
IMPRESSORA: laser  
monocromático de pequeno PÁ 	iI 

porte Resolução mínimo de 600 
x 600 dpi: Velocidade de 
impressão de pelo menos 15 
ppm em modo carta; Saída do 
primeiro página, no máximo, lO 
segundos; Memória RAM de no 
mínimo 2 MB; Processador com 
clock de no mínimo150 MHz 
Ciclo mensal de trabalho de no 
mínimo 5.000 páginas; Bandeja 
de entrada de no mínimo] 50 
folhas e de saída de no 
mínimo30 folhas; Conectividade 
por porto USB 2.0 de alta 
velocidade; Fornecimento de 
cabo  IJSB 2.0 de alta 15 PANTUM / ELGIN 1.088,57 16.32855 

velocidade e cabo de torça: Bi- 
volt; Drivers em português para 
o ambiente MS-Windows XP, MS- 
Windows 200012003 
(Professional, Server. Advanced 
Server) e para Linux. 
preferencialmente, em 
português, todos com suporte 
a compartilhamento em rede: 
Manual(ais) de instalação. 
Configuração e operação do 
equipamento em português: O 

'..<. equipamento deverá vir 
acompanhado de consumível 
(toner) de fábrica: Com 
garantia mínimo de 12 meses. 

SCANNER: de mesa alimentador 
automático de documentos 
com capacidade para 50 
folhas, A4 e Ofício, colorido. 
duplex (frente e verso), 

2 resolução de óooclpi, 5 EPSON 3.763.99 18.819,95 

velocidade de 25ppm / 50ipm, 
diário de 4.000 

digitalizações. Garantia mínima L
ciclo 

de 12 (doze) meses. 

__________________________ _______ 	 VALOR DO LOTE 35.100t 
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Lote 8 

VALOR 	VALOR 
Rem ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 	 QUANI. 	MARCA 	

UNÁRIO R$ 	TOTAL R$ 

CAIXA DE SOM CAIXA 
ACÚSTICA: profissional 500w 
com 2 vias de reprodução 

1 	eletroacústica - sistema 	1 	 $ 	CICLO 1 RON 	1 	3.081,00 	I5.405,00 

acústico de 2 vias, canal para 	 i 
phones. mixer utilização: 	 1 

F,Á 
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- impedàncio. Polaridade: iF 6 
Pressão positiva no diafragma i 
produz lensão negativo no pino 1 
2, em relação ao pino 3. 
Conector: XLR macho 
profissional de 3 pinos. 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 39.590,83 

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 O(dem de 

Compra/Fornecimento, conforme item 11.2 do edital. 

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias, conforme estabele ci  o 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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À Prrvaeira do 
Prefeitura Municipal de Hoflzonte/CR 
flj udo .%funkipaI de Assistência Social 
Prrpõo Fietrónico fl. °  2018. 11.20.2 - SRI' 
Abertura das Cortas Propostas: o7de Deze,ubrode aoz8ds ,ohooniin (livrório de Bras(lia) 
Sessào de Disputo de Lances: o7de A'wmbrode 2018 às nhoon.ín (1lotá rio de 8rusilia) 

6cfl- 
" PÁGINA 

Objeta: Aquisição de Moleriul Permanente, Material de Consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos e Materiais Esportivo., trinados às oficinas e 
atividades realizadas pelos Pnwjranto.s. Projetos e Serviços, dese,,uolcidos pelo tinido Municipal de Assistência Social do Município de Itoruonte (t. 
(com ampla parncipaçào e ~as exchstvos a ME e EPP), conforme npeciJicnçtin confldas no Termo de Refrrénnn 

Proposta de Pflrço 

ftEOQURO GELAGUA: Com 7 (sete) níveis 
peraivra, ecolo9iconienle corrtto, gás 
uente. tipo CO1LJW. 02 torneirw foi, 

ideja de água r.rraiuel. atávico. fi  
ralação, nknc,aso. 3$ litros / hora de á1 
uda, oberruru aun,môtico do qurvvifto. ai  

7rniostato frontal caril criar role grnd 
temperatura da água aviado entre 5-C , ti 
Ç-igei'ação por con,pn-aor. Baju, a'naano 
ria. Eqw6caçaes técnicas : Pimens 
v.ximocia AÂLyJ' (mui) 100513 r$1325. F 

sido (*9) 22. iWo Bruto (kg)13,04 Voltagem 
Com vinte ljffiTtTo meles (2 avia), no mmii 

ires mil. 
.StvttflbÃ.e S 	 quiinbii e 

&rnoltec 	5 1 UNO R$ t6a n e nw R$ 	3.W40 tua e 
e do.5 eeiiiwn 	 exeu e senenla 

ctulavoe 

)EIRA: dorn~ mu, dois batedora., 
velocidades + pulsar, mínimo ai tigela 

csntoeeinquenfa icEm 	virose 

nu n-sis Pente com capacidade mínimo de .,i Enlania s IIND R$ 	1.S3 
• dois raja ,eurrai e quan 

pv4enS ser usada «VaIO poflálil os, coo, cs'tata 
rategvMie 

te,.tuvi. 
sistema 9.'ro.Øcit. 2200. 

) DE USO DOMI'SITCV - 	4 IMCOS. 

mmc" 	automálin, 	total, 	a_ia 	irsox 
asia, lü,.olt. cor bronco, alta durabilidade. 
mopa'itr tampa a, vidro temperado sem ,eisccntu,e  

Grade fixo 	no forno com ri E-unateç UNO lIS 	66300 ieswrn. 1v4. R$ 	3,315~ FYN,1to., 

gens de altura. p. 	altos. ti.mir raial no 'Vais Ç,.i.i 	reais 

ia forno, bottn 	osdpen. c,'nsumo A. 
gás CL?. 50 WRO& Garantiu *12 (doze) 

Li 

2 

3 

( 
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ROTM DOR u'in'kss - Protocolos de Rede 1p04. 
rIR?. IV!'. VI»'. 1CM?. DIEC/' (Vens .%TP ('Ii.nz 
IWS 	C&ni 	t)PNS 	Cteni 	SMTP 	Client 
PPP"Et'PnPIJ.Tr) - Insnre. de Rede 4  pofl 
l.4X 10/200 base- 1W Fasi EMernez 2 porta JAN 
ia/avo b~-7W flssi Ethernet Rede sem fio Soa.,, - &quni'iç,, u'ãrelen WEP/WPA/WPA2  

enptogiuflo paro rede sem fio / baldo WPS . CO%t)tC iT 	 e .h.M&-ts 

32 
V.teMkele de até 30,0 Mb1n - ROdàOJreqWICÓO de M~ 25 LWI) R$ 	

9,9.5 
ai.nloenanl R$ 	2 2ZLt5 .flmiu e 

aperoçõo 	2.4 Gil: - Ana firvudls ativo paro 
Jotn. e ,clenta 

n'w,'crnnn", 
proteção SP! e NAT 	FW.O, tt'DS e WUSeAP 
;niri, rrpetiç.3i. e ..:ilplioçaa, de siiiol -Suporte 
tecnologias tJPhp. DIWS E WPS - ?bdnks.- Soa .i 
ii, $oa.a lg $02. :th $023 So2ju - Eneevia: 
enleado 30012*) %' .4C. 32/60 li: - Voltagem 
Rwoii. Com  qorovita mínima de :2 (dose) nwses. 

SWTrCH 	Gigabit 	Ethernet 	:6 Fbrtas Auto dwrntc.r q,ann do., 	J. ,vntoe 
is MD1/MDIXBILVOLT. Co. gonintw minhna & ju fl, iink Vi VNI) tU 	215.00 'uiee n,nrnh, fl 	2.159,00 r,nquu'oto e nor 

(iloir) meses. centavos 

7TflADO: poro mwroeoniputador PC. cor prrfO. 

pkidSn A8.',7-2. n'pintar padrtln ueb. com  terias 1 'n'e 	otft, Frui. .1,1, cinco iyais 

14 de )niçóo na pançflo .¼nrizontoi. ram no mínimo Goldentrch 3$ UNI) 8$ 	28.fl e setenta e teSa 8$ 	1 430SC$ e c1n45.eniae 
te)7 teclas. rampri.nenlo do cubo l^ poro cnvo. cvwn ee.se.os 

sisitmo openinonul wü..Mws - 	Valor Global d» 1.aie 6: 8$ 	75.306.60 

sefrnw e Cinco mil. tresratCSe Seu Fetais t £C1.WnUS etnAjviss 

a 

1.14PR1*RA: laju-r rnonocn,inótieo & pequeno 
porte Rnohi$o rntnimo de 600 5 600 dpi: 

kc,.kak de impnu4o de pelo menos (5 pptn em 
modo meto; Salda da pnme,ru página. no 

'o segun4n. bIe,n,na RAM de no 
mtniitn ,  MB: ,Prvcrssador n'o: cloe+ de no 
inlniind&)% 

I
f/ flclo iiarnwl de trabalho de no 

mlnjno sono pogina'c,- &mcteja de .-nnda de no 
mjnisk() Mha. e de saido de na min:rr,ojo 

Dirr74mtrn'.de por perto t5J :0 * alta 
L'eh*HIeidt: Pon,cciottnfO dc cabo CNn 2.0 de alt., 
peie-iclade e cubo de força; Bi-unli; Privers em 
portuguh para o omlti.-ntc MS-Windows XP. .U$-
Windo..i 000/2on3 (Pflfi,s,onaL Se,,.?. 
4dvancnl Sen.rr) e pano Unia. 
preferrne,ahnenrr. em po.tuputs. tidas ca,,. 
suporte e, conipartilhonient., cm nje; M,,nual(oIjeJ 
de Innfc,la.õo. cn,ifiyumçsin e operação do 
eglflpooiento cai portugat; O equaparr.ento 
dewni ,,r 0coo.pon4o4 dc ansnimai4 (tine) de 
fábrica. fim Garontia mintam de 22 meses. 

4..,N i 
oitot,ntin eiinee 1 dose 'nu, 

Brothrr 	i5 	 R$ 	822,80 ed,nsrrojse 1 8$ 	22.142.00! q,sarentuedo.s 
.nteilM tenhais' 

dc neto aho,entodare,utoniótica de! 	 1 	1 	1 	 1 	 1 
donanenna com copenculode paro .ÇOMS, .44 e1 	 1 	1 	1 lrtmuleq,anse 1 1Oflc,o. colorido, duplei (fren te e Lt rW), rtsohtçaa s~ 5 	7W!) j R$ soaRa 1 '''"° 8$ 	3502%0O 

' idt& 
lpi,velociviode de 2pm / ,Çoãpm, cicio1 	

1 	— 

1
diário 	000 diq,tabaçãts- 	 n" 	

1 	 1 de 12  

reaL. 
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Bolo de ?lond.bol: bola de handebol, uois,ex. trezentos. irls mi 
pa4ln10 oficial. Moiitada, Peso: 320 / 350 

,,, *9 ctctu e u.ecwnan e 
QrYflness. Cjrcunfen'ncja: $4 ~~ Cd,,ioro 374,26 

reg ri.?. e 
R5 	.5 742.60 q'nrvnlu e 

de Mies com nuojo substitulvel. libra grip. Leis «nÍinn 
e 

(rflloLfle 

Rede 	de 	voleibol' 	oficisl 	da 	confS,raçdo , 	», 
brasileira à voleibol (cbv): mSiOdO 95021.00m; ds..ento, 

.jui,it,enwi e 
4 riu de polipropileno de 2n,n,; molho de ,oxi 0cm; Pbnpul 'o LIND 11$ 	259.95 000uenro e nos, 250950 nosw'iio e IOLC 

oasbon.ento em lona J0O% alqadã,, dobloda; com 
'Vais e notwntu e 

'ecos e cnqiri.'a 
dwuftu&ras de largura 5cm. 

n. 

'flui,. dvfiaehol ' solfa qfic*it a,,,, base, em tubo 
co' aço carbono c/3 poL cl req.szdro em tubo de ct.co ind. 09.w.Ic e nose 

$ o, -. Branco orar. .w dime,u.es * jm x vn. 
FOngul No UM) *9 5.gs,,00 wnieoe e *9 	591400.00 nula. 	i½eran. 

incluso lan par sk rrde fio enm. 
recui reais 

- Velar Global do lote 20: 19 	i'p4t4,90 
setenta e ,w mil, setecentos e oitenta e quatro reais. .,..nta centavos 

Valor Global da Proposto: 	 RI 740.905.90 1 
setecentos e quarenta mit novecentos e cinco reais e ~vento centavos 

Nesta oportunidade. temos o declarar, sob as penas da lei, que assumimos inteira responsabilidade pela entrego dos produtos, e que serão executados 
conforme exigência edilalkia e contratual, e que serão entrr9ues no ro de 'o (dei) dias, a contar da ,lsrta da rec*tbi,nento da Ordem de 
Compro/Forneci me,Uo. no local definido pela órcjâo solicitante. 

Sena oportunidade, tensos a declarar, sob as penas da lei, que em nonas preços já estão inclusas todos a' tributos. encargos trabalhistas. 
prevideneiáru.s,,scais e comerciais, taxas.fretes, seguras, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre ofornecimento 
licitado, inclusive a ,narqem de lucro. 

i)rdaração para todos a.'. fins de direito, que cumprimos plenamente as rtquuitas de l.obihtaç& 'que sua Carta Propano está em confrrmódade cam 
as tZ*flnÔOi 45 irtSffl,TflentO comoeotgSr,s, (editou 

Validade da Proposto: Corta Proposto ào ,'nfe nona tu (sesn'.,t,,) dias. 

06 de Dnemõro de tosa. 

s 
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CARTA PROPOSTA 

À. 

Pregoeira da Prefeitura Munldpal de Horizonte/C.. 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 2018.11.20.1 - SRP 

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

Permanente, Material de consumo. Utensílios. Brinquedos Educativos e Matenas, destinados às oficinas e atividades realizadas 

pelos Programas. Projetos e Servços, desenvolvidos pelo fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte-CE. (com 

ampla part.cipaçlo e colas exclusivas k ME e LPPI, conforme especificações contidas no Termo de Roferõncia, 

tOfl 1 . flO.U$IVO ME E EPP  

IUM ESPECJFIÇACÃO MARCA UNID QUANI VR.UNIT VR. TOTAL 

BEBEDOURO 	GELÁGUA: 	Com 	7 	sete) 	níveis de 

temperatura, ecologicamente correto. gás não poluente, 

tipo Coluna. 02 	torneiras frontal, 	bandeja de agua 

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

/ hora de água gelada, abertura automática do garrafão. 

alças laterais, Termostato frontal com controle gradual 

de temperatura da agua gelada entre S'C e 15'C, ESMALT(C LJND 5 R$ 	898.70 RS 	4.491.00 

Refr,geraçáo 	por 	compressor. 	Baixo 	consumo 	de 

energia. Especificações técnicas: Dimensões aproximada 

AxLxP mm) 1005x315x315. Peso Líquido (kg) 12, Peso 

Bruto (lcg)13.04, Voltagem (V) 220. Com  vwne quatro 

meses 12 ano), no minimo, de garantia contra vícios ou 

defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

BATEDEIRA: domêstica, com dois batedores, quatro 

velocidades 	• 	pulsar, 	mínimo 	01 	tigela 	altamente 

2 resistente com capacidade mínima de 3 litros, podendo MUNDIAL UND 5 R& 	324,00 R$ 	1.620,00 

ser usada como po'tAtil ou com pedestal, sistema gira 

fácil. 120v. 

FOGÃO 0€ USO DOMESTICO - 4 bocas, acendimento 

automático 	total, 	mesa 	moI 	sobreposta, 	bivolt, 	cor 

branco, alta 	durabilidade, 	auto-limpante. 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grade fixa no forno ESMALT€C UNO 5 P5 	862.20 R$ 	4.311,00 

com 7 regulagens de altura. pés altos, Visor total na 

porta do torno, botões removíveis, consumo A. utiliza 

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

fk) 
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rTEM E$PEC*ICAÇAO MARCA UNID QUANT VLUNIT VR. TOTAL 

CAaA De SOU CAiXA ACOSflC& p.9.wr.I W, w con 1 .4.. de 
rfleod4lo elfltouatIca 	sistema actigico d 	2 vias. canal para 

pi%ofiel. 'na' utiIiz.çJo IMÇM5CaI0 nutrium £ r'nitcoq.nbs de? 

ca,a., de entradas te.ndo 6 a'ts etpeclFcos coa. 12 letradas • 
canal e.J.ta( co.n ilesos #fla,  Pa'a ~~ tino dclii pia,.. 

CCf (0000* 

 

110500 ~ enteada 	para Pes Swe Ou Pa.b 'agro 

cartio Mi olá SDHC, elrav*s de adapi.do USB. com  entradas eipeclfcas 

para 2 utarn 2 vollo. 2 cavaojinl'o. 1 teclados 2 ,ama4r, e rhytivu. 

na,cPese - baseia .4t'S'k.. 4 ea.c~ cOa.Ct&*S de tOIcadal 

pata $gs PIO IRS Mca m.crotor.s com no 	rnluolon. sem f.o 

wlreleu) 	- 	desbalrcndos 	055 	balanceados, 	cbm 	co.wellk 

autom.11camesnIe. 	1 estiada especlf tI pata sasati rwrldo. pelo 

STEJLO 053$TA& PtAYIft tcom wnue re.oto com eteda USI pan 

2 flNDte.ape'aMICNOCAITÂOSÁ)OVSOIIC,atiestdeS.ptados OATRFI UNO 5 R$ 2.431,62 R$ 	12158.10 
USA. 3 entradas otp.rí'cas pata: Ii UM 	plars de CO / MO / OVD/ 
MU.RAV / ..deok, / PC OUTOP siida de tt de 'Mina de Lido de 

mÉCrocar*itador. )a$a50oSns - pan PC 	LAPTO./N(TIO0 

ICT$OØ( 'AO 1 TA$I 1 T% EM GERAL 3a 1. 50 &n, . pa. - pod / cal 

SWARUáPPOtI( / MP3 	MP4 MPS 	salda R SItIn para 

io'oii:açao es, lierpo, canal .Inil.., coas processado. dflal 'lemo de 

.fe'to, e. li-lO, SIMULATIO kV*IS OU O€tAV.  1 aMo-faLante dt fatia 

n1ere pan anSa aos/nado. lPdr.dftvst.5. pcsoel#t'.co. cô 

paatilha c.m$rr.ca de 0,40 de msõbio e dillrNm. de polic.mbcvnelo o 

'dtro pauIvoOMi.em'sb.s IXÂXP em (n) tem embalagem- 1. 50.6 X A- 

72,4 X P • & 	13.9 X Pe 3j1.210.130 	ti / Peso 21.50 ts Coa. Oc:a 
netas (1 aao).  'o rnSgc.  de Rearme coe', na os. nededo, ne 

laa.icaçlo Cemtitcado pelo lkMflO 

/ 
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KIT MICROFONE: de mo Duplo Sem Fio digital - bali 

~sumo, recepçlo de alta sensib.iidade_ cOmpressor 

Irequênc.a rnÕveis, circuito de expansão. circuil 

'imitado, de imagem de frequência, circuito de análit 

múltipla de silêncio e ruído, circuito de diversidade 

recepçao da antena, circuito supressor do ruido, c*cu 

Se diversidade de recepçlo da antena/ circuil 

supressor do ruído de chaveamento. circuito 

'everberaçio resistente. funções elétricas, tecnologia 

controle sintetizado PIL com 4$ canais til 

ielecionhveis, faixa de frequência UIIF: 460 . 970 MH 

tela de informações em LCD, duplo circuito de operaç 

Se atenuação (Squelch) de ruidosjcapiolas unid.recion 

do tipo dirsSmico, antena, a disfincia operacional a' 

100 m no máximo, conector embutido de entrada/said 

sensibilidade RF: .105 dBm(S/N .12 da), saida de energ 

RF 10 mW, imped3rscia (body-pack) entrada: IMO 

'mpedbncia (receptor): 500 (nível da antena) 130 (nív 

do microfone), Especificações Físicas - Dimensi 

aproximada Body-pack:$3 x 67 x 25 mm, Microfone: 

50 x 50 mm, Receptor: 220 x 150 i 41mm. 

Transmissores (MicrofonesJ Receptor com 2 antenas. 

Cachimbo para microfone, 1 Fonte Autovolt. 1 Cabo, 

Pilhas AA Com 12 meses (1 ano), no minimo, 

garantia contra vicios ou defeitos de fabricaçlo. 

VOCAL 

90 
UND 1 	6 	1 	b].82 1 R$ 	9718.9? 

ai 

Resposta de Frequência: 50 Hz a 15 khz Padrio Polar 

Unidirecional (Cardióide), simétrico em relação ao eixo 

do microfone e captação uniforme de frequências. 

Sensibil dade @ 1kHz. tensio de circuito aberto .545 

dBVIPA 1.RSmV), 1 Pascal 94d6 SPL Impedância 150 

3 Ohms (310 Ohms reais) para conexão em entradas de 

baixa irnpedAncia. Polaridade: Pressão positiva nc 

diafragma produz tensio negativa no pino 2, em relaçio 

ao pino 3. Conector: XLR macho profissional de 3 pinos. 

Corpo: Cinza escuro em metal diecast resistente cor,' 

globo em metal e filtro anti-pop embutido. GARANTIA 

KADOSEI UNO 1 	5 	1 ii$ 	119.82 1 R$ 	899.10 

ii 

LOTE 9- EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM caciuçÃo 1 	MARCA UNID (*JAHT VR.2R4T 1 	VIL TOTAL 

ARMÁRIO: em aço, com 07 (duasi portas, 04 (quatro) 

1 prateleiras, 	com 	fechadura, 	cor 	cinza, 	dimensões DM MOVE 15 UNO 20 lC. 	1582.20 R$ 	31644.00 

mínima a 195 xl 90 x p45 cm. 

3 
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P.40 - RelógIo educativo medindo llOxldoxbmm, acompanha ser 
peças de encaixe para a conversão das 24 horas, com 

Possibilidade de manipulação, acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
UNO 12 73,91 R$ 	R86,92 

de 	papelão 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 

Confeccionado 	em 	MOE. 	Produto 	certificado 	pelo 

Sequência lóØca vida produto contendo 16 peças em 

46 MDÍ, impressas em policromia, cada peça medindo CARIL) UNO 17 RS 	31,64 R5 	537.71 

75x75x2,Smm Acondicionadas em caixa de madeira. 

Sequência lógicas profissões produto contendo 	16 
CARLI) UNO 17 q$ 	3:.l R$ 	517.71 - peças em MOE. 

Cones 	Marcador 	Muftl'função 	- 	Tráfego 
48 CEVAR l;ND 17 '.5 R5 	9528 

Segurança/Futebo/Baseball. Prática Agilidade, 23 cm 1 VALOR TOTAL DO LOTE 22 R$ 	74.387,03 
setenta e quatro mil, trezentos e oitenta * sete 

reais e três centavos 

1 UM MILHÃO, DUZENTOS E QUINZL MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS 

Prazo de entrega: Maxirro 10 d'as a tentar 00 recebimento da order de compra. 

Validade: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos, para todos os fins de direito. Que nos preços ofertados estão inciuldas as despesas incidentes sobre o foaeclmento 

referente atributos. encargos sociais e demais Anus atinentes 3 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 ewflncias do instrumento convocatório (etal) 

/ 
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CARTA PROPOSTA 
PAGINA 

à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 

LPGÂOTRÕffQ: 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 

1 	VALOR 	1 	VALOR 
MARCA 

UNrTARIO R$ 1 TOTAL R$ 
Iteni 1 ESPECJFICAÇAO DO OBJETO 

	
QUANT 

[ti 

BEBEDOURO GELAGUA: Com 7 
(sete) níveis de temperatura, 
ecologicamente correto, gás 
não poluente, tipo Coluna. 02 
torneiras frontal, bandeja de 
água removível, atóxico, fácil 
instalação, silenciosa. 3.5 litros / 
hora de água gelada, abertura 
automática do garrafão, alças 
laterais, Termostato frontal com 
controle gradual de 
temperatura da água gelada 
entre 5°C e 15°C. Refrigeração 
por compressor, Baixo consumo 
de energia. Especificações 
técnicas: Dimensões 
aproximada AXLXP (mm) 
1005x315x315. 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 
INME1'RO. 

BATEDEIRA: doméstica, com do 
batedores, quatro velocidades 
+ pulsar, mínimo 0] tigela 

2 	altamente resistente com 
capacidade mínima de 3 litros, 
podendo ser usada como 



4 % 

NA 

1 

1, 

IMPRESSORA: laser 
monocromático de pequeno 
porte Resolução mínima de 600 
x 600 dpi; Velocidade de 
impressão de pelo menos 15 
ppm em modo carta: Soído da 
primeira pógina, no máximo, 10 
segundos: Memória RAM de no 
mínimo 2 MB: Processador com 
clock de no mínimo 150 MHz; 
Ciclo mensal de trabalho de no 
mínimo 5.000 páginas: Bandeja 
de entrada de no mínimo 150 
folhos e de saída de no 
mínimo30 folhos; Conectividade 
por podo 058 2.0 de alta 
velocidade; Fornecimento de 
cabo USB 2.0 de alta 15 PANTUM / ELGIN 1.088.57 16.328.55 

velocidade e cabo de força; Bi- 
volt; Drivers em português paro 
o ambiente MS-Windows XP, MS- 
Windows 200012003 
(Professional, Server, Advonced 
Server) e paro Linux, 
preferencialmente, em 
português, todos com suporte 
a comparlilhamento em rede; 
Manual(ais) de instalação, 
configuração e operação do 
equipamento em português; O 
equipamento deverá vir 
acompanhado de consumível 
(toner) de fábrica; Com 
garantia mínima de 12 meses. 

SCANNER: de mesa olimentador 
automático de documentos 
com capacidade paro 50 
folhas, Ã4 e Ofício, colorido, 
duplex (frente e verso), 

2 resolução de 6,OOdpi 5 	EPSON 	3.763,99 18.819,9$ 

velocidade de 25ppm / 50ipm, 
ciclo diário de 4.000 
digitalizaçôes. Garantia mínima 
de 12 (doze) meses. 

VALOR DO LOTE 35.148,50 

LoteS: 

Item ESPECIFICAÇÃO DO ~TO QUANT. 	MARCA 
VALOR 	VALOR 

UNITÁRIO R$ 	TOTAL R$ 

CAIXA DE SOM CAIXA 
ACÚSTICA: profissional 500w 1 
com 2 vias de reprodução j 

1 eletroacústica - sistema / 1 	CICLOTRON 3.081,00 15.405,00 

acústico de 2 vias, canal para / 
phones. mixer utilização: 
amplificação multiuso &  

í 	\_1~~ 
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ti' 

multiconexões de 7 canais de 
entradas: sendo 6 canais 

2 oO 

- CII 

F' 
rA 

específicos com 12 entradas e 1 4. 

canal auxiliar com efeitos 
digitais para microfones, sfereo 
digital player - com controle 
remoto - com entrada USB. para 
Pen drive ou para micro cartão 
SI) ou SDHC, através de 
adaptador USB, com entradas 
especificas para 2 guitarra. 2 
violão .2 cavaquinho. 2 
teclados. 2 samplers e rhythm 
manchine - bateria eletrônica. 4 
microfones, conectores de 
entradas para plugs PIO TRS 
para microfones com fio e 
microfone sem fio (wireless) - 

desbalanceados ou 
balanceados, com conversão 
automaticamente, 1 entrcida 
especifica para sinais emitidos 
pelo STEREO DIGITAL PLAYER 
(com controle remoto), com 
entrada 058 para PEN DRIVE ou 
para MICRO CARTÃO Si) OU 
SDFIC, através de adaptador 
056.3 entradas especificas 
para: Ia LINE - players de CD , 1 
MD / DVD / BLU-RAY / videoke / 
PC - DEKTOP - saída de players 
de linha de óudio de 
microcomputador. 2a 8o50 
ohms- para PC - LAPTOP / 
NEBOOK / NOTBOOK IPAD E 
TABLETS EM GERAL. 3a 8 a 50 
ohms - par - ipod / cdl Phone / 
SMARTHPHONEJ MP3, MP4. MPS. 
saída R SEND para sonorização 
em siereo, canal auxiliar com 
processador digital interno de 
efeitos de EU-10, SIMULATED 
REVERS OU DELAY. 1 alio-falante 
de faixa estendida para médios- 
altos/agudos (himid/high), 
piezoelétrico, com pastilha 
cerâmica de óxido de nióbio e 
diafragma de policarbonato e 
fdtro passiv9 Dimensões LXAXP 
em cm) sem embalagem: 1= 
50.6XA=72.4XP=A=73.9XP= 
33,2 (0,130 m3) / Peso: 21,50 Kg. 
Com Doze meses (1 ano), no 
mínimo, de garantia contra 
vícios ou defeitos de 	/ 

fabricação. Certificado pelo 
INMETRO. 

a 1KIT MICROFONE: de mão Duplo 6 STANER 3.094,73 	18.568,38_ 

í 	~J~ 
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1 4°C; Sem Fio digital baixo consumo. fr 	ÁGlNA 
recepção de alto sensibilidade, 
compressor de frequência 
móveis, circuito de expansão, 
circuito limitodor de imagem de 
frequência. circuito de análise 
múltiplo de silêncio e ruído, 
circuito de diversidade de 
recepção do antena, circuito 
supressor do ruído. circuito de 
diversidade de recepção da 
antena, circuito supressor do 
ruído de chaveamenfo, circuito 
de reverberacão resistente, 
funções elétricas, tecnologia de 
controle sintetizado PILI. com  48 
canais UHF seleclonáveis, faixa 
de frequência UHF: 460-970 
MHz, tela de informações em 
LCD, duplo circuito de 
operação de atenuação 
(Squelch) de ruídos, cápsulas 
unidirecional do tipo dinõmico. 
antena, a distância operacional 
até 100 m no máximo, conector 
embutido de entrada/saída, 
sensibilidade RE: -105 dBm(s/N - 

12 dB). saído de energia RF: 10 
mW, impedância (body-pack) 
entrada: 1 MO. impedância 
(receptor): 500 (nível da 
antena) 130 (nível do 
microfone). Especificações 
Físicas - Dimensões apro,dmada: 
Body-pack:83 x 67 x 25 mm. 
Microfone: 50 x 50 x 50 mm. 
Receptor: 220x lSOx4lmm. 2 
Transmissores (Microfones), 
Receptor com 2 antenas. 2 
Cachimbo para microfone. 1 
Fonte Autovolt, 1 Cabo, 4 Pilhas 
AA. Com  12 meses (1 ano), no 
mínimo, de garantia contra 
vícios ou defeitos de 	/ 
fabricação. 

