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PROPOSTA DE PREÇOS 

-- v wnAo m total. 
0s4i1ç04 Ur,ld 034 MsFt. Vr VAI Vi rabi 

 
— ooqmÕ oaAdu& COM 1 tauuNRWW- 

TER~ATuEA, ECOLOGICAI&MTE COflETO. GÁS 
silo 	ÃSWTE TO COUS4A. Cl T S 
FRONTAL Inala DE ÁGUA RVICVFVEL, AYÕCO. 
FIa I4IALACIO SIINCI000, 1.1 LTIROS1 HORA DE 
ÁGUA GELADA. MERTI.*A AUTOMÁTICA 00 
a..aPÃo. MOAS  LATERAIS. TIRMOSTATO Iq..n,heloa e alcEI dcl n'lI, 	onc4nI0I 
FRONTAL Cal Calmas GRADUAL De flwLTtC 5 nave 'Is. . guInes. ele. 
TEMPERATW DA ÁGUA ENTRE £0 E 'sc. UNO RI 	550.47 *1 	2047.36 

.rIII — nnms. afaz 
*EFROaAÇÃD POR COMPRESSOR. SAIXO øvitau reMeta. 
CONSUMO DE E?eRGS. ercrcAçOES TICMCAt 
DIMENSÕES APROXiMADA AsiP M) 10O1X3'5X31S. 
SESOLCUCO 001 13 PESO ~ 000) '304. 
VOI.TAQI 	220. CONVINTE QUATRO MESES 
(2»SO) '40 MbEUO DE GAa*TIA CONTRA VICIOS Ou 
DElE IT 	OS FAamcAçÃo CI*TVCACO PELO 
nflmO -- 

SAlTAs. DO.*STC& COM IATI04 QUATRO 
VELOCOADES • MAR. MINIMO 01 TIGELA CInE e na. Ia.. ..scs.ce e nu. 
ALTNT RESISTEVYL COM CAPACIDADE MINIMA UNO 5 IRITAI4IA RI 	12533 0$ 	63% 60 inIt• 1*111 e 0051 lI"tIISl nnlnIa 
061 LITROS POO(OCSLR USADA COMO PORTÁTIL CeMa1 CSfbIDI 

OUCOMPEDESTAA. I,STEMAGnPACL.Zlov 

— FOGÃO DE LiSO DOIESTICO. 4 loCa - 
ACEHDIMENIOAJJTOUAIICO TOTAL MESA MDX 
ItSR(5057A. Ii'eUT. COR I*C0 ALTA 
OIAASILIDADE. AUTO.L.WPANTI. TAMPA DE VRO 0ESMALTIC - 

1 TEMPERADO SEM 	ADOR, COMGRAOE FA NO UNO 
ACATA 

RI 	700O RI 	3400.00 lMlC4ntgl FIES na 
FORNO COM 3 REOM.AWØ DE ALTTAA 

	
*ALTOS. 

vSOR TOTAL NA PORTA DO 'omio SIMÕES 

— 
nuovt.a cOwsaC A. UTVZ.A GÁS CPL. 50 
'ITROS GAAUITDEI2COlMS. — - 

FOGÃO IC.STR$L COM SAW PRESSÃO AÇO 
ECONOMY. PEflI. 5. GRELAS EM FERRO Rj'iOIOO 
10.X30 4 locAs lEItO DOIS QUEIMADORES DUPLOS 
E 05454 E 005 lIStES eIS ESTPJRA EU AÇO 
COt1O 

PINTURA 
 PRETA TtXTIJRIZADA F.PÕXI DE 

ALTA RLS4TIMCM. PJXADOA E*CONÕMICOPeA pROSAS Von nJ e mdi e u. qun.mlc.nIe 
PORTA DO PCW4O. P*ATELE*A REMOVtIIL NO 
FORNO. TRAVAMENTO ICAHIcO NA PORTADO 

5 pQ RS SREi.SI RI 	11,5790 Iee • 	a. ore.rdsI nab'l 

FOMIO. FCWO COM SOJJSKTO T(ICO DI LÁ 
4025W dia na'av.. e tOEFIA teMi 101 

DE YDRO. TAMPA 00 FORNO EM AÇO PIOX 410. 
cessOu SiTISSAS DO FORNO A&TLIRA si em. 
LARGMRA PRaIgA: ISCA CAPACOAa 57 

LITROS PISOAPROXIWDO DO PR000TO 40 IÇO 
ÃTIS.A GÁS 01.? QmAMm 12CI0jA '5*55. — 

FORMO MICRO-ONDAS 27 UTROI. COM  CAPACIDADE 
nttRsA APRO1a 	DE 27 LITROS CIMENSÂO 
INTERNA (UTESAÇAO IA&XMALXP) 346 TI 320 UM 
POTENC4A OTL DE COESIENTO IIICROONDAS 5035. 
PREOIJS?CM DI OPERaÇÃO 00 5A0.CfCAS 3 456 
lINZ. tE3SORA00R IS MINUTOS 050 SEGUNDOS. _______DE caco erd lqtIanIaa 
ACAUAIWCO PTIRNO PINTURA EPÕXi ~CO). 0H10 30 

NOtA 
RI 	473.11 RI 	1.736.10  MI—E 6 *l SEI 

DISISESOES £XTtRYAI 1~1 SOla 3911 d'O MM W~ •Sflsonle e elo 00.51 a.Mt%oe 
0~~$ DA tSALACEM S.sAT 4043" TI III oSMIl 

W. PESO APROXAIADO (SEM EMIALAGELO II.' XC, 
PESO SRUO AncxsADO ICOM E ISAI.AQa) 352 
NO COR. SRISCA. TENSÃO DE ALSENTAÇÃO 127V. 
CA 81) 54. COM  OOfl MESES 11 M1OI. NO MIHIMO. DE 
G_A&ANTIA CONTRA .tIOS QU DEFErTOS OS 
FASRICACAO CERTIFICADO PELO IHMETRO. — 

FERRO SERRO PARA ØASSM RCI.PAS A SECO. 
IIVOLT COM SAIE ANflADEREHTE. 
IS/TITTISERAT 	COM SELE? 001 QUE FERISTE 
A.IJITAR A TEMPERATURA DE ACORDO COM CADA 
TECIDO POJTA AFIM ,  ADA PARA MELHOR MOna 5.AQÇ E 
OS ÁREAS DOS 107055 E GOLAS EM TOCA PAPE 
LATERAL DO PERRO. AJUSTE DA INTENSIDADE. DE 

p4Ø 2 OEOXER RI145.11*5 21110 
11 SEMIIE a 55555 

Me 
VAPOR PARA PASSAR COM ITOMAJS ØAC&CAOE. 
COI6 CARO ARATOMICOCOM ORO lIr 
POTEICIA 1200W PREGUINCLA 50Hz DI1.UnSOES DO 
FICOUTO MW lIl CI, LARGURA • 
PRC'UHDIOADE. ES SCan. PESO. 0,440 I(O 

í lwj 
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- *0.0 DC 0.4.0 Lv 'i000IO .ataOO P0 SACO - 
- i*0S• nOVIMI QWM'tMÜ,• 3'IMI 

PARA UMflZA 01010054(5 .P*OAMICAI DC ac ico iwoyn RI 	z.n RI 	55000 , 
551320M EMBALAGEM COM i0tNlIF'CAÇAO DO 
R000TO E MARCA DO ACM(TL - 

PAOC DC PTO EM AQO0ÂO ALVtLAC0. SEM - 
ESTAMPA .CASCOUACASAMV4I0EMOVER%CI( USO SOJA *5 	2.7* RI 	27,00 

40S IV•5 554fl 'Pais 14141*011 

AL. AAMOCAC com ri.00s oc ccnT.sc&ØOoI ononcaøIyO, nov.MSWt.'ti 

PRCOIJTO E MARCA 00 FASANTE  

- flLADCR GRANDE DE CS VARISCAS CM - - 
*anCO PARA tA0P LCOLR*S vERDURAS 
VEGETAS E DCRFVWOS DO LEITE ot.,.,ÕCI 02090 
* 0,1419 pamcAoo EM FtASIICO. COM  VÁRIOS 
EAT0S DC CORTES SEU LAMS*A. VIRGEM u.1ro as affia 

34 ATóxico i FIOCOR COM PECADOR, COR VERDE .10 30 DCtAIT RI 	420 RI 	IZ 00 
el 

COM ACASAMCNTO PERfEITO, ISENTA DE CPMTOS ('t VIVOS OU 	SARSAS EM 09*5 ARESTAS OU 
GflRCC 	ITQ4 flE 	' 14  A SUA 

uruzAçAO E SER PASSML DC SER RECICLADO 

CAPACIDADE 'LIS. NAS ~N~ A4T%AA 11,1CM, It/ 	si 
O4AMCTRO 352CM. E ES*CSSL*A 9.09W. 
VASCAÇAO EM øaSORtEc 	IV E SCOOt 
COR JICOLCA UMALMAVEL. DOI0N 

 ARREDONDADO. ACABAIRNTO FOSCO 01) 15,11 RI 	52.75 
WCROTCXfl,.RILADO COM ACASAMENTOPIWO. 

UNID 35 RI oSaI.yes . WIM..orCu 

SENTAS DC CANTOS VTVOS OU RESARSAS EM SOAI 
ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS 
PRr.CCUJS Á RIA UTLIZACAO. SER PAUIVE DC 

- 
SER RICC)CO s01CnawTE -o 	

-'- 

100AUTL - ______ IALADE RI FSICADA tu 	Ltl 01 TAA .2 
qulmatIS 559 ISa Oa.sIo. . neve '545 

0 INCOLCR 
aa s sano n 	41.06 as 	200.16 • ,cnii4 5 *211(0 5 540*444 0 mICO 

TALA P 	Ct TALA PARA CAait ~DE 0ls.on fosse *5010 .n.nMss 
41 WøtS.Da~ALfl*A 2 CO~~ 20 1PC 10 'AVES RI 	15.63 RI 	15$20 a*wtsst'Os sós '.fle vpti 

LARGIS: IS COM CASO. RElATEM!. «es... Os..ssCo 

- TAÇA SOCA TORTA CM VO. Duawsccs 20 CII - - "q..0s •IISs mó. muito.. ssI..n55 
42 
- 

«.ARCIISA) 1 25 CM 	SORI.RCOAOE) 1 23CM .P00 5 
 IMTtRA) PESO 520 O 

SS'TRAZ, *5 	TIJA RI 	15750 o ........ • 51t 450 . 004.445 

TAÇA fl*A ACUA DE V CRQ mM4SPARENTU. - - qossi 
42 YCQS,OR PAREDE SEM DEFORMACCEI. lt.3 01017.1 CSC 190 044 RI 	45S RI 	iio* 

 
wao-os.. 

- CM IA 3(D).  
TAPIOOaRA E PMCUEOUEIRA EM ALUMINI000M - 

,14 REWVSJENTQ STERND DC ANTLAOCSCNTE 1100 SI IAAOSC RI 	39.0 RI 	3.547,5$ 
itt.. lEis 595550 

t'I.pl tacs,40,• 
STAR7ON E EITERNO ILOCAI4O CASOS DE q.Efl'tS 5.49. I•*$ 

O. TAILAOØ4O 20014  
W44.OS 

- PES tu OROEt. 
43 MCA, PARECES LISAS SEM DEPORMOACES SEM 01450 '50 

0.n.,r. Is... 
sal ela s•t 

PINTURAS. FORMATO CILINDRCO. CAPACIDADE DE, 0170*0 RI 	57,59 RI 	2652,00 •øl,4r1.,.,s., 
Ilfl4u5ns 	4 SIM ISSO 0505.001 

EM PORCELANA flNCA. PAREDES LISAS SEM 4 	iW. . 
4$ DEPORMOASES SESOPPC%*AIFO4A)O 0110 1500170*0 RI 	15.53 RI 	211110 (Solas 5h51 IM•qt.t*o'nss 

CtMC*ICO CPACCAOC 04 *P*OLIIAOAMI'ITE. 

RI 	55,514.45 

ÓnsO.........

{4d4pIA j4.& 	asa.cS 

cma.s'IAO cAc* lIS adocatos. MM. • quIto .IiT t5149Me - 

s..ifleLu.No*4E o.  
II. D..t11. 00.4 014 19501. 4' L)W 	Vi T0 (VI uoeTAmo VI TOTAL 

- - CRAMPEADOR  
DE MESA 1*050 255 COM qiao*ati l 

CACØAOC -ARA 10 EL' COM 1*1140 Eo! APo0 U5C - 20 
11 

CAR RI 	2215 RI 	44220 i lyflMs s dos... 
- ÉtS(IRRACP.ADO MODELO Mali 	7 •......., _______ 

_____ 
 e 	cro. 

OR&MPtAOO* DE MEIA 1950)023.5 AO 23.22 COM Q41115 5105144554 q.Iwa 	SVflat 
2 CAPAC CACE P 	354 N.I. 0044 YI(c flO E 01,00 $ cm RI 	19012 RI 	919.50 Mot 00 lato im IS.. o 05055915 

- ÁPC.'O EVE4.AO0O 	 17 
ORQA)IZACOR DE PAPEL SANOEJA: IMPUS PARA 

' USO em UCRÍTORIOS COIIFECCONADA EM 
25 VIAJO RI 	22.55 ACAI.CO 1~ , RAOAPAREWTE MED*CO RI 	440.00 .5w. 003lo.e 

- AP*OAMACAMD4TE. 'SOU 0 21mc7 ' V 

PACOTE DE CO VWOLW COR CRAVAVEL. IS (0110 O 001,,,.,, 411514)51400 	10sMs 
PCT $ 130*1 RI 	11571 RI 	*0570 W.~.  

