro-folontes 	lnleprudos 	ahee 	Ians,ng. 
.virrlks- 	um 	bluetooelrsún. 	teclado: 
'ww,onalidade de 	'o: teclas padrão A5h73 q,awio md 
c'mmpatit'd com ivsn,l.ni, hp; dkkpocl com botão mm',w,k., e 

ad e ielrnIo e 

de Iieja/d&iga, mo,,se: fouchpod 'mim 	botão 
star ii UXO RI 4.rjjo ,,,_ 	,,, 

RI 	59.011.am elsa reais e 

lmqa/desNga integnido e suporte upa.! de rol.sye,n e (Mui os.iotni 

de 2 direcães. alimentação (tipo de bateria): 
,nkptador ar de go si; bateria de lan de titio de 6 
n'hslos 47 wh,, drfllen*$: 3  sub 3.0; 1 hibni; , vaga 
03pi0; J ij• 43 (lar); 1 saida pan, finos de 
msv,do: , cinTada poro mkr,o.w. maltagem: 

- $.volt. dinens.ies opnznmado do prnihshi (cm)- 
anip 3,15 -3.6Sr34r2n. p'  Mac. iipeiuinnk 
«5, produto (Kg) 2.2R. Com  72 Od5 (1 uno), no 
mínimo. de gonsali., contra Lírios OU de/vilas de 
fabricação. CertUk'ndo pelo INMEIRL). \ 
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I'.SPM. ADFSIVO. fosco. Uromo, 	l%q. — 	,, 

já 
Iwocin?lsi 	atem 	alto 	o,krtncia. 	ideal 	puro 

ec,locr,i 5 per RI pa: recue erra lís 	243.65 
IHIPrilflIY Cii. ÍfllPrflSÓrWLI  110)010 tk tinia a la.ser 
curtiu lupas de in,presw.ro. Pkl «tini ,00folhas 

 

1 

- 	 VoiorGlobol do Lote iS: jO.3?L9O 

dez mil. .hsanros e aunla. nt., reais e not.e'W (1k i( rrntauwt' 7 
- rvfl l?Oflffl ÍAVL StDfl 

r i.  1 

GUILHOTINA DE PA?PJ. 	tem ~mo de 

1 

IL'lII 	ole 

fl,unlenta corta até :0 frAas .44. Sai. e.,m 
Marcoçõo 	Em 	Cenulmein,. 	Uarrocih-i 	N.n cn:,, e q.anlog e 

fliinonhe, 44.  Bj. 45. MII 57. fixa am .I4,l 	E 
Iknns, 2 l-'ND 	R$ 	2(W)NA 

Jessen:cIe 000t n 
ruira. nove 

Prnírr: Que ~Ser 7W,00das, Foco Õ),n 7?ovji 'ijol) e 4uiento e 'sus,'e wirulae 

l.afr rol. 	Foco 	fluiu 	fl:hn 	Em 	.4k. 	Pés Seis «1041004 dou., (tutoras 

Emborrad,odas, Pimrnsdles Do Produto: 	otm X 
21I 

PRA GMENTADORA DE PAPÉiS: p115 MUJAS. 

Propmenrodorefrtqtunrn:udo :3/olhos por m, em 
partículas de «34mn.. 'wnfdpr ,mromátko. Melro 

ik is litros. ~~^ iças tén,icas: Aberfl,ro de 
meação 230  mm Núnwne ~~&frlMs is 
f~ 	de 	ZÇQ/m2. 	flpo 	de floqinnuaçdn - 

m partkalas de 4:34 m 	(Pra papeL CD. P17) e 
eoriao de Crédito), Nível de ~~ vekrjdode 

 

2 

Cartõ.s/CDs 	- 	 I*scriçils, 	do 	pnii laia.- 

cio 	frogottnlaçào: 	1 	metias 	por 	minore. Mentia 2 UNI) RI 	:.sj..so RÉ 	3.090.60 
ntWIIto,vWt 

rapocidade de froyoieiutocôr,  médio: 26 K/tuurn, 
Nau e ffi.uo w*ntO 

Aconamenla: bom., e senso, óptico. Reuerilto: 
OeuitOLts CrflIoIXsu 

manual ix, hot&i. Poibwia ind4ma: 374 W Mvel 
ck agido: 6 	cku,hét& Ioturne de cesto: zç litros. 
Sernoe 	qura.Ça P1 lia-eira e cabeçore. Amenaães 
oprn.rimct em mm: 3457230£ ~5.  Tempo .1. 
h.nc. : (*r: 2720 mia eI),,: Prelo. (),vn ia man 
(1 uno), no mínimo, ik gorantio contra vicias ou 
ikJriios *Jbbrkrftao. 