MICROFONE COM FIO: dinâmico 
(bobina móvel) Resposta de 
Frequência: 50 Hz a 15 kHz 
Padrão Polar: Unidirecional / 
(Cardióide), simétrico em 7 
relação ao eixo do microfone e 

3 captação uniforme de 5 SHURE 1.123.49 5.617,4$ 

frequências. Sensibilidade @ 
1 kHz, tensão de circuito aberto - 

54.5 ciO V/PA (1 .85mV). 1 Pascal 
= 94dB SPL Impedõncia 150 
Ohms (310 Ohms reais) para 
conexão em entradas de baixa  

í 	\~1~ 



impedõncio. Polaridade: 
Pressão positiva no diafragma 
produz tensão negativa no pino 
2, em relação ao pino 3. 
Conector: XLR macho 
profissional de 3 pinos. 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 1 	.5900\ 

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 

2 
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PA  
À Pregoeiro do 
Prefritisra Municipal .k lion.zomzt/CE 
findo Municipal de AuSência Social 
Pmjõo ElemSn.co n,.20,8.lJ.20.t SRP 
Abertura das fartos Propostas: o7de Dezembro de MoiA às zohoo,ni,, (Horário de Brasília) 
Sessão de Disputa de lances: 07 d0 Dezembro de 2038 às nhoo,,un (horário de linisilia) 

~to: Aquisiçao de Material Permanente. Material de Consumo. Utensílios, Brinquedos &tucotir'oz e Materiais lporSivos, destin,ulos às oficinas e 

atividades realia,das pelas Pmqrrnnas. Projetos e Sen'iços. desrsu,solvidos pelo Miado Mu.ucipol dc Assistência Social do Município de llørizonte4'R. 
(com ampla participação e cotas exclusivas a MB e KPP), conforme .'specificaçãcs  ninticlas no Terna, de Referéncia. 

Proposta de Preço 

BEI»UR() GIILAGVA; Q,m 7 (sete) nILtU de 

iperoturo. ra'tog,eamenie correto, gás nó., 
üente, tipo tWa,,.,, 02 laneiras (n,,ítol, 
idcja de 6gw. ,x'o,a'ive?. atóxico. fácil 
tatoçào, sulencMso, 3.5 titrv4 / hora de égua 
ckk,. ahertwu Ü.,IOIT,Ó&a do II~ ak.i. 
ritz. Tenrw.Áotn frontal cnn. console graduot 
tcn.peruturo da água gelada entre CC. :CC. Egmaltec 	5 
Prigemçvis.jamo, compressor. Sofro consumo de 
'rgio. Kqwriflniç&s l.4cnicsu: Dime.ubn 
'nxi,na.ha Ai 1_ri' (mi ,,)  
jis*, 1kg) , P.w finito (Iv)ss.04.  Voltagem (V) 

a. O,.,, unte qtstiro nw.sn (j onoL no mjrun.o. 
p'arantw., a,n~ vicias a, dcti,tas defal.ricuçõo 

:rcs nt. 
.flece,U e seu' 	 qianherna. 

UNI) 	AS 	o6.52 reaueci,squr'Jo AS 	3.53s,óo lrinicedoss 
..lais «niu VIM 	 reais sesw,.to 

cenWtni 

)EIRA 	sM,nS&t co.. dois batedora. 
wiocidosk, • pt&ur. mínimo os tigela ir,? e cíiqitnto witCCfliOl e 

ntr pestutrnze com capacidade mínima de,i itriron(o : 12¼?) AS 	152,83 
vilas rtais e se.i.nfl,equati 

podendo ser usado corno portátil ou com 
oitenta e teu rvoíse quinze 

,& sistema gim fácil, 220v. 

) DF LS) ooM17w . 4 bocw 
mento 	auzon.ásia, 	total. 	mna 	inos 
oslo. luto??, cor bronco, alta durobÜidade, 
mpa'ste. lampo de vidro temperado sem seiscentos. 'rI, mit 
r, 	coo, 	Gry,de fiss, 	ou 	jbrno 	cnn, 	i tSmarec s Olho As 	6634v) ,e.*ia e nt AS 	331540 treanem e 

'a,, 	de altura, pés olt,. Iíior total no reais QLanX 'VW 

do )bn.o. Miõn rrn-.oriu'e,s. conanno A 
M GU'. ,so 1.1770K ça.an rio de 52 (dose) 

t 

/ - J 

2 

MN 	:1 
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£4 DE )U CAIX4 ÃCLSI1GI; prqts4onai 
ar com z asas de r.p.ods&' ektroocttko. 

!mO acüitico de 2110.5, canal para $onn. 
er ut.lis,Øo; amphfiroçõo msslhaso 8. 
'lk,,,,exõrs dv 71ymois de rntnuias: sendo 6 
ais eiq,ec(/ia,s copa $2 entrados e, canal 
íliorco'n fritos digitai, paro niicrofontes. 
co 

 

~.i pio, (001 co.,tn* n'moto -com 
E NS, para Pra dite na paro micro carMo 

u SPIIC atnxiis de adaptador isa. com  
odw es iecftais poro 2 puilarra, 2 SMO.2 	llayonkk 
aqtdnb.a. 7 Inchados, 2 samplen e rh,thm 
idiinc - bofrrkt eletrônica. 4 ,nk'nfones, 
ectores de entrados para ptuqs PIO TRS pan. 
n,fonn com fio e microft.ae wnflo (wirvkn) - 
joknccadns nu b&a,WOÍÁW. com  conversão 
,maticitnnrnlc. t cnnuáj rspeeijlca poro sinais 
ftdospri.. SIRREO D1Olt4t PIAM (coas 
frade ri-anoto). cana entrada USA para FEtal 
!I'E ou poro WL'RO CARTÃO Si) OUSDFJC 
itt de mãpr-dor tsR. 3 entrados e$pecçicas 
a: à UWF.playersde CD, MD/DtV/BLV. 
VI a4*Sp / PC - DEK7PP .aldo * picar, de 
'a de àudn' de naacrocompotndor. 20 Raso 
is -poro PC- LAflUP/t.'BTAOOX/ 
TROOX liA» RTÃBLEIS MI GERAL 3080 
diniz-par - ipod/ceflPtsone/ 
4RTHPHO.VR / MP3. MP.e. MPS. asdda R 
.7) paro rns-nzoçôo ena ànvo. canal asaffiar 
1 processador ehital interno de efeitos de EU-
SIML'LAiht) REVER» OU DELA Y. 'alio- 

rtuosfoguans (nunhIa/n:ptu. ptesoeletnco. com  
poenlha ei-ré nuca deMido di nMhw, e dio,frogn.o 
ii- pohcotbonoto .fibro postw mme,sc5a 
LYÁXP( em emisem embalagem- 1- So.6XA.-
7L4XP.A n.9XP-%12(n.IwrnV/Pe$o: 
n_ç0 tCg. cana Asa- meses (i uno), 'ao mlninio. de 
am'slia «i,U7, ulsios ou deJeit. .teflbricacão 

CerIWa&s pelo JNMRTRO. 

.5 	1 UNI)  1 R$ 3.421.03 
muIqatracent... 
vinte e um n'a,, 

Ir$sc.,itat,a 

.ae mil, anti, e 
7105.15 	naco recite 

jia'tft rrnkfl- .4 

2 

tT MICROFONE de mão Dupla Sem tio digital. 
n'o comaano. recepção de aIt,i wnti. 
smpn'r de freqsd oca mõits, c.rntito de 
rpansão. ei,ruito llmiiadpr de i.nofpm & 
av,uencio. ~00 de 	niúlttpIo de silêncio 
ruido, circuito de cli&prxi'Jode de ri-n-pção do 
'arena. circuito ii.pressardo ruído. eirante de 
,rers.dade de recepção da antena. a reviro 
apiruor do nado de ctjovçamrio. cwnzuo de 
,erbensfto rnutet'fr,fiaiçãn elétricos. 

rnoloqio de controle stntetiwdo Pli. aios 
UllPsekctamnãoeis,faira deJsvyu#ncio 

ilt 460 - 97!, Mii? teta de in/ornaaçuSn em LCD. 
ipl.i c,endto de operação de atenuação (Sq.akh) 

.. 

1 nutu,tccentase 

6 	LA'» 1 RS 1S6Qfl3 I''"°i - °°" 
1  'nn e a.kiItO e 

trtcntoaus 1 

uma ,,14 
á_e 

552,8,98 &asdoreowe 
s,to e Oslo 
tfltoiui 

E 

írÁ 	Página 13 de 
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antena, o disiáncia operticiona? até 100 m no 
,nclxãmo, conector embutido de entrudo/saído, 
sensibilidade RF -io5dBm(SIN 42dB). salda de 
enenvia Ri': jo,nW. impeddncia (body-pack) 
entrado: sMQ. impedncio (receptor). 5oQ (nEvel 
da antena) fJQ (nível do microfone). 
Espedficaçõn Riscas - Dimensões oprosi mudo: 
BoihJ.pack:83x67x2$ mm. Miaufai'.: 501305 

Receptor: 220 X £50141 mm. 2 
fronsn,isw,rn (Mkrona). Recejxoe com: 
antenaL a Codiimbo para mkroftoe. ,Fonte 
Iutovolr, itabo. 4 Mias AA. Com  :2-anO 
ano). s 	ntínhino. * 9CTWWO contra "(nos os 
d.fntos &fabncocito. 

MICROFONE COM FIO: dinâmico (bobina móvel) 
Resposta de nequé nela: so Hz a 15 Uls Ndrdo 
rnilur: 	tinidirt-cúinol (Cardióide). sImétrico em 
reloçdo ao etro do microfone e azptaçdo,hinifonne 
de frvqudncias. Sensibilidade @ ,kIlz/tensda de 
circuito china -.$ dBV/PA (j.85,nV). 5 Nico? 

- 
94518 SPL impedõncia i50 Ohm. (30 Ohm. 'von) 

CPIP fl 	6..6.00 a..saI. tu R$ 	3330.00 d.aenos e tnnt@ 
,ora contrito em entrudos de bozra ~a  
Polo ndade Presido posffiw no d44isgmo peodus 
(enjôo neçaflic no petio 2. em relação ao pino 3 
Conector 	XiS n,adio jwofissiottol de 3 pinas 
Corpo- frisa escuro cvi metal die- cosi resistente 
com globo em nisto) e filtro anti-pop embutido. 
GARANTIA t)F NO MLVIMO 22 (DOWMUESt 

— 	 Valor idaho? do Lote R$ 	21.55413 

vime e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e ~~Ia~ 

5* 

Lote to - 

IiifiA 2 portos, suporia até 40 kilos 
,al em ArDE sem pés, sem gavetas. com  5 	 seiscentos e 
ameneu,s (nichos), 	 1 bWD IR$ 680.00 mans,L, 	

RS 	.300.00 
Iate. Axial': I83cmzS2OnxjóCnl. Peso 27 

3 nieses  111  insta nela. 

N 
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4, itt ilandebol: bola de 
rvt r, 4 

padríli. 	Qficiol. 	Molrízado, 	Peso. 	120 / 	° sstenW e quailrii 
&innw Circ.Jnfcrtoclo: $4  centlmeteo., Câmara 

.t, UNO RS 	374.26 ,.cise  *3 	.1.742.60 €jisinnio 	dat. 

de lates cnn injeto wbiti:uluel, Lfrlfrn grip. reis anflivo. 
ivilui esenenW 

rIn?oiY» 

Rede 	dc 	mInha?- 	oficial 	do 	coi1fe&raçóo liii,. 
beinilctrc, de ayj)rzhol (cti): mediiucSi y..ÇOrl.O0in dweuuo.e 

quantien(use 

4 fim 	de po?ipropdrno de 	m; molha de par, (km. Pknw.é 'o UNI) R$ 	floyç 
cnqtt.l u,unimniw 

e  2499.50 nmWMO e ow 
on,1M,n.enh. em (mina 100% a4jcdàm. dublado; cmi 'tais e nnqtnla 

duma j,txas de iarguni .5cm. nnhfla 

Th.ue de ftaehol 	iaiuin m%ciat cnnbaw em 
num m'çt. carbono c/ :i M. c/ requmidra em subo 
O! ]RJ. tirana, oprmn-. nas dimenMes de 3m x 2111, 

bbngut lo UNt) *3 s %o~ .snc.un.e R$ 	$040000 md, quinhe*,ns 

lnchao um por de rede fio 4m11,. 
ãnqwnn. riais real, 

- 	 Valo' Global do LaJe 2 *9 	'9. *4,90 
rege pita e nove mil, sentemos e Stenta e 	trp reais e noventa centavos 

Valor Global da hOpOSIUr 	 *9 740.903.90 1 
WtftWiUos e 	flflW ing flO4?tt1)tOS e típiCo reais e notensa centavos 

Nesta oportunidade. temos a declarar. sob as pe'ios da lei, que assumimos inteira rresponsobilldode pela eninqo dos produtos. e que ser4o executados 
conforme engéncki rdis,,l$cia e contratual, e que serão entregues no prazo de jo (dez) dias, a contar da data do ncebiinento ml,, Ordem de 
C»mpro/Mnecúnenro. no local definido pelo ôrgão solicitante. 

'lesta oportunidade, refluas a declarar. sob os penas da leu, que em nossos preç,,s já ntm)o inclusas lmnks os muros. enanvos :rubalh^ 
prevideneiários,fiseais e coumiarciais. tuxas,jhtn, seguros, de.slor,nuentos de pessoal, custos, demais despesas qule possam incidir sobre ofurneeirnenzo 
liciladn, iiirlusii,e a rnory.jen. de Lucro. 

Declaraçâo para tus osfiris de shresto. que cumpnrnas plenamente os reqLisilw de habilitação e que sua Carta ProjwsQa está em coqfonnidade anti 
(is C5I51é1)nOS do insrn,unenru, COflL'ocu?tS rio (edital). 

Validu.k mio P'opoefli: (oi'ta Propon ii'» ai. iiaferi,.r o óo (sessenta) ,tios. 

A 

06 de l)e,rnrhn, de 20,8. 
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CARTA PROPOSTA 

A. 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/Co. 
PREGÃO ELETRÔNICO N 2018.11.20.1 - SRP 

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

Permanente. Material de consumo, Utensitios, Brinquedos Educativos e Meterias. destinados as oficinas e atividades realizadas 

pelos Programas, Projetos e Serviços, dnenvoMdos pelo fundo Municipal de Ass.st#ncia Social do Município de Horizonte-CE, (com 

ampla participação o cotas exclusivas à ME e EPP), conformo especificações conlidas no Termo do Referência. 

LOTEI. txausivo MEL EPP - 
TEM ESPECIFICAÇÃO 1 	MARCA UNID QUANT VR.UNIT VR. TOTAL 

BEBEDOURO 	GELÁGUA: 	Com 	7 	(sete) 	nves de 

temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente. 

tipo Coluna. 02 torneiras frontal, bandela de água 

'emovivel, atóxico, (aol instalação, sllenao.o, 3,5 litros / hora de água gelada, abertura automática do garrafão, 

alças laterais, lerrnostato frontal com controle gradual 

de temperatura da água gelada entre S'C e 	15'C. ESMALTEC UND 5 RS 	898.20 R$ 	4491,00 
Refrigeração 	por 	compressor. 	Baixo 	consumo 	de 
energia. Especificações técnicas -  Dimensões aproximada 

AxLxP (mm) 1005x315x315, Peso Liquido (kg) 12. Peso 

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

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

defesos de fabricação Certificado pelo INMETRO. 

BATEDEIRA: doméstica, com dois batedores, quatro 

velocidades 	• 	pulsar, 	mínimo 	01 	tigela 	altamente 
2 resistente com capacidade muna de 3 litros, podendo MUNDIAL UND 5 R$ 	324,00 R$ 	1.620,00 

ser usada como portátil ou com pedestal, sistema gira 
fácil. 220,. 

FOGÃO 0! USO DOMS11C0 - 4 bocas, acendimento 

automático total, mesa 	inox sobreposta, 	bivolt, cor 
branco, alta 	durabilidade. 	auto-iirnpante. 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grado fixa no forno ESMALItC UNO 5 S 	R62,20 RS 	4.311,00 
com 2 regulagens de altura, pés altos, Visor total na 

porta do forno, botões rornosneis. consu'no A. utiliza 

gás GLP, 50 LITROS, Garantia de 12 Idoze) meses. 

t 
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KlT MICROFONE: de mão Duplo Sem Fio digital 	baixo 

consumo, recepção de alta sensibilidade, compressor dt 

frequência 	móveis, 	circuito 	de 	expansão, 	circuito 

llmltador de imagem de frequência, circuito de anali,,p 

múltipla de silêncio e ruído, circuito de diversidade di' 

recepção da antena, circuito supressor do ruído, circililti 

de 	diversidade 	de 	recepção 	da 	antena. 	circl,il<i 

supressor 	do 	ruico 	de 	chaveamento, 	circuito 	de 

reverberação resistente, funções elétrica., tecnologia de 

controle 	sintetizado 	P11. 	com 	48 	canais 	UI4r 

selecionâveis, faixa de frequência UHF: 460 ' 970 MHz, 

tela de informações em LCD. duplo circuito de operação 

2 	de atenuação (Squelch) de ruidos, cápsulas unidirecional 	VOCAL 	UNO 	6 	R$ 	1619.82 	R$ 	9718,92 

do tipo dinâmico, antena, a distância operacional até 

100 m no máximo, conector embutido de entrada/saida, 

sensibibdade RF: '105 ds.4sm '12 dBI, saida de energia 

RF: 10 mW. impedância (bodv'pack) entrada: IMO. 

impedância (receptor): 500 (nível da antenal 130 (ni'wel 

do 	microfone), 	Especificações 	Físicas 	- 	Dimensões 

aproximada: Body.pack:83 x 67 x 25 mm, Microfone. 50 

50 x 50 mm, Receptor: 220 x 150 t 41mm, 	2 

Transmissores (Microfones), Receptor com 2 antenas, 2 

Cachimbo para microfone, 1 Fonte Autovolt, 1 Cabo, 4 

Pilhas M. Com  12 meses (1 ano), no mínimo, de 

garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. 

MICROFONE 	COM 	FIO: 	dinâmico 	(bobina 	móvel)  

Resposta de Frequência: 50 Hz a 15 kHz Padrão Polar: 

Unidirecional (Cardiáide), simétrico em relação ao eixo 

do microfone e captação uniforme de frequências. 

Sensibilidade @ 1i tensão de circuito aberto 	54.5 

dBV/PA 1.S5mV), 1 Pascal 2 94dB SPL Impedância 150 

3 	Ohm, (310 Ohm, reais) para conexão em entradas de 	KADOSH 	iND 	5 	! 	: 'iv 	Rt 	S4° 10 

barra inpedânc:t Polaridade 	Pressão ~Na no 

diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação 

ao prno 3. Corrector XLR macho profissional de 3 pinos. 

Corpo: Cinza escuro em metal die'cast resistente c~ 

globo em metal e filtro anti'pop embutido. GARANTIA 

- DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.  
VALOR TOTAL DO LOTE $ 	R$ 	22.776,12] 

vinte e dois mil, setecentos e setenta e sels reah 

e doze centavos 

LOTE 9- EXCLUSIVO MEUPP  
ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 MARCA 	UNIO _ 	VR.UNfT 	1 	VIL TOTAL 

ARMÁRIO: em aço, com 02 (chias) porias, 04 (quatro) 

1 	pra:eteiras, 	com 	fechadura, 	cor 	cinza, 	dimensões 	DM MOVEIS 	UNO 	20 	'C 	1 '.n,' JÍ' 	R$ 	11.644,c<I 
a 195 x 1 90 x p45  Cm 

í
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- t.iÕglo educatso medindo 240x240x6mm. acompanha - 

peças de encaixe para a conversão das 24 horas, com 

PøçSlbiIidMIC de manipulação, acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
UND 12 AS 	73.91 R$ 	886.92 

de 	papel 	 de de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 

Confeccionado 	em 	MDF. 	Produto 	certificado 	pelo 

CY-- ____ 

Sequência lógica vida produto contendo 16 peças em 

46 MDI, impressas em policromia, cada peça medindo CARW 1 UND 17 R$ 	31.63 R$ 	537,71 
lSxlSx2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. 

Secuincia lógicas profissões produto contendo 16 
CARIu T'" R$ AS 	537,71 

pecas em MOF.  - 

Cones 	Marcador 	Multi-funcio 	. 	 Tráfego 

::11,61 

CIMAR LIND 12 ft5 	?.'6 AS 	95,?M 
Segurança/Futeboi/Baseball, Prática Agilidade. 23 cm 

- 'rôi'f6itoo LOTE 22 R$ 	74.3*7,03 
atenta e quatro mil, trezentos e o4tenta e sete 

reais e três centavos 

IUM MILHÃO, DUZENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS (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 estão incluidas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referente a tributos, encargos sociais e demais ónus atinentes ã 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 exiflncias do instrumento convocatório (editali 

LI 
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A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PÁG 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N°2018.11.20.1 - SRP 
DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 0711212018 às 1 1h00 

.1 
a 
CI 

Prezados Senhores 
4pre5entarnosa Vossas Senhorias nossa proposta de preços conforme p/anul?'a aba,ro. referente ao PREGÃO ELETRONICO N' 201$. 11.20.1 . SRP cujo o objeto 
a a Saieç&o de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de Material Permanente, Material da 
Consumo, tjtensiløos. Brinquedos Educativos e Materiais Esportivos, destinados ás oficinas e atividades realizados pelos Programas. Projetos e Serviços. 
desenvolvidos peio Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio de Horizonte.CE. (com ampla parti cipação e cotas exclusivos á ME e EPP). 
conforme espnlflcaçôes contidas no Termo de ReIe.*ncla. 

Decla,afnos ainda Que assume,oa alMa responsabihdsde pela aquisição dos produtos, e Que serão exea,ta4os conforme exigência ediialic..a e 000tratua& e que 
serão ,n,ciados a pad't da data de recebimento da Ordem de compra. e ainda. Que nos preços apresentados acima, estão inclusos lodos os lobatos, encargos 
trabalhistas. pi'evtdencsMos fiscais a comerciais taxas. fretes. seguros, deslocamentos de pessoa1 custos, demais despesas que possam incidir sobre o 
fornecimento lIcitado inclusive a margem de lucro 

Declaramos sob as penas tia Lei que tomai-nos pleno conhec,n,ento dos prodctos objeto desta lIcitação que não possuimos nenhum lato snped.tno pais 
pmrbcçação desse certa-lo O c,.,e '.;s sLj 'ncn")ç .1 'XtaS as r,las,Fas e condç.'%r p-e.ista.s r,r.sk' erga' 

________  ÊLffiÕPflcKLOTE az MCLUSIVO ME j 

''° 

1 	 - r  Vr. UnIt por 1 	Unit 	
E~ 

'CONDICIONADOR . S 
cøtnpos de unicade ~~e condeosaa, 
com compressor rotativo com capacidade de 

de 9.000 Btulh, ciclo firo. voltagem tensão 
dois mil, doze mil 

bivolt. gás refrigerante ecológico remEtia automático. 
SPRINGER! ciianflectos e 

qiantt'*ose 

r.jrefr;* 

Acionarnento por controle remoto aiustes automáticos 	UNO 5 
MOFA 

RI 2 
treze r~ e 

RI 	12.569 50 sessava e t»vo 

de oscilação horIzontal e verticalcs.ang3. ter"~ 
noventa  

reais e onqusen 
ttwç$o desin&~ filtro desodonwee, 

cor branca 	Equipamento CsasSJÇCadO na faixa A. 
conforme cenícaçãc INMETRO. Garantia minima de 
12 (doze) meses. 

ICONDICIONADOR DE AR . vpo 8pm lnvatsr. 
coi'r'poslo de unidade evaporadora e 	'den,a&rs. 
corri 0001P(SS*O(  rotativo com capacidade de 

1  refrigeração de 12. 000Btu/h. ciclo frio, voltagem tensão 
Ibivolt automático ou de acordo com a padronização de dois mil 

qiatotze n* 
voltagem do Estado que será atendido gás refrigerarias 

SPRINGER / 
novecentos e 

oitocentos e trás 
2 ecológico 'enjoo auzomatco Aoonamento por UNO 5 MDEA RI 296066 sessenta reais e RS 	14.803.30 

reais etiinta 
controle remoto apstes autoinglicos de oscdaçôo se senta e seis 1 hoftzcntal e venal (s'Mng) termostato digital, função centavos 

centavos 

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

icertificação INMETRO. Garantia minaria de 12 (doze) 
meses. 

tVENTILADOR TUFÃO Ocom 3 Velocidades Modelo. 
Parede Co'. Preto. Oscilante para 

Idireita e esquerda grandes em aço tratado pintadas na prata  e removivel com 3 Hélice fina em 
mdeduzentos 

60Cm de diittro. corri regiagein UNO 5 VENTISOI. RI 240.00 RI 	1 
an TÕaicos Potê210W 

T 
quarenta reais reais 

ria lAOOrprn Corn24 meses (anos)omlrlimo
garantia contra vidos ou defeitos de fabricação. 

Certificado opto INMETRO 

CpRbPosTAojSEçosElaiucA - LoTÍo4A,LA --.-- ------- - 

j QtdLMarca 
 111* 	r 

Jvr Unit 
' 	 vr total 	1 

Pt 
tot!J 	extensr J*p.CIIICOÇÕ.S dos Produtos 	 Unte , 

MICRO C0MPt)L'. 	,- 

(sontede) prccessaøc' 'r r.rn 	i,ore 5 65 3 23ÇnZ jois rui 
quarenta e dois 

UNO 18 JAR RI 2 866,00 RS 42.990.00 nnovecene A X do 4 baias com ((>rito, gravado, de D~D sessenta e "I& 
cata, drive leitor de cartão mouse óptico USB. teclado 

,gabinete 
reais 

novema reais 

USB Coo, garantia minirna de 12 meses Ai 
"TMONITOR  Tela emI.Eoder.ornlr.o2ospol.gadas 

mdcento e í RS oezeswerrule  

í 1-SU 



, 
Tela LEO HO de 15.5 antireflexo. Sistn 

'-
1 a 

I NOTEBOOK 

oPeraccnal Windows lO Pro de 64 bis e.'" PoriguS \,. (Bras4) Processador Intel Cote 6-8250U. cache 6MB. 
icJipset HM55 9140 (montevina). Disco rlgidode 1 TB 
ISATA, memória RAM 49b 2400 MHz d'uvas 
Isupermulti ex dvd - r/rw corri tecnologia lightsaible e 
suporte pina camada dupla tamanho da reta 14 rede. 
101100. som a*o-arites eitegrados altec larsflg. 

Iwurell.. San, bluet000, sim. Isolado funcionalidade de 
!ioi tedas padrão ABNT2 ompativel com w.ndcws hp; 

3 	com botão de ligaldesliga. mouse Iouchpad 
I
duckpad UND 3 DELL Ri 6000.00 a... mil reais RI 	18.000.00 dezoito mil rrem 
com botão liga/desliga integrado e suporte a pad de 
rolagem de 2 direções. alimentação (tipo de bateria) 
adaptador ao de 90w bate.'a de iceI de Rio de 6 oékMs 
47 *1v conexões 3 usb 20 1 hdo,i, 1 vaga (15-p.n). 1 

Ir)- 45 (lan). 1 saida para fones de ouvido, 1 entrada para 
mic.'ofone, voltagem: buvoll dimensões aproximado do 
produto (a',) - amxp 3,15 -3.65x34x23an. peso l. 

laproximado do produto (Kg) 2.2K9. Com  12 meses (1 
lano). rc mínimo, de gaba carta vicias ai 0e4e.tos 

Ide fabricação Certificado pelo INMETRO 

ESTABILIZADOR Bivolt - Tensão de Enfrada- 
1 15vt220 - Tensão de Salde- 115v - Potência mínima - 
l000v. Chave liga-desbga - mlo de 4 tomadas aMr 

Igalvancamente 
nova norma- Ertsda e saida isoladas 

- Coo-ente nominal. Para 115v- 2,61A a 
UND 3 BMI R1398.00 

trezentos e 
noventa eoito RI 	1.19400 

mil cento e  
noventaequatro 

220v- I,35A - Fusivel Para 115V- Sa o220V- 3*- 
Tempo de resposta' 6 semiciclos - Indicador luminoso 

reais reais 

de rede (verde) (carga alta (ve(melho) - Gatrunete 
plástica com polcartonato na cor preta. Super 

- !messetMe Com gararma m,nmna de 12 (doze) meses - - ',.ceaEAiçs uo'rrascost-akcc. i i «À R.recsio,.Cwv.asoi a. 
lei. inctiin. Aroali At1iQivâl, 	uiini 	Saleiln• 

me web. Posta' '.c.icloga Omure C..l. Coilisilo 
i a. i Possi 

r.M dI KVA Poeisw 
t...4o 5* EIWn - ifl.220 VIiC bios .iafl .fl~O demo 

WiO .25%, c.r—sfluo'.ai'-.rr . asic. r.r.T1 
Piesjr Fmno. a. &s 	ri 00 tu •s4t1tl 	a.i.çêo 	'ii 
.SNn ,Os 5%, Ponta. rsr - PeSo,. . Enia 	a. ri2 n.n.mo O OS 

mul cento edez onasmileceni 
5 P.u,T.d.S.ld.del27,VovACbvaCo',ieo.M'.à3nS. UND 10 BMI Ri 1 110,00 RI 

a. nomirnmos 2%. 	,ulp,açIo Ma.oV4c. F.N.T). S?asre r~ 
 

reais 
Poasa.' rotina. Coa. mil  Sede S.rclóM 	ii, 34s#Ç&O 

itsii.aiice Tos 	• aNa. c1. Po..*im F54n05 a. ss.n e, 
HZ, cai SiaÇ 	- no ainc t 1% Pteiur Ç 	Ptibxa se sóe. 

« 	7 Poss,.' r, 	r, 	3 1 2 -li Pais.. pndit 

te ceia 	-, si psw.sr 	19, ir •ne'g.s estica a. n'ai*. Pos.0, 
By-çiss Asdarnilco cor. 011,5 enaiicl, Possui' prca.ç6., a. 
So&ic.o., CiMo GruMo Sctre TflpeMIwl. Poisar ro siomo 
ulelItiaçie Sonor. . 'deuS 1S. cii D.çi.Á 0.4 qedt irrr.nor. la r, 

APARELHO PROJETOR MULTIUIOLDi carae.fsxas 
mínimos tolho. 3000 ansi lurnens resolução nauta - 

svga BOOxSOO ' suporte mínimo de 1280x1024 taxa de 
contraste - 2000 1 sistema de cores -11130, ntsc 4.43, 
pai, pai-m. paI-mi, pai 60. secam compativel edtv 480g. 

I tdtv 480.. hdtv 576p, 5764. 720p. 1080 suporta formato 
6e teta nonnal de 4 . 3 ouv.jdesuee., de 169 lâmpada - 

quatro milo nove mil e 
6 180w uhp 14000 horas modo normal - 2500 ansa UND 2 EPSON RI 4.600,00 

Oitocentos reais RI 	9.600.00 
lurnens 1 5000 heras modo econômico - 2000 ansi 

seiscentos reaja  

lurnens distincia de projeção- 1.19 rntsã 12,1 mli 
tamanho da tela - 28" a   30( 	- diagonal Zoom óptico - 

11.1.1 vertical Iseystone com~ -1. 40° ajuste de 
1 &storo npe 	1 	(keystone) automático menu na 
teB e" "'..tt. 'torras irdtjbve português. Com  garantia 

......... ----- ....  --- . ------ .... novo 	 ew'eea __ . 