- csIon, 

C5540 5 n'ai t VIII 
- 

PACOTE DE CO 'SGEM CC' GRAVÁVEL 
I44lC44'I.4 4 
DEIOIJelIS•4 ' 

'SOEM. 1124505N44.70I)1UPCT 50 194 
PC? 5 £L~ RI 	$11,20  ••_ '555 e .rd. II- u Sai. C5*it$ em  

- ,ACOITE* DE LACREI ____________ 
PACOTE COM 145  LICACES. ICSCO 1450.1 a 
NA COR IRANCA. lICItADO PARA USO DOMESTICO E 
000STRIAL. PW FRAÇÃO DIVERSAS EM CASOS q,dqSM0 5 510 5.51 570 •114C5401 

VA~COCOTEI, VECIIA.OS. SCC.ETAI. MT "IICO RI 	4737 RI 	3 755.50  

MOTOR, EASAtACENS. SERVIÇOS GERAIS ETC. .7 ,, ........ 

- 
MATERIAL NYLON, ALTA R2$IITSNCIA, COM 
~TREM LA.TRAYOITA  

~*FLUI,  .tA.lroIø 400101. FOSCOAEROSOL. 
ELABORADA COM P4000? OS CC ALTA QUAL CACE. 
tOCADA PARA DivERsa 'POS DE Pwn1*& COM 
ALTO RENDIMENTO E SECAGEM RAPCA, 044.1 CCRSS 

L*C 145 TEfl000 RI 	94.13 RI 	144300  

RASQ PRETO. DOÇIACO. MATA. VERDE. V' 
a'q.s. . s0e ma 

VEELIC AJU.. ~to P090.  LAS  

- FITA ADESIVA CP~ DUPLA FACE. MEOP100 111*1 
Tem VIRS$l 15 

• X!W IOR%&ÇA SEM AC0EZ COR MANCA COM ROLO RI 	4.43 RI 	57040 ..n.,l.. I,4 Nas SISNOIS 
. .tsi't.ca E AOEOÉ.C.A CAIS 

 
FITA ADESIVA DUPLA FACE 05 PAPEL 1*05,00 5.4,5(0* 5414 

• 241 	13014 COR MANCA. COM  ALIA REIII1ENCIA E ROLO $0 UUROOR II 	47,09 RI 	2 .354.00 ii.rI. dos  ES .~Al.  
Lont%c..A 	1 - 

114UIS0 }05 oq. 	0000 
XI? CORTADOR FIAOOR DE OAflLCkCÇtO 

- 
. 

qi5tOts• 
PEOI.tNO. 1500 E 0RANOE1'!!MJIMM E somem. KIT 3 

lo-... C.ntaes. 449.44000000 
MAL PARA ARTESAICO E ESCOAR PARA PAPEI 1105 tIO RI 	$0051 RI 	470521... ISSO 505514.0 

- DI ATE  2203 EVA DC AIS a 17 . ' laia• teaR. 
PAPEL ADESIVO FOSCO.ORAMAfl*A 700.1040, 
TNHO COSI ALTA ADIfl,C41 CEAL PARA 

N'° :0040505 	400 NOS 
IS Ie*.ORCMO*CISORUØEJATQDCT..TAA PCI .Ø RI 	42.115 RI 	3101S 1 saiop.t. .cS'qaMS.úsOt 

LASER E OUTROS ~M~~   . Por COM «e- 
- 155F0j5 	17 

4020lei...L''-1-. • 	"4 ;fll10. RI 	11415.55 

0540155. 	 1 Umm, 1~1  IM... 1 W~  1 	vi T 



— OLtICtK&01ØUCL CCSISTVMD€ 
TAAVAIWtØ. COSTA Ati lO FOUu4 Ad SAIC COM 

TAMMSCS AS. lê. AS 555 57. FACA COM lOtAS 
I*A C P00114 51* T*AVACAS. FACA COM 
TRAVA LATERAL. VACA COM CASO 15 MI. PCI 
llSAC'4AOOs ow4Õca DO PRODUTO: NOS 

— 

LISO 

— 

1 

waCAiflouM cuNr»CmQ. ISARCAQØCI NOS  

ItISdO RI 	205.11 RI 	454.22 •5j 4 ClØ 
wnc. 

0500 'I• leal 
o.. 

— A4TADC&l CC PEIS P/11 FOj4AS — — 
CMTØIIVCDI DESCRIÇÃO DO PRCO.JTO: 

G)rAQO&A ERAGWNTAØA • $ Pa.,,As Pos 
VEZEM PARTICULAS 0€ 4XMW IRMOS 
AUTOMÁTCO. LIXEIRA 0121 LITROS 
CA*4C7a17CA3 tcsc*a A&WTW CE 
ISERÇÃO 210 I. MÁNSO MAnsO DI POUtAS lê 
POUtAS DC 7$OJI*. TiPO DC  FRAONIIITAÇAO. 
PARTID.*LAS 014114W (SAPA PUIL W OND 
CARTÃO 01 C*I0(T0 V%IL 01 sIOlft.IICA. - 0SGoSC.1 1.1 sv4. 

2 VELOCIDADE Dl PRSiOMINTAÇAO 2 MITRaS POR UNO 2 
OCALA RI 	'412.11 RI 	2 41114 21  

MIlITO CAPACOACE DI PtAQIIIMTAÇAO WDW as 1*110 
o.Ms.l5 40, MORNO, 

K~ ACOAICTO IØYA4 5 UNSCR ÕPTCO. 
RIIIRIAG MANUAL NO SOTÃO, m~ MAXRM. 
174W NIVEI. DI SUbO ii OCCISIS. VOLJJME DO 
(sT0 20 t/TWOi 111.505 IIOLSA/SÇA P'  Lflfl E 

CAÇOT1. caspasõfi APROXIMADAS IS W. 14$ 1 
210140$ IVIPOD€FUNC X0IICa*2OWI1COR: 
PflTO COS'3IdES(lPloO 	CMhAiO.Dt 

M 
_YA.AtAO  

110. 55501005 000 bolo 4 C•..flfll• 4 CUSVO 0005400 	 RI 	à 2011A4 - 

I.10l5sEtfl.IdSP.P.MlsG..S'4i. 	 LR$ 200147.371 
dts.So. o 5554(4. IS, salso.. q~ Sob liSos SOIS . se a...... 

DECLARAÇÃO 

Deci si anos 0o q'a o proçon.oit, c~ pd.nrsfd. o~  sito, aio. de MbM.çâo e QMI olá caiu-p(D0i&. Sã siTi os.*ifld.øe 
m II 5109441d51 do inslíum.nlo Co.ivOC.I&Io (edital). 

DecIs.w,os qu. nOSSOS PISÇOI á SitiO inclusas Odes 55 OOIPn$I .rco.n.I ê0W O bfleOCT'ifltO rS,r4.I 5 VlCtto.. inc.rgQ$ 
100111 O dilioslI fruI lbn.r.i.I a .moÇSo do objeto diii. Ilcilaçio 

Validade da Pioçosi. 

eO (SE SSENTA) 0.05 

PIA10 di Enflg. 

¶0 (DIZ) DIAS 
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A. 
proeln da Prefeitura Municipal de Horizonte/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO N 2011.11.20.1. SAP 

Objeto: SeleÇio da melhor p.osposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para AqulsiçSo de Material 

Permanente, Material de consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos e Matenas, destinados ás oficinas e atMdades realizadas 

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

ampla participação e cotas exclusivas á Mie [PP), conforme especiricaçoes contidas no Termo de Referência. 

BEBEDOURO GELÁGUA: 	Com 	7 	(sete) 	niveis de 

temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente, 

tipo Coluna, 02 torneiras frontal, bandeja de água 

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

/ hora de água gelada, abertura automática do garrafão, 

alças laterais, Termostato frontal com controle gradual 

de temperatura da água gelada entre S'C e 15'C. ESMAUrEC iND 5 R$ 	898.20 R$ 	4.491.00 

Refrigeração 	por 	compressor. 	Baixo 	consumo 	de 

energia. Especificações técnicas: Ou'nensâes aproximada 

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

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

meses 12 ano), no mínimo. de garantia contra vícios ou 

defeitos de fabricaçáo. Certícado pelo INMETRO, 

BATEDEIRA: doméstica, com dois batedores, quatro 

velocidades 	+ 	pulsar, 	mínimo 	01 	tigela 	altamente 

2 resistente com capacidade minima de 3 litros, podendo MUNDIAL UNO 5 R$ 	324.00 R$ 	1.620,00 

ser usada corno portátil ou Com pedestal, sistema gira 

fácil, 220v. 

FOGÃO DE USO DOMtSTJCO - 4 bocas, acendimento 

automático total, mesa inox sobreposta, bivoli, cor 

branco, 	alta 	durabilidade, 	autolimpante, 	tampa de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grade fixa no forno ESMALTEC UNO 5 R$ 	862,20 8$ 	4.311,00 

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

perta do forno, botÕes removiveis. consumo A. utiliza 

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

1' 
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para café: com pires, confeccionados em 

46 porcelana branca, paredes lisas sem deformidades, sem 	
Louça Brasilia 

pinturas, formato cilíndrico, capacidade de, 
anqoximadamente. 60m1. 

UNO 1 150 1 R$ 	2.60 1 $ 	3,240,Ct 

—'CLUSIVO ME E EPP   
- MARCA 	UMD QUAKT 	VLUNtT - 

'GRAMPEADOR: de mesa médio 2616 com capacidade 

1 para 3011, 	com 	trilho fixo e apoio eml,urrachado. C 5 	UNO 	20 	R$ 	42,91 	R$ 	858,20 

Modelo: alicate. 	S/ - 	 4/ 	4" 

GRAMPEADOR: de mesa médio 2316 ao 23123 com 

2 capacidade 	para 	200 fis, 	com trilho fixo e apoio BRW UNO 5 R$ 	216,00 R$ 	1.080,00 

emborrachado. 	./ LI' V 

ORGANIZADOR DE PAPEL BANDEJA: simples para uso 

em 	escritórios, 	confeccionada 	em 	acrlllco 	fumê 
WALEU UNO 20 R$ 	27,36 R$ 	547,20 

transparente 	medindo, 	aproximadamente, 	35cm 	x 
4/ 

23cm. 	'-" 
4' 

PACOTE DE CD VIRGEM: CD-R GRAVÁVEl., MIDIA 
4 MAX PRINT PCi' 5 R$ 	72,70 R$ 	363,50 
- VIRGEM, IBOMIN/700MB)52)CPcTSOUn. v V 4/ 

PACOTE DE CD VIRGEM: DVD-R GRAVÁVEL SOlA Pitu PRINT PCi 5 R$ 	73,93 R$ 	369,65 
VIRGEM (I2OM1N/4 7G8) 16 X PcT 50 Un 	..- 4/ 4/ 

- PACOTES DE LACRES: Abraçadeira de Nylon, pacote com 
100 unidades, medindo: 100x2,5 mm, na cor Branca, 

Indicado para o uso doméstico e industrial, para flxaçlo 
6 diversas 	em 	cabos 	elétricos 	(chicotes), 	veículos, GUEPAR PCI 80 R$ 	4,70 R$ 	376,00 

bicicletas, 	motor, 	embalagens, 	serviços 	gerais 	etc; 
 material 	nylon, 	alta 	resistência, 	com 	proteflo 

1- 

- uttravtoleta. 	4'  

TINTA SPRAY: Muitiuso 400m1, fosco aerosol, elaborada 

com produtos de alta qualidade, Indicada para diversos 
7 tipos de pintura, com alto rendimento e secagem MONDIAL UNO 100 R$ 	25,64 R$ 	2.664,00 

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

vermelho, azul, amarelo, pink, lilás. 

PITA ADESIVA-- espuma dupla face, medindo 19mmx 

8 1,5.", 	fórmula 	sem 	acidez, 	cor 	branca, 	com 	afta 3M ROLO 80 R$ 	222. R$ 	1.784.00 
resistência eaderêncla.  

PITA 	ADESIVA: 	dupla 	face 	de 	papel, 	medindo  
9 24mmx30m, 	cor 	branca, 	com 	alta 	resistência 	e 3M ROLO 50 8$ 	73.60 R$ 	1.18000 
- aderência. 	 fr" " LI" 

KIT CORTADOR FURADOR DE PAPEL: circulo pequeno, 
médio e grande, 16.nm, 25mm e 38mm, Ideal para ART 

KIT 3 8$ 	90.00 R$ 	270,00 
artesanato e escolar para papéis de até 220g. EVA de MONTAGEM 

, 

até 2mm. 	4/ 
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•: 	PÁGINA li 

R  ~O OURÁS 
ADESIVO: fosco, grarnatura. 70g' -195g. tamanho I PAPEL 

acom alta aderência, Ideal para imprimir em COLACRIL 
c R$ 	51.54 R$ 	27270 

Impressoras de jato de tinta a laser e outros tipos de / 

Impressor. Pctcorn 100 folhas. 	- 

VALOR TOTAL 00 LOTE 1$ 	R$ 	1. 
nove mii, setecentos e sessenta e cinco reabe 

vinte e cinco centavos 

- 	 -- 	 - 

GUILHOTINA DE PAPEL: com sistema de travamento, 

cana até 10 folhas A4. Base Com Marcaçio Em 

Centímetro, Marcações Nos Tamanhos AI, 85, AS, 86 

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

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

Emborrachados, Dimensões Do Produto: 30cm )C 25cm. 