- 	 Valor Global do lote.o RI 	.141642 
reis mil. ueswn t,.'e tnilc rron e inataedoisc.ntoz  

ISola de Espinôol . confeccionado com P%tl 	1 	1 	1 

	

aãmaro. .j8-óa. aMuo: iva,,. peso: 	
'e" 

". 	 1 	IW&'t 'tiNi 

i.uo-so g. ctnora. ril. conSlfltÇ: 	
Ttainer 	:o 	 uouJk' RI 	IW).98 	watoe 	

1 RI  
bu 	

e 

'nojo: stip systel!) ,wu,oi ,IL.el e lubrificado 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 

Sola de Futebol Soeiety (ic,al . eonfrcnor.ado ri. 
fli Co"? 9011W 1~ wkiodes. duplo laminação. 
contendo em leu sntenor edmoro em bus,?. com 68 

2 
au a óç cm de c-uns*rincla.  pesand entre ~w e 	

$ 

450 QU2010i. ,,IiIJ&, 4k silicone ev,u,,vivel e 

1  dunntnse 

30 1  L.WD 1  RI 	258.66Im4b0mfb1  RÉ 

'CLI crnkM,n 

doze mi). 
U 933.4K) nawaalas e 

ri 	Põgitu, 20 r 



tIn4a de 11or4ebot: bola de ha,*l unsx 
podrtk 	oficial. Motn.nda. Pa,: 320 / 350 Penal! u, IA?) R$ 	374.26 

S•tt•S4 t 9iftO 
3 742(W)  pmn,a 	Orwnfrri..cia: 54 cntlmetros. Câmttru ttS t tiMe e 

de &tex com miolo substindwj, Uma grip. 54$ 
recue ,n,e.ito 

Rede 	de 	voleibol- 	oficial 	da 	cnnf.deroçáo 
 brasileiro de voleibol (chi): medindo qJaxtocmi; -e 

.5 rN)3 de pollpropUeno de 2nnn: Malha de jati Oco,; huu leu UNI) P8 	259.95 
nflqbenkie no'- 

foi_uso e sity 
ocoho,neot,, e,,, lona :00% algoddo d,.N,jda; o»» 

reais 	oewiuto 
.... . 

.luos faixas de largura Sem. 
cincu cenlott.. 

foje de futebol - soMo oficial com base. em tubo 
em aço cartono c/ 3 pot ti requadro em subo de cinco nu?. ciuqisc'usa e note 

ai p0!. Branca optar. na. dimenstes de m '3m. i,ngu# o. 0741) P8 	.5.950,00 ,uarere.iIng e M 	59.500.00 mil e q,dnbenleu 

Incha., um par de redeflo cnm. reais 

- VoJi,r (daboldo i.ok 2 29 	?9.S441' 
stretta e ,t 	miL 54ttrcn!ot e oitenta e qit, 	reais e noventa centavos 	--- - 

tok.e GbMlsM rpopo.'a 	 '4O4O5.$O 1 
ni e qictnta mil. notveenias e nan, ram e 'minto ceniat 

Nesta aporto mdade. temos a declarar, sob as penas do Ari. que assumimos inteira responsabilidade pela entrega das proehszas, e que serão executados 
conforme nigh,cio editolicia e contratwl. e que serão entregues no praw de lo (dei) dias, a contar do dota do ritebimento da Ordem de 
Compro/Fnrneeirnenia, no local definido pelo .4r96., solicitank. 