WÕPOSfA DE PR 	EL~A LC*SSEXCLUSWOME 

EapscHtcaç6do1Pf0Øutoa 

7 
arca 	 " 

vr.unnporT 
Extenso 

7jtvr.Tot&PorT  
-' e. 	*tõ 	

Extenso  Unid. 

ARMÁRIO em aço com 02 (duas) portas 04 (quatro) cilccei'tos e ' OezoSSete mi. 
1 prateleiras, com fechadura cor cinza, dimensõefr- UNO 20 ARX RI 898,00 noventa e seis RS 	17 920.00 novecentos e 

minimas 195x190xp45cm 	 .  reais ~8 r*" 

7edln,o1gexi.exÔ27mrf,pa24rnm/ uD2O ARX - RI 220,00 duzent:: vinte  RI 	4.400.00 

ks.n 1 	Esp.clflcaçõn dos Produtos 
	 QW 	Marca 
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FRAGMENTADOM DE PAPÉIS p115 FOLHAS, p 	IRA 

CatãestCD. . Descição do wofl Fraranudota \i ;.•  - 

fragmentada 15 folias por vez sri psbqflg de 
4x34mm sonso' automãtco. lixeira de 25 luas, 
Cvacter:'sticas táaiicas Abertura de inserção 230 mm, 
pNlirnoro máximo de (olhas IS (olhas de 7Sgim2, TIPO 
de fragmentação particolas de 4 x 34 mm (Para papel, três mil, 
CO OVO e Cartão de Crédito). Nível de segi,twia mil novecentos e Oitocentos e 

2 	Velocidad, de fra9mentação 2 metros por ata 1110 2 PROCALC R$ 1.937 08 tina e sete reais RS 	3174,12 setenta e quatro 
Capacidade oe fratitação média 25 K9.4n e seis centavos reais e doze 
A,arnento ooão e sensor Óptico. Reversão: manuel Centavos 
no botão. Potência máxima 374 W. Nível de ruído: 65 

obéis Votume do cesto 25 litros, Sensor segwança 
nteira e cabeçote, Dimensões aproximadas em mm 
5x230x465Tempodeftinc xdesc. 2x2ømtne Èr  Preto Com 12 meses (1 Sf0) no mir,mo de 

ga'a-:a cor! 	..00s ou detelos ae tabocação 

VALOR&OSALMWTTENS  
-- 	 q,*st,omkquab'ocen  fila 3iiTwensaedtisceniavos -- 

rVMéW&ÃroAPsoPosÃ"  
nil 	_.9s.ie !i!!a!?!s 	, 	.... 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS- 60 (SESSENTA) DIAS. A CONtAR DA DATA 
flt 

SUA APRESE NMÇÃO. 
PRAZO DE ENTREGA CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 

tOWN 
C 	termos de que assumimos inteira rflpoasabd'dade pela entrega dos p'ojto5 e que serão ejecutados CorifD.'me exigência ediatic,a e contratual e que serão 
incsdos a partira. data de recebimento da Ordem de compra 

Decsi'amos gim temos pie/ia aceitação. por parte da proponente, das condições astabotecidas "este Edital e seus Anexas e que arendemos todas as ciiQénCiaS 
co atidas nesse Edital 

Declaramos que nos valores apresentados acima estão inc/usos todos os tributos encargos trabaIhiStôS. prevtenc4r»s fiscals e comerciais taxas fretes seguros 
desc,amenfos de pessoa' COEOS demais despesas que possam incidir sobre a aqui~ dos produtos licitados inck,swe a margem de lucro 

Declaramos, ainda que estamos enquadrados no Regime de Inbutação de Microamprasa e Empresa de Pequeno Porte con(otme estabelece o artigo -r da Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n 11.488 de IS de Junho de 2007 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos traAalh:stas prev,dencsanos. I%scas e comeita,s raias, fretes 
seguros deslocamentos de pessoal custos, demais despesas que possam incidi sobre o for,ec.ment, lcrtodo i nclustm a ma'pern de lucro. 

Decieramos. sob es penas da Lei que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licilaç&o; que não possuimos nenhum falo imped%wo para 
participação deste certame e Que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital 

O licitante declara que, responde por todos os prejufzos perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fOnec,mento dos ptoitoa, caso venna a 
ser contratado, 

Dscsamoa ainda que ass.jmdflos inteira iesponsab~ pela aquisição tios produtos, e que serão executados conforme exigência edital/da e contratual, e que 
8f0 uados a pamr da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda que nos preços apresentados acima, esMo inclusos todos os tnbutos, encargos 
trabalhistas. preiaalencárioi fiscais e comerciais, taxas fretes. seguros. deslocamentos de pessoal custos, demais despesas que possam incidir sobro o 

Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluirias todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão. 
~Íris sendo (/eito pleiteara esse titulo 

Declaramos a.ncja oe remos colono conhecimento e a;end.menro às exigências oe habítcação previstas neste Edital (artigo 21 S2' do Decreto n' 5 45W005) 

Declaramos que cumpre plenamente os requisltos de habilitação e que sua proposta esta em conformidade Comas exigências do instrumento convocatóno (artigo 
21. § 2° rio Decreto Municipal ri 0  03812016). 

Para vazar valer o da'a,to de prioadade de desempate, a licitante dedais sob as penas da lei para rodas o.' 5n3 de direito q que se possa prestar, especialmente para 
fazer trova no orocesso lc,tatõno que tem condição do regime de 

* MF&PP para efeito cio dispositivo na LC 723,2006 

1 COOPERATIVA para efeito do d/spositwo na Lei Federat n'ti 488 de (5 ria junho de 2007 

FORTALEZA/CE 07 DE DEZEMBRO DE 2018 

25 
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Àrrruoeuruda 
Prefeitura Municipal de Iloriznnie/CE 

l4indo Municipal de Assisténcia Social 
Pregão PJeirã'iico SL °  20J8.tl.20.t -5k? 
Abertura dos finas Propostas. 07dc Dezembro de 20j8 às johootiiin (Horária de Brasília) 
Sessão de Disputa de Lances: arde Dezembro de 2018ãs ,jhøomin (Horário de ~lia) 

Objeto: Aqrnsiçâo de Material Pn,anenIe, Material de Con.qnno, Use ,uíl.n& Snnquedos P4ucotitcs e Materiais Mgionivns, destinados às oficinas e 
nliuidodes rcealtzaclas pelas Programas. Projetos e Serviços. desenrah,idn, pelo Iitndo Municipal de Anisténcia Social ck Município de Hnnzonte-CE. 
(com ampla participação tentas exclusivas a ME e HP?), conlbrme  esper!jicczçeies concidas no Termo de Reieréncia. 

Proposta de Preço 

MN 

BEBEDOURO GELA OVA: Com 7 (sete) níveis de 
Seriiperatuni. ecoiogicamente correto. gós tido 

atole, tipo (Wsi.ia. 02 tonteira, fronta4 
bondeya de 4gw rrnio..tW. atónc., Me.? 
Utsta&jçdo. s.frnesos.,. 33  litnn / hora de 4gw 
gelada. abertura autmndhcu da garn$o. olçal 
taterai,. Tern,oslctio frontal com conlnüe gn.duut 

É de temperatura da àíiiui gelada cofre .rc e t3-(. Kimaitn 
Refrigeração por compressor. Baixo coIuumii Jr 
energia. &penflcaçôes técnicas: »imeast,n 
apntmada AsLi? (,n'nJ 7005t355x3t3 P.si, 
hqutdo (kg) 12 Peso Bruto (kgjzj.ai. Voltssjetn (VI 
no Coo. tinge qtsi:ro ninn (2 ano), ibi mínimo. 
de garantia contru tinos ,mdefrisx&frhnn,ç.in 
Cer4ficada pelo tNMETW'. 

lD 	RS 	'JÓ,ÇJ r#fluAtcin.p..'ntu Jt$ 	3.53,00 	tnittacdoS 
rifou cr,,tnu.4 	 rni,s e wstenso 

cenlovos 

RAITPEIRA, dounustku. coso cim hatetkpns. 
qwtn' :.eioeidade, • pulsar. mínimo os tigela 

2 etftao,en!, rnisyt,tr com capacidade nttnimo de 3  ftnlanio 
)tmi, podendo ser usaiSi conto ponátil o.. tons 
pedestal. sistema gira fácil. nau.  

1 tento ' c,oQon.io 	 1 ,tteaiUøt e 

P5 	:,ça83  
à. 

 J P9 	4.t, isrtwntatqsiafl 

1 fl'OtttQInflSe 
1 	cetkian 	1 	 1 

1 tt)GAO DE CSO DOMESTICO - 	ha&., 

1 	"•"° aistiui,dlwy, total, meu
4 

 , 
io'rtpoj:& bsuob. a" b.v,.a,, alia ciurohttidadc. 
auto-bmpanlr tampo de ridro temperado sem 
pw.o.kr. cnn Gnse.4e fixano fonxi ÇO5 2 Esmo_tec 
regulagens '4' nlnin,. pés c&os, bar n'Ai! na 
porta di, furou, &,ftcs removiwis, conJunto A. 
utiliza qús Cl.?'. si. liTROS. Garantia de u (dote) 

Itt 'ti!, 
CXI) R$ 66300 'stmM e tr#, P5 	3315,00 (rena. 

'TI' 	 qatre reas 

Página 8 de 27 
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- vis' ,uIIan. 	Ui.0IJMÃ3  LflsIs fl 	taL IU ttIiflflilItU. 

antena. o distár.c,o opena'inno) até soe, itt 'tu 

mdxmo. conector embal is lo si.. en? rodo/saída. 
sensibilidade RF: -105 dBm(S/N - 12 d19) tolda Li.. 
energia RP: lo ' n $V. impedância (tiody-pciek) 
entrada: iMQ. intpedâririo (n-ceplorj: 5oQ (n(&-et 
tia oislena)/aQ (,tkeldo ,nkn.J.nse). 
Especificações flsims - bnt.eon)n .,prnxutinda: 
&mdy-1ock:83 x67x as mm. Microfone: 50 x 505 
50 HIll. Receptor: 2205 J51J 541 moi,, 
flansmissorn (Mkrofi,oa). Receptor com 9 
antenas. 2CotJ)ãmbo poro microfone.i 14mev 
Autovult. ,Q,bo. dMha. M. Comia meses (1 
ano), no mínimo, de gorontio centro vi~ ot' 
d*itos deft*ricoção. 

MICRObVXE (DM no.  
Resposta de Freqndncio: so Iti o 13 Mis Padrão 
Polar: 	Unidirecional (Cardióide). simétrico em 
relação ao eixo do microfone e eoplaçõo on(onne 
de freqsdncias. Sensibilidade (is' 411. tendo de 
circuito abati, 544  118V/PÁ (1.tI5inV), 1 Pascal -, 

940 SPL lrnpeddncào 150 Ohm* (31(1 ()hn,s reais) 
1SSOn 

- 

,-, 
1 t'.\Ii Rll 	M-1-1 •pnrr.ito  

.te.sce'tto, e  
R$ 	j.jji),osi,Sunoca.. Inato 

paris conexão cai entradas dobaixa IOIJN'IIIIJWI(L 
Polo ridodr: Pis,essão positiva no diq/roçprso ,,snshs'z 

 

te'wii, IWQ(IIíLO 00 PIDO  2 em .rlaçdti iw PIM 3. 
G,ncctor: XLR mocho profissional * 3  PIM 
(b'po: Caza escun, em nwlot die- cosi resistente 
co ,, oiotso em metal e filtro anli-pop embutido. 
G4L4.V114 DE Mi) .IflNlMt')ia (P071) M&'&S. 

- VoeCtohaldoLac?t RI 	•14$453 
pinte 	um ind. QIÜIIh.'VO.I e CiÇIWfl?I2 e quafl-u reai, e tem 	cenrsn.os 

'iRA: a panas. n.pana alt 40 kik 
ii em MM ,  sem pés, ir. Q~ coei 
nnw-ntos (nicho.), $ p.u~ a 
e. AxLXP: l$ymzsaemzs6cm. hw 
meses sk ponsnsia. 

LIND IRS aso.00l 
tecimnlo, e 

Ri 	l.:(hii0tl Stsisei,ia nau 

5/1 
	L 	

Pâgh,a 14 de r 
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Mcrnx a 

Rola de Handebol: bola de han*b&, um~ •rva'ntos e tris mil. 

padrão oficial. .%latnsoda. Ito: 320 / 350 
Pt,,&t zu UNI) R$ 

snte'ito equoem 
gramas. flraiitft ré cicia: 54 eentfnietros, Câmara 374,26 

rente vinte e R$ 	3.742,tio qi.arentuedon 

de látex com mioto ssábseis uivei, bliragrlp. Seis (4IUCZVOS 
• 

Rede 	de 	voleibol- 	oficial 	do 	coifederaçúo doa, nu. 
brasileira de voleibol (cbv): medindo 9,5Oxl.00m; qutnhe'itai 

4 ?5os dc polipropileno de 2~ nialha de jos, 0cm: ftnpu4 ia VXI) RS 	2.59M 
cinqtienraennvr 

R$ 	2.59940 natento r n°15 
acabamento em lona J.o% algodão dublada; com  

reais. nove'itu 
reais eonque'iw 

duo.s faixas de largura Srin. cW,iaoijt 

fl-ove tir futebol - salão oficial com base. cm tubo 
em aço carbono e,t 3 -. cl requadro ecu tubo de CInCO mil. cinquenta e fali 

oi pai. Branca c~ nas dimensões de 3m x 2m, Arngué ia W'D R$ 5930,00 'inveanta, e R$ 	59.500.00 rnileqvinhentn. 

indaq., um par de rede fio 43W11. 
cinqienta reais reais 

- Valor Global do Lote 20: 1 29 	79,784.go li 
setenta e "nor mil, setecentos e oitenta e quatro reais e nooento centavos 

Valor Global da P'oposro: 	 RS 740.005.00 1 
setecentos, quarenta mil. novecentos e cinco reais, natenta centavos 

Nesta oportunidade, feitios a declarar, sob os penas da lei, que assumi,nus inteiro responsabilidade pela entrega da, produtos, e Que serão executados 
conforme exigência eclitalicia e contratual, e que serão entreques no prazo de se (dez) dias, a contar do data da recebimento do Ordem de 
Compra /Fon,ecimeiito, no local definido pelo órqão solicitante. 

Nessa oportunidade, tentes a declarar, sob as penas da lei, que em nossos preços já est(,a inclusas todos os tributos, encargos trabalhistas, 
pret'idenciários,flscais e co..,erciais, taxns,fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos. demais despesas que possam incidir sobre ofornecimento 
licitado, inclusia,e a margem de lucro. 

Declaração para toda, as fins de direito, que cumprimos plena mente os requisitas de habilitação a que sua Corto Proposta está cru conformidade com 
as cxiybaci os do instrumento coo tocaM rio (edital). 

Validade da Proposta: Carta Proposta ntrn inferior ot,o (sessenta) silos. 

01,, de lhtsembro de 20,8. 

i 
~~*701027 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

Ibm DOW1ÇI* %MIi 

—  
OS W@• VIVOS Vi TS0 

VRTOTAI. 

-9110 5h110ÕSLAGUA COM IISETCIIWI$OE — — 
IEMPIRA1URA ECOLOOCAA0ENIt CORRETO. GÁS 
.440 POLUINTI IPQ CCÇÇfl'h 02 TORPIESAS 
FRONTAL W4CCI.IA CO! ÁGUA REAIONNEL. ATÓXICO. 
lAti. NIALAÇÃO, SLChCIOSO. 3.5UTRCS ;'-ORACI 
AOL.A CILADA A&RTI.MJTOMA1KADO 
GARtU AO ALÇAS LATERAS, T$0STAT0 

qunanos aqoss øos. ml. nostcrOCi 
FRONTAL COM CONTROLE QRAflM. 0€ LSaALTEC °' '" 

1 Tv,pt-as DA AAJAEWR€ St E lrc usio 
£0C350 

RI 	II9A7 RI 	2$17 36 
qs.sW4.nne .•aows•ctxS 

R€flootnÇAo 0cm COMPflSSO 	BAIXO c.e..c. 
COs. 	DC t& ROSA Esncscaçaa TtOCAS 
Mil .iiÕC a sP*0s&A3* jc.S 1W1 1 OOSflIIfl' 1 
PIWUCVCO 	2 PESO 	JTO Atol LOI 

flC COM VIrE ~-RO MESES 
an 	'C UbdUo  DL G.WNTI.A :CNTA vt.OS o' 
OtFIrCS DC 'A.AÇÀc cERTSICACO PELO 

SAFImA 0QM€5IICA. COM  BATEDORES. QUATRO 
ILOCOCES • PLIAR, MÍNIMO 01 TIGELA  

2 AL.TAVIN!I RESiSTCNTE Ccii CAPACIDADE MUIIIMA LiMO 5 tTMaA RI 	I 	32 RI 	63' SE 0.11. Vfl• 040$ san mês. IIMMIIS 

DE 2 LJTR00. P0CCICOSCA USASA COMO PORTÁTIL 1. 
OUCOM PEDESTAL. SISTDJAGIRA FÁCIL.  220V. 

— P0340 CC USO DOMESIICO.4 BOCAS. — - 
ACICIVENIO AUTOMÁTICO TOTAL. MESA 114011 
SOSRCPOSTA. StvOLl. COR BRANCO ALTA 
OIJRASI.JDAO€. AUTO.IIIeANTE, 

 
TAMPACEMORO  

ESMALTE,  flsmI• qi.Vu4 
~P~ SEM PUXADOR. COM  GRADEFOCA NO UNO 1 

ACATA 
RI 	100.00 RI 	3"W nln.slo. .55 

FORNO COM 2 REGI~ DE AL1T.*A POS ALTOS. 
ISOR !DIAL liA PORTA DO FORNO. BOTÕES 

REMON`IVtfl CONSUMO A. UTL.2A GÁS OPL. SE 
LITROS SM&1T .A DE 12 I1 IilS - - - 
104*0 FOJSTRIA. DOU BAIXA PnSSÂO, AÇO 
100011 Efl 0.3 3RE..A3 EM Ft 	fl.t'OøO 
XXII. ICAS IENOO DOS O*MAC0RCS D.ançOS 
5 IIMW(QØflStdPE$I4Mui ESTWJTLaAEUAÇO 
CC, PWT1.R.A PRrA ruxr_pz.a spÓjo 05 
ALTA ,SaTDCSA P1.MOCR EPOCAICMICO 'IA 

PGAI mim s . vis. s, wn. ml cMa 
PORTADO FC9O. PRAIE.LRA EMOd%t NO 
P0C. TRAVMo0 VECANICQ liA PORTA CO 

• owox ma icissi n 	is mio me.. tqsl50 qa. se. ms 
POSC. FORNO COM ISOLAMENTO TERMICO DE LÁ 

 

DI 'tRO. TAMPA CO ÇORNC EM AÇO PIOX 130. 
OIUUMÓIS INIER14AS DO FORNO, ALW 3" 
LROUM PROFIJCIQACE. 50CM. CAPACCAOC SI 
LITROS. PESO AMY~ DO PROC'TO M) 90 
ULTILILA O/is 04). GM44TIA IZIDOZAJ MESES. 

PiO MICRO-ORCAS: 27 IIIROS.COM  CAPACIDADE 
INTERNA APROAIOO DEZ? LITROS DIVEIiSAO 
INTERNA CUT LSZAÇAOIMØIJMALXPI 246113201W. 
PorDirJA UTL CC COZIMENTO MICRC-C10¼3 500W 
FRECçAiCa DE COCRAÃO  DO MICRO-OCAS 2 410 
ISC. TEMPORZACOR 80 MNJTOS El) SEGUNDOS, 
ClSNO DL V'CRGLA MICRO-ONDAS 1 MW - -Z~0N'ERNO M~EPOJO (~5 MOCA mim?a 

"tons' —001 

6 Itt. e 1441 '0.11' 
t.eaÕIs LXTER*tsS L.AS' 63' • 265 .513 MM MTAEIZ 

RI 	112,65 '5 	6 13660 , n,nrI. 	cto 
MSÕ€S DA EISALAM Faar 601536411 0.o . Ill1t c6nIIlOt 

IS. PESO APROflAAOO (N EStALAGEM) III 1(0 
PESO BRUTO 	ROXIIAOO (COM Ei&A01It '$2 
1(0 CC&iCA TENSiGD€AI.íTAQAO'17V 
CA. go t COM COZE MESES • ii0l, PC MIStO Dl 
O.WIITSA CONTRA 'iloos OU DEFEITOS DE 
VASRICACAO C€RTFCACO PELO IMIWO 

PaO FERRO PARA PASSAR ROLPAS A SECO. 
BNOLT COM BASE ANTLAZIMENIE. 

RA. 	 ITE MUTflEUPERATI 	COM SELETOR GUI PIPW 
AJUSTAR A TEWERATtRA CO ACORDO COM CADA 
TECCO. PONTA SUNLOA PARA MaMOA ALCANCE 

&ACK E 
C€AJ1EASOOSSOTÕESE001_ASEMIODAPMIE 

UNO 2 OECXER RI 	11000 AS 	2.000 	
srIo•oi.w•MS ta.fl*i.cn'I. 

LATERAL DO 1~ AJUSTE DA INTENSIDADE. DE '*641 
VAPOR PAU PASSAR COM MJIIOLIAS FACIJDA ~C 
COM CABO AMATØQCO COM GIRO )63 
POTENCIA 1207W ÇRÉ000NCIA com. Diy€tnõEi DO 
PRODUTO A..TUR& 15.4 Cm. LARGURA 114Cm. 
PRO'LNCIDADE 

 
28 1Cm PISO 3,011D KG 



C2C a 
~~R DOAR IPO IPLII IIWIRIER. 

DE 	EVAPORADORA COMPOSTO 	UNIDADE 
Co.aheAooRA, COM COMPRESSOR RolArvo, 
COM CPCODC DERErPIORERAÇÃO DE 4.000 
I1U,, CICLO FRIO 	LlAOZM t&4SÃOSLT uM 
NtRIO1RANTI ICOI..0000. PEINICIQAJTOMATICO. 

dclsI.S 

1 ACIONAMEh'TOPOACONTRC&Z REMOTO. AÃWEI U'1Q $ ELOIN 
AS 2S215 RI 	13 1211.20 

4 yrM.cJnoo.nW 

AV10U4TC01 DI OSCILAÇÃO IIORIZONTAJ. O 
I4VP100 4 VI 	• 1411 nis cento. 

VIRhICA (1.wd0I TEAMOSTATO DIGITAL, FU'IAO 
D(I&NICITICAÇAO TITRO DISODORIZAMIE. COR 
DWCA EOOPAMCPITO CLANUFICADCI NA FMXAA 
COWORNE CEIRTWTCACAO INVE 	CAMPInA 
MINIIAACE 1 2(ZJI W INES 

COM3CONADOR OS AR TIPO WLIT IIWtRT1R 
COWOS' O CC IAeI DADO EVAPORADORA E 
COIDLSAOC4A COM COMPRESSOR ROTATWO. 
COM CARACI& DE REPmORE*AÇAO DE 12,~ 
BIUN COF 	TAD 	TENS&O9Q 
R(FRJOLPM4TI ICOLOGIOO R!IPJC'O AUTOMATICO, n.rIl.qnnl.. 

qina ml di 

2 ACIOPAMCNTO POR CONTROLE REMOTO MJSTES LNID 5 RI 	3,042,11 Ri 	IS 21016 SOIS 14114 CaIS 
.On 0*44 

ALITOMMCOS DC OSCOÇÃO l'ORIZONTAL E ciMieOI 
crnqam..onco 

VERTICAL ISWPIZ TERMOSTAT'OITAI. F'JNÇAO 
DC s,ncrc.cÂo FILTRO DCS000RIZA)flt, COR 
BRAMC& EOJAMENTO CLAS*W1CADO NA FAJMA 
COIIIOAW aRY.c&ÇAQpa*TftØ. GSNTI* 
MIkA x 12 Ct'Ofl) LUSOS 

vIWTtA 	rIFÃO COlA 1 VI1QCSAL*S M000LO 
PADO.~ ~0 OIC*,WT! PARA D*VTA E 
E SOLU1M, 	taI B 	TTA3O PICADAS 
Oa COA 	TA 5 	MOiIvt COM) ntXE riq* EM 
PO.P 	 D 	

AÇO 

I,VC I 	U OS ~fito. COM  UNID 5 VENTSOL AS RI 

Gano.. 
aMa'a. da 

'Til duisnol 4 

,coa, os M~ ~S it..cos 252.53 1 	.1S _. 14_PIO. ir•t ,I 

1- 

POTêIC%A 215 * ROTAÇÃO U~1~ COM 
211*IIIQAICS) C*SC.00GWI.TI& 
CONTRA VICIOS O.' DUOS OS FA&NCAÇAO 
CLRTÇ CACO PELO OUTRO 

05* C*ll•145 

wlA4 	aSO S*4Cltl0l - --r4  nmw 

INAM 
— 

VIRtOTA& 
CXTVaO 

ao. 
D'SI 1W 	4CIMN • 1 CÇCO • 	.n. r111 

'e»-... 
04_e. c.nSyo, 

aSSOO 
-- 

4 9.NI4 TlS•4 
— crtIos 

ITÃnO 
m0 

VA TOTAL 
n'rUo 

'445 	loas RI 5 — 
SISMO 'I0* • V 	4 IaS 
etc. 10o9* 

DII 'TI flW444t 

1 4 POVO 
na 

crIavoI 

104 <COMI <COO ø'It 	G.,c.M>I 
no o VII. 0 d'TI 44450 

we*,OICrOoc.Mi P0' 

lIMI • l** 0111 n'lI •eOecnIõi 
•.I•nI.• mb 	4 l.lIn0 ø*h 0 

PIANO 	VIR 
50 

 TOTAL 
EXTENSO 

1' 
moI. •001' "1 
oIoc.nlo* 4 Qul'U. vfl•o um ibi• 1.1mb.. 

'5 
0h00 ct.04 

, PAGIM4 • 



- çsuclNA DE PUS. CONISIS TOA4 DE 
rRAV.MtNlo ~A A( 50 6~ AI. lAJE com, 
¥~ 	OeJTlMfl*O WRCAÇÕ€$ PIOi 
T.W&IIIOIM. lis . M eeEor. FACA com IIOLAI 
PRENSA 01* PQOUd SER TRAVADAS FACA CCII 
TRAVA LATERAL. FACA COM CASO EM AiS. Ris 
e~~$D S DNEN$4.I CO ~o^ 

 

- 

01110 

- 

- 

2 

- 

MENINO AI 	202.11 Ri 	£0422 
4.115105 	dois 
anona 
C~ 

qialrocemosa 51W/o 
'eaisabn..da 
cnsvos 

CC P~ 5v15 FQI_flAt 
caÕEscc'$. DESCRIÇÃO DO ~o 
FT%AIJfJÇADORA FtAGENTAA& IS F0U.$ POR 
VEZ EM PARTICUJS CC 4X34MM. 61115045 
AJTOIAkTICO. LITITEM w25 LITROS 
CWCT$TCAS TÉOICAJ ~NUM 
GERÇAO 130010. MAERO 04MaIO CC FC%1ØSII 
raJS CC 71GW. TPO CC FRASI61NT#ÇJO 
PARIICU.AJ De  XII IS RAPA ØU&. ta. DVD E 
CARTAO 0€ OREDTO. UtOIL 0€ 6ZOUW.Ç& 

01110 2 
rui S0dofIose doe ml. oiIOoerøn. 

2 VIL0010CE 0€ FkAOMENIAQAO 2 METROS POR AI 	1402111 RI 	tISfl Sola VlSI «III qa. 'IS 1545111 
MI1IJTO, CAPACIDADE DE ,RA0MEPITAÇ.i0 vêm 36 EISI IS 
0(04IOk ACIOMPSJETO IrÃO E 5(116CM OPTICO. 
*vtMS$O M»&Â PC 90 -  AO POTENCIA IAMWA 
374W 44L DE R1O0 IS CCSS vCIa* 
CESTO 3$ JIRO$ 5111$00 SEBSAUCA P IDiOMA E 
CASEQOTI. DIMENSÕES UAOaMDAS IV IS 345K 
230X4% TEMPO DE FUI4C X DESC 2COMWI COR 
PRETO. COM  12 MESES 0 ANO). NO LIUNIMO. 01 
OARAUIflA CONTRA 	CIO$ CO DEFEITOS CC 

na i. SOIIOSOI e — se ssfl Ie 	 ,,~ ..st ru 

Orupoul.. p50409. PrOpOSTO O qJfla II-.- 	 --- -1 RI 260247.371 
digaMos. seasleca oVU, duilelol a qu.nnt. a ..t. raMa a Minta a sat. cantavos 	 1 

n 	DECLAMAO \% 
Dad.anoa de que o roponerê compIe pienemenhe Os (*QUISTO, de habâIilaçlo e que lu, cana p'ogoe1s esta aoI con1Orrnida4e'N.2 

n, as a)dginøa. øo .,stnjrooardo oon.oc.*io (qdêt.Ii 

Qaclarassos QL* flOflOI Øtll )I 11110 ndufll todas as daspan, .n4ofl.t3  $0015 o !naCrwMD re.tnnhas a bibL$oS a.,CgOs 

WOIi0 5 01maiO ~ ttnw'Ni 4 55*0410 do 01, 1 00 Gasta IdIaÇIO 

Validado da Proposta 
60 (SESSENTA) dias 

Prazo es EmPOa 
lO (DElI DIAS 

07 DE DEZEMBRO DE 2013 

jU 
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t. PÃGIPIA , 

CARTA PROPOSTA 

À, 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Koclzonte/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO P4' 20181120.1• SIP 

Ob$to: Seleçio da melhor prosposta pari registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de Material 

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

pelos Programas, Projetos e Serviços, desenvolvidos pelo fundo Municipal de Assistência Social do Municipiø de Horizonte-CE, (com 

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

BEBEDOURO GEIÁGUA: 	Com 	7 	(sete) 	níveis de 

temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente, 

tipo Coluna. 02 torneiras frontal, bandeja de água 

rernovivei, atóxico, fácil instalaçio, silencioso, 	3.5 litros 

/ hora de água gelada, abertura automática do garraflo, 

alças laterais, Termostato frontal com controle gradual 

de temperatura da água gelada entre S'C e ISC. ESMALTEC UND 5 R$ 	898.20 R$ 	4.491,00 

Refrigeraçio 	por 	compressor, 	Baixo 	consumo 	de 

energia. Especificações técnicas: Dimensões awoxirnada 

AjiLxP (mm) 1005x315x315, Peso liquido 1kg) 12. Peso 

Bruto (1g113,04, Voltagem (V) 220. Com  vinte quatro 

meses 12 ano), no mínimo, 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 mininsoi de 3 litros, podendo MUNDIAL UND 5 $ 	324,00 RS 	1.620,00 

ser usada como portátil ou com pedestal, sistema gira 

fácil, 220v.  