FRAGMENTADORA DE PAPÉIS: p115 FOLHAS, 

Cartôes/CDs Descriçio do produto: Fragmentadora 

fragmentada 12 lotas por vez em Partículas de 

4x34m^ senso, automático, lixeira de 25 litros. 

Características técnicas: Abertura de inserção: 230 mm, 

Número máximo de tolhas: 15 folhas de 75g1m2, Tipo 

de fragmentaçio: partículas de 4 x 34 mm Para papei. 

CD, OVO e Cartâo de Crédito), Nível de segurança, 

2 Velocidade de fragmentaçio:  2 metros por minuto. 

Capacidade de fragmentaçk média: 26 KeJhora, 

Acionamento: botio e senso, óptico, Reversão: manual 

no botão, Potência máxima: 374 W, Ni4ei de ruído: 65 

deciblis, Volume do cesto: 25 litros, Sensor segurança 

pf lixeira e cabeçote, Dimensões aproximadas em mm: 

345x230x465,Tempodetunc.xdesc.:2x2O min eCor: 

Preto. Com  12 meses 11 ano), no mínimo, de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabrlcaçio. 

MENNO 	1 UND 1 2 1 RS 345€C 1 	 - 

ELGIN 	1 UNO  1 	2  1 R$ 239.40 1 RS 	478,8C 

mil conto 

- 	 LOTE 20' EXCLUSIVO ME E (PP 
TEM £SPEOFICAÇAO MARCA UNtO QUAIdT VLUNI7- VtTOTAL 

Bola de espiribol . confecc,onaøa com pvc, costurada, 

diâmetro: 58-52. altura: 30em. peso: 420-450 il. câmara. 
1 PENALTY UND 10 R$ 	153,84 R$ 	1.508,40 

butil, 	construçio: 	costurada, 	miolo: 	sIIp 	system 

Bola de Futebol Soci.ty Oficial - confeccionada em PU, 

com gomos termo soldados, dupla taminaçio, contendo 

2 em seu interior câmara em butil. com  68 cm a 69 cm de PENALTY UND 50 R$ 	150.84 R$ 	7.542,00 

circunferência, pesando entre 420 e 450 gramas, miolo 

I de silicone rernovlvel e lubrificado, aferida. 

/ 

1 



(% Ut PUc;N\  

7. PAGINA 

IA 
- Re4Õ00 educativo medindo llOx240x1,mm. acompanha 

peças de encaixe para a conversio das 24 horas, coni 

possibilidade de manipulação, acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
UNO 12 R$ 	73,91 R$ 	886,92 

de 	papeio 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 

Confeccionado 	em 	MDF. 	Produto 	certificado 	pelo 

Sequincia lógica vida produto contendo 16 peças em 

46 MOF, impressas em policromia, cada peça medindo CARLU UNO 17 R5 	31.63 R$ 	537,71 

75x75x2,Smm. Acondicionadas em caixa de madeira. 

Sequência 	lógicas profissôes 	produto contendo 	16 
CARIU UNO 17 RS 	31,63 R$ 	537,71 

- peças em MDF. 

Cones 	Marcador 	Muld.funçlo 	. 	Trafego 
48 CE MAR UNO 12 R$ 	7,94 R5 	95.28 

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

VALOR TOTAL DO LOTE 22 1 1$ 74.3*7,03 
Setenta, quatro mil. tret.ntos * oitenta a sete 

mais et$6cStS 

MIL(ÃO, DUZENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA (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 ofeiados estão Incluídas as despesas Incidentes sobre o fornecimento 

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

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

em conformidade comas exigências do instrumento convocatório (edital) 

1 
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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 à. IlhOOm 

P11c7'\  

PAG!A j 

Prezados Sent'o,es. 
Apresentamos  Vossas SeManas nossa proposta de p.'eços conibrme plata abaixo. &nnte ao PREGÃO ELETRO Nico W 201811.20.1 - SRP cta o objeto 

6 8 Seleção de melhor proposta pai'* registro de preços visando futuras e eventuais contrataçÕes para Aquisição de Material P.n,ianente. Material de 
Consumo. Ut.nslilos, Brinquedos Educativos e Materiais Esportivos. destinados às oficinas e atividades realizadas pelos Programas, Projetos • Serviços, 
desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte-CE, (com ampla participação a cotas exclusivas à ME. EPP), 
confonne .speciflcacãss contidas no Termos RstsMncla. 

~aramos emOs que assumimos inteira rewonsab.lflade pela aqwsiçâo dos produtos, e que serão executados confonne ex 'gøncrs edtailc.a e contratual e Que 
serão in,cdados a partir da data de recebimento de Ordem de compra e ainda que nos preços apresentados soma. estão inclusos todos os tributos, enGaipos 
trabalhistas. pra v'dercidnos. fiscais e comerciais, taxas. fretes. seguros. deslocamentos de pessoal custos, demais despesas que possam incidir sobre ø 
fornecimento l,otedo, inclusive a margem de lucro 

Declaramos, sob as penas da Ler, que temamos pleno conheomenf o dos produtos objeto deva bo'tação. Que não possuimos nenhum fato impeditivo para 
patcrpaçào Oeste certame e que nos subm.lemos a todas as clausuras e condições provistas neste edital 

DE PREÇOS E1S1ROtSCA'40'rr02 EXCLUWO ME ww-  - v.roiai.S 

VSTA EspecItKaç0esdos!5tduIqL Extenso, Total 

ICONOICIONADOR DL AR - tipo 5p14 Inverter, 

H composto de unidade evaporadora e condensadora. 
com compressor rotativo, com capacidade de 
trefogeração de 9000 Bturb. ciclo Ido, voltagem: tensão 

's 

dois mil, 
doze m 1 

bivolt, gás ~te ecológico, ram IDo sAomãtico. 
SPRINGER 1 	 QiJlIlhtfltOS 

quinhentos e 

¶ 

A~ 	 trole r 	W~aitmnãticos  con 	enIo, UNO 5 R$ 2,513.90 
MDEA 	 ezereais e 

RI 	12 569.50 	sessenta e nove 
de oscilação horizontal e verbal 1~, UM~ novena centavos 

reais e cinquenta 
digital, função desumidificaçào. filtro desodorizante. Centavos 
cor branca. 	Equipamento classificado na faixa & 
conforme certticaçio INMETRO. Garantia mínima de 
12 (doze) mesas. 

CONDICIONADOR DE AR - tipo $01 Invert, 
composto de unidade evaporadora e conde~. 
COM compresso' rotativo, com capacidade de 
refrigeração de 12 0000tulb, cicio frio, voltagem: tensão 
D'oJi au:omábco ou de acordo com a padronização de dois mil, 

quatorze mil, 
voltagem do Estado Que será atendido Øs refrigerante SPRINGER1 

novecentos e 
oitocentos e na 

2 ecolõçico reinioo automatco. Aoonamento por UNO 5 MIDEA 
RI 2.960.66 sessenta reais e RI 	14 $03,30 reais e trinta 

controle remoto, ajustes autornaticos de osaçào sessenta e seis centavos 
honzontal e vertcal (awing). termostato digital, função centavos 
dee.sniõficação, filtro desodorizante, cor branca 
Equipamento classificado na taxa A conforme 
cerb¼açSolNMETRO Garantia mlnma de 12 (doze) 
meses. 

VENTiLADOR TUFÃO: com 3 Velocidades. Modelo: 
- 	 Parede. Cor. Preto, Oscilante para 

direita e esquerda, grandes em aço tratado penadas na 
ce rwetaeremovivd com 3 liSa fina em 

duzentos e mil e duzentos 
'pohprop.leno de SOo'i de dl~n r~ UNO 5 VENTISOI. RI 240,00 

reais 
RI 	1.200,00 

altura. Dados Técnicos Potência 210W. Rotação 
 1400rpm. C~24 meses (2 anos), no mínimo, 

 garanta contra vicios Ou defeitos de fabricação. 
Certificado pelo INUETRO. 

"PROPOSTA DÉ1kËÇOS  ELEtôNt*EOTt04'AMPtA ' . 	'i . '' " 'w.iiir 
LsPedftcaç4z9 L 

MICRO COMPUTADOR placa mãe onboa,d 
(somiede). processador mínimo core 56503.209hz dois mil. Quarenta e dois 
Amb , hd 1 Tb sata 2 mamOna 49b dOr 3 ou Superior, 

UNO Is 1 ,IAS RI 2.066,00 
oitocentos e 

RI 	42.990,00 md, novecentos e 
gabinete ATX de 4 baias com fonte, gravadora de ovo sessenta e seis 
sata, drive leitor de cartão mouse óQOco USO teclado reais 

noventa reais 

Use Cem gwsvJa mínima de 12 meses 

2 	
MONITOR. Teia e." LEO. de no mínimo 20.5 polegadas AOC R31140 . 00 1  

S 	e RI 	17 100.00 dsnsaae mie 
Com garantia mínima de 12 meses. - -  qisenta reas  cem reais 

4' 

í 	
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1 Xicaras para ~ com pires, em porcelana branca, - vinte e Cinco  
45 	pvedesl.sassmdetorm4.des.setnrtwas.fOçrnato UND 150 OXFORO R12520 reais evinte RI 	3.780.O, 

ICMW~ cabal de apr 	sente.1100m1. centavos 1 
I xicaras para café cai' pines, conle000nadosern - - 

e 	
irance çd.sflasssndaIedes. UND 150 OXFORD R$24.00 

viriteequato 
RS 	3600.001 

6s mil e 

1 sem pintas fcrrnatc otndnco, . 	4. lsl-4  de. reais seiscentos reais 

• 	aaimsdwrç '- 

GRAMPEADOR: de mesa médio 2618 cai' capacidade cinquenta e cinco 
rmlfledez 

1 	para aots, com trilho flxoe apoio emburractiado. UNO 20 KANOARO R$55.50 reais eorquenta RI 	1.110.00 
Modelo alicate, 	

11  c, centavos 

GRAMPEADOR de mesa médio 2316 ao 23123 com 
Ceflto e setenta e Oitocentos e 

2 	capacidade para 200 fie, com trilho fixo  apoio UNO 5 BRw RS 176,86 
ses reais e oitenta e quito 

emborrachado / oitenta e seis reais e trinta 
(7  centavos 

. ,.-  / Centavos 
- ORGANIZADOR DE PAPEL BANDEJA simples pata - - 

uso em esaitÕnos confeccionada em acrilico fumõ UNO 20 uso 
 

WALEU RI 3190 
tnnta e um reais 

e noventa RI 	",pa,uv 
e 

transparente medindo. aproximadamente, 35cm x tinta e oito reais 

23em, 
/ - 

centavos 

oitenta e cinco 
quatrocentos e 

PACOTE 0€ CO VIRGEM CD-R GRAVÁVEL MINA vinte e seis reais 
PCT 5 WJ(PRINT RI 65 30 reais e tinta RS 	42650 

VIRGEM. (SOMIN/700M8) 52X PcT 50 Un. V ' centavos 
e cinquenta 

centavos 

PACOTE O€CDVIRGEM:DVD.RGRAVÁVELSOIA 
oitenta e seis quatrocentos e 

T 5 MMPRINT R586,76 rea4e latente e RI 	43380 tnntaevésreals 
VIRGEM (I20MIN14,7G8) 16 X PCT 50 fl•c v" e cnn centavos ias centavos 

- PACOTES DE LACRES Atraçadeira de Nlal pacote  
cair 100 unidades medindo 100x2 5 mm na cc' nS Quatrocentos 
Branca, indicado para o uso doméstico e industnal dezessete reais e 

e nave reais e 
6 para fixeçio diversas em cabos elétricos (chicotes) PCT 00 RIGORAN RI 17.62 sessenta e dois Ri 	1409,60 

velculos. bicicletas motor, embalagens, serviços gerais 
 

centavos 
sessenta 

etc; material nylon, alta resisténoa. com  proteção 

TINTA SPRAY: Mulbuso 400m1, fosco aerosol. 
elaborada com produtos de alta qualidade, indicada 

7 	para diversos tipos de pintura, com alto rendimento e UNO 100 CHEMICOLOR RI 40.00 quarenta reais RI 	4,000.00 quatro mil reais 
secagem rápida, nas cores: brar.00 preto, dourado, 
pista, verde, vermelho. azul, amarelo, pink lilás, 	t-' 

dois mil e 
FITA ADESIVA espuma dupla face, medindo l9mmx vinte e seis leais 

8 1,5m.lôirntAasem aodez. cor branca, com atar ROLO 00 310 RS 26.18 edezorto RI 	2.09440 
noventa equatro 

r,s.stønoa e 9dee4ta. ,,- / centavos 
reais e quarenta 

centavos 
FITA ADESIVA dupla face de papel medindo - - vinte e sete reais mil trezentos e 
24u30mcorwaccmaJtsresJfl5noae ROLO 50 304 R$2770 esetenta RI 	1.385,00 oitenta ecínico 