Nesta oportunidade, temas a declarar, sob os pena, da lei, que em ,,atsús preços já estão inclusas todos as tributas, encarqos trabalhistas, 
previdenciários.flscais e comerciais, zaxas,fretes, sequros, deslocai,,entos de pessoal, custas, demais despesas que possam incidir sobre ofrmnwimenro 
liciluclu. inclusive a rnanjeni de lucro. 

Declaração para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitomi de hahilito$o e que suo Carta Pr.'po.to está em confiw'nidade com 
os cxi ql'nrias do instn,nie,flo convocará rio (edital). 

Validade do Proposta: Carta Propano não infcri.ur a Ao (sessenta) cli,,,, 

no de flnenub,'o de 2018. 

IIA 

A 
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CARTA-PROPOSTA 

À 
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 
Departamento de Licitações 	 e 	g 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO NQ 20181120.1 - SRP 	 PAGINA 7 
e 

Prezados Senhores, 	 - 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados: 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
contratações para Aquisição de Material Permanente, Material de Consumo, Utensílios, 
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. 

LOTE 03 

Item Descrição Otd. 
Ufl? R$ 

Preço total 

APARELHO DE DVD: com sistema de 
gravação 	USB 	Recording, 	modo 	de 
gravação 	USB, 	mídias 	compatíveis 
((NTSC/PAL/-R/-W/+R/+RW); 	CD/CD- 
R/CD-RW; Divx; MPEG1/MPEG2/MPEG4; 
EXTENSÃO VOB), gravador de música, sem 
marcador, com memorizador de última 
cena, 	região 	4, 	formato 	de 	leitura 
Formatos de leitura: OVO (NTSC/PAL/-Rf- 

RW/+R/+RW); 	CD/CD-R/CD-RW; 	Divx; 
MPEG1/MPEG2/MPEG4; EXTENSÃO VOB. 
Conexões de Vídeo: Saída video composto 
outras conexões. USB Frontal. Saída de 

01 éudio analógico, Consumo (Kw/h) 9W, cor 05/ 600,00 3.000,00 
preto, sistema de som Dolby, sem tela, 
Idiomas do menu Inglês / Espanhol / 
Francês / Alemão / Italiano / Português 
(Brasil) / Holandês / Polonês / Russo / 
Grego 	/Chinês 	(Simples) 	/ 	Chinês 
Tradicional /Japonês/  Thailandês /Vietnã 

/ Indonesia, com zoom, mp3, bivolt, com 
controle remoto com pilhas e manual, 
Dimensões aproximadas do produto - cm 
(AxLxP): 3,75x25x20,3cm, 12 (doze) meses 
de garantia. 	 - 
Marca: LG 
Fabricante: LG  

/ 



fl 

Modelo: 0P132 

CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL: 9,78 cm 
/426g, Sensor CCD de 16 MP, Lente 30x 
(24-720 mm), LCD 3" (230.000), Escala64- 
1600 (6400), 	Macrofotografia 2 cm, 31). 
Modo 	Continuo 	1,2 	fps 	(ilimitado). 
Bateria4 AA, 	Fotos/carga: 	500 

02 (NiMH) acompanha 	uma 	bateria 02 5.000,00 	10.000.00 

adicional; 	acompanha 	bolsa 	para 
transporte. Garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 
Marc: Fujifilm 
Fabricante: Fujifilm 
Modelo: FinePix 58200 + acessórios  
MICRO 	SYSTEM: 	Características 	do 
Produto: 	Bluetooth, 	Entra 	USB: 	1, 
Potência 	(RMS): 	50 	W, 	Informações 
Adicionais: 	Volume 	da 	embalagem 
unitária (em m3): 0.0235 Consumo (em 
Kilowatts por hora): 0,OSKw/h Cor: Preto 
Controle 	Remoto, 	Dimensões: 	Sem 

03 Embalagem (LxAxP): 13,0 x 23,5 x 23,0 cm 10 1.000,00 10.000,00 
Com Embalagém (LxAxP): 17,5 x 28,0 x 
48,0 cm, Peso: Liquido: 3,4 Kg, Bruto: 3,9 
Kg. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 
Marca: Mondial 
Fabricante: Mondial 	1 
Modelo: MS-09 