FOGÃO DE USO DOMÉSTICO — 4 bocas, acendimento 

automático total, 	mesa 	inoji sobreposta, bivolt, 	cor 

branco, 	alta 	durabilidade, 	auto-limpante, 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grade fixa no forno ESMAITEC UNO 5 a$ 	852.20 RS 	4311.00 

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

porta do forno, botões removíveis, consumo A, utiliza 

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

âA- 

1 



tACWS1VOME E EPP ESPECIFICA" 	 MARCA UNIO QUANT _ VR.UNrr VR.TOTAI 

SAPATEIRA: 2 portas, suporta até 40 lidos, material em 

MOE, sem pés, sem gavetas, com 5 compartimentos 
VENEZA 

(nichos), 	5 	prateleiras, 	cor 	chocolate. 	AsbcP: 
UNO 2 R$ 	341,82 R$ 	683.64 

183cmx52cmx36c,n. Peso 27 kilos, 3 meses de garantia. 

11110 DE FORMICA: 8ir6 em MDP com 03 (três) jantas 
e chave, confeccionada com madeira MDF, na cor verde, 

coa, acabamento em perfil de PVC na cor cinza 

dimensões aproximadas: altura: 0,75m; comprimento: VALTER MOVEIS UNO 20 .$ 	682.20 R$ 	13.644,00 

1.50"', largura: 0,70m. em pintura epõxi: e niveladores 

de piso; e fabricado de acordo com as normas vigentes. 

Prazo de garantia de no mínima 12 meses. 

- MESA DE FORMICA GRANDE; Mesa Refeitório Tampo 

Fórmica 10 lugares 3m Com 2 Colunas e com ' BANCO 

FIXO INDIVIDUAL. Tampo da mesa: Produzido em MOF 

30 mm de espessura, revestido com laminado de alta 

resistência, acabamento da borda da mesa em fita de 

PVC• 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0.30 

3 cm 	0,30 cm, em MOF 15 mim de espessura, borda em SART MOVEIS UNO 5 R$ 2520.00 R$ 	12.600.00 
perfil de PVC. Estrutura: Montada pari bancos fixos em 

tubo de aço carbono 50 x 30 nwii com 1,20 mm de 

parede, pintura epdid p6 textunzada por processo 

eietrostâtico. Cor: Tampo: Branco L 120, liso brilhante 

Estrutura: Clnza'Caro. Dimensões : Larg. 3.00 m X Prof. 

- 0$OcmXAJt.0,75em.  

is  MESA PARA COMPUTADOR: Mesa Reta em MOP, altura 

0.74 cm, comprimento 0.80 cm, largura 0.60 cm. 
vEx UNO 20 $ 	520,20 R$ 	10.404,00 

VALOR TOTAL 00 LOTE 10  
-Itinta e sete mli, trezentos etrinta. uns reais e 

sessenta e quatro centavos 

a 

63' : 

i'° DE 
FERRO: cm £ prateleWss 

nhti 
DM MOVES 	 20 	S 3€2C R$ 	752400 2 

1medmdo 1,9$ *090*027 m chapa 24 mm 

e nove mii, cento, sessenta coito reais 

E  



jbLiO 
PÃGIA / t) 

- te4ÕØo educattwo medindo Z4Ux24O5mm, acompanha 

peças de encante para a conversio das 24 horas, com 

pois bilidade de manipolaçio, acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
UNO 12 P5 	73.9: RS 	886,92 

de 	papelão 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 

Confeccionado 	em 	MDF. 	Produto 	certificado 	pelo 

SequêncIa lógica vida produto contendo 16 peças em 

46 MDF. Impressas em policromia, cada peça medindo CARLU UNO li RS 	31.63 R$ 	537.71 

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

Sequência lógicas 	profissões produto contendo 	16 
CARLU UNO 17 R$ 	31,63 R$ 	537,71 

- peças em MDF.  

Cones 	Marcador 	Multi-função 	Tráfego 
CEMAR UNO 12 $ 	7$4 R$ 	95,28 

Segurança/Futebol/Basebali, Prática Agilidade, 2L 

VAU TOTAL DO LOTI 22 R$ 	74.357,03 
setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete 

- 	 reals.trtcentavos 

1 UM M1LHAO, DUZENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SUS CENTAVOS 

Praia de entrega: Máximo 10 dias a contar do recebimento da ordem de compra. 
Validade: 60 (sessenta) dias. 

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

referente atributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitaçio. 

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

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 



4jJcazonE o .5 

A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 201e.11.20.1 - SRP 
DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 07/1 21201S ia 11 h00 

'6 
- 

3 
e 

P,ezados Senhores 
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conformo plariitha abaixo referente ao PAEGAD ELETRÔNICO W 2~. o 1.20.1- SRP. cq'o o oLa 
é e Seleção de melhor proposta para registro de preços visando tu-furas e eventuais contratações para Aquisição iS Mitral Permanente. Mateflal de 
Consumo, Uteosllios, Brtnquerios Edc,cativos e Mitrais Esportivos. destinados às oficinas e flivida4es realizadas pelos Programes, Projetos • Serviços, 
Ss.nvoMdos pelo Fundo Municipal de Anlsténcja Social Oø Municipio de Honzonte-CE. (com ,4pIØ pafllc.ipação e cotas exclusivas à ME. EPP). 
confom,e .specfflcaçõn comidas no Teimo de Refrmncla. 

Declaramos ainda que assumimos inteiro responsabeidade pela aquisição dos produtos. e que serão e '?iijtados confomie exigência editeilcia e Contratual e que 
senso iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão inclusos todos os tflbutos. encargos 
Ira bati» stas. pra videncMflos. 1sceis e comerciais, raxas fretes, seguros deslocamentos de pessoal, custos demais despesas que possam incidir sobre o 
fornecimento licitado inclusive a marpen, de lucro 

Declaramos sob as penas da Lei, que rornan,os piei'Q conheamento dos produtos objeto desta adii que não possuimos nesium teto impeditivo para 
participação deste certame e que nos submetemos a todas as ciàusutas e condições previstas neste editei 

PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÕMCA. LOTE O2EXCLUSIVOMEJ . 
!arica 

1 
vrUnit 

1 	Vr.tinitpor 
utonso 

I 	
Pr Total . 1 . 

Vr. Total por 
ii.mj EspeclflcaØndoi9diâtc . 	,.Jurad. 1 Qtd 

CONDICIONADOR DE AR - tipo 5PM Inverter. 
con'pos:c de unidade evaporadora e condensadora 
COit cornoresso' rotstrvo Com capacidade 00 
refrigeração de 9000 Btuh'. o-cio frio. voltagem tensão dois mil 

doze mil. 
bivolt, gás refrigerante ecológico, reinicio eutomatico. 

SPRINGER / 	 quinhentos e 
Quinhentos e 

Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos UNO 5 RI 2.51390 12.559.50 sessenta e nove 
de oscilação honzontal e vertical (svÁng). telTnostato 

MIDEA 	 treze reais e 
reais e cinquenta 

digital. função desum.d4icação, Fftrodesodonzante 
noventa centavos 

centavos 
cor tnrca. Equipamento class¼sjo na faixa A. 
co.tnne Qecttceçõo INUETRO. Gnta mata de 
12 (doze) mesas. 

CONDICIONADOR DE AR - tipo SF4it Inverter, 
composto de unidade evaporadora e condensadora. 
com compressor rotativo, com capacidade de 
refrigeração de 12 0008tuib, ciclo frio, voltagem tensão 
bvoIt automático ou de acordo cor, a padronização ao dos 	1 

quatorze mil 
voltagem do Estado que serã atendido gás refrigerante SPRINGER 1 

novecentos e 
oitocentos e três 

2 eógico. reinicio autriát.co Aoonarnerto por UND MIDEA 
R$296055 sessentareaise RI 	1480330 

reais e trinta 
oortole remoto austes automáticos de oscilação sessenta e Seis Centavos 
horizontal. vertical (sr.Ing) termostato digital, função centavos 

desumidfficação filtro desodorizante. Cor branca. 
Equipamento ciaseifcado na faixa A. conforme 
caitAcaç&C INMETRO. Garanta minima de 12 doze) 
meus. 

VENTILADOR TUFÃO co,' 3 Ve4ocdades Modelo 
Parede. Cor Preto Oscilante para 

1 direita e esquerda grandes em aço tratado pintadas na 
cor preta e rarnovivel, com 3 Hélice fina em duzentos e mil e duzentos 

3 pofipropileno de 60o" de diàmeuo, com regulagem UNO 5 VENTJSOL 	RS 24C 00 
quarenta reais 

 
RI 	1 200.00 reais 

de altura. Dados Técnicos Potência: 210W, Rotação 
mlr.ma 1400rpn Corn24 meses (2 ano,) no mkwno. 
de garanta Contra vicies Ou deleites de tatóaiu. 
Cetitcado pelo INUETRO 

• aeftte dois reais e oitenta os' 
,,snvvs 	 - 

___________ 

PROPOSTA DE PREÇOS ÉLETRÕNICA -LiSTE 04AMPI_A !t_. .C.prWSçE$,4QI?COeIS . 	(un&jj 

. 	.. 

..
Marca 

1 
WUnIt 

1 	VrUnitpr- _____  

1 lUCRO COMPUTADOR ~mãe onboard 
:(,oa,nede). proasaaoor  minimo core 56503.20ghz dois mil. 	J quarenta e dois 
4mb hd 1 'Tb sata 2. memória 4gb ddr Sou superior. 	1 UND Is JAB 

oitocentos e 	R 2.866.00 	 $ 	42990,00 mil, novecentos e 1 	'gabrnele ATX de 4 baias com fonte. gravadora de DVD sessenta e seis noventa reais 
sata. drive leitor de cartão, mouse óptico USB, tadado reais 

USE Com garanta n'mima de 12 meses 

MONITOR Tela ernLED 
denominimo2osPdsuadas l UND Is AOC P11 	430C 	

'ndcermtoe 
RS 	1710000 øezeSsetemile 

2 Cern garanta mim~ de 12 meses. - quarenta 'sais 1 cem reais 



ZIi.2 ! - 

NOTEBOOK Tela LED FIO de 15.6 antroflexo. Sistema 
- 1— •'— 

operaclu# W~10 Pro de 64 bits em Português 
(Brasil). Processador Intel Core 15-8250U, cacho: 6 MB, \ 
chipset 1-111, 1155 9140 (montevina), Disco rígido de 1 TB 
SATA. memória RAM 4gb 2400 MHz, doves 
superrnutt 6w dvd '-rirw com tecnologia ligfltsaible e 
suporte ara camada dupla tamanho da tela 14. rede 
101100 som alto-falantes integrados: altec laniing 
wirelles sim, bluetooth sim, teclado funcionalidade de 
101 ledas padrão ABNT2 compatível com windows bp 

3 Idiclpad com botão de liga/desliga mouse tc...Clpad UNO 3 DELL RI 6.000.00 seismil ruas RI 	16.00000 dezodo md ris 
n botão hga/desliga integrado e suporte a pad ce 

1roUgern de 2 direções. alimentação (tipo de batena) 
adaptador ao de 90w. bolaria de ice de titio de 6 células 
47 wtv conexões 3 usb 20,1 hdmi; 1 vaga (15-pin): 1 
rj- 45 licor); 1 saída para lonas de ouvido 1 entrada para 
miacton,. voltagem bivoIl, dimensões aproximado do 
pr"A 	(cm) - axixp 3 15 -3.65x34x23on. peso li*. 
apronnado do produto (Kg) 22K9. Com  12 mesa (1 
ano), no mlnimo, de garanta conta vícios ou defeitos 
de fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

ESTABILIZADOR Bi-volt . Tinjo de Entrada. 
11 5vt220 . Tensão de Salda- ¶15v – Potõnoa mana – 
i000va?w. Chave hga-desJiga . mlnimode4 tomadas 
elétricas ,  nova norma - Entrada e salda isoladas 

trezentos e mil cento e 
galvanicamente -Corrente nominal: Para 115v. 2.61A e 

UND 3 81.11 RI 398,00 noventa e oito RI 	1.19400 noventa e quatro 
220V-I.3A-Fuslvel Pala lI5V-Sae22OV-3A. 
Tempo de resposta 6 sem 'ciclos - Indicador ksmnoso 

reais reais 

de rede (verde) icarga alta (v~) - C~ 
pl*stoo com policarbonato na cor preta. super 
resistente, Com garantia minima de 12 (doze) meses. 

— NoeREMI Man&âeioovødflco. 1.4 iCe'A Reaic.00r.C.n.g.do. 4• — - 
bsra lnsn, 9~ AJrtoo. Seiça te Bar... 
OarrOw'ela vi. Web Pct*ur Sçtdoq. OnUr Dia. Ca'..Uo 

Psc Leve d 	no fl#WVc de 7% fi. pir. iico'ee& d 1 iVA Paa# 
T~ a. Em~ a. 127,'220 vAc 9~ .aç.Iard, ve..Çha - no 
minr.a .25%. ~11~ ~~ lFiN+) . aliSeis it.T): 
Paesçw rnaÁrti. 4i B,lr.1. em GO l•& .upofllrda v.r.Øo 0. na 
elrinos 514 Paoi,ir Feia ce Pois,o. a. Ennd. de no -nirlaoo 95 
Poaa-T.,eao de 5,1% te 127.720 VAC e~ ctn• -giiaçho »Ø lo OM RI 1.110.00 

mil cento e dez 
RI 	11.100.00 

onze mil e cem 
Sroiriw.o e % aooSçLnçâa ua,uae.a :F.kC e e.e.c. reais 

.T) 	a. Ona. -. Sada Src.as. co' D.tçâc :'•F') o~ 
Ma"rÕla .~ 0ae C.g. 0041., 3. . ,  r~-dessa ir 
PU .  co.,  v 	.',So de no mAc.rc, 1% Poeiji F 	o. Poió,õa O 5d 
anO mine,.. O? Paib,#aOt de Cii.i. de 31.2I.41 Paer pwtOet 
fria (CMSSt 14 a.renrdo i~nii .i.qi. da~ a. rireis. PouiJr 
t 	AoJainaeca eco. o,.,. acude.. PouUr çrgI4eu 4. 8~ 
3ai-..,& Oa Cfrwo. S. T.ape,eiu• Pouuq ,c 
saç5o Sare.. 	saS O..d. o, 3Øa nas Rede V.WW 	o- 

•i— 
APARELHO PROJETOR MULTIMIDIA caractensticas 
mínimas, brilho- 3000 ansi lumens resolução naüva. 
svga 800$00• suporte mínimo de 1280x1024 taxa de 
contraste - 2000 1 sistema decores - ntsc ntsc 4.43. 
pai. pai-e,. pai-e, pai 60. secar" compatível em 480p. 
s&v 480.. hdtv 5769 576. 720p 1380. suporta formato 
de tela normaide4.3aiâv.ldesaeend.16:9lãmPada- quatromile nove mil e 

6 	laowuhp/40001.oras modo noslnal-2SOOansl UND 2 EPSON R$4.800,00 
oitocentos reais 

RI 	960000 
seiscentosreaes 

lumens / 5000 horas nodo econõrnco - 2000 em 
lu~ )slSnoa de prqeçio-I.19 mtsà 12,1 mta 
tamartio da tela- 28 a 300' . d,~zoom W= -  
1 1 1 verDcal keystone correção ti. 43 ajuste de 

Idistorção trapezoidal (keystone) automático menu na 
tela em 	muni-idiomas inclusive por.ugués. Com  garantia 
min,madel2meses 

IVAL' 

"1 	
dos Produtos 	. UnId .   

ARMÁRIO em aço. 00m 02 (cLas: per.as 4 cat', 	 ikc..La e 	 .5_.__.a mui 

1 prateleiras com fadista, cor ana rreni6es 	UNO 20 	MX 	RI 896.00 novela e seis RI 17.920.00 novecentos o 
Iminen,aa l9SxlIOxo4San 	

1 	

reais 	vinte reais 

e 2 1ESTANTE DE FERRO: com 6 prateleiras regulavam 	
UNO20 	AR 	

duzentos 	
quatro mil e 

X 	RI 220.00 	 RI 	4.400.00 quatrocentos 
mando 198 X 0.90 X 0.27 m a.aoa 24 mm 	 rases vinte 

EspecifIcações dos Produtos.- 

	

Qtd 	Marca 

pÁGINA 
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— SAPATEIRA 2 portas, suporta até 40 Mos. material em — —  ___________________ 

MDF. sem pés, sem 9~&. com 5 compsrtmentos 

¶ (s) 5 pelefls, w 	ocobte. UND 2 Jflex RI 440.00 RI  
l83anxs2cmx3sar. Peso 27 køos, 3 meses de 
bomba 

Quarenta rseis 

R  eIRÓ DE FOMICA' SirÕ em MDF com 03 ((rés)  
gavetas e dave. corfecoonada com madeira MOF. na  
cor verde com acabamento em 	1 pe. 	de PVC na cor 

2 
cinza dimensões aoro,amadas an 075.". 

UND 20 Jfiex RI 538.00 
Quinhentos e 

RI 	10. 760,00 
dez mil, 

as_e cocomprimento,comprimento,¶ Som largura 0. 70m em pintura apóio, tonta e oito re ais 
e niveladores de piso, e fabricado de acordo comas 

sessenta reais 

normas vigentes. Prazo de garantia de no mlnimo 12 

MESA 0€ FORMICA GRANDE Mesa Refeitório Tampo 
Fárnica lO Lugares 3." Com 2 Colorias  e cor" - 

BANCO FIXO INDIVIDUALTampo da mesa Produzido 
em MDF 30 mm de espessura revestido com laminado 
de alta resistência, acabamento da borda da mesa em 

dois mil, 
fita de PVC 	30 x 4 mm de espessura. Assentos: treze mil 

3 Medindo ø300nxo.SO cm, emMOF ¶S min de UNO 5 Jflex R$2.796.00 
setecantos e RI 	13,980,00 novecentose 

espessura borda sai perfil cio PVC. E&~ Montada 
~ta e seis 

oitenta reais 
para bancos xos em tubo de aço carbono 50 x 30 rir 

reais 

com 1.20 mm de Darede. pmtursspóopõtezlunzada 
\ por procasso etetrostitico. Cor Tampo: Branco L 120, 

liso brilhante. Estrutura, Cinza-Claro. Dimensões Larg. 
3,0Cm X Prol. 0,60 cmX AR. 0.75 cm. 

I
MESA PARA COMPUTADOR Mesa Reta em MDP 

UNO 20 JIex RI 194,00 
alt e noventa 

R 	388000. 
1 em mil, 

Liocentos e 
altura 074 aT comprrnento 080 a', largura 060cm 

VALOR GLOBAL DOS 1794$ 	
ffij  

• 	equauo reais 
1 	

-' Yoitent reais 

OPOSTA DE PECOS ELETRIC1' - 

- 
W . 1  -_i_- 

'CADEIRA GIRATÓRIA Cadeira com base giratória 

i com regulagem de altura, encosto reclinàvel com 
braços reguléveis em 	posições espaldar médio. 
assento e encosto em MOE com espuma de quirntos en 	e quarenta e  très 
poliure(ano inletada. revestimento em tecido Azul com 

UNO 75 Jiex RI 578.Oc setenta e orlo RI 	43.350.00 mil, trezentos e 
apoio tombei bem em aço 	n 5 hastes a 	preta is rea onguenta reais 
encosto coe,,  5 posiçÕes de altura medidas 
aproximadas ISSO mm x 580 min  900/ 1000mm Com 
12 meses, no mlrvmo oe garantia conta vícios ou 
defeitos de fabricação Certificado pelo INMETRO — — 

CADEIRA PIATENDIMENTO Caderafixatipo 
9~C@~ ftxa. too secv.ana cor" 8~ e 
assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 
min. tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço duzentos O dezoito mil  

2 mlnimo 7(8. com  parede mínima 1.5 mm. tratamento UNO 75 Jflex AS 244,00 quarenta e quatro RI 	18.300.00 
trezentos reais 

antiterruginoso. em embalagem reforçada e apropriada leais 

que garanta a ir'tegr'dade do produto rotulo 	n rw de 
Mo catado fabricação e procedénos termo de 
garantia e assistélta ta~ 

— PARES DE CADEIRAS LONGARINAS (3 LUGARES) — — 

Longarina de 03 lugares, com assento e encosto 
separados, em polipropileno, cor verde com estrutura 

3 	
.m tubo de aço 70x30 nos pós, com tratamento UNO 4 iflex R142000 

Quatrocentose 
RI 	1.680,00 

mlsesceatose 

antitwrugern (rn.00fOsfatfldO). pintura epoxi-po cor is 

preta Cornl2 meses no mIr*,io de garantia corta 
i'ocs ou defeitos & fabncaçãO. Ceitfcado pelo 

S,LIE2 

¶OR 
 GLOBAL DOS TEÃS, — — 

CADEIRA GIRATÓRIA. Cadeira com base giratória. 
com  regutagem de altura, encosto 'edinével, com
braços reguláveis em 3 posições, espaldar m~. 
assento e encosto em MOF cor, espuma de 
poliuretano r~revestimento em tecido Azul. com  

UNO 25 
apoio lombar base em aço com 5 hastes a coor preta, 
encosto com 5 posições de altura medidas 
aproximadas: ISSO mm x 560 mm 	 m x 900/ l000m. Com  
12 meses no n,inimo de garantia contra vícios Ou 
defeitos de fabricação Certificadopelo INMETRO 

qr,aV.et*ose 	 quatorze mil, 
,$ex 	RI 576,00 	9~ e oito RI 14.450.00 quatrocentos e 

reais 	 cinquenta reais 

PÁGINA 
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FRAGMENTADORÃ DE PAPÉIS: p115 FOLHAS, 

-- _ 
(t 

_____ 

CartõesÇDs - Descsíção do produto Fragmentadom 
fragmentada IS folhas por vez em pwuloJas s 
4x34nvn. senhor automioca, kxevs 4.25 I4ros. 
Csractensbcas técnicas Abe.tn de nação. 230 mm, 
Número máximo de folhas. 15 folha de 75gtm2, Tipo 
de fragmentação partículas de A 	34 mm (Para papel, três nI. 
CO, OVO e Camilo de Crédito). Nível de segurança mil novecentos e oitocento, e 

2 	Veloodade de fragmentação: 2 metro, por minuto. tINO 2 PROCAJC R$ 1.931.06 trinta e sete real R$ 	3871 12 setena e quatro 
Ca~ os fragmentação média 26 Ktiora, esas Ce~ sai e coze 

otwnett botão e tensa Õg000. Reversão ma,ual conta vos 
no botão. Potência máxima 374W. Nivel de ruído 65 
deotéis. Volume do cesto 25 litros Senta segurança 
p/ lixeira e cabeçote, Dimensões aproximadas em mm 
345 x 230 x 465. Tempo de func. x desc.: 2x20 min e 
Cor Preto. Com  12 meses (1 ano), no mínimo, de 
garantia contra vivos ou defeitos de fsbncação. 

au.. 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS; 80 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO. 
SØZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela ent,ega dos prcøutos, e que serão executados conforme exigência edlta(lcla e contratual, e que serão 
mKJados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra. 

Declaramos que temos piara aceitação, por parte da proponente das condeçdes esiabelecKlas neste Edita/ e seus Anexos e que atendemos (0013 as exigências 
cont,des neste Edital 

Declaramos que nos valores wresentaõos acima estão inclusos todos os tn&tos, encargos trabalhistas prev'dencianos. fiscais e comerciais taxes f,etet seguros, 
deslocamentos de pessoal custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados inclusive a margem de lucro 

Declaremos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Mlcivempresa e Empresa de Pequeno Pai?., conbrme estabelece o artigo 7 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lou Federal & II 488 de IS de Junho de 2007 

O licitante declara que nos valores apresentados acima estão inclusos todos os titulas encargos trabaltwssas prevtstSoa fiscais e comerciais faias fretes 

seguros, deslocamentos de pessoa). custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento & tedo. 'nciuswe a margem de lucro 

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos p/eno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não Possuímos nenhum teto 'mpeditwo pata 
part'cipaçdo deste certame e que nos submetemos a todas as clóusulas e Cor?diçi5es previstas nos). edital 

O licitante declara que, responde por todos os prsulzos, perdes e danos que venham a ocorre, referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso verffia a 

se' controlado. 

Declaramos ainda que assumimos v,teira resprsabitdade pela aquisição dos produtos, e que serão e,eojtados ccotom,e exigãr.cxa edlailc,a e Contratual, e que 

seio 'nczados a partir da data de recebãnento da Ordem de compra e anda, que nos preços apresentados acima, estão Inclusos todos os tributos. encargos 

*c.ait»sras previdencsanos fiscais e com erciais. taxas trates. seguros deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o 

.iaração expressa de que mios preços cotados estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão. 
nada mais sendo licito pleitear a esse liMo. 

Declaramos ainda que temos o Cio/lo conhecimento e atend,mer.tc as eugdrlcias de habilitação previstas neste E&4S (artigo 21. S2'. do Decreta n 5 45&2005) 

Declaramos que cumpre plenamente os reqursrtos de habilitação e que sua proposta este em conformidade com as exigências do instrumento convocatória (artigo 

21. f2. do Decreto Municipal 0  03812016) 

Pare fazer vale, o direito de pnondade da desempate, a licitante dec/ara, sob as penas da lei, pare todos on fins de direito q que se posse prestar, especialmente para 
fazer prova no processo Iicltatono que teni condição do regime de 

(x ) MEIEPP, para eteto do dispositivo ria LC 123/2006 

COOPERATIVA para efeito do *spostvo na Lei Federal ri* 11 488 de 15 de)unhO de 2007 

FORTALEZA/CE. 07 DE DEZEMBRO DE 2018 

1/ 
Ç111 
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À Pregoeira do 
Prefeitura Municipal de Horizonre/CE 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Pregão Eletrônico n?20i8.ti.àQ.i - SRP 
Abertura das Cortas Propostas: 07 de Dezembro de 2018 às ,ohooniln (libré no de Brasilia) 
Sessto de Disputa de Lances: 07 de Dezembro de 2olS às nhoomin (Horário de Brasilia) 

Objeto: Aquisição de Material Permanente, Material de Consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos e Materiais Esportuos, destinados às oficinas. 
atividades realizadas pelas Programas, Projetos e Serviços, desentroluldos pelo Fundo Municipal de Assistíncia Social do .Wunic(pio de llorizonte•CE, 
(com ampla participação e cotas wlusivos a ME e EPP), confirme especlflcoç 6es contidas no Termo de Refcrt.cia. 

Proposta de Preço 

BEBEIXJVRO CELACL.'A Com 7 (seu) nitts de 
temperatura. ecoiogtflimtnit correto. gás não 
Poluente. 	tipo 	Cotsno, 	o3 	torneiras frontal. 
bando 	* 	água 	rr,noviuei, 	atôxico 	fácil 
instalação. iilennnio, 3.5  litros / hora de água 
Vetado, aberta',, automática do garnijão, alças irh ri. 

laterais. flnnostoto frontal com controle gradual ,etecesita e seis qua.ilw;ptowv 
: de temperatura do água gelada entre 5°Ce :5°C. Esnialtec s UNI) RI 	706,52 reais e einqwino R$ 	j..60 trinfls,dv', 

Refrigeração por compressor. Baixo consumo de • dois centavos IWOiSCWfld'I ti 

energia. 	&peesficoçdes 	Uenicos: 	Dimensões cflhrai.n, 
aproximada AXLXP (mm) JOO5X3J53t5. PESO 
líquido (kp) ia. Peso Bruto (kp)13,o4. Voltagem () 
220. Com  vinte quatro meses (Sano), no mínimo, 
de garantia contra vkloszou de/eitoi de fabricação. 
Certificado pua 1NMETRO. 

BATEDEIRA: 	do.nhtico. 	com 	dois batedores, 
quatro ttlocidade, • poisar. mininso o, ngeo to.ø.ØWC 'ettantc., 

2 altamente rnistcntrev, ri ropetcidade mtnima de 3  Bntania 5 UND ss edois~ 
RI 	Mis tnnnro equotn 

bem,, 

 

Podendo ser asada como portátil ao con 
pedestal. s:stema ç:ra fácil. 2201 

'itaLos 

FGAO 	DE 	LISO 	lx»! hNfl(X) 	. 	 4 	bocas, 
ocen4i,iento 	autonóflaj 	Iotui. 	n'no 	nor 
sobreposto. híit1r. cor branco, oiro durabilidade, 
auio'hnpon:e. lampo de vidro imperado sem seiscss,rose atinO. 

3 puxado'. com 	Gro* firo 	no forno coo 	2 itnnatec 5 L.WD RI 	663,00 seosrntaeirds RI 	3.325,00 traintate 
rrgislaprns de altura. pis oitos. Visor total nu reais quinzenais 
porta do forno, boMes rr,nouh.eis. consumo A. 
utiliza gás CLV 505 )JIW(À9 Garantia de :2 (doze) 

1 
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1 

- o. r*an. nq.ninus w'unw,we w ev_ isuw'au. r 	--. 

antena. a dissáncia ap.racional.tê coam A 

mtimo, comtor embutido & .'.trodWSdo. 
senbi?idad. RF tosd&'W 'ti d8). solda à 
energia &F: ia mW, rnp.d)ndu (6u4'poc*) 
entrada: :MQ. iJS6nCÍO (.nA,.): 5oQffiiwi 
da antena) 13Q (nivol do microfone). 
E.pecoç6es __• 	- Dimensõa 	runinoda: 
Body.paeJr83xô7n5 nua M..,4t.j: 50x50z 
50 mm- Receptor: noz 55014$ mOi,i 

Tbtnniswn (Micrbnn), R.cqeor coam: 
antenas. 2 Cac*imbo paro nkrne. 2 Ponte 
%MIOU&t. 5 QM. 4  PWØS AA. tM 22 A 	(a 
ano), rw mínimo, & garantia contra ttoe as 
defrias defobricoqão. 

MICROFONE COM FIO: dinâmico (bobina mômni) 
RaposIa de FPeqvéncio: 30 Hz a :5 *11: Podão 
Polar: Unidireciono? (Cardióide) 	stn#trico an 
relação ao eixo do microfone e capto çdo uniforme 
de freqstncias. Sensibilidade 	' fiJi:. tensão de 
circuito aberto 	dBV/PA 0.85m1), i Pascal - 
9MSPL lmpedãncia 250 Ohm, (3W Ohm. reais) L non UNO Ri 	646,00 

seiscentos. 
quarenta e seis Ri 	3.a30.00 

itt mil. 
d iairnws e trinta 

ara conexão em entradas de ba&a impedóncia reiS: 
Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz 
tensão negativa no pino 2. em relação ao pino 3. 
Conecior: XIS mocho profissional de 3 ;,ínos. 
Corpo: Cinza escvro em metol die- cosi resistente 
com globo em meial e filtro anti-pop embutido. 
GALt%114 DE NOMh'7M0 U (DOZE) MESES. 