.4.ca. " centvQ5  reais - 
KIT CORTADOR FURADOR DE PAPEL circulo 
peguao.rnéóoegran&16.nm 25.nme3en,m ideat 

KIT 3 SELIER R$38000 
tezentose 

R ' 	1140,00 
mil cento e 

para artesanato e escolar para papéis de até 2209 EVA — oterita reais quarenta reais 

_øe até 2mm. 	" -- 

PAPEL ADESIVO 'osco, gramatura. 7C9-195g 
setenta e Pés trezentos a 

11 tamanho acom alta aoerénoa ideal 
PCT $ 	COL.ACRIL 	RS 73 80 reais e oitenta RI 	

36900 
sessenta e nove 

para imprimir em impressoras de jato de tinta a laMs 
[outros tipos de impressora. Pct com 100 tolhas. 	.. V 

1 i 	
centavos reais 

VALOR GLOBAL DOS ITENS 
i~veitta

- 

-- . ,eaisese 

'PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA - LOTE 19- EXCLUiVW 

GUILHOTINA DE PAPEL com sistema de vavamento, 
cata até 10 folhas M. Base Com Maicaçio Em quinhentos o 
Csntlmetro, Marcações Nos Tamanhos A4 BS AS, B6 duzentos e 

quarenta e um 
1 E B7 sca Com Mola E Prensa Que Podem Ser UNO 2 MENINO 	1 R$270.60 setenta reais 

0

R$ 	54160 
reais e sessenta 

Travadas Faca Com Trava Lata. Faca Com Cabo S oitenta centavos 
centavos 

 
'Em Ate. Pós EmbOrracilados. Dimensões Do Produto 

X 2501' 
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FRAGMENTADORADE PAPÉIS: 015 FOLHAS,  

_ 
Cattbes/CDs. Descflção do produto: Fragmentadora 
tregmentow 15 fôlhês; por vez em partoulas de 

0, 	" 4x34.nm. senso, automático bxe,ra de 25 Wos 
Caractensticas técnicas Abertura de inserção 230 mm, 
Número máximo de tolhas: 15 folhas de 7591m2. Tipo 
de fragmentação particulas de 4 x 34 mm (Para papel três mil, 

CO, OVO e Cartão de Crédito) Nivel de segurança mil novecentos e oitocentos e 

2 	Velocidade de fragmentação 2 matos por mi"uto IJND 2 PROCALC RI 1937,06 VVS e sete Seis RI 	3.074.12 sstrts e qual 

Capacidade de fragmentação média: 26 KglIora. allis CSIIVOS rias e dOZi 

Acionarrento botão e senso, óptico. Reversão : manual centavos 

no botão. Potência máxima 374W. Nivel de ruido. 65 
decibeis. Volume do cesto 25 ~ Senso, segisança 
p1 lixeira e cabeçote. Dimensões aproximadas em mm 
345 x 230 x 465. Tempo de func. x desc. 2x20 miA e 
Co' Preto. Com  12 meses (1 ano), no minimo de 
garanta Contra vicios ou defeitos de fabricação, 

m1 quabocentos qgyn 

V DADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 80 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTA ÇÁO. 
.0 DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Oectaram,os de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exsgeooa editadas e contratual, e que serão 
morados a partir da data óe tece bimento da Ordem de compra. 

Declaramos que temos plena ace4ação, por paste da proponente, das condições estabeieadas neste Edital e seus Mexas e que atendemos todas as exsgtnoas 
contidas neste Edital 

Deci.,amos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributo& encargos trabalhIstas, previder,ciáno& batais e com e,t,ais, taxas, fretes seguros, 
deslocan,entos øe pessoa] custos demais despesas que possam incidir sobre e aquisição dos produtos licitados l,tuM'e a margem de Iuctø 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de rnbvtação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. conforme estabe'ece o artigo Y da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal ir 11.488 de 15 de Junho de 2007 

O licitante declara que nos valores apresentados soma estão mciusos todos os tnbutos. encargos trabalhistas prev,danci~ fiscais e comerciais, taxas, fretes. 
seguros. deslocamentos de Pessoai. custos. demais despesas que possam 'nc,dir Sobre O foi,,eo,ei,to berrado. ""c*ls"e a margem de luOO 

Declaramos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuImos nenhum (ato impeditivo para 
pamopação deve certame e que nos submetemos a rodas a$ olóusulas e condições previstas neste editei 

O licitante declara que, responde por todos os psvjuizos, perdas e danos que venflam a acoite, referentes ao trwo ,te e torneamento dos produtos caso venha a 
ser contratado. 

Decia ramos ainda que assumimos inteira r.sponsabihdado pela aquisição øos produtos, e Que serão executados conforme exigência edltelftia e contratual, e que 
serão moados a pwtr da data de recebimento da Onien, de compra e ainda que nos preços apresentados acima, estão inclusos todos os tftbutos. encargos 
'"*qihistas, previdencrános, bscars e come,rja,s. taxas fretes, seguros deslocamentos de pessoei custos. damas despesas que possam troar sobre o 

L.vclaração expressa de que nos preços cotados estão inviuídas todas as despesas. tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão. 
nada mais sendo licito p.ieitear a esse titulo 

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento as exigênoas de habilitação pra ,stas neste Edital (a'vgo 21. 52' do Decreto ii' 5 45012005) 

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sue proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (artigo 
21. *2 doDecrefoMuriiopai ri* OW101O) 

Pare tazer valer o direito de pno4dade de desempate, a licitante declara, sob as penas da lei, para todos on fins de direto q que se possa prestar especialmente pata 
fazer prova no processo liotatõrio que tem condição do regime de: 	 \J1J 

(i ) MEJEPP, para efeito do dispositivo na LC 12312006 

COOPERATIVA para efeito do dispositrvo na Lei Federal tri 1488 de 75 de junho de 2007  

FORTALEZA/CE. 07 DE DEZEMBRO DE ZOli 

/ 
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À Pregoeira da 

Prefeitura Municipal de Rorizonte/CE 
Fundo Municipal de Assisít'nc(o Social 
Pregão b2etró.iico n. 9  201 8.n.aoj - SRI' 
Abertura das Canas Propostas: o7 de Dezembro de 2018 às johuomin (Horário de Brasília) 

Sessão de Disputa de Lances: o7 de Dezembro de 2028 às lllloamiil (Horária de Brasília) 	 kf 
Objeto: Aquisição de Material Permanente, Material de Consumo, Ulensilíos, Brinquedos Educativos e Matenais &sportivos, destinados às oficinas e 
atividades realizados pelos Programas. Projetas e Serviços, desenuotvldos pelo findo Municipal de Assist.¼ cio Social do Município de Horizonte-CE, 

(com ampla participação e cotas esvlusivas a ME eP). coqfonne espenficuçbes contidas no Termo de Refert'ncia. 

Proposta de Preço 

Lotes - EXCLUSIVO ME E M. 

BEBEDOURO GELACUA: Com 7 (sete) nâS de 

Iej. 

___j_Cr!Tflisi -- • 
MA 

temperatura, «olopicanienli cometo, gás tido 
poluente, 	tipo 	Coluna, 	02 	torneiras frontal, 
bcndçc 	de 	água 	renovivel, 	atdríco. 	fácil 
insraíaçâo, silencioso, j. 	litro. / hora de água 
testado, uhcrft.ni automático do garroftla, alças «ris mil, 

laterais. 7n,05t110 frontal com controle gradual sna.nlo,enhs quMlí.nn,se 
de temperatura do água gelada entre CC e sfc. Es,rsoitec 3 UNI) RI 	20632 	reais e cinqueiuo R$ 	3S32.60 trinta e dois 
Refrigero çiIo por «impressor. Baixo consumo de e dois centa,cs rias 	sessenta 
rnrrgio. 	P.peciflcaçAes 	técnicas: 	Dimensões osnttJtOi 

oprwimodo Azia? (mm) ioosaints Peso 
líquido (kg) 12. Peso Bruto (kg)1304 Volzggeni (k 
220. Com  vinte quatro meses (2 ano), na mínimo. 
de garantia contra tidas ou defeitos defubrkaçzio. 
Certificado pelo IXMflO. 

BATEDEIRA: domôáco, com dois batedores. 
quatro velocidade, • pulsar, mínimo oi tigela «fito. rInQU.fllu seieCtnIu.e 

2 altamente resistente com capacidade mínimo de 3  Brítanla 5 UNO RI 	152.153 :tt' ren 
R$ 	764,55 ': 

e ÇILOflO 

litros. podendo — usada como portátil ou com censZs 
pedestal, sistema gira flkil. 220v. 

renx,s 

FOGÃO DE USO DOMESTiCO . 	bocas, 
acendimento 	automático 	rural, 	mesa 	(noz 
sobreposto. bftol:, cor branco, alta durabilidade. 
auto4imponte. tampa de vidro temperado sem nua-vos e nt miL 

3 puxador. com  Grade fixo no fomo com 2 P4nIatrc ç (iND liS 	663.00 nesentae (ris RI 	3.3(5,00 (relentos e 
regulayrns de altura, pés altos. Vlwjr total no reais guinie reais 
poeta do forno, botões nmoviueis. coetnai» A. 
utiliza gás CL?. 50 WRO& Garcintia de 92 (dote) 
meses. 
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RALADOR: Grande de Com variados em plástico. 
Pt.na ralar k~ verduras, vegetais e derivados 
do leite Dimensões 0,2Cm x0.tm. Fabricado em 
plástico, com várias jbnv,atoe de a', 

38 
Menina, virgem otásfco. (nodoro. cor, pegador, 

la.e 30 IR.D R$ 	5,20 
cinco nas, e és R$ 	333,00 

cruas 
cIsIqbIflS e 2115 

cor, verde, com acabamento perfeito. (senta de «n'o no', 
cantos siva, ais rebarbas a, suas arestas ou 
qua,squser outros dØe(Zoe ~U á tua, 
ut,hsoç'õo 	e 	ser 	possível 	de 	ser 	reck(ado 
mecanicamente aoflm de suo útil, 

 

SALADEIRA nÁs'flC#: com lampo Grande com 
capacidade 6 te, Nas dimensôes Altura is.: cm, 
EM metro 35.2 cm. e Espessura sa'lm. Fabricoçdo 
em potzpropdeno virgem e inodoro, cor Incolor. qba'*'ubs e 
empilhável. 	des(qn 	arredondado, 	acabamento 

$úpercron 23 IJWD R$ 	22.93 
nu e ' 	noS e 

naue'uastr* 8$ 	sa.n 
e alta 

ou 	,nicrine.nurl.sado, 	com 	acabamento reanev,nese 

perfeito, isentos de contos vivos ou rebarbas em rinca ~tome 

"sas 	anuas 	ou 	quaisQuer 	ouros 	defeitos 
prejudiciais à sua ulilisaçdo. ser, passível de se' 
rnicicdo mecanicamente aofim * suo vida útil. 

dígentos e 
SALADEIRA : fabricada em vidro, 2 It, cl tampa 

Marina 5 OVO R$ 	3o,Sj 
aaq'.C.tO realt e 

oitaoa e reli 8$ 	2S4.15 
e 

° INCOLOR, censo'vjs 
e 

,pinse cenlaLor 

TÁBUA 	PARA G4,R].'13: 	rábua 	de 	madeira. vinte e "àmis 
dunntce e ITWIta 

Dimensões Altura: 2, Comprimento: 30 
AiL$ , VNI) 8$ 	93.80 allfl? 8$ 	238 .00 e oito leoas 

TAÇA BOCA TORTA: em vidro. I)imensõa: 28 cm oitenta e M. 
-e 

a (larpura)r28cmwofrndádade)x23nn(aIftsra). Luvwan 5 (IND RI 	89.93 nCIseno,eflloe 8$ 	4945 
ipsatnita e note 
nasesnantoe 

5Q: 6209. trt Ce'TIOLtu -. 

Taça paro água: de vidro lrar,spannle. in~ cinco ruiu e qvinhent.r. e 
43 parede sem d*emaøn: 11.0 ei xyj ci, (AzO). Nadir 100 I,WD 8$ 	5.95 uccewo eStaco 8$ 	593.00 not,ta eStaco 

capacidade mínima de 250 ml  

Tapwq'ueira e ftnquequeiru: em otumlnlo wn, 
rvvnitnento interno de antiaderne. 5~e 

S,iA*ffi0 8$ 
ente — 

8$ 	2.730,00 
_________ 

e tinir .4.',.— 
externo silkona4o. Cbbo. de baquelite o,neQdrmko. • , 
tamanho 20cm. 

Xicnras para chá: «nem pires. C. poralana 
branco. 	'aredes lisas sem defannidade,. sem 

tente e um nc, e nt 'iii, 

pinturas, 	frrmato 	cilíndrico. 	capacidade 	de. 
Oxfoed •5o UNE) RI 	22,42 quorniN e dais 8$ 	3.253.00 Acento. e tre 

apro.xinsodamenre. 100.,!. 
centavo, na'. 