TELEVISÃO: Características 	TV Backlight 
D-L9Jj"' Resolução: MD  
1ï?hpo de resposta: 8.Oms Âpgulo de 
Visão: 178 	x 178/'Brilho: 206 cd/m 2  -. 
Contraste 	dinâmico: 	3.000.0001 -  
Frequência da Tela: 60Hz 	Potência do 
Alto-Falantç lOWrms x 2 	Formato da 
Tela: 16:94istema de cores: PAL-M, PAL- 

04 N, NTSC 	Furação Vesa: 200x100mm 10 3.000,00 30.00,00 
CONEXÕES: 2 entradas HDMI Saída de 
áudio digital coaxial Entrada de áudio e 
vídeo (RCA) Entrada RF para lv aberta 
(Digital e Analógica) e TV a Cabo 2 
entradas USB: reproduz filmes, músicas e 
fotos 	Menu nos idiomas Português e 
Inglês 	Busca 	automática 	de 	canais 
Recepção em ATV, Dlv e CATV Conversor  1 



digital integrado Equalizadores de som e 
imagem 	predefinidos 	Ajustes 	de 
temperatura de cor Nivelador automático 
de volume Funções: MUTE 1 MTS'  1 SLEEP 

1 CLOSEDCAPTION 1 DNR  1 GUIDE'  1 INFO' 

1 BLOQUEIO DE CANAL 1 RELÓGIO  1 
ZOOM. Com  garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 
Marca: Philco / 
Fabricante: Philco 
Modelo: PTV32B51D  

Valor do lote: R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) 

LOTE 04 

MICROCOMPUTADOR: 	placa 	mãe 
onboard (som/rede), processador mínimo 
core iS 650 3.20ghz 4mb, hd 1 Tb sata 2, 
memória 4gb ddr 3 ou superior, gabinete 
ATX de 4 baias com fonte, gravadora de 

01 DVD sata, drive leitor de cartão, mouse 15 6.000,00 90.000,00 
óptico USB, teclado USB. Com  garantia 
mínima de 12 meses. 
Marca: Teravix 
Fabricante: lnvix 
Modelo: DTr12T510 + acessórios  
MONITOR: Tela em LED: de no mínimo 
20.5 polegadas. Com  garantia mínima de 

02 
12 meses. 

15 2.000.00 30.000,00 Marca: AOC 
Fabricante: Envision 
Modelo: E2270swn  
NOTEBOOK: Linux Satux Tela 15.6" HD 
(1366x768) 	Antirreflexo 	Processador 
InteI 	Core' 	iS-825011 	(1.6GHz; 	6M8 
Cache) Sistema Operacional, Memória 
4GB 	(soldado) 	DDR4 	2133MHz, 
Armazenamento 1TB (5400rpm), Unidade 

03 
Ótica 	DVD-RW 	USB, 	Alto-falantes 	(2x 
1.5W), 	Gráficos 	lntel 	UHD 	Graphics 

12 6 ® 00 72 000 00 

(integrado 	ao 	processador), 	Bateria 	2 
células - 30Wh, Bluetooth 4.1, Câmera HD 
(720p) Segurança SIot Kensington Lock, 
Portas lx USB tipo C (USB 3.0), 2x USB 10, 
lx HDMI, RJ-45, Leitor de cartões 4 em 1 
(SD, SDHC. SDXC, MMC) Conectividade  

/ 
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Ethernet 10011000 Wireless Wireless lxi 

Marca: Lenovo 
Fabricante: Lenovo 
Modelo: IdeaPad 330 15,6 + acessórios + 
WinlO Pro  