- 	 Vaiar Global do Lote 87 - ES 	35454,13 
vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e qaatrtm retos e trrn n'imtciLos 

	

IARJfARJO: em aço, tOnt 02 (duas) portas. 041 	 mil. sei. mui. 1 	 1 - 

	

I(quatra) prazeieú-os, com fechadura, cor cinza,1 	 20 j UND 	Ri (.006.40 	q.~ 1 	Innt. nu. cenro• 
~ 1 000~     

IdiIntnsôesminlsnaai%xs pOzp45cnl. 	 1   

	

IIYTA,\fl DE J'TRRO: com 6 ~~ 1 	1 	1 	1 	 1 dusmil.s e 1 	 1 
Aço 

	

a lreguláveismnedlndo4g8Xo.9oXo27mc*apa2dI 	 UNO 	ES *st4o1oMmflcfb 	526&O0I 
Imm 	 1 --1 

2 	 Ri 	° 

	

LSAPATEJRA: 2 panas, suporta até 40 blcs,I 	 1 	 1 	1 	1 

	

1 material em MOR. sem p41. sem gavetas. coinsl 	 1 	1 	1 	1 uni) n'anulas e .l.crntoe. 
(n 	 1 Ri 	i.J.360^ 1 suserna reais 

ichos). 	 co' 1 Map Móor.s 	 '°° 	reais 1 

	

5LzLP: 1830n152c1nZ360n. Peso 
27 1 	1 1kitos.smesndega.*nna 	 1 	 1 	 1 	 1 
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Sa : 
BIRO DE FORMICA; Dirá em MD? com 03 (e,*) 
gavetas e chave, confeccionada com madeira 
MDV, na cor verde, com acabamento em perfil de 

2 
PV na cor cinza dimensões aproximadas: altura: 

Map Móveis 20 UM) 	11$ 	323.00 
t't5191F02 e vinte 

RS 	6.460.00 
seis mil, 

qucstrvctntase 
0.7502; comprimento: (Som: largura: ajam,  em e lt 'cais 
pintura epdxi; e niveladores de piso; e fabricado 
de acordo com as normas vigentes. Prazo de 
garantia de no mínimo 22 meses. 

MESA DE l-VIU4i 	GRANDE: Mesa Refeitório 
Tampo Fórmica so Lugares 3m  Com 2 Colunas e 
com - BANCO FIXO 1NDIWD&'AL. Tampo da 
mesa: Produzida em MD? 30 mm de espessura, 
revestido 	com 	laminada 	de alfa resistência, 
acabamento da borda da mesa em fita de PVC -30 
54 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cmx 

cri 	 mdc espessura, borda em 0.30 	. em MD? r 	m 
.%tót'ds UIVO R$ 	2.700,00 

itt rc.ccr'LCA. 
nau R$ 	a50o,o 

oito mire 
quinhentos reais 

perfil de PVC. Estrutura: Montada paro bancos 
fixos em tubo de aço carbono 5ox3o mm com 2,20 
mm de parede, pintura optei pó zexturlzado por 
processo eletroszático. Cor: Tampo: Branca 1.220, 
liso brilhante. Estrutura: Cinza-Claro. Dimensões: 
Larg. 3.00 mXProf, 0,80 an XAle. 0j5 em. 

MES4 PARA COM? bTADOR: Mesa Reta em MDI', dataras e qiotra mil. 

4 altura 0.74 cm. comprimento 0.80  cm. largura Map M6veis 20 &WD R$ 	227,60 dezessete reais e R$ 	435200 
trezenIosc . seSSti7w em~ 

cinquenta é dois - Valor Global do tine 15T aS 	so.ós,00 
vinte mil, sesccsitos e setenta e dois reais 

Lote 

Iten, 

i  -AMPLA PARTICIPA CÃO 

do Md~ -r' rflInWFj4JW '.,rnam., 

CADEIRA 	GERA TCIRIA: 	Cadeira 	com 	base 
giratória, com regulagem de altura, encosto 
reclináveL com braços reguláveís es» 3  posições, 
espaldar médio, assento e encosto em MDV, com vinte e oiro mil, 
espuma de poJluresano injetado, rwestimento em crewizsus e 

seiscentos e 
j tecido Azul, tons apelo lamber, base em aço com $ Map Móveis 75 UNO 	8$ 	382,50 tardois 

8$ 	28687,50 oltesitaestte 
bastas a cor preta, encosto com s posições de 

•te 
reais eciisqucnta 

altura, medidas aproximadas: z 58o mm x 58o 
centavos 

centavos 
mmx çoo/z000mm. Com  12 meses, no mínimo, de 
garantia contra vícios ou defeitos de fabricaçáo. 
Ce rtjfitodo pelo INMPSRO. 

C4DEJM P1 ATEIÇDIME)JTO: Cadeira fixa tipo 
secretária: 	cadeira fixa: tipo secretaria, com 
encosto e assento de espuma de pollurelarso 
injetada mínimo 30 mm: tecido de alta densidade, 
estrutura em tubo de aço mínimo y/8. com  Parede ceitlorquinte oito 	H. 

2 
mínima 1,5 mm, tratamento antiferrisginoso, em Map Móveis 5 (iND R$ 	'25,60 reais esessenia R$ 	8.670.00 ee4sceneae, 

embalagem reforçada e apropriada que garanto a 
sentavos ~ma reais 

integridade do produto; rotulo com nrde lote, data 
defabrlcaçdo e precedência, terma de garantia e 
assistência técnica. 

/ 
$ 	
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Bola de Handebol: bola de handebol, unisse,, 'tm,t 	e 
t4s ,,It& 

,odrão oficial, Matruado. Peso. 	320 / p.,,a?t ia t'\'D RS 
etata e guam RI 	42,6O .1 

.etect"Jt* e 

gramas. Orcunferincia: s 	centlrnetro,. Cdmaro 7 reais e I,'lnt, e 
PC•iIi e sflJeflM 

de (dia com miolo subsdwluel. (litro Ør(p. sei. triitaioe 

Rede 	de 	L'oteibol• 	oficial 	do 	confederação doo 'nu, 
brasileira de voleibol (cbv) ,rsed:ndo 9.501! OOm: duzcs,to. e quintienf ore 

s r~ de ootipropiler.o dezmni, oualha de ias: De'". Pangu# :0 tuts'D R$ 	259,95 
ciiiqunta, niwe 

n 	2.599.50 noventa e nove 
acabamento em lona 100% aig(4ã0 dublada; n'n, 

,  
riais e cinqiantc 

duas feiras de largura Sem 
d<.nlot, 

CY',IOL'O 

Trave defrtvhot - scMa oficioi n.m han. em tubo 
em aço carbono c/ 3 p0?. cl reqoadro em tubo de 

r,:t etiqwnta e iove 

$ o: M. Branca aprox. nos dimens6es de 3m r Ia,, 
Pnguê io 1/N'O RI fl.00 n'ewve R$ 	59500,00 au!. q.n'a.tix 

inclino uni par de "ede fio 4n1m, - 	Volt Global do Lote 20 RI 	737S4,,0 
setenta e nau' mil, setecentos, oitenta e quatro reais e foi-caia c.ntaLos 

Valor Globo? da Proposto: 	 RI ?41"903.90 1 
sehnio, e q.am,to mil, novecentos e tirito reais e noventa centaoos 

Nesta oportunidade, etnias a declarar. sob as penas da lei, que assumimos lareira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados 
confonne e.xigincia editalicic e contror,al. e que serão entregues no peuzo de :0 (da) dias, o contar da data do recebimento da Ordem de 
Corn.pra/Fornecirnento. no local definido - árgão solicitante. 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que em nossos preços fé estão indusas todos os tributo,, encargos trabalhistas. 
prvvidenciários,fl.scais e comerciais. to,xos.fretes. segoros, deslocamentos de pessoa!, custos, demais despesas que possam incidir sobre ofornecimento 
licitado, inclusive a margem de lucro. 

Declaração paro todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os esquis iras de habilitação e que sua Canis Proposta rs4 em conformidade com 

os Sgéncias do instrumento conixxotõ rio (edita?). 

Validade da Proposto: t'artc: Propi.. lo nôo l,tferior o 60 (rrsnatas .1k,.. 

06 de Dewnbro de ao:t 

IIN 

/ 

0 

Pági na ai d. 57 
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' PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 2018.1 1.20.1-SRP 

LOTE 11 - AMPLA PARTICIPAÇÃO 

MIN 



PÁ Í t ,4A 

•"... 

21 
Declaramos que nossos preços já estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o 
fornecimento referentes a tributos, 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 COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÕRIO 
(EDITAL) 

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQISIÇÃO DE MATERIAL 
PERMANENTE, MATERIAL DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, BRINQUEDOS EDUCATIVOS 
E MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ÁS OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS 
PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, DESENVOLVIDOS PELO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE. (COM 
AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS EXCLUSIVAS Á ME E EPP), CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Procedência dos Produtos: Nacional. 
Prazo de Entrega: 10 (DEZ) DIAS. 

r 	 07 DE DEZEMBRO DE 2018 

1/9 



quatrocenlo 
s e cinco 

75 
	

MAP 	RS 	405.61 	reais e 
sessenla e 

um 
centavos 

centos 
vinte e 

75 	MAP 	R$ 1*12 nove reais 
e doze 

trinta mil, 

R$ 30 420.75 e vinte reais 
e setenta e 

cinco 
1 centavos 

nove mil, 

R$ 	
9.664.00 seiscentos e 

oitenta e 
quatro reais 

6 Y1 

544d\..! 

i614 t 
- PAGINA 2 
o 	 o 

M' 

Ao Pregoeiro(s) da 
Prefeitura Municipal de HORIZONTE 

Secretaria MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL 
Pregâo ELETRÔNICO NO 2018.11.20.1 - SRP 
Data de Abertura 07 DE DEZEMBRO DE 2018 

Horário: llh:OOnhifl. 

30 

CADEIRA 
n u- - 

GIRATÓRIA: CADEIRA 
COM BASE GIRATÓRIA. COM  
REGULAGEM DE ALTURA. 
ENCOSTO RECLINÁVEL COM 
BRAÇOS REGULÂVEIS EM 3 
POSIÇÕES ESPALDAR MÉDIO, 
ASSENTO E ENCOSTO EM 
MOF. COM  ESPUMA DE 
POLIURETANO INJETADA, 

I REVESTIMENTO EM TECIDO 
AZUL, COM APOIO LOMOAR, UNID 
BASE EM AÇO COM 5HASTES 
A COR PRETA, ENCOSTO COM 
5 POSIÇÕES DE ALTURA, 
MEDIDAS APROXIMADAS: 1 580 
MM X 580 MM X 9001 I000MM 
COM 12 MESES. NO MINIMO. 
DE GARANTIA CONTRA VICIOS 
OU 	DEFEITOS 	DE 
FABRICAÇÃO. CERTIFICADO 
PELO INMETRO. 

CADEIRA Pé ATENDIMENTO: 
CADEIRA FIXA TIPO 
SECRETÁRIA COM ENCOSTO E 
ASSENTO DE ESPUMA DE 
POLIURETANO INJETADA 
MINIMO 30 MM: TECIDO DE 
ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA 
EM TUBO DE AÇO MtIIMO 7/8, 
COM PAREDE MINIMA 1.5 MM, 

2 TRATAMENTO 	 UNID 
.ANTIFERRUGINOSO, EM 
'EMBALAGEM REFORÇADA E 
APROPRIADA QUE GARANTA A 
INTEGRIDADE DO PRODUTO: 
ROTULO: COM NR DE LOTE. 
DATA DE FABRICACAO E 

GARANTIA E 
TÉCNICA. 



quatrocentO 
55 

quarenta e 
nove reais 

e doze 
centavos 

mil 
setecentos e 

noventa e 
RI 	1.796.48 seis reais e 

quarenta e 
oito 

4 	1 	MAP 	Í RI 	449.12 

ti  
PÁGINA . 

n 

PARES 	DE 	CADEIRAS 
LONGARINAS (3 LUGARES): 
LONGARINA DE 03 LUGARES. 
COM  ASSENTO E ENCOSTO 
SEPARADOS, 	 EM 
POLIPROPILENO. COR VERDE. 
COM  ESTRUTURA EM TUBO DE. 
AÇO 70 X 30 NOS PÉS, COM UNID 
TRATAMENTO ANTIFERRUGEM 
(MICROFOSFATIZADO). 
PINTURA EPDXI-XO COR 
PRETA. COM  12 MESES. NO 
MINIMO, DE GARANTIA 
CONTRA ViCIOS OU DEFEITOS 
E FABRICAÇÃO, CERTIFICADO 
PELO INMETRO. 

a 
quar.nta a um mil, noncrutoss um mais a vIMa a ti. centavos 

Vilõr Global da Proposta: 	 1 RI 41101231 
quarsata a um ml novscsMoa a um mais a vIM, e três centavos 

// 

MON 
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Ao pregoeiro(a) da 

Prefeitura Murucopal da HORIZONTE  
Scetana MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	 4 lk(J 
Pr.gsoELETRÓNIcopr2oleI1.2o.1.SRP 

Data de Abiflura 07 DE DEZEMBRO DE 2018 

HoiSdo IlhOOmin 

PROPOSTA DE PREÇOS 

~M — -ucwIMM E  

— OncaçI USI ai Wfl W~ V 7~ 
VI ~A~ II TOTAL 

— SF.6(DOLJROOEJ4UA COM? (MIEi N4CII 1€ — 
TIMPI*ATUR& ICOLOOIOAWNTI CORREIO 0*3 
NÃO liOLLAENTE TIPO CORRIA 03 TORNEIRAS 
FIGITAA. maia 3€ Á&j* Riliovive, *'ôxiCC. 
FAct WTCACAO ILII4CIOIO O' ÇROS S'A  3€ 
ACUA OILAØ& AaOP, 	AUTO4AAT3CA 00 
GARRAFÃO. ALÇAS IATEAAIS. TRRMOITATO 
FRONTAL COM CaCR&l CflOUAs. 0€ . — _____  

da ?=",~ D ACUA ENTRE 11 -C E Is': Wi0 1 RI 	101.47 RI 	anta 
R1FI!C(AAÇÃQ POR CCAIP*ISIOR SAaO €0031 l 

ÔMOÊRNA 

S 4003• 

COMI4, 	0€ IF4*0I& E$PIC ' ICAÇC€I IICMCAS 
DIM€NIOE$ APROXOA A 	MMI IOOÕXIIIX)I1. 
PISCLOUCO 0(01 1 1. PESO DRUTØ 0(0)1304 
VOLTAOIM 	230 COM URITE QUATRO lIII 
')ANO '43 1014540 CI OM.Ai•TIA CONTRA VjCIO4 042 
CIFEITOS 3€ FACAÇÁO CERTIPICADO FILO 

BATERII 0O5TCA. COM  MTICORII. OUAIRO 
vaOCcaI.PLIAS IWAIMO II TOELA •111a .•_. 

2 ALTNTI REISTENT1 COM CAPACCAO( 1014aM PC 5 ITNaA RI 	liStO RI 	MIM as .1 	•da - a• 
DII Lrs. 	ICO3IA ~ CCC PQCTATL ,t 
OU COM PE0€ITM, ICTIMA QaA PAC 	220V 

- FOGÃO 01 USO ooaTCo '4 IOGAS — — 
ACVCNTO AUTOMÁTICO TOTAL mu  ~x 
ICIUFOIT& IT COR ~0 ALTA 
0L*AS( CAOC AUTO4RSAJTT TAA 3€ !lO lua ml. 	AahSAIo$ 

$ TIIIRADO SEM PUXADOR COM GRADE FA NO PC 6 ' 
flATA RI 	7(000 RI 	500.00 nI.c.moi fl, uni, 

f~ COM 2 1120~015101 0€ ALTURA. PIa ALTOS, 
VISOR TOTAL NA PORTADO FORNO. eoió€a 
REMOVIVfl. CONSPC A. UTUZA CAI OPL. 40 
L~ GITIA 0€ 02 tOi 	1L1 - - — 
POUSO P571104. COM  I&84 0*11140 AÇO  
1C0440%CV PIRPIL 5. ORILAS CM PERRO P0140100 
lona. A OCCAS RICO DOS OUEUACORIS OIJP%OS 
E '30MM E OCoS INALES OSASA, IIT*JTbaa EM AÇO 
,&p343 PWTT..RA PREIA TtxTt* ZADA EPDXI 3€ 

ALTA RISII11JC.A PUXAS EROONOCO NA nOGAl III 1.1. 	u. 091' 	t'"t PORTA DO FORNO PRATELEIRA RIMOVOVEL NO 
FORNO TRAVAMEMIO MECÂNICO NA PORTADO 

aNUO 1 PMINOX RI $01154 RI 	15.167.00 uni.. ao Inoil.. 1 
cIM»' 4 	. IRIA ela1 

FO.40, FORNO COM ISOUIMCOITO TtRMICO °€ LÁ 402NP CIO C5F1f01 4 rcIr?o '" 

3€ CaO TapA CO FORNO EM Aço OCX 4)0, 
D.aMøtS NTER'iA$ 30 FORNO A,,TIfl31CM. 
LA*0&*& PRQCUND.DADI: 55CM. CA0ACDI. Ii 
LITROS. PISO APROXIMADO 00 PROOUTO 401W 
ULTIJZA GÁS CLP GARNJTIA IZVO&A) VISEI 

FC 	CAS 37 IITROI COM CACDI 
FATEMIA iPRCO 0(8 UTIQI C*4aNSAO 
10711145 NTtIZAÇÂO MAXIlA L 	0,1 143 X 320 W. 
POTÊNCIA ^ DI COZNINTO MICRGOIIOAS '00*. 
FRIOUEACLI3€ onRAçÂo 00 MICRO.01CAI 2410 
5141 ¶ LW 	COR" ISRJT'Ol 1 54 IECO4, 
CO46.,MO 3€ EI4PGM IPCRGO'CAS O LOMI Ci%S ml' 1I1s0.11110 
ACASASVFÇ'O NTEC PINTI, 	IPDXI (SAICOl. MOIA RI 	173,10 

OMItIA 5V'* nOS 
RI 	0135.10 luotIl a SIM 55$ 

OIVEISøIS OCTERNAS @,AAiPl 104x $06 4'OMM MTAEII e laStIMAS 000 o4*'(• C401n01 
DUENIO€5 OS EMBALAGEM {l,,AI 604 x 3)6 X S'O c.nInOI 
MM, PESO APROXIOACO UM EMIMAGEM) II.' (0. 
PISO MUTO APROntADO (COM tISA.44EMi '1 2 
1W. COR ~ 7114*031 4L44N'AC*O 121V. 

CÁ lO Nt COM DOfl 1*515(12140) NO 101.540. CI 
QARAIInA CONTRA VICIOI OU  Dm1703  0€ 
PACAÇÂO CERTFICADO PELO iITRQ 

 
O FERRO IRA Passa RapAs A SECO. 

SIVOLI COM SAIE ANTIAD€WTE 
MUT1TEMPE*ATURA. COM SELETOR GOA PERMITi 
&lI.ITAR A TiMPIMATURA DE ACORDO CDV CADA 
TECIDO PONTA AFUNILADA 'ARA  MILHOR AlCAICI 

LIC 2 Ø(QOSR RI 	14064 RI 	300.00 • '—S o*satI(. 
U~00 FERRO. .1171E 0A NTENSIQADI 01 uflI 
VAPOR PS PASSAR COM IR/TOMAIS FACAIDADE. 

 

COM CASO AI4ATCMICQ COM 0400 340' 
PQTIftCIAl200W. FRIQUIICIA SINt ~Sua DO 
P11170 A..naA, ILA Os, LARA II .4Cs. 

COA3€ 35 sOa, PISO 4.640kG 

NA 



r t 'nc. ~

&-_'à\ 
CONOICCNA 	DI AR TIPO IPtIT flot.TIR 
CO~IPOSTO DI LISCAGI EVAPOOAA E 
CaMAo. COM  cOIRE $50. *oi A 7 IoO. 
COM CAPACIDADE DE WRIORERAÇÃO DE 0 000 
STUM. CICLO PRIO VØ1AØEM. TENSÃO IVOLT OAS 
REFRIGERANTE ECOLÓGICO. RtflI0IQA.fiOqÃTICO 

doIs rII4*E2flCl 
.- 

0 AC100&MEPIIO POR CONTOI1 REMOTO AJUSTES AIO 
ELGIN 

RI 	3125.25 
01(0 'a 

RI 	II 02$30 *.ss ssss. 
AUVOMATICOS DE OSCLAÇAO HORIZONTAL. 1 

• — 4 -. 
V01 C4i44flt 

VIRrCAL 5*510). IINIOSTATO DIGITAL. 'uwçÃo 
na. 

DI SI.AIOYCACAO ItYRO 0€IOOOMZAIITI COR 
anCA EOÇ*AIWTO DASSflADO NA INtRA 
CONFORME CERTtCJCAO ..a,,o GARANTA 
MW*AA DI 13 (OOa)WStI 

CCI.00IGNAOOR 

 

DE AR 	100 SPLIT INVERTER. 

1 

CCMPOITO 0€ UNIDAOI IVAPORAOORA E 
CCIICIN&AOORA. COM  COMPRISSOR OTAflVO. 
COM CAPACIDADE DI RV*CAEAAK.ÃO DI '2 
".Il CCCÇRO VO.TAOEOJ TENSÃO ~ 1  .GÁS 
REPRGLWCE ECOLÓGICO REICI0 AUTO4SATCO bIt mil qulI*Ms• 

qutozo ml 	•MOt 

2 ACIORIAMENTO POR CONTROLE REMOTO. AJUSTES UNID 5 
ILGSJ 

RI 	3 042.11 RI 	IS 300 $5 00.1 o•Isi Cv. 
AUTOM.AICOS DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL 1 

I*F12 
calsuos 0010511. 	COCO 

VERTICAL {5W140) TERMOSTATO DIGITAL. PtoiÇAO 

VPJA 0102 	

ft, 

 *515 

DESLPACIFICAÇÂO. lITRO DESODORIZAMTU. COR 
SI.INCA EC*JPAIOMTO &AUICAOO PIA 5 AlIA A 

CJCIE CERTI.ICA.CÃO MflTRO GWKTIA 

VENI4ADOR TÃO COMI VELOCCACIS. MCOaO: 
PARIDE COR PRETO OICLMITI PARA D*EIA E 
ESQUERDA. ORANDO EU AÇO TRATADO PINTADAS 
NA Com PRETA E REMOVIVIL COM ) )4LJ0I VIlA EM 4,U5MSI• 
PCLIP*OPtVC 0€ "c¥ DE Da~ COM -10 O 

RI 

T REC4JLAGIMOE ALTURA DADOS TtCSICOS 
~tia. *5 	25213 RI 	1 353 1 $ .415E$ SOIS -- 

POTINCIA 2,0* RO'AlO ISIA 111M COM os Irlesis 
nMESESS.scs MDMIIMO DICA*AVnA 
CONTRA VICIOS OU 0(1(1705 DE PASI1CAÇÃO 
CIRTIØIC000 PE..O IRMI lISO 

— 

0w nfls 1 OM 
— 

I5a Vi Vi TS 
__ 

a WITAAIO 
EXTENS O 

VE TOTAL 
£111100 

.aMAR.O (MAÇO COM II ~) PORTAS, 54 
qilPSIIOII 

soa ml, no.5a5 
1 QVA'RO)PRATELEIRAI C0MIEC).AOÇ.cOR 1.810 30 R RI 	$4475 RI 	1111113 • qlnI 155. 

CNZA D1UENSØCI MIOOIMAA 151xl03w45Cu 
Q 	CV4Y2I  Gilete c.,'Ia.. 

- ESTANTE DE PERRO COMI PRATELEIRAS — — 0.35040 Srz It.CC 	t 

REGAAVE*MEDSCO 1103050 XS.37uC*aA2I UIC 30 RAM RI 	SILOS RI 	411150  •aIt:i .. - UM amur!as___ 
*s 	s flI 

Iii. flCL»SNOMIEEn  
MIO VATOTAt. 

04.411411 UIM Q44 tOns VI IMI Vi (lis 

- SAPAIEA JPORTA$ SlORTAATIIONLOI 
W 119M ILUMOF 5111 P(5 UM GAVETAS. CCIII 54tIS4 'na mil '455 11445 

1 COMPMTI*NTOS WCIII 1 PRATELEIRAS. CCII 1.410 3 WS RI 	lIláS RI 	0021» 54*4 IItIrlSs *5115 bílIs lIS 
cIcco,ATE. MXP 11KM 3 UCIIX 35CM PESO?' Me owItvos aeubs 

(ILOS INtEl DE GWKflA - - 
ambos FORMIGA ORO tAl MOR COM 03 rIRES> 
GAVETAS E *V!. COISICCONADA COM wCIJPA 

PIA COR VI. COM ACASAMeTO EM PERIL 
DE PCV NA COR CIISA OSMINCI 1 ApqOXnAOAS 

AsMeC4lssl __ 
-. 

2 ALTURA $7145 CCIenMNTO 1 1CM .MG C 20 MAR *5 	40$71 RI 	83111J0 
IMIS 1*151 

oaa n* . o..oe 

l. 	III P*11AA (POILI MVELADORIS CC PISO 
tOlas SI 

E PACAOO DE ACO COM AI 'CRUAS 
ITOINTES PRAZO DE GARANTIA DE PIO MINAIO3 
MESES 

MESA OS FORMIGA GRANDE MESA REFEI'ORLO 
TAA IA 70 lUGAISES III COM 2 CCS1.NAS E 
COM SUCO 1010 5CVOJA TAI 	DA MESA 
P*IZCO EU 	30 (mi DI IIflS*l. 
RE*STCO COM LAMPIACO DE ALTA RESII'IENC.A. 
ACASAINOTO DA BOROA DA MEIA EM FITA DE PCV 
'O 3 4 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS MEDINDO 0.30 ml COM) 	004.10 COCO III °0'ICIMII 

3 C¥ X0 	CM. EM 	ISMVOE ESPESSI.R A, BORDA N (O 1 IA OP RI 	1 140.21 RI 	1.131.01 014410ç.ê. .vM.q yfl e 101 	4*l 

EM PIRPIL DE lfl.  ESTRUTaR MOIr&3 PARA 5 In 	U,. orce CSItCS 
tASCOS PMOI EM 1'..5O Dl COA 	CARSO*+O 5113 

3 	COM' 300510€ PAREDE. P,IflAA EPÕ11 PC 
T11TL*CACA POR PROCESSO (51 ROSTATICO 
COR TAIfl SAUCO L 120 SISO flLWTE 
ES1IIUW CINZA.O.ARO DIMENSÕeS; (ARO 3.10 
MXPROÇ.S.SICMXALT 5.75CM 

— MESA PW COMPUTADOR Ml IA RETA EM — 111105*11511* —  RI 51154 
4 ALTURA 0.14CM CCAIPRIWN?O 040CM. (ARGORA 

• 	M 

$10 20 - 0.0.4 RI 	'1574 ________ RI 	27345€ ____________ lS4$s 01*5455 

cESWS 

574*5 	 l ____________ - 	Ila.i. RI 	CI4 1 leste 1 lese flced' tInto 	 RI 	o' 555 1' 1 

Mm DsndçIS UoId OId MISCI VI Uni Vi TMI 
U*TAR.O VA TOTAL. 

CADEfl GIAATÕRAI CAO5A COM SAIE GIRATORIA, — - 
COM RZOU.SQW DE A&T1*& ENCOITO 1 REO..EAt COM ~ lIGIAA VIII LV) 
POSIÇÕES WA&z&R WDIO ASSINTO E ENCOSTO 
EM OCR COM EIPUNA DC PO,.IUSETM.O pta ADA sGMl. 	ml. 

¶ 
REW$T.NN'O EM (tOCO AZIA. COM  APOIO 
LOMSAR.SAUEM AÇO Com $HASTESA COR 

UNO 7$ MA? RI 	M2, RI 	?2l15.'S 	.uIs.*C..uni 
•fl*CIi'ICtsqlIIJ. 

PRE'!A, 
ENCOSTO COMI POSIÇOSI DE ALTURA MEDICAS 

clIlsíco 
5*5414455114 

APROXPAROAS INOXIIOMEIXSOO# 
COM 02 MEUS W ~ OS OA*N4T CONT ILA  
VtIOS OU DEFEITOS 01 PACAGAO ~FICADO) 
PISO SIC*O 

/ 



fr 

rei 

"M4'\  

•Á(INA 
CÂMIRA P/ ATENDIMENTO CAO4IRA FOCA TIPO 

\dI, - SECRETARIA COM ENCOSTO E  AIMNTQ  DE ESPUMA 
DE .O.I.fltA/C WS?AOA IVSSO 10 MM 11000 1 

24 M 1 DVflOAC& EB?*UtAA LM 	° DE Aço 
ia,Ms .s.l' TIr 

154.40 74 COM PAREDE MOiNA 	11,1V hlt.* aaMn3 2 
TRAflSJflUO ~^~"w em EMBAI.A0EM 

0H10 '1 MA RI 	34.14 RI 	720300 4 14*M.,014&O 
14114144 441144K 

RIPORÇADA E UROOR MOA 01.* GARANTA A 344aM 4 

N7t0A,OAOE 00 POOUT0 ROTU.O COM 04.01 
.071 DATA CC TAMCA4ÁO E .*OCSC€ICIA TE 
0€ GSICA E AM4TEICIA TICCA 

- PARIS DE CAOI.AS LC4'QGARI*IAB () LUGARES)  
LCÇIOARP4A 0103 LUGARES, COM ASSENTO! 
ENcOSTO UPA*004. EM POIIP*COI1LEN0 COR 
VIROU COM 14T?J7t*A EM TUBO 01 AÇO 74  X 30 $i2 44o4 4 'P4444 

RVt.- 4 

3 NOS PCI. COM  TRATA.crO M4TVERRtÇEV 14.0 4 3M? RI 	124.14 RI 	134734 - '1.4404*444 
MOI £344 

vcaoRoATaAoo). PP4TURA EPQXSXO COR q1,4fl 4444 445 

PRETA COM 12 MElES. NOMINIMO. 01 GARANTIA r CONTRA VTCOS 0v 0€FSITOS E 'ASRICAAO _.. - -. ,...s... - • ... 

rã 

]L€huctÜs 5 Ma~  
- 0øaiçI. 0t 0V IMnê 

 

W~ Vi TCI fr11ISTUm VI TOTAL 

CAaSA 0*ATORIA CAOI*A c~~ GRATOCIA, 
0044 REOMAGEM DE ALTURA, ENCOSTO 
RICICUVIL. COM  MAÇOS RIGUILAVIS EM) 
Po0l4. WAI.OAR l. ASSINTO E ENCOSTO 
eu~ COM E 5»MA DE PO.AflTNC I4*TAC& 
REVISTNTOEV LCLAO0 AZIA. em AO4O 

IO*ZS 	1 0141K 
1111111 

II'. "E I.NC.IIIOI 1 

LOMIM SABE EM AÇO COM $ IIAITES A COR PRETA. 
0140 25 IM? RI 	54421 RI 	710$21 4W1• III?' COCO *443 	00111 

EPiCOITOCOM $ POSIÇCICS DE ALTUL4. MEDIDAS COCO (44444 

APROXIMADAS 1$40 um 	$10 MIM  105 I000MM 
COM Ii ICICI Ido ISIO. DE CIMUIU,^ CONTRILA  
tc4 OU OIfl/?0€ 01 PABRCAÇAO CCAØICADO 
pto Pacto 

C4.A P/ATENDIICNTC CACIRA flXA T*O 
IECRITARLA CADURA FOCA TWO IiCfl?A$ A. COM  
ENCOSTO E AIMNO Cl ESALAIA 01 P*IaETANO 
MIADA V~~ TECOO DE ACA 
OEPISIDACC, ESTRUTURA EM TLTBO CI AÇO MIARMO I$*MI 0354444 

dos 
2 7,I COM PAREDE MWVA I.SMM. TRATAMENTO 0H10 2$ ISP RI 	44.54 RI 	2421 CO 4 OI4MI . quno 

III. qIâIItOC14IOI 

ANTIFERRUGHDIO EM CISALAGIN AIFORÇACA E 4_lI 
4'4* 4 04 1*44 

GOA OAAI.NTA A N'lOA SOE DO 
P*TO. R0110 COM NA CILOTI. CATA DE 
FASIIICAÇÁO E PROCICENCIA TERMO 01 DARAKI& 
E ASIJSTINCIA TECKICA. 