Xícaras paro café: com pires. confeccionados em 
,orvejano 	bronco, 	pondes 	Isso, 	flfli .. 	. 	. e v~ Mi, 
deformidades. sem pomturo.s, formato cilíndrico. Ozfo;d 230 UNI) RI 	20,42 q.nrvn,a 8$ 	3,060,00 , 	reais 
capacidade de, apnwmoda'nenze, ao..'? 

— 	 Valor Global do Lse spT 8$ 	633734$ 
assento e rels mil, rrne..ros e sezensa e três no!., assenta e cinco centavos 

4/ 
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G&AMI'EAIX)R 	de 	mesa médio 26/6 COM LtucrSgngS 
quinhentos e 

z capacidade poro ja/Is, com trilho fixo e apo.o locar lo UM) RI 	26.93 e na.5e e r4 RI 	$38,60 
twnia,olia reais 

e ,awna 
emborrachada. .!joJelo -  alicate.  

ce10'a 

GRAMPFADOR de m~ média 23/6 00 23/23 — 	e 
iliscenIos e uinte 

e l't 'SOIS 
2 com capacidade pare 200 fie. ... 	ffio fixo e Jor $ R$ asu e R623Jo 

apoio e,nbu 'rachado. setenta C5l7FOtoI ee,itatos 
/ 

ORGAj%IZADOR DE PAPEL BANDEJA: simples qianhentcee 
para 'ao em ~~s, confrcnonada em acriluxi 

20 UNO RI 	96,67 
tirite t 'cii 'Sois 
e sasento 	se. e RI 	533.40 

rnntj e tri roxa 

imê transparenle medindo. aproximadamente, 35 ,y' censauns 
e quarenta 

Cs,xajan- 

PACOTE DE CO VIRGEM: CI)'R GRAVÁVEL. 
~,doa irneniosetrne 

MIDIA VIRGEM. (ØOMLV/700M8) sax 	
, Elgin PC?' RI 	62,73 reais e setenta e RI 	313,65 n'ris e senentu e 

v 
0* CeIilOtoS dneoctntaiios 

o-,  — 

PACOTE DE CD VIRGEM: DVP-R GRAVÁVEL. 
gnnnteecinco 

trezentos e tinir 
e sele reais 

' V7RG&W,flwM!N/C8):6XPtT5oCn. .WIDIA 
Elgin 5 PC?' RI 	65,14 naissq.sore.t RI 

PA(U7ES DE LACRES: Abroçodeuo de fr'Wa. 
pacote com mc unidades, 'nedanda: :OOnJ nm 
iii cor Bronco. indicado para o uso doméstieu e ut suL 

6 industrial, 	para fixação 	diversas 	em 	coba. Wester 80 PC?' RI 	40,80 
— e 

RI 	3.26400 ~Nornima  
dusrjose 

elflrkos 	(chicotes), 	veículos, 	bicicletas, 	motor, 
.eiSsira e qi.utro 

embalagens, serviços gerais etc, material nj.Jon. V " 

tilta resistência. cosi, proteção Wrrarideta, 

UNTA SPR.lr ,Wultiaso 400ml. finco aen,sesJ, 
elaborada 	com produtos de alta 	qualidade. 
indicada paro deverias tipos de p.ntwo, com alio tinir e oito 'tais dois Mil. 

rendimento e secagem rápido. nas cores: bronco. 
('dorg,n 500 LW() RS 	28.90 e itnvi.'a RI 	2.990.00 ri'&sáae 

preto, dourado, prosa, 	verde, vermelho. azul. 
amarelo. pink. lilás. — — 

tirA ADESIVA; e,pwna dupla face. medindo  

8 ,9msnx l,5n1. fórmula sem ac(dn. cor branca, com Takcn Ao ROLO RI 	5,66 jnSenIa e — 24$ 	452.80 
dnqueriia tiMe 

alta rwste'ncia e aderência, ,, evitavas 
"U e alInhe 

c'tntavo '., 

IflA ADESIVA: dupla fac, de papel, medindo — ,_,, 	,, seiscentos. 
9 g4mmx3Ont. cor bronca, cosi, alta renitência e Eorocel so ROLO RI 	:saó RI 	663..n, .essen:a e cri, 

aderência- 	 . c- t,.-' 
.flta, reais 

X17 CORTADOR FIS4DOR DE PAPEL: circula ~eq~ çten&. e 

, 
pequeno, médio egrande, :6mb. 25mm e 38mm. 

KTF RI 	14238 
'''°'" 

R$ 
vinte e sele 'sois 

ideal paro artesanato e escolar poro papéi, de até 3 (ri asa e a4sa 
427,24 

e quota,.. 
2909. EVA de até zsnm. ,.,- O" cento,'os ctrstasos 

k 

í \^i 
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PAPKI. ADESIVO: finco, gramaha 	09 - I921. asnntrs 
tamanho 	atam 	oito 	ad..tno, 	deal para '' afinem PC1 R$ 	49.13 

qwJniiN.  
inaisetiwt R$ 	245,65  

imprimirem impressoras de jato de sinto a latir. riais e .nflta e 
 

outros tipos de imprenon,. Pet com soojbflsas. 
CintoisJs 

ciiwoantsvoe 

- 	 Vala. GIO6& do lote i8 	 e. 	
sos9. 

dez mil.duntos e isenta e oito rias ç nsn-enta e nove cvntat's 

Ente ia. PYC.IINIVfl&WÇRPP 

	 MIS 
(;citHonNA 	DE PAPbL 	com nitema de 
trat,amtnto. corta até 'o folhas Sé, base Com 
Marcação 	Em 	Centímetro, 	Marcações 	Nos dua. • qt.rntace 
h,inonhos Sé.  B. A, 86 E 87, faca Com  Moio 

Menrio 2 UNO Ré 	269.86 
""e" e 	

R$ 	539,72 
&P~Que Podem Ser Ttjvadas. Faca Com favo real.. opOsto e reais esconso. 

lateral. 	Faca 	Com 	Cabo 	Em 	Abs, 	flj seis centavo, dois c.nIauOs 

En,borrodiados. Du,ensc5es Do ~soa. 3" X 
25Cm 

PRA GMKVTADOKA OK pArtis: p115 IVUMS. 
Conõa/CDz 	- 	 LkXriØO 	do 	produto: 
Progmersto4orofrugmento4o zJo1has por vez em, 
,ankmgS de 	mm, senso, a.aomáaco. lixeiro 
de 25 tirite. Caructertckas tknkos: Abertura de 
Inserção: 330 mm. Número intimo de folhas: is 
Q,thas 	de 	7w1m2, 	flpo 	de frog.nentoçdo: 

partículas de 4  x 34 mm (Para papei. CD, 11W). 
Cartão de &dclito), 14k'.l de s.gw'anço. Velocidade, 

nu! qunIWntn. e crie mie 

a in. de 	fragmentação: 	2 	metros 	por 	muto Menno 2 LWD Ré 	5.545.30 
quarenta e (SISO' 

n 
novenlcl reais. 

Capacidade de fraginenlação média: 26 Xg/horu. 
rmb.trint, 

tentares 
n,enta 

centavos 
tnonamento 	bota, e sensos óptico. Revendo: 
manual no baôo. Potência máxima: 374 W. Miei 
de nado: 65 decibeis. Volume do cnto. 25 htr 
S~ segurança p1  lixeiro e cubtçote. Dimensões 
aproxmodas em mm: 345 x 2302 465, Tempo de 
unir. x desc.: ano riM e Cor: mero. Com  s meses 
0 ano), no mínimo, de garantia contra vicies ou 
defeito, defabrlcoçtlo. 

- 	 Va*eG 	ai dali. 39, Ré 	3.sy.s.is 

tris mil, seiscentos e trinta reais e trinta e dois tentaras 

Moia de Espanhol . wqlccionada com M. 
ctnrøse 

costurada, diã,n.tro: 58-62. altura. 30cm. peso: 	
fl,,ãn.r 	10 	UNO 	Ré 	:oo.98 raentueo,to RI 	,og.So 	e Q re rm: $ 

420-450 9. oósiiora: batil, tonstnsçõo. costurada. 
miolo: stip situem remoutvel e lubrificado. 	

sentares 	 cen:auc. 

Sota de Fsre&u! Socieq, (iaol . o'eVeecloetada em 
PC!, com gomo, ritmo soldadas. Spda lamin~ 
contendo em seu interior cdntaro cm bani, com 68 
cm a 69cm.). drci,,r&ncia. pesando .ntT. 

Penais 50 LWD Ré *58,66 
'q't. e ° Ré t 

"It 

'°" sessara. 	
32933.00 nenn.o.. 

tç0 oramos, miolo de silicone removível el 	 centavos 	
trinta. tit 

,ns4s 
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Bola de Ifondebal: bola de handebo!. unsns. 
nt?. 

adrdo oficial, Macniodo, Peso. .uo / penoir «5 
tettnti. e 

r.s2re'ra e 
gramas. Cirvunferincia: 54 centímetros. Cá mar, 

:0 (,WD R$ 	374,26 PsiU e JÕiISs 
3742 60  

de láta com miolo substitiduel. Ultra grip. CenIaW. çn,raw. 

Rede 	k 	mteibot' 	oficial 	da 	coetfedemçdo d,zj .,,l. 

brusileir,, ele LoieibO? (et,'): medindo 9,5axl.00in; 
1 qiaentu. e 

ios de polipn'pileno de nun: molho de zuxi ()em; Pein.juê ia (IND R$ 	95 
effiqwnk. s'wt. 
rmis e nocente 11$ 	41.599.50 natwntae lote 

ocnbwnrot,. cm lona joow. u!godõo dc.bjodo; ann eticoceneeso, 
reaísednqiie'iro 

duas fauc, de icrçurc san cwnt,nos 

fluve de futebol - soldo oficieif com base. em tubo 
em aço carbono c1 	P0!. ri requodro em tubo de 

c,nai mil. cinq,aiit.s e ioçe 

o: po1 Bronco 	rux. nas dimensões de 3m x 2m. 
Pongu 4  zo 1W!) P5 	5.950.00 noteiw'ihi,e «9 	59.5oO,OO mil. qhinIwntris 

reme 
incluso uni por de ride fio 4mm. 

- 	 Valor Globol do tal. 20: IS 	79j84.90 

setenta e noveiii!, seiscentos e oitenta e quatro leais C noventa centavos 

Vaio, Globo! do PPsçiosto: 	 RI 740405.90 1 
setecentos e quarenta md. ,iovecentod e anca reais. natenta centavo. 

Nesta oportunidade, remos a declarar, sob as penas da lei, que assumimos intei ra responsabilidade pela entrnja dos produtos, e que serão executa elos 

corefonne otngêrtcia editaliceo • contratuaL e que serão entregues no prazo de :0 (dez) dias, a contar da doto do recebimento do Ordem de 
Qnnpro/Pornenrnento, no laco1 definido pelo áegdo solicitante. 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas do lei, que em nossas preços já estão inclusas todos os tributos, encargos trabalhistas. 
previdenciários.ft soa is e comerciais, !axas,freles, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre ofornecemento 

licitado. inclusam o margem ire lucro. 

Declaração para todas os fins de direito, que cumprimos plenamente os rvquasitos de habilitação e que sua Corta Proposta está em conformidade com 

as exigências do inslnâmento convexatóna (editoU. 

Validade da Proposta: etário Proposta nõo l'frrior o 6o (srsirm,ta) dias. 

oó de Onembri, de soiS. 
 