\ 

ESTABILIZADOR: 	Bivolt 	- 	Tensão 	de 
Entrada - 115v/220 - Tensão de Saída- 
115v - Potência mínima — 1000va/w - 
Chave liga-desliga - mínimo de 4 tomadas 
elétricas - nova norma - Entrada e saída 
isoladas 	galvanicamente 	- 	Corrente 
nominal: Para 115v - 2,61A e 220V - 1,36A 
- Fusível: Para 115V - Sa e 220V - 3A - 
Tempo 	de 	resposta: 	6 	semiciclos 	- 12 1.000,00 12.000.00 
Indicador luminoso de rede (verde) / carga 
alta (vermelho) - Gabinete plástico com 
policarbonato 	na 	cor 	preta, 	super 
resistente. Com  garantia mínima de 12 
(doze) meses. 
Marca: TS-Shara 
Fabricante: TS-Shara 
Modelo: 	EVS 	tINE 	1000VA 
FULLRANGE/115V  
NOBREAKS: Potência de saída 3KVA / 
2,7KW Fator de potência de saída =0,9 
Estabilização na saída: 	1- 2% (115V) e +/- 
1% (220V) linear; Faixa de freqüência de 
entrada: (46 a 54hz +/- 0,5hz em 50hz) e( 
56 a 64hz 1- 0,5hz em 60hz ) Freqüêhcia 
de saída modelo 115V (50160 hz+1-0,2%) 
Freqüência 	de 	saída 	modelo 	220V 
(50160hz+/- 0,1%) Fator de crista 3:1 THD 
na saída menor ou igual a 3% (100% carga 
linear) e 6% (100% carga não linear); 

05 
Forma de onda da saída 	senoidai pura 
Entrada e Saída Monofásica ou Bufasuca 

30 10.000,00 300.000,00 

(F+N+T) ou (F+F+T); Tensão de entrada 
200/208122012301240 V para modelos 

220 V ou 100/108/110/115/120V para 
modelos 	115V 	; 	Tensão 	de 	saída 
200/208/22012301240 V para modelos 
220 V ou 100/108/110/115/120V 	para 
modelos 115V; Dimensões: 1191 X À 337 
X 	P 460 mm Peso 32.8 Kg Tempo de 
transferência : entre rede e bateria = zero 
Eficiência modelo 115V : modó on li,e 
>90%; em modo bateria >85% Eficiência  

M 
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modelo 220V : modo on line >92% em 	 N 
modo bateria >90% 6 baterias internas 
(72V) VRLA 12V9AH inclusas ; Troca de 
baterias sem desligar o nobreak: (hot 
swap) Compatível com grupo gerador 
Com garantia mínima de 12 (doze) meses. 

Marca: TS-Shara 
Fabricante: T5-Shara 
Modelo: TS SENNO 3000VA MONO  

APARELHO PROJETOR MULTIMEDIA: 
Especificações do Projetor: Sistema de 

projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 
chips Modo de projeção: Frontal/ Traseiro 

/ Teto LCD Screen:0,55 polegadas 
(D7)Método de projeção: Matriz Ativa TFT 
de Polissilício Número de pixels:480.000 

pixels (800 x 600) x 3Brilho em cores - 
Saída de luz colorida:3300 lumens Brilho 

em branco - Saída de luz branca:3300 

lumens Razão de aspecto:4:311esolução 
nativa: SVGA Tipo de lâmpada:210 W UIIE 
Duração da lâmpada:10.000 horas (ECO) 

6.000 horas (Normal)Correção de 
Keystone: 	Horizontal: 	•30 	+30 

	

06 Vertical: -30° +30Razão de contraste: Até 	8 	6.000,00 	48.000,00 
1S,000:lReprodução de cor :Até 1 bilhão 

de cores Geral: Temperatura de uso:5°C a 
35°CDimensães:302 x 82 x 237 
mmPeso:2,5 	Kg Segurança: 	Trava 

Kensington', Trava de segurança País de 
origem: Brasil Lente de projeção: Tipo: 

Foco (Manual)F-number:1.44Tamanho da 

tela:30" a 350 (0.88 m - 10.44 
m)Comprimento do foco:16,7 mm Razão 

de zoom:1 - 1.35 (Digital Zoom)Tampa da 
lente: Slide lens Shutter. Com  garantia 
mínima de 12 meses. 

Marca: Epson 

Fabricante: Epson 

1 Modelo: PowerLite 541+ 

Valor Total do lote 4: R$ 552.000,00 
- 	(Quinhentos e cinquenta e dois mil reais). 

Valor global da proposta (IT 03) + (LT 04): R$ 605.000,00 (Seiscentos e cinco mil reais). 

/ \JV 
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CONDIÇÕES GERAIS 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data marcada para a 

abertura de propostas. 