- PARIS 01 CADE CAI LONOARPIAS 	LUGARES) - - 
LOICARSA 0103 LUGWS COM A$SEPCD E 
ENCOSTO IflA*AOOS. EM PO1,S*OR*ZN0 COR 
VERtE COM ESTRUTURA EM TUBO 01 AÇO 70 TIO IIM04 41*1441 lInhol 4 Idola. 

3 NOS P11 COMTRATAMEMTO»JTII'IRRUOEM UNO MAP RI 	33644 Na 	335.44 I#I ISfl *lIiI•I 1111.41.0140114 

MICR090VATIZACOI. PINTURA IPDXIPO CCC I0s40 os14444 qu4,0 cøMínI 

PRETA COM IlYIIfl NO MIIIIMO 01 GARANTA 
OITWA ~ OU DcnrTOs E PAISCACÃO 

cERTPCADO PtL5t?.s0, - 
.14445'..4 1,4. ..T.ii7o* RI 	10 34$ CI Í 

- 
UNA 034c11554 UNO 0V 14 Vi 044 Vi T414 

li UI.TAA* 
trino 

VA TOTAL 
urino 

- SUPORTE F~~PIO CItAR? . EM EBTRU'UNA - 
- EM AÇO  CAReCIdo. PNTUSA 01 PULVERIZACAO 

ELETROSTÁTICA ARO 400210 EM PO.SRI'&NO 
(AI4ICO) COSI TRAVAS ALICATE PARA TC%iC*Mo1l 
lIMCAA EM TOGA EXTENSÃO, COR. PRETO. 

s TMT/RA RI 	3.442 RI 	• 042.0 0110441140141.111. q.atrI., 003 144.1 
OFERENCMS: (IIADRO EM INCLINAÇÃO DE FACt 
MAM/IIIO AO ESCREVER QUADRO SR4C0 

.001, c*MIvos .dll 0.144103 

VAONITICO 44€ 040*5 A?ROLSIADÁS Ø4JAC*O TU 
?CM E ALTT.RA TOTAL DO OÇACRO COMO 

- 
AVAjtt 'IC0RsFO 

QUADRO PANE 	 TRO. 	IS) DE OL 	VERDE 
4'/4M0$ 40411*014 PI* 1111.143(51*031 

2 
CMX I00CMX ISOCM.CIOAPADE PSI.AOEMAD!IRA 

UNIU IS TANTANIA RI 	241.24 RI 	157110 SCfrCntS.WN 1444h1I.o.1011544 

- 
REPLOAESTAOA 3~. ACAIAMENTO EM MOLDURA 
EMALLNIVO - - 

, ....... _.V. 
OUAOROMAICG Da~,IOVI' 114/4410 '11*44. vii 4. 112*41144* 

MOLDURA EU m~ 
1140 ID TAKVMO RI 	30444 R& 	3)35.40 IS.IflIItC4.14A1 

a 	w 
I4114111..050r441 

4*31*4 (1444101 

QUADRO MANCO O*CNSCEI 2.00 M T ICEM. UNO '5 TA)4TIIOA 

1 

RI 	24474 RI 	4421.13 
• 4II 04.4 • 4uC4444 4 - 4 

.DO4.A EU AL140 
, 

"-44  
- ,,• - 

num DATA 530* COM SoPORTE TELA 01 
PROJEÇÃO, COMAS $IOUINTEI CARACTEKSTCAS 

GAT mpC COM A.IJITE DE ALflAI POR 	ILHO DE III (.4.4 m' 	4 4m14 'Ii. •4w404 4 
5 ACCIOA1,QNTO SAAVI COM ALTUSA DE ATE IIEC VOO CIISROS.0 RI 	'234 RI 	1121040 loIIInom4 0.501 OU 5444(004.11 
numes~~~ ALÇA fl.ATØJCA PARA 

'4.T0C3 
(44141101 3145 

TW.IPOMTE ESTOJO AU ALLWNO TECIDO MA" 
SMCE ACEITANDO IRANCO COM VERSO PRETO 

2442'" 1 

IWÁIJ 
1.s. 14 - EXC~M ML E 

- UNITMIO VR TOTAL ~Mão USO 044 MI V,~ 
_______  Vi 

- "RUO UATERJAL COM 4$TRUTTSA 1C IS MM. - 
EICA...ADE flijc Sa,WJTI. T14C DO 
co,~ INSUlTE ICCAOO 1.10 ES ca .-M 
ESTRADO COM REGULAGIM DE ALTURA COMO) qnIIoarIoI lvi,'. 0440(514034 
P0510011. PNTURA ATÓXICA. ROOIZIOS COM lMO 3 FItOU RI 	42$47 RI 	•qg 	•'I411'e41,q Ckca.4•MO (441 
TRAVAMENTOS E DISTAAVA%CNTO GARANTIA 044 34444441-a 440*444 

MEUS CONTRA OU&.04AR DIFEITO Cl 
TAIRCAÇÃO MO'JTAOIM A CAA0O DO 
FO4*IECEDCR E CENT?CADO COM MIO DO 
'aMO.  



GUILNOtflADIPAPEL COM SoSTEMA Ot - - 
TRAVAIeHTO. COATA Alt lO FOLHAS (4 SASI COM 
MARCAÇÃO EM CENTIM'*O. UARC.AÇÕtS NOS 
TAIMIQIM 85. AI. SSIV. FACA COM MO,A E 

e 004 
RI 	404.22 	mli e0000 

Os.eIlWilelo*s qesilo 
154i% e .iliI. e SOIS 

PRENSA QUE PODEM um TRAVADAS. FACA COM 
0H00 2 tPONO RI 	102.1 

TRAVA LATIRei.. FACA COM CASO UM AIS. PÉS !canls 0te 

EtaORRACIIAOCS. osevmõts 00 PRODUTO 34CM 

— L 	EWTADO0tAOI PAPE iS: P11 POUcAS — 
CMTÕEtCDS. 058C1ÇÁ0 DO FROOIJTO 
I'RAOMENTAOORA PeON'ADA II FO4S POR 
VEZ EMPARTCI.A.M 05 4X34. CURSOR 
AUTOWCO. ~C*" LITaQS 
CSCTERIYCAS TECASCAS AIIT0A DE 
IURÇAO 230 MM. NÚMIRO WXIMO DE FOLHAS. IS 
POUS Di 214412 TIPO 01 FRA4MENTAÇAO 
PARTtIÃAI DE 4 X 34 0*0 PAPA PAPEL, CO. QVVE 
CARTÃO 05 OfteOr0, V3(tL DE SLOUVJCA, fl_.e Soe IS. QOlceMoel 

7 vcx~ DE FAOImMTAçÃo 2 ME floS POR JllC 2 Ri 	140211 *5 	2104,23 ~~9.. 044100 rolo e .41115 

~0. CAPACIDCI CE PRAOMEMTAÇÃO 	D'A. 30 
58110 

044woe dcii canhoto. 
K0.44CRA ACICSAMETO tøyÁo E SINSOR ÓPTICO. 
*SVtRS4O MAMML NO SOlÃO, P0101CL& WIMA 
374W. loPit 01 RJOO SI 01C&, VOtULO! 00 
CESTO 3$ LI*OS. SEMIOR SEOU*MeCA Pi LIXIRA E 
CANÇOTE 0115(140(1 APROXIMADAS EM MM: 345 X . rric4e2\  
230 x III, TEMPO CO FU'OC X CISC 23(20 MIN 8 COR: 

,,,.e 

-fie To coni IZMES (I ANO) 000M ÍOMO.OU SE 

- 
OA*ASTIi C000TRA Icei Cci DEFEITOS 00 
•Aar.Ão - 	/ 5 vil ireI d.zSoo e 050 sob e qusieSe .1l4Ihe RI 	1205 «- 

________________ 1 - %- 	 — 
I 	PÁGIMA( 

40c'e e nsro. ',ço.0 * qm.e.e. se-- - ---- --------------------------- IR$ 3.247.37 1 
duz4tMOa 1455*11* Iii. ansenio. e quaiIiit. i eM. sele e flIO. seis. C*Man. 

DECLARAÇAO 

Dedicamos dó quo O propononIl qimpie pIOlTan.nI. OS inqulialos de habililaçio e qu* sul cana pi0000si suá em con$onnidld. 

Comi' IIdQielaae do -nstnirinlo Conyoça105lO edital) 

DadwwTooS 41.5 fOfOS t5ÇOI já  estio induol Iodos AS de,p.ui inddenles soore O IO(OICIITI*4110 *efetonloia l$buIo,, .ncwgo, 

sociais ademais Ónia abrietol.. 5 oxecuçio do objelo desta licitação 

Visidadi da Proç,o.*. 
SO SESSENTA) dias 

Prazo d. E3OSQS 
10 (DEZ) 04*5 

07 DE DEZEMBRO DE 2018 

/ 
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À. 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO tC 2013.11.20.1 'SRP 

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

Permanente. Material de consumo, Utensliios, Brinquedos Educativos e Materias, destinados às oficinas e atr&ldades realizadas 

pelos Programas. Projetos e Serviços, desenvolvidos pelo fundo Municipal cc Assistência Social do Municlpio de Horizonte-CE, (com 

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

BEBEDOURO 	GELAGUA: 	Com 	7 	(sete) 	níveis de 

temperatura, ~comente correto, gás não poluente, 

tipo Coluna, 	02 torneiras frontal, bandeja de água 

removfvel, atõxico, fácil instalação, silencioso, 	3.5 litros 

/ hora de água gelada. abertura automática do garrafão. 

alças laterais, Termostato frontal com controle gradual 

de temperatura da água gelada entre YC e lSt, ESMALTEC UNO 5 R$ 	898.20 R$ 	4.491,00 

Refrigeração 	por 	compressor. 	Baixo 	consumo 	de 

energia. Especificações t&nicas: Dimensões aproximada 

A,t.xP (mm' 1005x315x315, Peso Liquido (1(g) 12, Peso 

Bruto (111)13,04, Voltagem (V) 220. Com  vinte quatro 

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

defeitos de fabrica;10 Certificado pelo INMETRO. 

- BATEDEIRA: doméstica, com dois batedores, quatro 

velocidades 	pulsar, 	minimo 	01 	tigela 	altamente 

2 resistente com capacidade minirna de 3 litros, podendo MUNDIAL UNO 5 k$ 	324,00 RS 	1.520,00 

ser usada como portátil ou com pedestal, sistema gira 

fácil, 220v. 

FOGÃO DE USO DOMESTICO - 4 bocas, acendimento 

automático total, mesa 	inox sobreposta, bivolt, cor 

branco, 	alta 	durabilidade, 	auto'Ilmpante, 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grade fia no forno ESMALTEC UNO 5 R$ 	86220 R$ 	4.311,00 

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

porta do forno, botões removiveis, consumo A. utiliza 

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

1 	IA 

LO 
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- 	 LOTE il- AMPLA PARTIOPAÇÃO  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID OjJANT jVR.UNIT VIR. TOTAL 

CADEIRA GIRATÓRIA: Cadeira com baa' giratória, com 

regulagem de altura, encosto reclinêvel, com braços 

re(u!àveÍs em 3 posições, espaldar médio, assento e 

encosto em MOF. com  espuma de poliuretano injetada. 

revestimento em tecido Azul, com apoio tombar, base 
vEgLA UNO 75 R5 	772.20 R$ 	57 91S»L». 

em aço com 5 hastes a cor preta, encosto com 5 

posições de altura, medidas aproximadas: 1 580 mm 

580 mm x 900/ 1000mm. Com  32 meses, no mínimo, de 

garantia 	contra 	viclos 	ou 	defeitos 	de 	fabricação. 

Certificado pelo iNMETRO 

CADEIRA P/ ATENDIMENTO: Cadeira fi xa tipo secretária: 

cadeira fixa; tipo secretaria, com encosto e assento de 

espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido 

de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 

2 7/8, 	com 	parede 	mínima 	1.5 	mm, 	tratamento VEXLA UNO 75 P5 	304,20 R$ 	22.815,00 

antiferruglnoso, em embalagem reforçada e apropriada 

que garanta a Integridade do produto; rotulo com rir de 

lote, 	data 	de 	fabricação 	e 	procedência. 	termo 	de 

garantia e assistência técnica. 

PARES 	DE 	CADEIRAS 	LONGARINAS (3 	LUGARES): 

Longarina 	de 	03 	lugares, 	com 	assento 	e 	encosto 

separados, em polipropileno, cor verde, com estrutura 

em tubo de aço 70 x 30 nos pés, com tratamento 
USD 4 5 	fl3.S 	fl 	R$ 	3  952 F~ 1 

antiferrugem (mscrofosfatlzadø), pintura epoxi-po cor 

preta. Com12 meses, no mínimo, de garantia contra 

vkos 	ou 	defeitos 	& 	fabricação. 	Certificado 	pelo 

INMETRO 

- VALOR TOTAL DO LOTE 11 	R$ 	84.68280 
oitenta e Õuhtjn mi1 seltcaatM a altenta e A.I. 

LOTE 12-TA(XCtVSPJO ME E EPP  

11CM ESflCIFICAÇÂO MARCA 	UNtO QUANT VR.UNIT — VIR. TOTAL 

CADEIRA GlRATÕRlA 	Cadeira cuni base giratória, corri  
regulagem de altura, encosto reclinável, com braços 

reguláveis em 3 posições, espaldar médio, assento e 

encosto em MOi, com espuma de poliuretano injetada, 

revestimento em tecido Azul, com apoio tombar, base 
VEKIA ¼J3 25 'S 	772.20 R$ 	19 

em aço com 5 hastes a cor preta, encosto com 5 

posições de altura, medidas aproximadas: 1 580 mm 

580 mm x 9001 1000mm. Com  12 meses, no mínimo, de 

garantia 	contra 	vícios 	ou 	defeitos 	de 	fabrkaflo 

Certificado pelo INMETRO. 

( 



¶ PÁGINA 

J 
- Relõgio educativo medindo 240x240x6.nm, acompanha - N-i 

peças de encaixe para a conversio das 24 horas, com 

possibilidade de manipuiaçio, acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
UNO 12 AS 

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

Confeccionado 	em 	MDF. 	Produto 	certificado 	peso 

Sequência lógica vida produto contendo 16 peças em 

46 MDF. impressas em policromia, cada peça medindo CAAW UND 17 R$ 	31,63 R$ 	53771 

lSx7Sx2,Smm. Acondicionadas em caixa de madeira. 

S.quênda lógicas proltss6es produto contendo 16 
AS 	3163 R$ 	53171 

- pecas em MOE. - 

Cones 	Marcador 	MuItl.funçlo 	- 	 Tráfego 
CEMAR UNO 17 S 	7.94 AS 	95.28 

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

- 'VALOR  TOTAL DO LOTE 22 - R$ 	74.3*7,03 
setenta e quatro mil, trezentos. oitenta e sete 

- - 
	 reais e trf's centavos 	 - 

MILHÃO, DUZENTOS £ 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 incluidas as despesas incidentes sobre o fornecimento 

,eferente a tributos, encargos sociais e demais ónus atinentes á execuçL, do objeto desta Ilcitaçlo. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos penamente os requisitos de habIIitaç5o e que nossa Cana Proposta está 

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório edital) 

19 



b,eicrH 
À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA 	

G2 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 	 / 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

PREGÃO ELETRÕNICO N°2018.11.20.1 -SRP 	 / 	 ';• 

DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 07/1212018 Ia IlhOOm 

Prezados Sent,ores,  

Apresentemos a Vossas Senllonas nossa proposta de preços. conforme plan,117a abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N' 2018,1 1.20.1 . SRP cujo o ot$io 
O a Seleção de melhor proposta para registro de p.'eços vIsando futuras e evenluais tona-atações para Aquisição de MaterIal Permanente, Matadal de 
Consumo, Utensílios. Sim qusdos Educativos e Mirrais Esportivos. destinados às oficinas e atividades realizadas pelos Programas, Projetos • Swnços, 
desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Honzonte.CE, (com ampla participação e cotas exclusivas á ME .EPP), 
confon,* especificações coincides no Terno de Rels,tncia. 

Declaremos ainda que assumimos inteira responsabilidade pele aqwsção dos produtos, e que sono executados conforme exigõnc/a ed,tallc,a e oontratuai o que 
se,So iniciados e partir da date de recebimento da Ornem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos 
riabaffiisfas, prevvdenciónos fiscais e comerciais. tasa* fretes seguros, des/ocamentos de pessoa( custos, demais despesas que possam incidir sobre o 
fomec.n,ento botado inclusive a margem de lucro 

Declaras, sob a$ penas da Ler que ton,amøa pleno conheornento dos produtos objeto desta licita çãc. que não possuimos nenhum feto imped.Pvo para 
patopaçáo deste certame e Que fl05 sc,Cmetemos a todas as clausulas e condições previstas neste edital 

PROPOSTA DE PREÇOS  ELE1ROMCAflOT!OflXCLUSWO M! "'I 
Qtd1 Marte 

''' 
VrUnit 

- vk uiii& ."'' ' ' 

Pr.Totai 1 - 	 _____ 

vr. f04ifl 
Extenso flem EsØ*PodIoe 

CONDICIONADOR DE AR. tipo Sp44 Inverter, 
composto de unidade evapo.adcra e corder%sadaa. 
com canprssW rotativo com capaodade de 
refrigeração de 9000 Otifli ciclo Ind, voltagem tensão doze mil, 
bvOIt gas refrigerante ecológco. reinicio automItico. 

SPRINGER / 
dois mil, 

quinhentos a 	
quinhentos e 

Acionamento por controle remoto, ajustei automáticos UNO 6 
MIDEA 

RI 2.513,90 RI 	12.56950 	sessenta e nove 
une reais e 

de oscilação horizontal e vertical (swing), termostato esse cinquenta 

digital função desumidificação, tlt'o desodorizante Ce~ 

cor branca 	Equipamento classificado na faixa A. 
conlorme certfcaçlo INMETRO. Gariritia rninima de 
12 (doze) meses 

CONDICIONADOR DE AR . tpo Split Inverter. 
composto de unidade evaporadora e condensadora, 

1 com compreseor rotativo com capacidade de 
'refrigeração de 12 0000tufri. ciclo frio, voltagem tendo 
bi.olt automático ou de acordo com a padronização de dois md, 

quatorze md, 
voltagem do Estado que sara atendido ges relngerante SPRINGER' 

novecentos e 
citocentossirãs 

2 ,eccløga ronocauto"nãtw Acionameniopor UND 6 
MIDEA 

RS29&366 sessentarease RI 	14.803,30 
reais e trinta 

'controle 1~c ajustes automaticos de oscilação sessenta e seis 
horizontal e vertical (swing). termostato digital, função centavos 
desumidificação, filtro desodorizante, cor branca. 
Equipamento classificado na faixa A. conforme 
certflcaçâo INMETRO Garantia rrinirne de 12 doze) 

VENTILADOR TUFÂO com 3 Velocidades, Modelo 
Parede Co, Preto. Oscilante pare 
direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na 
cor preta e removível com 3 Hélice fina em duzentos e mil e duzentos 

3 polipropileno de 60ar de diámetro, com regulagem UNO 6 VEN11SOL RI 240.00 	
quarenta r eais 

R5 	1.200.00 
reais 

de altura. Dados TÕcricos Polénda: 210 W. Rotação 
mínima 1400rprn. Corn24 meses (2 anos), no mínimo. 
de garanta conta voos ou defeitos de libração. 
Certifcaøo pelo INMETRO 

IVALIJ 
, 

1 
5 ee tíntee4e'otoete te.J 

PROPOSTA DE PREÇOS 8LFTROMCA -rtOWNÃWPtX"f" 

- 

L - vi. Unitp.- 

MICRO COMPUTADOR placa mie onboard 
(somftede) processador rninimo core '56503 20ghz dois mil, 	

quarenta e dois 
4mb, hd 1 Tb sala 2. memória 4gb ddr 3 ou superior, 

UNO 16 RI 2.066.00 
oitocentos e 	RI 	42.990,00 mil, novecentos e 

gabinete ATX de 4 baias com fonte, gravadora de DVD sessenta e seis 	
noventa reais 

sala, drive loto, de cartão. mouse óptico USO. teclado reais 
USO Com garanti, mínima de 12 meses. 

7" MONITOR Tela em LEO de no rnn,mo 20 5ga 
UND  AOC RI 1140,00 iNlCanto e 	RI 	17100,00 	

dezessete mie 
Com garantia mirima de 12 meses -  -  quarenta reais 	cem reais 



SAPATEIRA 2 portai, suporta até 40 kilos. matei em  
MOÇ, sem pés. sem gavetas coo' 5 com paitwnentos 
(ndos), 5 pratele*as cor d'ocolate. M.xP: UNO 2 JAex RI 44000 RI 	880'00 

OltOOSOtOSO 

lB3anxS2anx36a,,, Peso 27 kilos, 3 meses de 
quarenta reais oitenta reais 

- oarantla.  
BIRÔ DE FORMIGA: B,rõem MOF com 03 (três)  
gavetas e d'ave confeccionada com madeira MOF na 
co' vrde com acabamento em perfil de PVC na cor 

dez mil. 
2 

cinza dimensões aproximadas. altura 0.75m 
UND 20 iRex RI 538.00 

quinhentos e 
RI 	10.7*00 setecentos .  

comprimento 1. 50m. largura 0.70m, em pintura egóxi, trinta e Oito mais 
e niveladores de piso: e fabricado de acordo com as 

reas 

normas vigentes Prazo de garantia de no mínimo 12 

MESA DE FORMICA GRANDE MesaRefeilõnoTampo 
Fóm, ica 10 Lagares 3m Com 2 Colunas e com. 

(;. 
'GlP4 	1 a 

BANCO FIXO INDIVIDUAL. Tampo da mesa Produzido 'a 
em MOF 30 mm de espessura revestido com laminado 
de afta resistência acabamento da borda da mesa em 

doia md 
. 

fita de 	C 	30 xl mm de espessura Assentos 

3 Medin000300"x330cxn ernMDF ¶SmmPie UNO $ Jfleic R$2.796,00 
ame~ e 

R 	13 980 00 $ novecentos e 
espessura borda em perfil de PVC. Estrutura Montada 

noventa e seis 
oitenta reais 

para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm 
reais 

com 1 20 mm de parede pintura epóxi pó textunzada 
P& processo eletrostatico Cor Tampo Branco L 120 
150 brilhante Estrutu'a Cinza-Cito, Dimensões Larg 
3.00 m X Prol 0 80 cri,  X Alt O 75 cm 

trêsmil, 
MESA PARA COMPUTADOR Mesa Reta emMDP, 

UND 20 iNex RI 194.00 
~to mnoventa 

RI 	388000 oitocentos. 
altura 0 74 cm. comprimento 080 :m largura O 60 ar e quatro reais 

oitenta r; 

VALOR OLO&4L 1- 

IROPOSTA DE PRIÇøSt!TROttQk.tvTcS$ setA» 

item] 	. 
	 LaR~Ofias dos  Pr~ 	 É Uni 

CADEIRA GIRATÓRIA Cedera co 	base g 'atôris. 
n regt.AaQeefl de altura, encosto red,navel com 

braços reguláveis em 3 posições, espaldar médio. 
assento e encosto em Mor. com  escuma do quinlientos e quarenta e três 
poliuretano injetada. revestimento em tecido Azul. coo, 	

UNO 	7$ Jifei RI 578,00 setenta e oito RI 	43.350.00 md trezentos e 
apc'c tombar base em aço com 5 hastes a cor preta, reais cinquenta rimis 
encosto co' ,,  5 posições de altura medidas 
aproximadas 1 580 mmi, x 580 mmx 900/ I000rno'. Coo, 
12 meses no mínimo de garantia conta vi cio. ou 
defeitos de fabricaçao. Certificado pelo INMETRO. - 

CADEIRA P1 ATENDIMENTO Cadeira teta tipo 
~t"a cadeira fixa. tpo s,eaetana 	n 0~0 e 

j 

assento de espuma de poliuretano injetada mirim 30 
mm tecido de alta densidade estrutura em tubo de aço duzentos e 

dezoito mil e 2 mlrlimo 718. com  parede mínima 1.5 mm tratamento UNO 75 Jilex R$244,00 quarenta e quatro RI 	18.303.00 
trezentos reais 

aMferruginoso em embalagem reforçada e apropriada reais 

que garanta a integndade do produto rotulo com ri de 
le data de 1 abncaç5o e procedõnot termo de 
garantia e assistência técnica 

- PARES DE CADEIRAS LONGARINAS (3 LUGARES): - - 
Longarina de 03 lugares, com assento e encosto 
separados ao, poliproç.leno. cor verde con esflwa 
sim tubo de aço 70 X 30 '05 DM com tflifl*1O 

UNO 4 Jiex RI 4Q Q 
quatr,centos e 

RI 
mil seiscentos e 

:fajp,,_r,, (miaofosfatzado) pintura epoxi-po cor vinte reais oitenta reais 

preta. Ccrn12 meses, no mínimo, de garantia contra 
' vicies ou defeitos & (abr:caçào. Certificado pelo 4/ lNITRO 

cNS 
i 

õcmaçees doa Produ 

CADEIRA GIRA' 	iA Oa>'i .," .aseglratõfla. 
com regulagem de aitt.ra. erOttO eci,navaí coem 
braços reguiaveis em 3 posições espaldar madio 
assento e encosto em MOF, com espuma de 
poliuretano Injetada, revestimento em tecido Azul, com 	

UNO 25 
apoio lombar. base em aço com 5 hastes a cor preta 
encosto coo' 5 posições de altura medidas 
aproximadas 1 580 mim x 580 r.vn x 900/ 1000rnen Com 
12 meses, no mmnimo. de garantia oorita vícios Ou 

defeitos de fab.lcaçM Certificado oslo INMETRO 

quinhentos e 
J%x 	RI 576,00 	setenta e oito 

mele 

quatorze mil, 
R$ 	14.450.00 quatrocentos e 

cirQuei1a reais 



FRAGMENTADORA DE PAPÉIS W15 FOLHAS 
I 
j— 

ÉC 	3 
)cl ..L_.. 

CarlôeslCDs. Descrção do produto Fragmenladora — PÁ 	NA 
fragmentada 15 talhas por vez em partículas de 
4x34mm. senso, automáco lixei-a ce 25 lros 

rtu' Caracterisbcas téoi.cas Abea de insetção 230 mm  
Número máximo de folhas 15 folhas de 75g/m2. Tipo 
de fragmentação parliculas de 4 x 34 mm (Para papal. três mil. 
CD. DVD e Cartão de Crédito) NIvel de segui ença. mil novecentos e oitCcentOs e 

2 	Velocidade de fragmentação 2 metros por minuto UND 2 PROCALC RI 1 937.06 tvta e sete reais R$ 	3.874.12 setenta e quatro 
Capacidade de fragitentação nédia 26 Kgfriora. e seis 	s es se øoze 
Acionamnento botão e senso, óptico Revenio manual centavos 
no botão. Potência máxima 374 W. Nivel de ruido. 65 
declbêis, Volume do cesto: 25 litros, Sensor segurança 
pI lixeira e cabeçote Dimensões aproximadas em mm 
345x230x465 Tempodettrc xdesc 2120mme 
Co, Pre!o Com 1 2 n'eses (1 ano:, no mim.mo, de 
ga', aniazonrra 	cios r>.i oeleitos de fabricação. 

---o 

¶MJDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:  60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO. 
'!O DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Declararmos de Que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produto* e que serão executados co&onie exiçncia ed,talicsa e cOntratuaL e que serão 
iniciados a parti da data de recebimento da OrQen' de comfl 

Declaramos que temos plena ~/feição. por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos e que atendemos todas as exlgdnctas 
cOr)t,das neste Edital 

Declaremos que nos valores apresentados soma, estão inclusos todos "tributos encargos trabairhslas, prev0enc4nos fiscais e comerra.s taxas, fretes seguros. 
deslocamentos de pessoal custos, demais despesas que Possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Poste, conforme estabelece o artigo Y da Lei 
Complementar 123 de t4 de dezembro de 2006 e Lei Federal n' 11 48800 15õ@ Junho de 2007 

O l'c,tante declara que nos rabies apresentados acima estão inclusos todos os tnbulos. encargos trabalhistas, pre viderlcra nos. ts cais e cOmeiDa,s. taxas, fretes, 
seguros deslocamentos de pessoal, cus.'os demais oespesas que possam Incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Declaramos sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta (rota Øo que não possuimos nenhum feto impeditivo pata 
paitcipaçto deste certame e que nos submetemos 8.—Cilas as cióusulas e condições ore vistas neste edital 

O licitante declara que, responde por todos os prejuízos perdas e danos que venham e ocorrer referentes ao transporte e lornec,rnerito dos produtos, caso venha a 
ser contratado. 

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição 00$ produtos, e que serão executados conforme exigência editalboa e contratual e que 
serão iniciados a Pa~ da data de recebimento da Ordem de compra e anda que nos preços ap'esentaoos acima, estão inclusos rocos os tnbulos, encargos 

vhistas pre,denouáaos fiscais e comerciais, taxas fretes. seguros, deslocamentos de pessoal custos demais despesas que possam incidir sobre o 

Uoclaração expressa de que nos preços cotados estão incluldas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza nicirienlas sobre o objeto deste pregão. 
nada mais sendo licito pleitear a esse tItulo. 