21%  

'dv 
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17. 'ACENA 

Zs2 
Ao Pt.goeSo(a) da 
Prefeitura Municipal de HORIZONTE 
Secretina MUNICIPAL DE ASSISTÉNCLA SOCIAL 
Png*oELETRÕNICOM2OIS.1i 201 -SRP 
Data de Abertura 07 DE DEZEMBRO DE 2018 

IIOráhO 11h OOmín 

PROPOSTA DE PREÇOS 

- vs WIT vs tom. 
Mm Dnc riçJo (i VI USA Vi ' 

nr.ao wao 

- SEICDOÇAO ocuou* COM? <ISTE) NNIJI 01 — — 

TEMPERATURA. ECOLOOICAMEHTI CORRETO. GÁS 
.ao POUS<TE TD0 COLIA4& 03 TtRAS 
.*a.TAI. inala ai AGia flMOVt.t. At0VJCO. 
FACA P<TA&AÇÃO. ILtICIOSO 31 LITROS, IA 01 
*00* COADA. AIIRTURAM$TIITICA DO 
QI.RW$O, ALÇAS LATERAIS, TERMOITATO 

4*SMSIS ot'ts 404 TIL re.C.S.i 
•RONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE 

1 
IIIMLTEC 

1 TEIIRATtS DA ÁGuA ENTRE 1•C E l$'C. UNO 
(0035$ 

nF ~$~ 
 RI 	655,47 i 

iq.aiMS A .604 I4405 6 Ijusuis 
UM~ P  
C' 	'D( (Maga. (WICF'CAÇOII TtCnCAa 
Ot4NSC€1 APSOZ_ADA Ajdjt MIA) S(3X311X311. 
PtCl.0UOO (XC) IS FaC MUTO (IÇO) 0304, 
VOLTAGEM M 220 COM VINTE OUATWO MESES 
0*160) NO MWIMO, 01 OARMITIA CONTRA vicio. ou 

- 

CPIITOS 31 PAaR'CACÂO Ct*TWICAOO FILO 

SATt*IA DOItITC& COM IATE 00*11 Q0*TO 
VILOCIDACIS • fIM, tubia*0 01 liceu • N6 -* M4C40A 

2 ALTAMENTE RESSTIHT( COM CAPACIDADE LiNINA WO 6 ~A~ 5$ 	121.32 RI 	53t Is.. 	miii.. O... si 5fl• 

013 L"ROS. POOIP001ER USADA COMO PORTÁTIL «auuvol 0NLtwo. 

OU COM PEDESTAL. tuTElAR GIRA FÁCIL. 220%,  

- tocho ot .40 0etSlt0 -1 SOCAS — - 

ACINOIIStO MJTOSSATICO TOTAL, letIA NOZ 
IOS*EPOSTA SIVOLT. COR IRArCO. ALTA 
DURABILIDADE. Mfl0'LIWAI4TE, TAMPA 01 YDRO ESIIILTEC 1*0 mii 	0a1 041101 

, TEMPERADO UM PUXADOR. COM 	Pora RO wc 
A CATA 

55 	70303 RI 	3500.00 •Sc.ffl0I 
P00140 DOM 3 u0A.AO 	a ALTURA P15 ALTOS. 
aC TOTAL NA POSTA DO ~ SOTÕCI 

nVSIIS. COSSOA U'TRJZA CAi 0*L. 10 
LITROS GARANTa 01" ~1 =ma - 

 

— — 

FOGÃO PCuITRIAA, COM SA0(A PRESSÃO. AÇO 
ICOMOMV, PERDI. 1. GRELAS EM FERRO 5,000100 
10026.5 SOCAS 1(100 DOS QUE W000ZI DLPLOI 
E 1~ £ 004 11E5 IS_A eGIRUTUFLA EM AÇO 
CAfl 	fl4Y) 	PT'A TEXTL.SZAOA (DOAi Ci 
ALTA RII.STINCSA. PUZA000 (*0000U100 NA 
POSTA DO FORNO, P*ATES.E.RA RIMOVML éW, 

PRaGAS bis -  1 7VlA u -" ..fltt 	4 	e*) 1 

P05140. TRAvAMENTO MECÂNICO NA PORTADO 
UNO 5 PIOX RI 3 03 10 *5 	IS '67,50 ii.... 000 ,neta. :mqanhi IWS 555 

100140, FORNO COM ISOLAMENTO 1*500100 DE iA 
402NF 0410 osMioci 5 nGerI.c.nIi',çI 

DI VORO. TAIA 00 	40 EM AÇO 140X 430 
01I4Ø13 I.!tflsAS 00 t40 ALTURA 31 CM 
LARGURA PROFUNDIDADE SIOM. W*CO* 	'7 
UTROS. PISO APROn4AØO 00 PRODUTO 441(0 

TI.IZA GÁS GLP ~Ta 12400ZA) MESES 

•ORIIC MICRO.OICAS 37 UTROI COM CAPACIDADE 
OITENtA AP*OZ 	DE 27 LITROS. DIME'4SÁO 
*4TEN ~*CÃO MAXMA L (P1 III A 52) MM, 
POTINCLA ÚTt 0€ COZu?utO IICRO.ONOAI 500W 
PREOLENCLA DE OPERAÇÃO DO MCRC.GNOAI 3410 
M'OZ. TEMPOPJZ*DOR II MINUTOS E 131(001(005, 
CO4S4JMO DE ('40014 MI000.ONDAS I,SKiVI, qol'Mf Lo. A 1 
ACASAANTO NTE4O ØIITJRA (PDXI SRACOJ 

INC 10 •5 	flM RI E7SIM 
IRVC• . IrA 

cinco 1,11. 	~.:sn1oi 1 
I.Itta.te.riiII. 1 

O..E,GÕIS LXTIRSAS LA&# 504 • 355 dio mM, W~ 6 6443•0U 1 04' 
DA IWAU.G(t4 Aaiut 604 • 3" A III .....O 

LW 0150 APROXWCO 4UM 1tS*LAGC 	III 'CO. 
PESO BRUTO APROXIMADO <COM UMIAIAQEMI 152 
1(0. COR: 5Rn4CA TENSÃO DE ALIVI14TAÇAO 137 V 
CÁ. bus COM DOZE 141(5 E' *360) NO MINIMO. DE 
GWISTIA CONTRA t0$ OU afliToS o€ 
•**çÂo CIRT PICADO PhD PaITRO 

FERRO PIRRO PAPA PASSAR SOLDAS A SECO. 
INOLT. COM  SAIE ANTIAOEA(NTE. 
IWTITDnRATURA, COM SILETOR OJE PERLITE 
A)JSTAR A TEMPERATURA DE ACORDO COM CADA 
TECtO. PONTA UUtAAA PARA MELuOR ALCANCE 

S4.ACA £ 
01 	AS 00$ sorCa E CO.AS (14 TOCA PARTE 

1,010 7 XO* RI 	115.55 RI 	340 SI 
diiatS ..u.4 A 

LAIWI. 00 FERRO. A^3 ,1 DA paEmso.at Dl — 
VAPOR PARA PASSAR COM WJrIOWJS FAC 640*01 

(3040 

COM CASO 4*TCMCO COM OIRO 3W 
P0TÉNCLA 1300W PREOIJGNC.A SOAM aaiaõ€ 6 00 
PR000TO 

 

ALTURA 15 .1 O, LAROURA 11.4Cm 
PR0*sOtS II loa. FEIO O S 1(4 

LI 



PAISV 

- PANO 01 bo EM AL000LOaVTJADO TRO SACO - 
- 

311 
ARA tI.n osutwsõo APROKMADA$ DE 

p'> 300 L~TEX RI 	211 RI 	!43 
dolo ... no a 

- 
IUI3CM E%SA&AOEIA COM OENTFocAçAo Do 
.00v'o E MCA DO FAANTE  

• 	cI.voo 

P 	01 5*410 EM M000AO ALVEA©O. SEM 

-, EIT&11 SAS 	 EMOWAION 
- 'la RI 	lfl RI 	1750 

o...... '... • o.w 11)1 

RITA SUCÇÃO cosi 3400501 OCMTFCAÇLO 01 Ir•4 c..-t..V. 'OflM• lempa 

P*tO 5 MARCA Do FACAIST( 

- ku,.coR o.*ia ai coso vales Eu - 
RARA~  15041*5. ItROs.*AI 

40(15151 OIRNIOOS 00 AlIE ORC4SÕES 0205* 
*0141. P"PICADO EM PLÁSTICO COM VÁRIOS 
FORMATOS Dl CORtES SEM LAMINA. VIRGEM. 

II ATÓXICO E PJ000R. COM  'EGADOR. Coa VERDE. LAdO MIOPIAS. • qs.Isç'.fl 4,5*,. tsoSI• 

COSI ACASAMSMTO PERFEITO. SENTA DE CANTOS 
VIVOS OU RESAROAS EM SUAS ARESTAS OU 
QUAISQUER OUTROS DEsErTOS PREJUDICIAIS A SUA 
urozAcÂo E SER pAssivuL OS SER RICICLADO 

TAorsDEsoAúrL ffic  - - 
- ttjLSTCa COM TAMPA ORAI4OECOM 

CAPACOADI ILTI lIAS OIMENSÕESA,TURA 11.1CM 
DAMETRO 312 OS E ESPESSURA 1.CflA 
FAIRICAÇÃO EM P0PRC#ILENO VRGEM E I4000R, 
COR INCOLOR Eto4ÁtI,. 055105. qnIiOCloiol• 
&0GCAO0 ACASAWNTD 

INC 30 RI 1$11 RI 	417 7$ 
MIII 01111 c$ØuI'l . dos leis 

1_SOTE%fl.flACO Cal PS 	F4TO PEREITO. Is  4 SIlISIlI 5 

li_IAS DE CARlOS WOOS OL RESARSAI EM $1.SA* 

.nnu ou OuASO 	OUTROS DEnJ'OI 
flM4 A SUA LJTLSZAÇÁO SER PASSAStE, ai 

ISP MCCLAOO S*COCAA*NTE AO FS Cl SUA 
_VUTt 

5A4.CIPA PACAOA EM V'CRO 2 .T5 O' TASA 

-- 

$ WRflO RI 	4115 RI 	XIII . .s. 0 	.c • 11 	. OS00 
INCOLOR 

TASUA PARA CARNE TASUA PARA CARNE TASUA DE SOIR*IS F145 isiSI 0 oro. 
41 MADEIRA, DIWNSOES ALT1.*& 2 COMPRIMENTO 30 UNO ID LIVEl RI 	11.13 RI 	151.30 l.lS.le5W5l 5545*5 SSWI 

LAROURA 	SOOU CASO. RESISTENTE o4.... 

- TAÇA SOCA TORTA EM VIDRO. OII*NSÕES 21CM - - tIlsil .1.11 45*. WII'SIS 5 	SIIPIS 

17 0-AROURAI * 2R CM IPRCÇUNDIDADC) X 23CM UIVO 5 MIITRAI RI 	73,35 RI 	W00 4 0V0001 5 OCO 5110.5511 lao.fll 

TAÇA PARA ÁGUA DE VORO TRANARENTE qsm,.csmo,s 
43 

- 
P400(OR PAREDE SIM DEFORMAÇÕES TI O cai  7 $ LIMO 000 

CM LA A 	CAPACCADE MISIIAA DE 100.  
NA04M RI 	4.59 RI 	455.00 OIIMI 1 CO . noss asPINOW 

IAPIOOUERA E P&NOVEOÇ*RA EM ALUMINIO COM 
10010 	555 '5545 

RE*ESTMENT0 INTERNO DE A4T0,DERE'JT! 
1$40 100 IALOI.MSO RI 	3647 RI 	354700 qu..taI•s MU 

vSo mI, a$00'SOI . 

- 
ITARP.,Q'4 E EX"tA0 SLOCANO CASOS DE 
IO.*LTt AMT4RVCO ?flSAseC 20CM  

casto. 
Q.IS'SM...   ala istls 

AtARAS SARA C14& COM PS. EM ORCELAJ4A - - .s..4. ISIMI 
PARS ~ UM 	DRC1 um INC 154 00 RI 	'754 RI 	7117.51 M4o1.. 050 

dos III. 5550414040 
PWTI.*&I .~TO CAICRICO. CAPACOADL Di. CITOJSS'41 5404 15111 

- III1 P 	GAFE COM PflI CCSLCCCSS,ADAI 

Ia' 

EM PORCELANA MAICA. PAREDES 1,5*1 UM 451*1154 55*5 404-, 055511 

(ij c6E2j_ j,\ 

41 DEPO*IROAOII SEM PW?LRAS FORMATO 1,150 110 QW RI 	.4,03 AI 	1 SItiO 4 - e saro 
CoatO CAPACOACE Cl. APROXIISAaAMENTE. OSISI 0 

a 

k 501t oaous°s 5 cIo 	ml, 0410044114 St8. . gsslro 1 Wfla. C.'StÇ. __   0$ 	1112444 

o.. iflxõtusivõ 5h 
- 1111 ~Mo 4* TOTAL 
II.m O..crIçSo LI~ 0*5 MSr Vr Uns VAIMIl utuno afoito 
- ORAMPEADOR DE IE,SA MEDO 254 COM - - 511 .InIt . 	'*5 4.141 qulreceSIsI 

- 
CAPACIDADE PARÁSO M. com  TRLI'IOPIAOEAROID UNO 20 
'e.PRACWOo. ML AI CATE  

JOCAR RI 	2211 RI 	442 10 SIlos c.Cl*,OS 4,0,W*ltdOSISMO 

0AA&5A000 0€ MESA 1*010234 AO 23173 COM - - çsnI 11+145455 q'JnIiuiIos• rol.. 
7 CAPACOACE PARA 200 ÇLS COM TRILHO FIXO E UNO 1 

INOC E,fl&D0O  
JOCAR RI 	136.32 RI 	131,50 1111111 404 40 islls•nwL 

-  MI2ADOR os PAREI SUCLIA SIflS PARA 

• ao EM ISCArOROS COIECCOI4ADA EM 20 ~V RI 	um RI 	4400C .4. l d"'Sfl 
• Ataco PLA* RAmPA4Tt lDICO 0044505 1514 

rOXmOSIC4TE. *sca. z  - 
PACOTE DE CO YROflI Coa GRAVÁVEL. ISA 

445405 d.ts'Ool ,,saI04 O lIssa 

ooa cIwOa* S2X PCI $0 PC 5 ELGS4 RI 	'15 14 RI 	$4110 nas. ossail.. 501011*154411*1 

- e "PAI • - 1lSal O 

$ PACOTE DE CO VM. COR GRAVAVII. MOiA 
PCI PC? $ ,°p RI 	'3.41 RI 	lIS 45 IsIS e 414fl• 

osI*a'4fl te.. 
. 	.. VRQEM. IIZOMPI4.70* ISA 	$0 U04 

__ _______ •40 - 
PACOTES Ci LACRES ASRACADCSA DE 411.014 - 
PACOTE COM 100 UNIDADES YEDAOO 'CCXII MM 
NA COR (SACA nOtADO PS USO COISISTICO E 155 351 III l4lll• 

o IIOUSTRIAI, PARA FIXAÇÃO DIVERSAS EM CASOS 'CI 14 ENFORCO RI 	4732 RI 	3711,14 's44 l 554555.05 054514 lAOsS '5450 
ELÉTRICOS ICSCOTSSI. VEICUI,OI ICICLETAS .,, saset. c.nllvo. 
MOTOR. EMIALAGENS SERVIÇOS CERAS ETC; 
MATERIAL. NYLON, ALTA RESISTENCIA COM 
I*OTECAOLJI,TRAV)OATA - - - 
TINIA SPRAY: MULT'UAO 4. ROSCO AER050L. 
ESASORADA COM PRODJTOS DE AI.TA QUAlIDADE saloio. nbq 
POCADA PARA ONERIOS TPQI DE PINTURA. COM  
ALTO ~MIO E SECAGEM RARCA. NAS COREI 

aD 100 TEIWQIQ RI 	'4.13 RI 	141)00 daquflil 51151 
ml qul300stSI 

'as 
RAICO PRETO OCUPADO PRATA VERDE. 

ws,0. 
VELIC ALT.. AMARELO PPS( 	LAS 

'iTA AOSINA ESPIAS DWINUO na. MEDICO 1 
TOSE 

qusbo 	05. 5515,004* $44544 
• ii.... FORaL. SEM ACIDEZ COR SMCA COM fliOLO 

, 
cote RI 	4.11 AI 	0'S,lO fll*Ml a uso a-SI qsnM. 