O prazo de pagamento desta proposta é de até 30 (trinta) dias após a apresçntaçào da Nota 

Fiscal e Fatura, devidamente atestada o recebimento por setor técni4o competente, 

comprovando o recebimento do objeto deste termo 
) 

Condições de entrega do objeto: até 10 (dez) dias corridos, contadortir da data do 

recebimento da nota de empenho, conforme Termo de Referência em anexo ao Edital. 

O prazo de garantia para o equipamento ofertados é de 12 (doze) meses on-site. 

Declaramos que os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem 

a ser ofertados por meio de lances estão incluidos todos os custos diretos e indiretos, 
PIN tributos incidentes, taxas de administração, produtos/materiais, embalagens, serviços, 

encargos sociais, trabalhistas, seguro, lucro, frete e outras despesas que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto da licitação. 

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira 

independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa NQ 2 de 16 de 

setembro de 2009 da SLTI/MP. 

Declaramos que recebemos os documentos, tomamos ciência e concordamos com todos os 

tens estabelecidos no Edital de licitação em epígrafe e cumprimos plenamente todos os 

requisitos de habilitação e exigências do Edital. 

Em, 07 de dezembro de 2018. 

PIN 
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MUNIcIPAl. DE 
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CARTA PROPOSTA 

À. 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de lloriionte/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO ti' 201$.11.20.1 .SRP 

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

Permanente, Matenal 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 (E, (com 

ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Te'mo de Referência. 

LOTE S- EXCLUSIVO M! !EPP  

ITEM  £SPWFICAÇAO MARCA UNID QUANT VR.UNIT 1 	VII. TOTAL 

BEBEDOURO 	GELÁGLIA: 	Com 	7 	sete) 	nlveis de 

temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente, 

tipo Coluna, 02 romeiras frontal, bandeja de água 

remov+rel, atóxico, fácil instalação, silencioso. 3,5 litros 

/ hora de água gelada, abertura automática do garrafão, 
alças laterais, Termostato frontal corri controle gradual 

de temperatura da água gelada entre S •C e 15C, (SMAtT(C UND 5 S 	S9&20 R$ 	4491,00 

Refrigeração 	por 	compressor. 	Baixo 	consumo 	de 

energia. Especificações técnicas: Dimensões aproximada 

AxbrP (mm) 10(15x315x315, Peso Liquido (kg) 12. Peso 

Bruto fkg)13,04, Vcltagem (V) 120. Com  vinte Quatro 

meses (2 anol. no minimo, de garantia contra vícios ou 

defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

BATEDEIRA: doméstica, com dois batedores, quatro 

velocidades 	+ 	pulsar. 	minimo 	01 	tigela 	altamente 

2 resistente com capacidade miniria de 3 litros, podendo MUNDIAL UND 5 11$ 	324,00 AS 	1,620,00 

ser usada como portátil ou com pedestal, "tema gira 

fácil, 220v 

FOGÃO DE USO DOMÉSTICO - 4 bocas, acendimento 

automático total, 	mesa inox sobreposta, bivolt, cor 

branco, 	alta 	durabilidade, 	auto-limpante, 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grade fixa no forno ESMALTEC UNO 5 S 	S6),20 RS 	4.311.00 

com 2 regulagens de altura, pés altos, Visor total na 

Porta do forno, botões removiveis, consumo A. utiliza 

gás GLP. 50 LITROS. Garantia dei? (doze) meses. 

lâb 
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TELEVISÃO: Aparelho de TV 32 	Especificações técnicas: 
Tela: LEO de Alta definição: 	ResoluçSo: 1366 pontos x 

768 linhas; Contraste: 9.000:1 (dlnhmico); Formato de 

Tela: 16:9 - (Wsdnaeen); Tamanho da Tela: 80 cm 

(diagonal v.sual aprowwnada). 32 pofladas; Entrada 

oaa PC. Entradas HOMI; Entrada Vídeo Componente; 