Declaramos ainda que ternos o pleno cor.heo,rr,ento e atendimento ás exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21 52', do Decreto n 5.4500005) 

Declaramos que cumpre plenamente as requisitos de habilitação e que sua proposta esta em conlom,idade com as exigências do ,'nstivmento convocatória (artigo 
21 § 2. do Decreto Municipal na  038,2016) 

Pare rezer valer o direito de pnondade de desempate a licitante declare sob as penas da iiii, para todos on fins de direito q que se possa prestar. especialmente pare 
lazer prova no processo ticitetôno que tem condição do regime de' 

ME,/EPP para efeito do dispositivo na LC 12312006 

)COOPERATIVA  para efeito do dispositivo na Lei Peder.i n" 1 488 de 15 de junho de 2007 

FORTALEL4JCE -07 DE DEZEMBRO DE 2018 

/ 	
,y. 
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ÀPregoeirada 	 / 
Prefeitura Municipal de Horizonte/CE 
Fundo Municipal deAssistdncia Social 
Pregão Eletrõnica rL'2028.lI.20J -SRP 
Abertura das Cartas Prapasas: 07 de Dezembro de 2018 às iohoomin (Koróno de Brt,silia) 

Sessâo de Disputa de Lances: o7 de Dezembro de 2oi8 às nhoomin (Hord rio de Brasília) 

Objeto: Aquisição de Material Permanente, Material de C'onsurno, Utensílios, Brinquedos Educativos e Materiais lisportivos, destinados da oficinas e 
atividades realizadas pelos Programas, Projetos e Serviços, desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de ?lorizonle-CE, 
(caiu ampla participação e cotas exclusivas a MEe BPP). conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

Proposta de Preço 

sEisElkn:xo GELAGUA Com 7 (ate) níveis de 
tempeniflsro, tcoiogwametlte CorTejo, gás não 
poturntv. tipo Coluna. 03 torneiras frontal. 
bondc,a de égua removível, a~ fócil 
instalação. silencioso. ,.s litros / hora de égua 
gelada, abertura automática do garrafao, alças 
laterais. lbnnastaio frontal com controle gradual 
de temperatura da água gelada entre ?C e i,ÇC. P,smalter 	s 
Refrigeração por comnpnsw. Baixo comzswno de 
energia £spec'ificqçãa t&'.icus: Dinwnsãn 
apeusimodo AXLxP (mm) 2005K3:5CIS Peso 
líquido (kg) :2. Peso Bruto (*9)23.04. Voltagem m 
220. Com  vinte quatro meses (2 ano), no mínimo. 
de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. 

'ris , .mit, 

wflCflItOI e eS 	 qm.imtAento. e 

(A) P8 70642 naSedrqmarao R$ 	3532,60 tnnlaedou 

e 	 'nu e 
tentemos 

•1 

7. 

BATEDEIRA: dosnSico. com  dois batedores. 
guam, m.tocido4cs t pulsar. mínimo o: tigela 

2 altamente rerisftnte Com capacidade mínima de 3  fintania 	5 
litros. podendo ser usada como portátil ao com 
pedestal. sislema girafócil. 2510L. 

FVGAO DE UWDQMa7ICV - 4 bocas. 
acendc'-wn:o ouloesótico 

 C

O mesa mas 
sobrepostu. Mvolt, cor bronca. &ra durabilidade, 
outo.lir.ponle. tampo de vidro :e:nperodo san 

3 pccrodor. com  Grade firo mio forno com z Esniatec 	5 
regulagens de altura, pés altos, Visor total no 
arte do forno, botões re,novtveis. consumo A. 

utiliza gás (;t.P. 50 LITROS. Garantia de 52 (doa) 

cento e .'I.,qIscmUo ,eiar,iIcmSt 

1W!) R$ 	52.83 
dois reais R$ 	764,15 

srstrgto 	ju.lI 
oisenra e tres reais 

ccii ratas is nt,.,,,. 

'rintOs e (•6 "iii. 

UNI) 1(8 	663,00 MksøtsItueot 	1 	3325.00 irtztntaie 

reais 	1 Qulase rtu', 

~ a deli 
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LItRO DE FORMFC4: BiI'd mi MUF com 03 (trt) 
9CILetas e chave. coofeccionodo tom madnnj 
MDI' na cor urde, com acabamento em peifli de 
pvc na cor cinza dimensões apruomadas: altura: 

Map Mó uni 20 UNI) RI 	323,00 
tFttItitCfl vOt.'w RI 	6460,00 ç'âUrnrento 

075771; comprimento: 1,50'n; torpor',: o.vni. em e tris reais 
,.,,.nru reais 

pintura cpóxi; • niveladores de piso.' e fabricado 
de acordo crsm as normas usgenen. &azo de 
garantia de no mínimo Is piem. 

M&&4 DE ?VRMIC4 GRANDE: Mac 44iiÓno 

PJK Tampa ~co lo L.aparn 3.,  (n 2 Colunas e 
com 	BANCO FIXO IMDIWDU4L Tampo da 
mesa Ppodundo em ML)? yo mm de espessura. 
revestido com 	laminado de al7o 	raintncic, 
acabamento da bordo da mesa em fita de PVV ' 
54 mi'. de nnssura. Assento.: Mediada ajo cmx 

Map Móveis 5 (No RI 	:oo.00 
mil e nflcefløs 

RI 	8~ 
~ .d  . 

ajo cm. em MDI' is mm de espessura, borda em 
perfil de PVC. Estnstura: Montada paro bancos 
fixos em tubo de aço carbono 50 530 mm com 2.20 
mm de parede, pintam upóxi pó texturizodo por 
processo elerrostótico, Cor: Tampo: Branco L 220, 
liso brilhante. Rstnaura: flnza'Ctaro. Dimensôes: 
Larg 3.00 5H XProf 0.80m1 XAle. 0.75 cm. 

MESA PARA COMPUTADOR: Mesa Ret a e,,, MDP. êisauot e 
quatro mil, 

4 abuso 0.74 tOL wmpeiJlWflIo 080 ('ti. largura Map Móveis 20 L.WD RI 	217.60 dezessete 'voS. RI 	4452.00 
tnzotios e 

o.6o cm. satenta eenlaos 

- 	 Vás' Çloõal do Lace 2r RI 	so.Õfl.00 
vinte mil, ,einnroe e setenta e dou reais 

Lote ti - AMPLA PARTICIPAÇÃO 

.ijaçriinrr,i 

GiRA TÕRIA: 	Cadeiracom 	base 7R8CADEIRA 
giratória, com regulagem de altura. encosto 
r&ináuel. com  braças regulóveis em 3  posições, 

1 

espaldar inÉ,to. anto e encosto em,MDI". com 
C~ de paiiuntqno ~da. M~~0 e', e seiscentos 

2 tecido .4aIL com 	oio lombar, base em aço com 5 MapMóoe.s 75 RI 	28.687.30 oit.ntctiste 
licites a cor preta. manto com s pas.ç4e de 

reais er.nque.na  
reais edaquenta 

altura, med.das 	"iodos t 00 mm x 580 
mmx 900/ soovrnm ('api ia meses, no mínima. à 
garantia rnttro vina, ao defeitos de frbricoøo. 
Certificado pelo INMETRO. 

CADEIRA P1 ATIi4''DlMpj.70: Cadeira fixo tipo 
secretória: 	cadeira fixo: 	tipo secretaria, com 
encosto e ossrnlo de espuma de poiiurelano 
injetada mínimo  so mm: tecida de alta densidade. 
estruturo em tubo de aço mlnimo 7/8, com parede centos quinse oiro mil. 

2 
mínimo t,5 mm, tratammnio antiferrugirtoso. em, 

Map Móveis 7 MO RI 	•i5,óo ivolt e sensAto RI 	8.670.00 ,elscento.. 

embalagem reforçado e apropriado que garanta a 
cento' a, setenta reine 

integridade do produzo; rotula com nr de lote, data 
de fobric.açõo e peoadinc'ia, termo de garantia e 
ass*sttticia tøcnico. 

Pógina 05  de 57 
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PARES 	DE 	CADEIRAS 	IÁXVGARINAS 	(3 
LUGARES) Longarino de os heg~ com assento 
e encosto 	po 	an poiipeoçdeno. cor teSe. 
com estrutura em tubo de aço 70 	reirt - com 

titee,i. 	e n&qucffu(t&i.). 

tratamento 	anq(ernigem 	(mkroft4atisado). 
MapP4ó..r.s 4 (.7) R$ 	374.00 se*ta  e 	'e 3496.00 7/ e natenta r ICI• 

pintura epox'po cor preta. Com  32 meses, no 
nou 

mínimo, Jr garantia contra virias ou defeitos & 
fabricação. (»iØcodo pelo INMETRO, 

Vaio, Globo) do Lote RI 	sflfljo 
ntua e oito md, oitaantos e cinquenta e nt nau e onqoenw centavo. 

-  revra EXCLUSIVO ME r VOD 

CADEIRA 	GIR.4TÕRL4: 	Cadeira 	com 	base 
giratório, 	com 	regulagem 	de altura, 	nicoito 

. r.dinóvel com braços rrguláoeis em 3  posiçdei, 
espaldar midso. assento e encosto em .WDF, com 
espuma de jQutzrnano ovetuda. ,evestir,rtzo em 'rueos. 

..!•,f!! 

tecido AM, cnn, apoio tombar, base em aço coa, $ 
o.te.ua e dois 

Map Móvens 	:5 	LWD 	R$ 	34° 	 R$ 
hastes a cor preta, encosto com s posiçøes de 

svas. e c'çrrc 

altura, medidos aproximadas: : 580 mm x sso 
mmx 900/ 100cm.. Com 12 Inc.-.,. no mínimo, de 
garantia contra vícios ou de/ecos de fob'*açdo. 
CntØcado pelo INMFTRO. 

CADEIRA P/ ATENDIMK'JTO: Cadeira fixa tipo 
secretário: 	cadeira fixa; 	tipo secretario, 	com 
encosto e assento de espuma de poliurelano 
infetada mínimo 30  mm; tecido de alta densidade, 
esznaura em tubo de aço 'amimo 7/8. com  Parede 

cento, qud.ue dois 'aí?, 

mínima : 	mm, tratamento anti/en'uginow. em 
Map Móveis 2  2$ 1,7.1) R$ 	115,60 reais e sessenta R$ 	2.89,00 0

centen. 
oItocentos e 

embalagens rtJorsda e cproprisda que garanta a 
noventa  roas 

integridade do pi'oduto; rotulo com n°  de lote. 
dota de fabricação e procr.cQncia, termo de 
poreis.? ia e assi,tbicia técnico. 

PARES 	DE 	C4DEI&45 	LONGARINAS 	(j 

LUGARES): Longarina de 03 tu9arfl, com aurato 
e encosto separados. era polipn,plteno, cor ivrde. 
com estruturo em tubo de aço 7030 nos $5, tons 

Mop Móveis t UNI) R$ 	374,00 setenta e qtJcUo R$ 	374.0.0 
e 

setenta e quatro 
tratamento 	antiferrugem 	(microjosfotizado), reate reais 
pintura epsui-po cor preta. Com12 meses, no 
mtaimo, de garantia centro vícios ou de/rui» & 
fabeicaçdo. Cr'eUkucM - LVMFTRO. 

- 	 ValorøtobaldoLot,,iT  
doze mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta oentauos 

1 
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Bolo de Hondetsoj: boto de handebol, uníssa, 'e'""'' 
paetrais 	oficial. 	Mairisado, 	Peso: 	/ 	° to &WD RI 	374.26 

•tttfl?O e quais., 
RI 	3 7430(5 

..recout 
'jinin"it.) 	dais 

Õrcunj'eréncia: 34 centímetro,, C'ilmaro reWS tUlflIfl t,ei,rjeutnra 
de látex com inicIo sub,titukvl. Ultro grip. seis aen?aios i'rn taL-o. 

Rede 	de 	..oieibol' 	oficial 	da 	coederaçdo dou 
l,rasile,ra de voleibol (côo). medindo 9,50xl.ínsm; duwun e 

.s fios de potipropilerns de 2mb; malha de 'os' ~; Panguê 'o 00 RI 	259.95 
cinquenta e nwe 

RI 	239930 notenta e ncee 
cn-c,bansento em lesos, t00% algodão du6ludes com 

reais e noventa. 
diKOanflwoí 

real e 

duos 	tias de IOTÇUn' sem cento ccii 

7)'goe deflutebol . sol,)., oficial com teu. em tubo 
em aço carbono cl 3 g.nt cl requadro em tubo de 

anco mil. nnqi.iea e nove 

o: pol. Branca aros. 'nu dimensões de 3m x uni. 
Panguê ao LWD RI 	3 950.00 ncvecenlo.e RI 	59.500.00 mil. qu,nbenh,i 

incluso um par de rede J7o 4mm. 
cinq..enn, 'tais 

- 	 Valor Global do Lote RI 	79.754,90 
setenta e ,s.*e mil. setecentos. oitenta e quatro reais e na.nia cvnza.os 

Valor Global da Proposta; 	 RI 740. 905.90 
setrcentos e quarenta milr, notcenros e cinco reais e noventa aentavos 

Nesta oprtunidade. temos a declaro,, sob as penas da lei, que assumimos inteira rnporisabiiidade pela entrega dos produtos, e que serão atanados 

conforme ergênc:o ed,talicia e contratuaL e que serão entregues "o prazo de jo (da) dias. a contar da data do recebimento da Ordem de 
Compro/Fornecimento. no local definido pelo áeyào solicitante. 

Nesta oportunidade, reinas o declarar, sob as penas da W. que em nossos pr.ws já estão inclusos todo, os tr ibutas. encargos trabalhistas. 

preuidenciórios.flscahs e comerciais, taxas,fretes. seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre ofornecimento 

licitado, inclusive o margem de lucro. 

Dedaroção paro todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e que sua Carta Proposta está em cunfonnidade com 
as ecigincias do instrumento conuocatária (edital). 

Volidad. da Proposto ('orla Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. 

5)6 de Dezembro de soiS. 

o 

1v 
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AOPrflOSlr0(S)d. 	 _______ 
Pre(vra tu Municipal de HORIZONTE 	 2 
Secretana MUNICIPAL 0€ ASSISTÉNCLA SOCIAL

PAGII'(A  

PregSo ELETRÔNICO W2018 11201. 51W 	
.. 

Dam deAbflrs.070€ DEZEMBRO OEZOI8 
FtOrárO 1 1h0TlWI 

PROPOSTA DE PREÇOS 

- 
O.w%I. L 044 fl1 Vi LIS Vi Tios V*ISITÃISO 

-i-O  V' TOTAL 
 

— NOOaO0tLA44JA GWIIVtINw(sS3t — — 
t1AÍEMA ICCLOOICAINTI CC**t'O CÁ' 
,tAØ 	 TIFO CWS4A. 02 TORM RAI 
P.ars. n.au cc LaVA RIIIOIWL *,Õxco 1 PAGA «TMAÇÃO StEiCOiO 3.5 LflW0t: NOAA DE 
Á" ØItDA. ~~AuTATsca 00 
cawAo. ALÇAS LATIRAS TIRMQSTATO nMflI00 O GIOMO 5011 	I 	 c.Mo, 
FR4TAL C041 CONTROJ 	ADJAL 01 EIJAALTIC ''' O qupres *0010 

1 TEWIRATtMA DA ASiA ENTRI &-C e IVC. UMO 
10Cn$ 

RI 	54047 RI 	304135  
GjnmOeSll IOtlStlrIM000aIQ 

RI,RIOaAÇLO P 	C01flS0CR BAIXO nI._I cr4t.00 
Cl IJflGIA. IWIC,1CAÇ015 LCO4ICAS 

DUEMIÕIS AP*0MOA A*JF (I#Ø 1001X311X3•I 

PInIoijco 0(0) fl. PISO SIUTO 0(01 1314 
VaTAGIII m 220 COSI ver! GOATRO MISES 

3NC) 00 M041.O Cl 04AN471A CONTRA VICIDI OU 
ClPEITOS Dl PASISCACÃO CERTINCADO P110 

 DOMISI1CA, COSI BATEDORES. OUATRO 
VELOCCADEI • PI.SAR.MINIIAOO,'TIGIJ.A 

1BATERIA, 

ALTAMENTE RESSTV41E 4M CAPACIDADE SINIMA 

c4eIc

2 UNO 1 IROAIItA RI 	320.32 RI 	11,80 ,..É$.I,rI..áslsmIIi'1t insisti 

013 LITROS, PODI14001CR USADA COMO PORIATI. C41r14.0S £ OM•,Ts 

OU COM PEDESTAL SISTEMA OPA FACA. 823V 

- POÇÃO Dl USO OOME$TICO .4  
ACEJOD4S8ENTO AUTOMÃTCO TOTAL. MIM '40K 
SOBREPOSTA 1N04.T. COR MASCO. ALTA 
DUtAStIDAOE AJflD.LR*AwT1, TMA CI VIDRO 

IINALTCC vês 11,110 OulIbonlos 
3 TELERADO SEM ~DOR COM GRADE FIM NO 

PO9O CCV 2 RIOUIAOENS DI ALTURA, PÉS ALTOS 

1 
AGATA 

RI 	?0000 RI 	3500.00 0*14(1010*144,1 
III, 

VSOR TOTAL 04* PORTA DO POPNO SOTÕES 
REVOVvtIS COUSUMO A, UTILIZA DAS o^ 54 

- LITROS, 0W54'L& Dl 2 CO3 IMS. — — 

POGÃO INDUSTSAL. COM  BAIXA PRUMO. AÇO 
IC0NY. PERFIL 5. aMEIAS t» FERRO FUNDIDO 
m30.4 BOCAS 5100 DOIS OUEISVOOIIES DUPLOS 
1 1100010 E DOIS $IVPUS SIMM ISTRUTtRA EM AÇO 
CARSONO. PINTUM PRETA T13CTVRIZADA 1 0'OXI DE 
ALTA RISISTÉNCIA. PUXADOR lROQNCqÇQ NA 

PRaGAS 1.4.101 	0t( 	o 415 ousa vr,I dito * 
PORTA DOPCRP.O.PRAT1LEIRAREMOVIVELNO UNO 5 PMSIOX RI 	3031.41 AS 	IS 57*0 'ili. CuiAIi* cv01140a* *41 ,04* 
PONO. TRAVAMENTO VICANICO NA PORTA 00 
PO%'SO. FORN000M ISOLAMENTO TRMICO DE LÁ 

IO2N1  

DE VrOPO, TAMPA DO FORNO EM AÇO INOX 430 
DIMENSÕES INTERNAS DO p00440: ALI\RA 33CM 
LAROURA PROPt000AOI: SOOU. CAPACIDADE IT 
LITROS. PISO APROXIMADO DO PR004JIC 40040. 
ULTILIZA GÁS W. G4TI& 12(DOZAJ IlIBES 

POC MICRO-000A$: 27 LImOS .coM CAPACCAOI 
INTERNA APROXIMIDO DE 27 II"ROS DNENSAO 
INTERNA surLizAçAo WXIVA IX P1346 TI 320 MM. 
POTONCIA Cliii Cl COZIMENTO VCRC,O*OAS 100W 
FREOL€P4CIA DE OPERAÇÃO 00 MCRO.CNCAS 2.410 
MC. TEMPCRTZAOOR OS MNJTOS E 50 TECJ0IOOS 
Cct,SUMO DE ENERC 	MTCRO.ONQAS 1 444'. qete. 
ACASALENTO NTE0400 PPJTLRA EPÕXT 11RACOI 

(fIO 10 VIU AS 	73$46 5 
I44tiü$b*I*i 

CO 01 WWM 
VOEI Isso ri... o.p,eõu 	TERNAS r~ eci .iii 410 MM MtAZIZ 

RI • MIMAM~  
DIMEI*SÕES DA ESISALAGEM OSaPT OU. 3M TI 550 
(*4 PESO APROXMACO (SEM EMIALAQEIR 141 040. 
PESO 817170 APROXTMArO COM EMSAL.A0OI) 11.2 
040. COR E*AIICA. 'E,.SÂD DE ALIMENTAÇÃO 527V. 
CA. 40 	COM 00 	MESES 41 ASCI 

 
'4O~. CE 

OARMÍTTA CONTRA vtos OU DUElOS Cl 
•AStCAÇÃOCnTVaOQ PELO ITRQ 

FERRO FO PW PASSAI RO(PAS A BECO 
BASE AMT0NTI. 5-VOU. CCV 

MJmnWERAW COM SSETOR QUE flR%fl 
A.AJSTAR A Tfl04ERATT.*A Cl AO COM CACA 
TECIDO PONTA ARA&Afl& PARA Seja M.CAhCI 

j_AcI( 1 01 AnAl oos sotÕcs loa... EM TOOA 'SaFE ÇSIO 2 DIOIfl  RI 	14000 RI 	24000 ISAI4 .S*M• •Wa O 00*00 
J'W.A1  00 PESO. AAnTE DA S4TtJAOC. 01 
VAP 	PARA ØASSM Cal I&iiTO*A&4 FAC L01 
COSI CASO A04ATÕSO COM00 160 
oTt,.ca T 	iRtOItClA noz DBENS&S DO 

I*JTO ALTTPA. '5.4 Ca. L.ARGAA II Ata. 
PR0VUADI 29 S. PISO 8.050 1(0 
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/Uc 
1. 	e  

CAPATEWDTS4P(TQ CAOESA FZR TPO 
IEUCM3A COM ENCOSTO E ASSENTO DE UP,mM, 

•  O( PIURVT&NOINJETADA MSFdO 30 MM fl000 £ 'SI 

'fl.SO DE ACA 	NSlD&Dt cSrmnuRA EM 	DE AÇO 
nonn.. 

2 
MIMNO , 0 COM PANLOL MFNIMA 1.1 MM. 

1A40 74 III) RI 	1111,14 R I 	7.203.00 1 9$fllI1N TRATAME,TO AIrlrt*RUOINQ$O. EM EISJAGEM 
REFORÇADA E APRRIADA CIA GARANTA A 
PITEORIDADE DO PRODUTO ROTULO COM NR DE 
LOTE, DATA DE I'ASITICAÇAO E PSOCEOENCIA TERMO 
CC OWNTLA e ASnTINCIA IICNCA 

- PAREI OS CADEIRAS LONGARINAS 3 LLIQARES): — — 
LONGARINA OCO) .UOARES. COM ASSENTO E 
ENCOSTO SEPARADOS III PCLROPLEn3. COR " "• 
VERDE. COM  EITRUn*AIM T\SO CI AÇO Fo  30 ITEIRCI lIlta' 

SIM — 
3 TIOS PÉS. COM  T*ATAJ*FITOAIITSIRRUOC» UNO 4 MA' 41 	33554 415 	1 547.36 1.41 nc 	C4I4• 

.Y'CROFOIFATIZAOO) PWTURA 1102140 COR 
. 5_e e tel 

PRETA COM'3 MCIII NO MIF4*lO. OS *~A 

— 
CONTRA vicce Oj SI 101£ P~ 

—, 	• 	- 
rets RI 	2 

- a!L _i  
VR USTARIO V' 'TOTAL 

ROPA O.nçS. U 016 Mno VILIM VI TM. 

CAOCRA GSYØRIA CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA. 
COM R501&ACCM CI ALTW ENCOSTO 
ncaÂvzt, COM D^001 REGULAVEIS EM 3 
PosioCo. ISPALDM MÉDIO. ASSENTO E ENCOSTO 
IV MCF. COM  EVIJUA DE POLIURETAIsO INJETADA. IIe104IoI •oaTm sele m 	s.NC.oIçsS. 
REVESPMCMTO EM TEClADO AZUL. COM  APOIO 

011D 2$ MAP 41 	3313' 0$ 	7,403,23 relIs 4slMeeIàI,CfrTaI.Iõs.IØI.4 
LOMOAR, ME CM AÇO COMI HASTES A em PRETA. C4•CO 111545914 
ENCOSTO COMI POSIÇÕES 04 ALTW LUDOAS 
APROXIMADAS 1510 UM 	5062 4001 I000MM 
COM 12 MEUS NO MIMFSO. DE GARAIIYLACONTRA 
VCOSOOJ ~TOS DE FAIIIICAÇAO CERT1FCADO 

ELO SOLETRO 

CAJRA p: ATVO*UKTO CAmPA FIXA TIPO 
SECRETARIA CADEiRA FIlA IPO ISEnTARA COM 
ENCOSTO E ASSENTO 04 IW CI FOLLflTAS4O 
NETACA MNFO )OSS& TECO DE ALTA 

TCCAOE ESTRVflPA IV TO DC AÇO 15mb 101441•I 04* 114* 
IS 4* 	14.4144 

2 1.1 COM pAna IS—IA O lISA TRATAJiWTO 1110 21 MA? RI 	04*4 AS 	1.421$ isa. 	. 
AKTFEflaCSO. EM ESAS.AOEU nFOINÇADA E 

 

APRCC*AOA G.E OWKTA A #4TIOACAtC DO 
PRODUTO, R0T*O COM I.4DS LOTE. DATA DE 
FAS*CAÇAO E PROCSOCNCLA TERMO DC OARAJ4'IA 
E ASISETCLA TICICA 

— PARES DE CADEIRAS LONGAA*IAS II LUGARES): — 
LONCARJI'A DEI) LUGARES. COM  ASSENTO E 
ENCOSTO BEPWOOI EM PO*OPILIND. COR 
VERDE. COM  ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 70 2 30 TIt'tOS 4 liwil II•1.OIO. e P415111 

NOS PESCOU TRATAMEI4TOA.NTIFERRUGEM UND 4 MAP RI 	334,04 RI 	33444 ais IOSCCÉSIIIO4 a.. 4141......... 

(MCROfOS'A'TIZADO). PINTURA IPDXI'PO COR •UtO 	5504 444113 caI4vos 

PREIA. COM  33 VISEI NO MINIMO DE OARANT 
CONTRA 1610108 OU DEFEITOS E PASAcAçAO 

- CERTIFICADO PELO INMURQ  
OlE TIL flZ441414 • 30544111 4t lIIfl•TWWCI41IWI 	 2 - 	Iq,aaa 

- v,aC VATOTAL 
-m O.w4çS. 0414 M.n. VF Vi 1 

'TXTEMSC T1NIO 
- $I.P0R'TIFtP.CIART FpaisaT.IMESTwjTS 

CIA AÇO CISC, PtlT 	04 P,AVER'ZAÇAO 

aETROITATCA A P0. 000WO IV PCI IanAfto 
ANT.CC3COM 'TRAVAS S.SCRTE PARA nte .»os e 0111414 e ml noni.r4o.. 

1 WRCA 	IV TA aTD4AO COR MITO 
UNO 5 'TANTANIA RI 	35443 RI 	O 04200 )W 15555 qlll1V.4 qateel.. Gola ecli 

DÇCaS QUADRO EM FC4.FACAO DE FÁCIL 'Ø)S cIrl.s.T4 . 4•1 çal.voI 
MANIJSEIO AO ESCReVER OUÁCIO IRU4CO 
.IAONITI;O MEDIDAS APROXIMACAS QUADRO 702 

— 
100CM € ALTURA TOTAL DO QUADRO COM O 
tAVALfl ¶IOOY 
QUADRO F'JAEL,...RAFO DE FELTRO VERDE 160 — - 4600410$ 	qu.,rO. uSe ml •.NC.nIos. 

2 
CMX 161 em 	130CM. CIPA DE FIBRA DE MADEIRA, UNO IS TAIITANIA RI 	341,11 RI 	3.074.00 •ciaoo .a . laje wistIs ulorsa. 
REFLORESTADA ~1 ACABAMENTO EM MCLDÇJRA 

_CNN,UM*410 
.',l, t4113505 1454114 	øI43Ob 

QUADRO MANCO DIVINSCIS 1.3CM 2 I.l0M 

-- 
710041 	4 Dns 594 1111. tetete 4 

MOLDURA EM ALUMINIO 
UNO ID 

— TANTAT4IA RI 	335.44 RI 	$ 145.40 141* 	4e 	çdsnIae 15411114 4440 41141 

Ga*.tc. 4 44544 Qelsa P54 

QUADRO BRANCO DRENSCEI 3.00 M 	'.COM. 
15W IS TAHTAJAA RI 	344.74 RI 	401.10 

• 06.414 54*4 1 1145115444 1 6045 

LDURA EM ALUMII4IO _,,,_,• 4 

TELA DE DATA E0Ot COM, *PORTE TELA DI 
•ROaÇAO Cal AS InSTES ~n~ c" 
Tt Cal SAISTE DC M.flPA POR GATIJC CI __ T'I IrA) 1 tIli 4 0511 	II 06114144 1 

6 lCO4ITO naVE. EnALT1.OLA OS ATE 344CM. 4140 10 RI 	1 431.51 RI 	11210» .ta 'III 	da 14: nec £00.611,4 

TELA 	OIOO 1TIIQ& ALÇA ANATCISCA PARA CSII.VoI 0544tl 

TRM4441I ESTOJO 41V AL146140 11000 MAT1 

IMCE AmflACO 	NcO COM VERSO PIE 10 - 
.441.. 	o.I,lI.Itc..dø..u0I..4'elb 	 1 OS 	24.M1._J 

— 	 laje ,rrbCU.o III E EPP  
Mli UNITAa.o VIR TOTAL raso [U.~ UaId DII MIII. Vi U141 Vi Tois IXTEIO SITIAdO 

- BERÇO. MATERiAL COM ESTRUTURA MOR IS MM. - 
ISCALA Cl BRILHO IRILIMNTE. 'AMAFØIO DO 
COLCHÂO INFANTIL. FOCADO 1.31 20,4' 21CM 
ESTRADO COM REOLAOEV CI ALTURA COM 03 o6oitcro 4541514 0001411011 

POSÇÕE5 PINTURA ATÓXICA. ROOIOI COM RI 	144 44 
054 lese olC*irI 	O 144 41411 I 

TRAVAMENTOS E DISTRAVAMINTO. OARAqT'A DEI 
UNO 2 PEROLA RI 	4X0 

06ae4Tees4¼llO14e 1*554 
MEUS CONTRA QUALQUER DEFEITO DE 241,4.01 CSCtICl 
FASRICAÇAO MOFATACEM A CARGO co 

_MIETRO 
FORNECEDOR E CERTifICADO COM SILO 00 1 

PAGI&A / 
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- ~Tm OCPIL CCVSIIflJiADE 
TRAVAIENTO. 00*7* ATÉ 10 FOO4AS AS. SABE CCV 
WACAÇAD EM CIKTKtT*O WRCAÇCCS NOS 
TASWCSM.SI.A1. ahir PAU COM VOLAE 

QUE P0004 SE! TRAVADAS FACA COM 
TRAVA LATERAL. FACA CCV CASO EMASa. PÉS 
EI0RRA0IA00I DRMIEÕCS CO PROIJTO 33CM 

— 

LIMO 

— 

2 MENSIO RI 	20211 RI 	40422 
451111.1 54,. 
rnSIontl 
..Me~ 

qssVec ,',Ios.aJvIb 
Valse .Inled*b 

SRAOMEHTADSDCPARIS P,ISFOLIIAS. - - 
CARICCICOS OIICRIQÃO 00 PRCOJTÓ 
PRAGMUPITADORA PtAOMENTADA IS FOLHAS POfl 
VEZ EM PMIICUI.AI DE 4X34MM. SENSOR 
A'JTO*IATICQ. LLXII!A 0121 L(TROS 
CA*ACtI$ICAS I4CSCAS ASER'URA Cl 
I5E!C&0 230 MM. NÚMERO 	XIVO CC FOLHAS IS 
0U3 01710412 UPO DE P*AOMINTAÇAO 

PARI'ICIAAI Cl e x 34 	d 'APA APEL. CC INCE 
c.ARTAO Cl  CAtOnQI. vIVEI DC 51C4A'CA .i 

2 VELCCCAOE 04 ø*A0&llNTACAO 2 ICROS PC. WO *5 	1 44211 RI 	2 M.22 ~~**Re,   e 	• % 	5 
MIfll'O CAFACCACI 01 ØRAO*EW'&ÇÂOMECI& 25 ts',o 4e4*s 

KGS4, ACOIAMIIO 5090 £ 50.40! CflcO 
RfvflsAØ w'.a. NO 5090 0t..CM W.at 
374W htE DE tØO SIDICIM4 vujseoo 
CESTO 2$ rTR0S 1411505 Si GIAICA P LKI*A E 
CAMCCTE DinwsÕcs M*OXISADAS 1MW 341X 

DE * 	 X D 220 	441 . T EWV 	UNC 	ISC 2*3) 11H E OCA. 4 PRETO cm q MEUS' Asol. NO MIMMO DE 
CARM.TLA CONTRA VICIOl OU DEFEITOS DE 

- o 
1. UflflPWI•ui7 lVUOVllli•llUVlJVSllU IflflVllJV 	 Rt 	•aAsj 	-, 	PACIN 	a 

260247$7 1 
diatntoss .n.... .01, duzentos' quant. ss . ts mais, Pelou lii '. c~~ (.. 