- LIARETE,cA_E.OEAbC.0  0155,00  _ 
~MIM DUPLA FAC5 Di PAIS,. DSCO 10.Isn'5Sl 

• ZIWÓIIOM.CORSRAPCÁ COMA,?AREIISTEI4CIAE 
ADtItb.CIA 

`TOLO 00 ELROCEL 
__________ 

RI 	4754 
____________ 

RI 	2554.44 
__________________ 

-eSnn* 
551o1 •'• - 

.TI CORTAOOR FURADOS DI PAPE. CIRCUI O 4555 • 	'0,4t 5 
'o PECÇENO ME  CO) EGRANDE. '$MM, num I )SMM, Ml? 3 te* ELEO RI 	134$a RI 	470.12 .4"n*.sClsoe 

o_A 555s 

- 
dAI PARA ARTESA.00 E ESCOLa PARA PASSe 
O€ATI2200EvACEATÉna4 - - - _ 
PAPEI ADESIVO' FOSCO ORAMATURA, 2001140. 
TAMA*4O COM ALTA ADIASNO'A. IDEAL PARA MSHll 1404 55a04 504054. 

II IMp,p,IREMIMPRESOORAIDE `AIO DI TINTA  PC? 3 ADERE RI 	12.11 AI 	31015 rsllssoofl •Clnq*nsMI40000 

- 
LUFA E OUTROS TIPOS DE IMPRESSORA PCI COM 
'ÇQFOS.ltAI 

çSl45Cl 010*5015 

00151114 Sl40leCSOquSM. .... .ol.lc.maol 	 1*1_ll43Q _1 

1-1 	 DIISAISI. 	 1 liam  1OOd 1 San. 1 V, U. 1 	V, T~1 	 i.L. 



— ~~DC P^ COM MTIMA x
TRAYMTO. ~A ATS II Poisas ts. SAU COM 
waCaçÂo EM CVIT1O wacAçøCs Pa 
TAMAMHOS M. II. Ah, MIS?. FACA COM MCi E 
PRENSA 0 	100W UCA tAVADA$. FACA COM 
TRAVA LATEM FACA COM CASO CM *54. PÉS 
IMICRflCP.AOOS DM11401100 PROO.íTO 30CM 

- ti 

—  

UNO 

— 

3 C?C RI 	fl• RI 	40412 

1 

S.r,et 	e dolt 
1 latI ttfl 
!— 

o..,c.'t. • 
•441 Wt• e *e• — 

- la 	NTADOkA DC PAPCII P111 POI.IÉAS. — 
C&qrOtS.co8 - OCICRICÃO 00 PRODUTO 
FRAGMEPCADORA FRAGKTAOA 1 5 FOLIAS POR 
VEZ EM PARTC),AAI DI 4»4UM IIHSOR 
AUWOMATICO LOCEAA 09 26 LrTROI 
CARACTER*TCA* TICIACAI &*SRTUR& DE 
11RÇA0 no - .RO Wa.o DC PCLJSS 15 

Fases DE ?IO*fl TPO DE FRAQICNI AÇÃO 
PARItAÂS DE4 XII W FA PAflL CD. OVO E 
CARTÃO DE 	DTO). V%I( *SCOIA'hCA - 	a• SI. 	CSIISSS 

2 VtLOCCAØC DC FRAGaRnCSO 2 METROS POR L*4O 2 RI leCtIl RI 	2 £4Ifl esse. - 55S 	S 
I*MJTO C.pACo*a CC FAO%WNTACAO %ECÃ 2,8 IS — 
(@OIOR& ACOaTG SOTAØ E SCNICØ o.'rco. 
RtyCRIÃO; MaJa. lO "TA* ecIf~ rsAxaa 
374W. NMI. DE MUCO II OCCISCIS OLUMC DO 
CUSTO, 2IUTROS. ICHIOM 1EC4AA)CAF(LOCCIRA E i< 
CASEÇOTE. DMENSÕIS ARROXDAS UM MM 345 X 
230 X £41. TEMPO DE FUNC X CUSC 2X20 MIM E COR: 
PRETO. COM') MISSa (5 	4O) NDMI'IMD. CI 
3ARAM11A CONTRA VO5 OU Dt'E(TOS DC 

.r• ,..w 'notu.. ,  

se.. ...n. em. signoS. quais. . sei. ia.. ISII• 4 sS ..a... 

— 	 DECLARAÇÃO 	 + 

Declaisnos do que o propon,nIo curnpro pI.il,rnenl. os reculMios a. I'.bilii.çAo o que lija Caris pio 	5 	ó4i'l CoelfOntIdIdI 

com.. exiglisdai do 'nhlnjm.nlo çonyocaiõdo .dit.1i. 

3.dw.moa que rsioi preços já .tlIo Inclusa loas' as despes., indd.nle, soer, o fornecimento referem., e Iributos, .+lcargos 

sociais i o@snSi, 6.i.a .Enfl.s A 4X*CÂJÇIO do objeto desta IlcilAçio 

VSIdSd. 45 P'oposts 
60 (SESSENTA) Os. 

Prazo 45 Et4i. 	

llb 
ID (DEZ) DIAS 

0701 OIflMUAO Dama 

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

Objeto: Seieç.Io da melhor prosposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisuçio de Material 

Permanente, Material de consumo. Utensílios, Brinquedos Educativos e MateriaL 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 participaçlo e cotas exclusivas à ME e EPP). conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

BEBEDOURO 	GELAI3UA: 	Com 	7 	sete) 	nlvels de 

temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente, 

tipo Coluna. 02 	torneiras frontal, bandeja de água 

rernovivel, atóxico, fácil instalaçio, silencioso, 3.5 litros 

/ hera de água gelada, abertura automática do garraflo, 

alças laterais. Termostato frontal com controie gradual 

de temperatura da água gelada entre S'C e 15'C. ESMALTEC UND 5 RS 	898.20 R$ 	4.491.00 

Refrigeraçio 	por 	compressor, 	Baixo 	consumo 	de 

energia. Especificações técnicas: Dimensões aproximada 

Axt.xP (mm) 1005x315x315, Peso Liquido (kgJ 12. Peso 

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

meses 12 ano), no mínimo, de garantia contra vicios ou 

defeitos de 1 abricaçio. Certificado pelo INME'TRO. 

BATEDEIRA: doméstica, com dois batedores, quatro 

velocidades 	+ pulsar, 	mínimo 	01 	tigela 	altamente 

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

ser usada como portátil ou com pedestal, sistema gira 

fácil, 220v. 

FOGÃO DE USO DOMÉSTICO - 4 bocas, acendimento 

automático 	total, 	mesa 	inox sobreposta, bivolt, 	cor 

branco, 	alia 	durabilidade, 	auto limpante, 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grade fixa no forno ESMALTEC UND 5 S$ 	862.20 R$ 	4.315,00 
com 2 regulagens de altura, pés altos. Visor total na 

porta do forno, botões rer',ovfw,s, consumo A. utiliza 

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

a'  

.7 
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PAPEL ADESIVO: fosco, gramatura, 70r195i. tamanho 

acom 	alta 	aderência, 	Ideal 	pira 	imprimir 	em 
COLACRIL PCI 5 R$ 	54.54 R$ 	272.70 

impressoras de jato de tinta a las., e outros tipos de 

Impressora. Pct com 100 tolhas. 

VALOR TOTAL DO LOTE Is— 

vinte o cinco CeITta* 

GUILHOTINA DE PAPEL: com sistema de travamento, 

corta até 10 folhas A4, Base Com Marcaflo Em 

	

Centímetro, Marcações Nos Tamanhos Ad, B5, AS, 86 E 	
MENNO 	UND 	2 	A$ 345.60 R$ 	691.20 

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

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

Emborrachados, Dimensôes Do Produto: 30cm *25cm. 

FRAGMINTADORA DL PAPÉIS: p115 FOLHAS. 

Cartões/CDs - Descnçâo do produto: Fragmeotadora 

fragmentada 12 rolhas por vez em partículas de 

4x34mm, sensor automático, lixeira de 25 litros. 

Caracteristicas técnicas: Abertura de inserçio: 230 mm, 

Número máximo de folhas: 15 folhas de 75g1m2, Tipo 

de fragrnentaço: partIculas de 4 x 34 mm (Para papel, 

CD, DVD e Cartlo de Crédito), Nivel de segurança, 

	

2 Velocidade de fragrnentaçlo: 2 metros por minuto, 	EIGIN 	UNO 	2 	R$ 239.40 R$ 	478$0 

Capacidade de framentaçBo média: 26 Kg/hora, 

Acionamento: botão e sensor óptico. Revertia: manual 

no botão, Potência máxima: 374 W, Nível de ruído: 65 

declbéis, Volume do cesto: 25 litros, Sentei segurança 

p/ lixeira e cabeçote, Dimensões aproximadas em mm: 

345 a 230 a 465. Tempo de func. x desc.: 2x20 min e Cor: 

Preto Com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia 

contra vieres ou defeitos de fabricaçio. 

mil  caí te 

LOTE 2D- EXCLUSIVO MEEcpp_,__  

— 	 LSP1CIFICAÇÂO MARCA UNID QUANT VR.UNIT VIL TOTAL 
Bola de espin ol 	confecc.onaa com pc costarada 

a,metro 58'62 altura 30cm. peso: 420-450g. cãmara. 
1 flNMTY UNO 10 RS 	:50.84 R5 	1508,40 

- 

butil, 	construção: 	costurada, 	miolo; 	silp 	system 

removlvel o lubrificado,  

Bola de Futebol Soci.ty Oficial- confeccionada em PU, 

cn gomos termo soldados, dupla laminaçio, contendo 

2 em seu interior cámara em butil, com 68 ema 69 cm de PENAL1"Y UND 50 R$ 	150,11L RS 	7.542,00 

circunferência, pesando entre 420 e 450 gramas, miolo 

I de silicone removível e lubrificado, aferida. 
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- Relógio educativo medindo 240x24Uxbmm, acompanha ml 
peças de encaxe para a conversio das 24 horas, com 

In possibilidade de manipulaçio, acondicionado em caixa BRINQUE OOS 
UND 12 RS 	7391 R$ 	886,92 45 

de 	papeilo 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 

Confeccionado 	em 	MDf. 	Produto 	certificado 	pelo 

- 

5equ4nda lóØca vida produto contendo 16 peças em 

46 MOF, Impressas em policromia, cada peça medindo CARLU UND 17 RS 	31.63 R$ 	537,71 

75x75x2,8i'nm. Acondicionadas em caixa de madeira. 

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

peças em MD(. - - 

48 
Cones 	Marcador 	Multl.funçlo 	- 	 Tráfego 

CEMAR UNO 12 R$ 	7,94 R$ 	95,28 
Segurança/Futebol/Saseball. Prática Agilidade, 23 cm. 

VALORTOTALDOLO'TE22 f R$ 74.387,031 
setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete 

reais e n'is centavos 

UM MIUIAO, DUZENTOS E QUINZE MIL. SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS 

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

Validade: 60 sessenta) dias. 

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

referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes á execução do objeto desta licitaçio. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçio e que nossa Cada Proposta 

em conformidade comas exigências do instrumento convocatório (editail 

1 

a, 
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À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL 

PREGÃO ELETRÕNICO N°2018.11.20.1 - SRP 

DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 0711212018 às IlhOOm 

- 	'ASiqA/ 

\• 	i4\ 1..".j 

Prezados Se,,to,es 
Apresentamos e Vossas Se,it,onas nossa proposta de preços. contorne Qian'lha abaixo ,elerente ao PREGÃO ELETRÔNICO W 2018.11 20 1 . SRP. CLO O Objeto 
da Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras 'eventuais contratações para Aquisição de Martela! Permanente. Mataria/ de 
Consumo, Litensilios, Brinquedos Educativos e Materiais Esportivos, destinados às oficinas e atividades realizadas pelos Programas. Projetos e Serviços, 
desenvolvidos pelo Fundo Municipal de As,sisr4ncla Social do Municiplo de Hoflzonte-CE. (com ampla participação e cotas exclusivas à ME. EPP). 
conforme .specmcaçdn contidas no Termo de Referência. 