Entrada 5-Video; Entrada Video Composto; Voltagem 

Brvolt 110 1220 v;  Ângulo de vs3o: 178 9 ; Áud.ø: 31 

4 Canais; Sensor de Luz: apite do nível de brilho da IG UNO 10 RS 	i:o.cc R$ 	17 100.00 

imagem de acordo com a luz ambiente; 0W; preparado 

para recepção do sinal digital em alta detsniç5o adotado 

no Brasil, com ouso do receptor e/ou conversor do sinal 

digital DIV externo; Saldas: para fone de ouvido e para 

áudio; Acessórios: Cabo de conexão de áudlo/vídeo 

Incha FICA x 3), cabo de al'mentaç.%o áudio, video e 

HDMI 	Controle remoto. Pilhas tipo AA; Com garantia 

minima de 12 (doze) meses 

VALOR TOTAL DO LOTE 3 1 R$ 	21.125,20 
vinte e oito mil, &tocentos e vMWe cinco mis e 

vinte centavos  

wMA PAR1)OPAÇÃQ_  
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UMO QUAHT VR.UNfT VR. TOTAL 

MICRO COMPUTADOR: plac, ràp onooa'd sØrnj'ede}, 

processador minlmo core IS 650 320ghz 4mb. hd 1 Tb 

sata 2, memória 4gb ddr 3 ou superior, 	gabinete ATX 

de 4 baias com fonte, gravadora de OVO sata, drive 
(INOVO 

/ 
UNO IS R$ 4 gÓR,ÜÚ R$ 	/4520,00 

leitor de cartão. mouse óptico USO. teclado USO. Com  
garantia minima de 12 meses. 

- MONITOR: Tela em LEO. de no minlrno 20.5 polegadas 
15 , 2 AOC UND RS 	862,20 R$ 	12.933,00 

Com taranha minima de 12 meses. 1 

Li 
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NOTEBOOK: Tela LED HD de 15,6 antireflexo, Sistema 

operacional: Windows 10 Pro de 64 bits em Português 

(Brasil). Processador: Intel Core i5-BiSOU, cache: 6 MB. 

chlpset: HMSS g140 (montevina), Disco rígido de 1 TB 

SATA, memória RAM: 4gb, 2400 MHZ, drlves: supermulti 

8w dvd .- r/rw com tecnologia lightscrible e suporte para 

camada dupla tamanho da tela: 14, rede: 101100, som: 

alto-falantes 	integrados; 	altec 	lansing, 	wirelles: 	sim, 

bluetootn:sim, teclado: funcionalidade de 101 teclas 

padrão ABNT2 compatível com windows hp; cllckpad 

3 com botão de liga/desliga, mouse: touchpad com botão SAMSUNG UNO 12 R$ 4.589,79 R$ 	56.277.48 

liga/desliga integrado e suporte a pad de rolagem de 2 

direções. alimentação (tipo de bateria): adaptador ac de 

90 w; bateria de ion de lítio de 6 células 47 whr, 

.-.onexes: 3 usb 2.0; 1 hdmi; 1 vaga (IS-pin); 1 rj- 45 

(lan); 1 salda para tones de ouvido; 1 entrada para 

microfone, voltagem: bivolt, dimensões aproximado do 

produto (cm) - axixp 3 .15 "3,65x34x23cm, peso kw. 

aproximado do produto (Kg) 2,2Kg. Com  12 meses (1 

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

de fabricação. Certificado pelo INM(TRO. 

- ESTABILIZADOR: Bivolt - Tensão de Entrada - 115v1220 - 
Tensão de Saída' 115v - Potência mínima - 1000va/w 

Chave liga-desliga - mínimo de 4 tomadas elétricas 

nova norma - Entrada e saída Isoladas galvanicamente 

Corrente nominal: Para 115v- 2,61A e 220V' 1,36A . UNO 12 R 	45900 550800 
Fusível: Para 115V' Sa e 220V - 3A -Tempo de resposta: 

6 semiciclos - Indicador luminoso de rede (verde) /carga 

alta (vermelho) 	Gabinete plástico com policarbonato 

na cor preta, super resistente. Com  garantia mínima de 

12 (doze) meses. 

o 

es 

IZVV 



a 

a 

WOe*U 	Moa $Mn/S'Mo. 1 4 IVA • ,..',., 	-- a.* A4.IOSMIL\ P.aeo e. Pel,.,.. t G..erc,...,rai, 

I.ç»ttl. 0ti' 	,4da Caa..,St ,.t'tçt.n.adee. —, 

,fl...l de 	A'& 0n.r I.d3 de tnj. a IZrJIJOV&L S.oa. tbÇOIM' 

de 1i.di e. IXflJJO viC S.ot. caq '..Mflo .,iA... de 'o '.'iq - 
Ne (C#ea13 I#o.,SMv. ça..r • SI.... r.,.7 P. te,- e. 