0€CLAR.AÇAO 

Cecjaramos de gte o Dropoo.seis cArpe. çdt.'ameMe os reajislo, de r,scait.çjo 	W. poocosla taiS ao, we*r,m4561 

C041 54 eg4.ioi5  do  tisSwflI(l0 I%cC1tO4l0 IdILSAI 

Deduw.os gte maeos pr. Ø etlIo sfljus 10455 as desPesas iroØ,rls, soa, o L....o....r.Io rv!ÕrrteI a meulo.. Sflf90V 

.oOes ,demss 6.a ante, a .2*044000 objmo desiS bOISÇâO 

Vffiøade da propoiem 
60 (SES5€WTA dias 

Prazo 66 Envsg. 

ID (DEZ) DIAS. 
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Pregoeira da Prefeitura Municipal de Hodzonte/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 2011.11.20.1• $RP 

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

Permanente. Material de consumo, Utensilios, Brinquedos Educativos e Materias, destinados ás oficinas e atividades realizadas 

pelos Programas. Projetos e SeMços, desenvolvidos pelo fundo Municipal de Assistência Social do Municipio de 14o,izont..CE, (com 

ampla participação e cotas exclusivas á ME e En). conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

a.- 
 BEBEDOURO GELAGUA: Com 7 (sete) niveis de 

temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente. 

tipo Coluna. 02 torneiras frontal, bandeja de água 

removivel, atóxico, fácil instalação, silencioso. 3.5 litros 

/ hora de água gelada, abertura automática do garrafão, 

alças lalerais, Termostato frontal com controle gradual 

de temperatura da água gelada entre S'C e 15C, ESMALTEC UND 5 S 898,20 R$ 4.49100 

Refrigeração por compresso., Baixo consumo de 

energia. Especificações técnicas: Dimensões aproximada 

&xlxP (mm) 1005x315x315, Peso liquido (kg) 12. Peso 

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

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

defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRD. 

BATEDEIRA: doméstica, com dois batedores, quatro 

velocidades + pulsar, minimo 01 tigela altamente 

	

2 resistente com capacidade minima de 3 litros, podendo 	MUNDiAl. 	UNO 	S 	R$ 324,O0 R5 	1.620,00 

ser usada como portátil ou com pedestal, sistema gira 
fr 
	

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 puxado., coa, Grade flxa no forno 	ESMALTtC 	UNO 	5 	Q$ 852.20 R$ 	4.311,00 

com 2 regulagens de altura, $s altos, Visor total na 

porta do forno, botões removíveis, consumo A, utiliza 

gás GIP. 50 LITROS. Garantia de 12 (doze) meses. 



CADEIRA GIRATÓRIA: Cadeira com base giratória, com 

regulagem de altura, encosto reclinável, com braços 

reguláveis em 3 po*çÕes, espaldar médio, assento e 

encosto em MOF. com  espuma de poliuretano injetada. 

revestimento em tecido Azul. com  apo.o lomba,, base 
VEKLA 	%D 75 R$ 	7722: 	R$ 	57 55.OD 

em aço com 5 hastes a co' preta, encosto coo, 5 

Posições; de altura, medidas aproximadas: 1 580 mm 

530 mm x 9001 l000mm. Com  12 meses, no mínimo, de 

garantia 	contra 	vicios 	ou 	defeitos 	de 	fabricaçio. 

- Certificado pelo INMUTRO. 

CADEIRA P/ ATENDIMENTO: Cadeira fixa tipo secretária: 

cadeira fixa; tipo secretaria, com encosto e assento de 

espuma de poliuretano Injetada minimo 30 mm; tecido 

de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 

2 718, 	com 	parede 	mínima 	1,5 	mm, 	tratamento VEKLA UNO 75 P5 	304,20 R$ 	22.815,00 

antilerruginoso, em embalagem reforçada e apropriada 

que garanta a integridade do produto; rotulo com rir de 

lote, 	data 	de 	íabrlcaç5o 	e procedèncla. 	termo 	de 

garantia e asslsténcla técnica. 

PARES 	DE 	CADEIRAS LONGARINAS 	(3 	LUGARES): 

Longarina 	de 	03 	lugares, 	com 	assento 	e 	encosto 

separados, em polipropileno, cor verde, com estrutura 

em tubo de aço 70 a 30 nos p45, com tratamento 
VEXLÃ UNO 4 	PÇ 	9.9 2 	R5 	3552 

antiferrugem (màcrofosfatizado), pintura epoxipo cor 

Preta Com t 2 meses, no mInimo, de garantia contra 

vicios 	oo 	defeitos 	& 	fabricação 	Certf,cado 	pelo 

LOTE 12' COTA EXCWSIVOMUInt?!F  

ffEM  ESPECIFICAÇÃO MARCA 	JJJNIO Qfl VR.UNFI' TOTAL 

CADEIRA GIRATÓRIA: Cadeira com base gratora, com 

regulagem de altura, encosto reclinável, com braços 

reguláveis em 3 posições, espaldar médio, assento e 

encosto em MDF, com espuma de poliuretano injetada, 

revestimento em tecido Azul, com apoio lombar, base 
VEKLA UNO 25 772.20 R$ 	19.305.00 

em aço com 5 hastes a cor preta, encosto com 5 

posições de altura, medidas aproximadas: 1 580 mm 

580 mm a 9001 1000mm. Com  12 meses, no mínimo, de 

garantia 	contra 	vícios 	ou 	defeitos 	de 	fabricação. 

Certificado pelo INMETRO. 

9 
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- CADEIRA P1 ATENDIMENTO: Cadeira fixa tipo secretária: 

cadeira fixa; tipo secretaria, com encosto e assento de 

espuma de poiluretano injetada minimo 30 mm; tecido 
de alta densidade, estrutura em tubo de aço minimo 

2 718, 	com 	parede 	mínima 	1,5 	mm, 	tratamento VEKLA UND 25 R$ 	304.20 aS 	7.605,00 

antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada 1 que garanta a Integridade do produto; rotulo com nrde 

lote, data de 	fabricação e procedência. termo de 

garantia e assistência técnica. 

- PARES DE CADEIRAS LONGARINAS (3 LUGARES): 
Longarina 	de 03 	lugares, 	com 	assento e 	encosto 

separados, em polipropileno, cor verde, com estrutura 

em tubo de aço 70 x 30 nos pés, com tratamento 
VEKL,A UND 1 a$ 	988.20 R$ 	988,20 

antiferrugem (mlcrofosfatizado), pintura epoxi-po cor 
preta. Com12 meses, no mínimo, de garantia contra 
vícios 	ou 	defeitos 	& 	fabricação. 	Certificado 	pelo 

INMETRO.  
- VALOR TOTAL DO LOTE 12 R$ 	27.898,20 

vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cito reais 

$ vinte centavos 

LOTE 13- EXCLUSIVO ME E EPP  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNiD QIJANT VR.UNfl' VR. TOTAL 

SUPORTE FUP-CHART: Elip Chart - em estrutura em aço 

carbono, pintura de pulverização eletrostática a p& 
rodízios em poliuretano Antl-RIsco com travas, suporte 

1 
para 	marcador 	em 	toda 	extensão, 	cor, 	preto, 

STALO UNO 5 154,98 aS 	774,90 
Diferencias: Quadro em Inclinação de fácil manuseio ao 
escrever, 	quadro 	branco 	magnético, 	medidas 
aproximadas: quadro: 70x 100cm e altura total do 

quadro com o cavalete: 190 cm. 

- QUADRO FLANELÕGRAFO: de feltro, verde, 1,20M x 90 

2 

- 
cm, chapa de fibra de madeira reflorestada 3mm. 
acabamento em moldura em alumínio  

CORTIART UND 15 R$ 	137,97 R$ 	2.069,55 

QUADRO BRANCO: dimensões 1.50mx 1,50 m; 
STALO UNO 10 R$ 	163.4 R$ 	1.634,40 

- moldura em alumínio. 

- 
QUADRO BRANCO: dlmensôes 2,00 m 	1,00 m; 
moldura em alumínio.  

STALO UND 15 R$ 	239,40 aS 	3.591,00 

TEIA DE DATA SHOW: com suporte tela de projeção, 
com as seguintes características: tripé com ajuste de 

altura por gatilho de acionamento suave, com altura de 
até 280cm; teia medindo 1813x180cm; alça anatõmica 
para transporte estojo rm alumínio; tecido matt white 

acetinado branco com verso preto. 

TES UND 

i 

io as 	812,56 R$ 	8.125,60 

J VALOR TOTAL DO LOTE 13 RS 	16.195 ,45 
dezesseis mil, cento e noventa e cinco reais e 

quarenta e cinco centavos 



(•#It P11ç4N. 

3 691 
, 	PACl'A 

.6 

!J1 - Relógio educativo medindo 240xZ4Oxtmm, acompanha 

peças de encaixe para a conversio das 24 horas, com 

possibilidade de manipulaçio, acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
iND 12 R$ 	73,91 R$ 

de 	papel3o 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 
886,92 

Confeccionado 	em 	MDF. 	Produto 	certificado 	pelo 

Sequência lógica vida produto contendo 16 peças cri' 

46 MOF, Impressas em poiicromia, cada peça medindo CARtU tiNO 27 R$ 	31,63 R$ 	$3''l 

75x75x2,8mm Acondicionadas em caixa de n,adeira 

sequ4ncla lógicas 	pvoAssõe's produto contendo 	16 
CARLU UNO 17 R$ 	31,63 R$ 	537,71 

Pecas emMDf - 
C~" 	Marcador 	Multi-função 	Tráfego 

CEMAR UNO 12 R$ 	7,94 R$ 	95,28 
Segurança/Fut,boi/BasebaIi, Prática Agilidade, 23 cm. 

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

reais e três contavas 

IUM MILHÃO. DUZENTOS (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 esto Incluídas as despesas incidentes sobre o fornecrento 

referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes á execuç3o do objeto desta ilcitaçio. 

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

em conformidade com as exigências do Instrumento convocatória (edital) 

/ 



À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

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

DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 0711212018 às llhOOm 

(ttt "tc.;• \  

Prezados Senhores. 
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.11.20.1 - SAP, cujo o objeto 

é a 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 ás oficinas e atividades realizadas pelos Programas, Projetos • Serviços, 
desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Municipio de Horizonte-CE, (com ampla participação e cotas exclusivas à ME. EPP), 
conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos. e que serão executados conforme exigência ecbtallcJa e contratual, e que 

serão iniciados a perbr da data de recebimento de Ordem de compra. e ainda, que nos preços apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas. pmv,denci4 nos. fiscais e comerciais, taxas. trates, seguros. deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o 
fornecimento licitado, inclusivo a margem de lucro. 

Declaramos, sota as penes da Lei. que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possclmçís nenhum fato impeditivo pare 

participação deste certame e que FIOS submetemos a todas as cláusulas e condiçoes previstas neste edita) 	tw 
Item 	Espec 	 Qtd 	Marca 	Vr UnlI 

Ificações 4i Produtos 	Unid. 	 Extenso 	 Extenso 
ar 	

Pr. Total 	
Vr.Totalpor 

CONDICIONADOR DE AR tipo SpIl Inverter. 
composto de unidade evaporadora e condensadora, 
com compressor rotativo. com  capacidade de 
refrigeração de 9.000 Btulh, ciclo frio, voltagem: tensão 	 dois mil, 	 doze mil, 
bivolt. gás refrigerante ecológico, 'einido automático. 	 SPRINGER 1 	 quinhentos 	RS 	12.569,50 	sessenta e nove R$ 2.513.90 	

quinhentos e 
Acionamento por controle remoto, ajustes automáticos 	UNO 	MIOEA 	 treze reais e de 0301800 horizontal e vertical (swing). termostato 	 noventa centavos 	 reais e cinquenta 
digital, função desumidificação. flllro desodorizante, 	 centavos 
cor branca. 	Equipamento classificado 	na 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 12.000Btufl,, ciclo frio, voltagem: tensão 
biiolt automático ou de acordo com a padronização de 	 dois mil, 
voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante 	 SPRINGER / 	 novecentos e 	 quatorze mil. 

oitocentos e três 
2 	ecológico. temida automático. Acionamento por 	UND 	5 	 R$ 2.960.66 	sessenta reais e 	R$ 	14.803,30 MIDEA 	 reais e trinta 

controle remoto, ajustes automáticos de osaiação 	 sessenta e seis centavos horizontal e vertical (swing), tevmostato digital. função 	 centavos 
desumidicação, filtro desodorizante, cor branca. 
Equipamento classificado na faixa A. conforme 
certificação INMETRO. Garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

VENTILADOR TUFÃO: com 3 Velocidades, Modelo: 
rN Parede, Cor: Preto. Osalante para 

direita e esquerda, grandes em aço fretado pintadas na 
cor preta e removível, com 3 Hélice fins em 

3 	polipropileno de SCan de diámetro. com  regulagem 	UNO 	& 	VENTISOL 	R$ 240,00 	duzentos e 	 mil e duzentos 

de altura. Dados Técnicos Potência 210W. Rotação 	 quarenta reais 	 reais R$ 	1.200,00 

miníma 1400rpm. Ccm24 meses (2 anos), no mlnimo. 
de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. 
Cerli5csdo pelo INMETRO, 

VALOR GLO' 	,LNSTrr 	 :t 	- 	 'kS28.572,8OI 

-. 

 .1 	'. 	. 	 'Ç quinhoneS4t4luade,s-' 	-a cerIJ 	.-  

Item 	 Eapeclticaçóas dos Produtos 	LUnId.j9. 	
, Ji1ajca 	VrUnitj 	 . 	.Extenso. 

PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA -tOTEO4AMPLA 	 . 	 1 Vr. T;ifr 
Pr. Total 

MICRO COMPUTADOR: placa mãe onboard 	 .Ji) 
(somlrede), processador mínimo core o5 650 3.209hz 	 dois mil, 	

quarenta e dois 
1 	

4mb, hd 1 Tb saía 2. memória 49b ddr 3 ou superior. 	1 	 oitocentos e 
gabinete ATX de 4 baias com fonte, gravadora de OVO 1 UND 	16 	JAB 	RS 2866.00 	

sessenta e seis 	
R$ 	42.990,00 mil, novecentos e 

seta. drive leitor de cartão, mouse óptico USB, teclado 	1 	 reais 
USB. Com  garantia mínima de 12 meses. 

noventa reais 

MONITOR: Tela em LED: de no mínimo 20.5 polegadas 	
UNO 	AOC 	RS 1.140.00 	

mil cento e 	R$ 	17.100,00 	
dezessete mil e 

- Com garantia mlnima de 12 meses. 	 -  	quarenta reais 	cem reais 

2 



- SAPATEIRA 2 portas, suporta até 40 kilos, material em  

MDF. asnpós. sem gavetas, com 5 compartimentos quatrotenlos e oitocentos e 
(nichos), 5 0~. cor chocolate, AxlxP UND 2 JIlax RI 44000 

quarenta reais 
R$ 	88000 

oitenta reais 
I$3cmx52p,x36a'n Peso 27 kilos, 3 meses de 

_a.1qS  
BIRO DE FORMIGA Bate,, MDF =ri O3(fls) 
gafl4fl e chave co fecoorada 	n na MOF, na 

cor verde. com  acabamento em pertt de PVC na 

2 
a *nsrsões aproximadas *sa 0,75n, UND 20 ___ R$ 53$00 

qunhentos e 
R$.760.00 s.&.,.e 

comprílteato 1.5Cm. largues 07Dm. em 	ntura epÕa Pinta e eiio reais 

e niveladores de piso, e fabricado de acordo coo, as 
normas vigitimas. Prazo de garanta de no mínimo 12 
ma 

MESA DE FORMICA GRANDE Mesa Refedóno Tampo 
 d' Fórmica 10 Lugares 3m Com 2 Colunas e com . ( - 	PAÇ 

BANCO FIXO INOMDUAL Tampo da mesa. Produzido  
em MDF 30 mmdc espessura, revendo com laminado e- / 
de alta resistência, acabamento da borda da mesa em dos mil, 

. 	. 

Me de PVC -30 x 4 mm de espessura. Assentos setecentos e 
treze mil. 

3 	Medindo 0.30 cm x 0.30 cm, em MDF IS mm de UND 5 Jilex RI 2,796.00 
noventa e sais 

RI 	13.960.00 novecentos e 

espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura Montada oitenta reais 

para bancos focos em tubo cio aço carbono 50 x 30 mm 
reais 

com 120 mim de parede, pintura e~ pó textunzada m

. 
por processo eletrostkboo.  Cor Tampo: Branco 1 120. 

( 
Estrutura ClClaro. Dimensões Lwg liso 	lEstruturante 

300mX Prol 0.SOcmXNt.0.75cm.  

MESA PARA COMPUTADOR. Mesa Reta em MDP. 
UNO 

- 
20 Jftex RI 194,00 

cento e noventa RI 	3.880.00 
três mil, 

oitocentos e 
aflita O 74 cm. cornyvner*o 0.80 au. largura O 50 c"r e quatro reais 

ostenta reais 

- 	eços anOtaca 
r 

CADEIRA GIRATÓRIA: Cadeira com base giratóna. 
com regulagem de altura, encosto redinável, com 
braços regulásreis em 3 posições, espaldar médio. 
assento e encosto em MDF. com  espuma de 

quinhentos e quarenta e três 
poliuretano injetada, revestimento em tecido Azul, com 

UNO J5X RI 578,00 setenta e oito RI 	43 350 00 mil trezentos e 
apoio tombar, base em aço com 5 hastes a cor preta, reais onquenta reais 
encosto com 5 posições de altura. medidas 
aproximadas ISSO mm 	550 mmx 9001 1000mm. Com  
12 meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricaçao. Certificado pelo INMETRO.  

CADEIRA P/ ATENDIMENTO: Cadeira fixa tipo 
secretária cadeira fixa: tipo seaetaria, com encosto e 
assento de espuma de poliuretaro i4etada minimo 30 
mm teodo de alta densidade estrutura em tubo de aço duzentos e 

dezoito mil e 
2 mimo 718, com parede mínima 1.5 minn tratamento UNO 75 Jflex R$244,00 quarenta e quatro RI 	18,300.00 

trezentos reais 
''\ aos ferruginoso, em embalagem reforçada e apropnada reais 

que garanta a rege dade do pro*ato, rotulo cwv' n' de 
loas, data de fabocação e procedénca termo de 
gasta e assastb'icia téatta, 

- PARES DE CADEIRAS LONGARiNAS (3 LUGARES)  
t,ongadna de 03 lugares com assento e en costo 
separados, em pohpropileno. cor verde. com  estrutura 

3 
em tuba deaço7ox3ø nos pés.corntratarnento UNO 4 Jflex R$420,00 

quatrocentos   RI 	1.680.00 
mdsetscentse 

anbferTugem (microfosfaizado). pintura epoxu-go cor vinte reais oifl tesa 

preta. Comi 2 meses. no mínimo. de garantia contra 
vioos ou defeitos & fabncaçáo. Certificado pelo 

IINMETRO 

CADEIRA GIRATÓRIA: Cadeira com base giratória. 
com.' regulagem de altita, encosto redinóval, com 
braços regutáveis em 3 posições, espaldar rabo, 
assento e encosto em MDF. com  espuma de 
pokntano injetadil revesbme.nto em Modo i1 	

" UNO 25 
acaso lomba, base em aço com 5 hastes a prsa. 
ssto com 5 posições de Mul meadas 
aproximadas 1 580 mm x 580 nvn x 900! l000rvn Com 
12 meses, no mirimo. de garanba wta vicies ou 
dfltos de fabncaçâo. Cestdo pelo INMETRO 

quinhentos- 	 quatorze mil. 
Jflex 	RS 578.00 	setenta e oito 	RI 	14.450,00 quatrocentos e 

reais 	 onquenta reais 



ICADEIRA P1 ATENDIMENTO, Cadeira fixa tipo 
cadeira fixa, tipo secretaria, com encostos 

assento de espuma de pokuretano i~ ~orno 30 
mm, tecido de alta densidade, ~MIRO 8111 tubo de aço &aeiMOSi 

2 Iminimo  718. com  parede mlnlma 1.5 mm, tratamento UND 25 Jftex R$244.00 quarenta equsto RI 	6.100,00 
melís 

anblsvruginoso em embalagem reforçada e aprognada reais 
que garanta a integridade do produ to; rotulo com nr de 
lote data de Iabncaçâo e procedência, termo de 
gwwba e assist&ta técnica. 

- PARES DE CADEIRAS LONGARINAS (3 LUGARES) - - 
Longarina de 03 lugares. com  assento e encosto 
separados em pohprog~ cor verde, wn estrutura 
em cubo de aço 70 x 30 nos pés, cora tratamento UNO ¶ 400 

quatrocentos e 
RS 	420.00 

sacs e 

em (mfosfatlzado), pintura egoxi.po cor antder'ug 	icm nte vis rasa 

preta Com 12 meses no minimo, de garantia contra  

/ vfoos cu defeitos 8 fção. Cedo 

FÕ*etÃ't PREGO 

AÇUCAREIRO com tampa e alça eminoxcapacidade 
UNO 10 1 ZEIN R$12,00 ' o,00• 

cefloevinte 

- Ide 300 gramas. 1 reais 

_ 1ASSADEIRA Jogo com 3 formas Redondas para bolo 
- _____________ 

em aluminio, essaceira ri- 1. 20 Ode diâmetro e 55 
UND 20 IRONTE RI eo,00 oitenta reais RI 	1.600,00 

mil e seiscentos 
de altura assadeira n 2 30.0 de diâmetro e 8.5 	de reais 
aftta. assadeira n 3 35.0 de dilmeto e 7,0 an altura. 

7' ASSADEIRA DE ALUMINIO: n°3, retangular medindo 
UNO 10 ALUMIC RI 29.00 vinte e nove reais RI 	290,00 

duzentos e 
- 35x24~(I,XCL5i). -  noventa reais 

ASSADEIRA 0€ ALUMINIO: n94. ~~ mede.do 
UNO 10 ALUMC RI 60.00 sessenta reais RI 	800.00 seiscentos reais 

39x27x6un (LxCXAL - - 
ABRIDOR MULTIUSO abre garrafas, latas, saca 

UNO 10 ORIGINAL RI 5.00 cinco reis RI 	50,00 cinquenta reais 
raia, aço revestido cabo em ABS. - - 
BANDEJA: retangular. inox, Peso 0.82 lig. 

UNO 10 MONTE RI 52,00 
orNuenta e dois RI 	52000 , QUitt5fltOS e  

Profundidade. 47 an Mura: 33 em. Largura 2.20 cm. reais vinte reais 

- 8OMBONIERE vidro trabalhado, cor,, dssáig digne. - - mil e 
7 com tampa medindo 22x20x20cm (M&xC), UNO 10 WINCY RI 140,00 

cento e Quarenta RI 	1.400,00 quatrocentos 
transparente  reais 

reais 

BACIA. Plástica pequena. com  capacidade 14 litros 
para uso de alimentos altura lOOmm. diâmetro 400mm. 
fabricada em poliproç~ virgem atoxicos e inodoro 
paredes internas lisas e sem fnscs. Com  aba e 
emplhável, espessura mínima : 2,5mm, cor incolor, 

8 
desng arredondado. resistência térmica de 1000  cêlsios 

UND 80 RISCEVOTO RI 1720 dezessete reais e RI 	860.00 
oitocentos e 

por mínimo 20 minutos, com acatamento ~to ~te Centavos wssenta reais 
isenta de canto, vivos ou rebarbas em suas arestas ou 
Quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilizaçio e 
ser passível de ser reciciado mecanicamente ao fim de 
sua útil. Com  seis meses, no minuto, de garantia contra 
vícios ou defeitos de fabncaçâo. 

- CUZCUZEIRA tamanho 18 em. capacidade 4 litros. - - trezentos e 
9 pabdo, com salda de vapor, com,, iças de plástico. UNO 10 IRONTE RI 37,00 trinta e sete reais RI 	37000 

setenta reais 
forma Circular.  - 
CANECA P1 PREPARAR CAFÉ: caneca de alumínio: 
capacidade mlnlma de 4.5 litros, com diâmetro mim~ 

UNO 20 IRONTE RI 39.00 
bui,tS e faVO 

RI 	780.00 
setecentos e 

de 180cm, altura miRins de 18 0 cia cor, espessura reais oitenta reais 
mínima de 1,7 mm, cabo de bequelite ou madeira 

Ti CHALEIRA: PJuminio com cabo de baquelite com BALDUINO RI 88.00 
oitenta e oito 

RS 	880.00 
oitocentos e 

- Caciecidade Paris5,3 lis. -  reais  oitenta reais 
PARA SALADA DE FRUTAS Tipo incic. 

12 
ICONCHA 
utilizado também para pegas Feljáo, lentilha, sopas, UND 10 ORIGINAL RI 10.00 dez reais RI 	100.00 cern reais 

- caldos cremes, molhos e até mesmo pgncr'es 

It 



FRAGMENTADORA DE PAPÉIS p1 1 5 FOLHAS, - 
— 

Ca,tÕeslCDs• Descrição do produto Fragmstdora %o - W 

tregmentada 15 folhas por vez em particul., de  
4x34tnni, sensor automático, lixeira de 25 Itros, 
Ca,acteist'cas técnicas Abertura de inserção 230~. 
NSnero mas :rrQ de folhas 15 foles de 759/m2, tço 
de fragmentação partículas 004 X 34 mm (Pala papel, três mil. 
CO. OVO 	Cartão de Crédito) Nível de segwsiça. mil rovecentos e oitocentos e 

2 Velocidade de fragmentação 2 metros pa ,nrnito. UNO 2 PROCAI,C R$ 1.937.06 tnnta e wcreaja R$ 	3874.12 saleta e quatro 
Capacidade de fragmentação média 26 K9ftora. e seis centavos reais e doze 
Aoonameato botão e senso, 090W. Reversão mainval centavos 
no balão. Potãncâa máxima: 374W. Nível de ruído 65 
d.tãa 

 
Volume do cesto 2514ro5, Sensor .egwança 

p/ lixeira  cabeçoe. Dimensões aproximadas em mm 
34512301465. Tempo de func x desc. 2x20 miA e 
Cor Preto. Com  12 meses (taro), no mínimo. de 
gaafl!a cOnt'a voos ou defeitos de labutação. 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 80 (SESSENTA) DIAS. A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO. 
iaçZo DE ENTREGA: CONFORME EDiTAL. E SEUS ANEXOS. 

Declararmos de que assumimos inteira respcnsabdidade pela entrega dos produtot e que serão executados conforme exigéncia ed,t&lcie e contratual, e Que serão 
iniciados a partir de data de recebimento da Ordem de compra. 

Declaramos que temos plena aceitação, por pane da proponente. das conø.ções esta.be'eoc'as neste Edital e seu Meros e que atendemos todas as exigências 
cont.das neste Edital 

Declaramos Que nos valores apresentados acima estão inclusos todos os tributos, encargos traoaihistas. pra v'deocxanos, tsca,s e comerciais, taxas fretes seguros 
deslocamentos de pessoal custos, demais despesas que possam incidir sobre a aqwsiçóo dos produtos licitados. inclusive a margem de lucro 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porta. 000(orrne estabelece o aitigo 3 da Lei 
Complementar 123. de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n' ? 1 488 de 15 de Junho de 2007 

O licitante declara que, nos velares apresentados acima, estão inclusos todos os tnbutos encargos trabalhistas, prevdi riciS rIos. iíscais e comax'tiais, taras, fretes. 
seguros deslocamentos de pessoa& custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado. ,nclusNe e margem de lucro 

Declaremos. sob es penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato ímpedltrvo para 
patc'paçao deste certame e que nos submete.'ros a todas as cláusulas e condições previstas neste edite). 

O licitante declare que responde p0.' todos os prejulzos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a 
ser contratado 

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabIlidade pela aquisição dos produtos e que selo executados conforme exigência edita/loa e contratual, e que 
serão iniciados a PV?Ir da data de recebimento da Ordem de comPra e anda. que nos preços apresentados acima estão ,nciusos lodosos tnbutos. encargos 
cae!Ihi 5/as. previdenci'ãr/os. hscais e comerciais, taxas (reles. seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o 

atação expressa de que nos preços cotados estão 'rictuldas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão. 
nada mais sendo licito preitear a esse tItulo. 

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento ás exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, 82'. do Decreto ri' 5 45012005) 

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatOno (afogo 
21. § 2. doDeczeto Municipal n03&20r6) 

Para fazer valer o direito de pnondade de desempate a licitante declara sob as penas da lei pare todos on fins de direito o que se possa prestar, especialmente para 
fazer prove no processo llcjtatõrlo que tem condição do regime de 

(x ) MEIEPP. para efeito do dispositivo na LC 1232006 

COOPERATIVA para efeito do dispositivo na Lei Federal r,•tl 488 de 15 de junho de 2007, 

FORTALEZAICE' 07 DE DEZEMBRO DE 2018 

,1 
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