'flcuO, %Sd&5 	lO i Ia..wd(lede.o.iwe.,t 1% PeIW i.eV 

e.344..... de 	d 	de 	e) 	 1de CFW4. ar) o 2)4! I'olte- 

ç 
" 	«' ' 	li 	4tei 	hV 	P 	eJ* .ddqtn e. 4tO.0 
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APARELHO 	PROJETOR 	MULTIMIDIA: 	características 

rnin,mas. brilho 	3000 ansi lumens resolução nativa - 
'vga 800x600 	suporte mínimo de 12804024 taxa de 

contraste- 2000:1 sistema de cores - ntsc, ntsc 4.43, pai, 

pal-m, pai n, pai 60, secam compatível: edtv 480p. sdtv 

4801, hdrv 576p, 5761. 720p. 10801 suporta formato de 

tela normal de 4:3 ou widescreen de 16:9 Limpada 	180 

o w uhp 14000 horas modo normal - 2500 ansi lumens / EPSON UNO 8 AS 	2 RS 	23 904.00 

5000 horas modo econômico 	2000 ansi lumens 

distância de projeçào- 1.19 mts i 12.1 mts tamanho da 

leia - 28' a 300 °  - diagonal zoom óptico - 1.1:1 vertical 

keystone 	correç5o 	ai- 	402 	ajuste 	de 	distorção 

trapezoldal (keystone) automátIco menu na tela em 

multi-idiomas Inclusive português. Com  garantia mínima 

de 12 meses 

— VALOR TOTAL DO LOTE 4 	P$ 216.3424$ 
dinentos e dezesseis mil, trezentos e quarenta e 

dois reais e quarenta o oito centavos 

LOTES - COTA ExclusivO ME E EPP  

ESPECInCACÃO MANCA WIlD QUANT vg.usrr a TOTAL 

MICRO COMPUTADOR: placa mie onboard (som/redes, 

processador minimo core '5650 3.208hz 4mb, hd 1 Tb 

sala 2, memória 4gb ddr 3 ou superior, 	gabinete ATX 

de 4 baias com fonte, gravadora de OVO sata, drive 
LCNCVO tIND 5 RS 4.969,00 R$ 	24.840,00 

leitor de cartão, mouse óptico USB. teclado USB. Com  
garantia mínima de 12 meses. 

/ 
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- 1140(10 educativo medindo 24arZ40xemm. acompanha - IKW-1 

rsão peças de encaixe para a conve 	das 24 horas, com 

possibilidade de manipulaçlo. acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
UND az aS 	73.91 AS 

de 	papelão 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada, DIVERTIDOS 
886,92 

Confeccionado 	em 	MDF. 	Produto 	certificado 	pelo 

Sequência lógica vida produto contendo 16 peças em 

46 MOF, Impressas em policromia, cada peça medindo CARW UND 17 R$ 	31,63 aS 	537,71 

75x75x2,Smm. Acondicionadas em caixa de madeira. 

Sequênda lógicas profissões produto contendo 	16 
CARW - "T" s 	31,63 AS 	537,71 

peças emMDí.  - 

Cones 	Marcador 	Multi-funçie 	. 	 Tráfego 
UMAR L4D 12 734 R$ 	95.28 

Segurança/Futebol/BasebalI. Prática Agilidade. 23 em, 

VALOR TOTAL DO LOTE 22 R 	74.387,03 
setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete 

reais e três Centavos 

IUM MILHÁO, DUZENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS 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 estio inclu(das as despesas incidentes sobre o fornecimento 

referente atributos, encargos sociais e demais ônus atinentes á execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está 
em conformidade comas exigências do instrumento convocatório (editali 
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