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conlonlle exigenoa edailoa e CCttrP2iJai e que 
serão iniciados a partir da data de recebimento de 0,0cm de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima. estio inclusos todos os tnbutos, encargos 
trabalhistas Providenciemos, hscais e comerciais taxas, fretes. seguras,desiocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o 
fomeomon?o Lotado. jno,s,ve a margem de lucro 

Oecieramos, sob a$ penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta Lotação, que não possuimos nenhum falo Imoeditwo pais 
pas'vcipaçto deste certame e que nos submetemos a todas as clausulas e condiçdes previstas neste edital 

Jtemg 	Espedhcaçõesdos Produtos 	!uni&It" 	•.t 	1 	
rt1 	Extenso  1 Vr;Total por 

Extenso CtotaIJ____ 
PROPOSTA Dt PREÇOWaETRÕIICA 4.0W O2flCLUSNOME 	-,- 	

dois mil, 

'CONDICIONADOR DE AR . tipo S$t Inverter 
posto de unidade 	aporadora e condensadora. 

f. com 
	 ev 

com Compressor rotatrvo, com capacidade de 
refrigeração de 9 003 Btuft, cicio frio, voltagem tensão 	 doze mil, i 
bn.dt gás refngevante ecdõgco. rsinloo aUtomático. 	 SP 	R$2.51340 	quinhentos e 	 quinhentos e 
~mamo por Controle retflOÂO, a$sle ai"~ 	MIDEA 	 treze reais 	R$ 	12.569.50 sessentae nove e 1 
de osolação horizontal e vertical (svnng). tsrfllOstato 	 centavos 	 reais e onqur  1 
digital função desumidificação, filtro desodo&arite. 	 1côniftwa 
co' 	branca. 	Equipamento classificado na faixa A. 
conforme oeitficação INME'TRO. Garanta mlnima de 
12 (doze) meses 

CONDICIONADOR DE AR- tipo 5pM Inverter, 
composto de unidade evaporadora e 	idensadors. 
com compressor rotativo, com capacidade de 
refrigeração de 12.000BtUfrL tido filo, voltagem tensão 
1 bivoil automático ou de acordo wn a padronização de 	 dois mil, 
voltagem do Estado que seit atendido, gás e 	 q 	. .. 

SPRINGER! 	 CD: ...... 
2 	Iecclõgco. rem icso automátiw Aoonamento por 	I,IND 	6 	MDEA 	 . 	a R$ 2.960,66 	sessenta reais e 	RS 	14.803,30 

controle rernco, ajustes automáticos de oscilação 	 sessenta e seis 
horizontal e vertical (tMng). termostato digital, função 	 centavos 
desurnidiflcação, filtro desodorizante , cor branca. 
Equiçiemento classificado na fama A. conforme 
certificação INMETRO. Gerares mwna de 12 (doze) 
meses. 

VENTILADOR TUFÃO com 3 Velocidades, Modelo pduI  
Parede. Cor Preto Oscilante para 
direta e esquerda grandes em aço tratado pitadas na 
'cor pretacremovivel com 3 HÉlice fina ri 

3 	polipropileno de 60= de diãmetro, com regulagem 	UNO 	6 	VENT1SOI. 	00 240. 	duzentos e 	 mil e duzentos 
de 	 quarenta reais 	 reais R$ 	1.200,00 

altura. Dados Técnicos Potência: 210W, Rotação 
Iminirna 1400rpm Com24 meses (2 anos), no minimo. 
ar' ;aanba contra vioos ou defeitos de fabricação 

'aiOpelolNMETRO. 

Inter' 

_____ _____ _
Qw _  Marca 

"PROPOSTA D€PREÇ0W1EER0McX LOTE OflMPcA 	. 	 . r-"--- 
vr.UnitpoC 	

Pr. 	
.Totst 

.___  .. _: vrurit 	
-.-:. 	 ri Át 

MICRO COMPUTADOR placa mãe onboard 
(sorivrede). processador mlnirno core 158503.209hz 	 dois mil, 	

ta e dois 
4mb, id 1 'b sata 2, memória 49b dor 3 ou superior, 	

UND 	Is 	JAB 	R$ 2.86600 	
Oitocentos e 	 il novecentos e 1 	

gabinete A1'X de 4 baias com fonte, gravadora de OVO 	 'sessenta
RS 	42.990,00 m 

sessenta e seis 	
noventa reais 

sala. dnve Isto' de cartão mouse õ®cc USB. teclado 	 isais 
USB Com garantia minirna de 12 meses. 

"7MONIT0R.relarlLEO:denomímmo2o.sPoteuadas 	
UNO 	IS 	AOC 	R$1 14000 	

milcentoe 	
R$ 	17100.00 	

dszesaessmde 
— Çomoarantisminima de12meses. 	 Quaren__cais   



. -EirS9_ 
Xícaras para alá: com pires, em porcelana branca, vinte e ano trai mil, 

45 paredes lisas sem deformidades, sem pinturas, formato tJND 150 OXFORD RS 2520 reais e vinte R$ 	3.780.00 
ciiínddco capacidade de. aproomadamfl, 100m1. centavos 

- Xicaras para café com pires, confeccionados sim  

46 	
porcelana branca paredes lisas sem deformidades, iND OXFORD R$ 2400 

vinte e quatro 
R$ 	3.600,00 

três mil e 

sem pinturas, formato ouindnvo. capacidade de. 
'awoximadwflv*e. 60 

reais seiscentos reais 

GR,AMPEADOR de mesa médio 266 com capaodade ' cinquenta e cinco 
1 

milcentoedez 
1 	para 3Øs com vtiofixoeapoiosntsraduado. UND 20 KANGARO R555,50 reais ednquenta R$ 	.110.00 

Modelo alicate centavos 
reais 

GRAMPEADOR de mesa médio 23* ao 23/23 com 
cento e setenta e oitocentos e 

2 caøaødade para 200 ti. com  D'tio fim C 1.010 UNO 5 BRW R$ 17$86 seis reais e RS 	884,30 
oitenta e quatro  

S,IØINTICSIO 
oitenta e seis 

centavos 
reais e trinta 

 centavos 
- ORGANIZADOR DE PAPEL 8AN0€JA sirnØss pera - - tnrna e um reais 

Uso emescntõnos. oor*nnada,i . sabco 
tu~  UNO 29 WALEU R$ 31.90 e noventa R$ 	638.00 

seiscentos e 
transcarsata me&ido. irosids.s1s, 35a'n x 

_23o'  
centavos 

trinta e oito reais 

PACOTE DE CO VIRGEM CD-R GRAVÁVEL MIMA 
 

oitenta e ano 
quatrocentos e 

PCT 5 MMPRINT R$8&30 rsaiseDinta R$ 	426.50 
vinte e seis reais 

VIRGEM, ($0MINI700MB) 62X PcT 50 Un, e cinquenta 
centavos 

centavos 

PACOTE 0€ CO VIRGEM DVD-R GRAVÁVEL. MID4A 
oitenta e seis quatrocentos e 

s PCT $ MAXPR1NT R$ 86,75 reais e setenta e R$ 	433,80 Una e trás reais 
VIRGEM (120Mlt4/4,7G8) 15 X PcT 50 Un. a~ centavos e oitenta centavos 

- PACOTES DE LACRES. Abraçadeira de Nylon, pacote - 
com 100 unidades, medindc 100x2,5 mm, na cor mil giras 
Brita, indicado para o uso doméstico e WidusUIal. dezassete reais 5 e nove ias e 

6 para flicaçio diversas sai caboe slét.cos (dulcotes). PC 80 RIGORAN RS 17.62 $essenta e dois R$ 	1 40960 
Man 

veíoalos bicidetas, motor, embalagens serv$935 geras tav0s 
centavos 

- 
etc material nylon, afta resistência, com proteçio 
Sralsata  

TINTA SPRAY Multuso 400nuI, fosco serosol, 
elaborada com produtos de alta qualidade. indicada 

7 para diversos bpos de pintura, com alto rendimento e UND 100 CHEMICOLOR RS 40.00 quarenta reais R$ 	4.000.00 siSo md reais 
secagem rápida, nas cores branco, preto, dourado. 
prata, verde, vermelho, azul, amarelo. pink. lilás. 

does mil 
FITA ADESIVA espuma dupla face, medindo 1 9mmx vinte e sei reais 

flø5StO 
8 I,5m, fórmula sem acidez cor branca, corri afia ROLO 80 3M R526.18 edezøtto R$ 	2.094.40 

relias gisat 
resistência e aderência. centavos 

- FITA ADESIVA: dupla face de papel, medindo - vinte e sete reais Md r~* 
24mmx30m. cor branca, com alta resistência e ROLO 50 31011 R$ 27 70 e setenta R$ 	1.305,00 oitenta e cinco 

- aderência. -  centavos  rsals 
KIT CORTADOR FURADOR DE PAPEL circulo 

to  pequeno, médio e9rande. 16mm, 25mm e 38mm. ideal KIT 3 SELLER R$ 380.00 
trezeiito* e 

R$ 	1.140,00 
mil conto o  

_de 
para artesanato e escolar para papéis de até 2209. EVA 

até 2mm. 

oitenta reais quarenta seis 

PAPEL ADESIVO fosco. gramatura. 709-1959. setenta etrés 	 trszsnlose 
tamanho acom alta aderência. ideal 	 PCT 	5 COL,ACRIL 	R$ 73.80 	reais e oitenta 	R$ 	369,00 	sessenta e nova 
para imprimir em impressoras de jato de bnta a laser e centavos 	 reais 
outro, tipos de 'mpressora PcI com 100 folhas. 

1WrÕR GLOBAL DOS ITENS --- 

PROPOSTA DE PREÇOS  ELETRÕtICA. LOTE. 

sial 	.,.. 	 p.cacÕ.i'Poaútãs.:: 

GUILHOTINA DE PAPEL com sistema de travamento. 
!corta até 10 foEas AA. Base Com Marvaçêo Em 

quinhentos e 
Cantimatro Marcações é" Tamanhos AI. 85. AS. 86 &zsflbsa 

1 	E87. faca Com Mola EPrer,sa Que Podam Sair 	UND 	2 MENNO 	R127080 	aetsntsrsalsa 	R$ 	541.60 
mais e sessenta 

Travadas Faca Cor., Trava LataS, Faca Com Cabo 	 ,- oitenta centavos 
centavos 

Em Abs Pés Emborrachados. Dimensbes Do Produto. 

1 30cmX 2Scni  
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FRAGMENTADORA DE PAflIS p115 FOLHAS. 1 z 
Cartões/CDs. Desação do p.'o&Jo Fragm~  
fragmentada ¶5 folhas por v12 em pwtiadas de 
4134m1 sentar automjt,00 lixeira dl 25 litros 
Caracteristicas técnicas Abertura de inserção 230 mm. 
Número máximo de folhas. 15 folhas de 7591m2, tipo 
de fragmentação partículas de 4 x 34 mm (Para papel. PÉS iS. 
CD DVD e Cartão de Crédito). Nivel de segurança, ml novecentos e 

2 	Velocidade de fragmentação: 2 metros por minuto UNO 2 PRQCALC R$ 1.937.06 trinta e sete reais R$ 	3814.12 srst 	i quatro 
Capacidade de fragmentação média 28 Kglbora, e seis centavos reMi dose 
Acionamento botão e sentar óptico. Reversão manual  
no botão Potência máxima 374 W. Nível de ruIdo 65 
decibeis. Volume do cesto: 25 litros, Sentar segurança 
o, lixeira e cabeçote. Dimensões aproximadas em mm 

1 345 x 230 x 465, Ten'po de func xdesc 2x23 mine 
Co' Preto Cr 2 rezes 1 ano no minrno de 

o. Ceces de Iabncaçic 
1.! 

VALQa .tOaa.t.Jwsana 

V4LJDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DADA TA DE SUA APRESENTAÇÃO. 
DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Declararmos de que assumimos intei,a responsabilidade pela entrega dos produtos. e que serão executados contorne exigência editallcia e contratual, a que serão 
iniciados a partir da data de reabiment, da Ordem de compra 

Declaramos que temos plena aceitação por parte da proponente. das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as exigências 
cortinas neste Edital 

Declaramos Que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tnbutos encargos trabalhistas. previdenoanos. 65C8,3 e comerciais tara, fretes seguros 

des/ocamentos de pessoaL custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos lotados. inclusive a margem de lucro 

Declaramos, ainda, que  estamos enquad'ados no Regime de tributação de Mcoenipi'esa e Empina de Pequeno Porte, co,trme estabelece o atiço ? da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Ler Federal fl 1  11.488 de IS de Junho de 2007 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos Os tributo& encargos trabalhistas. previdenosrios. fiscais e comerciais, taxas fretes, 
seguros deslocamentos de pessoE custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado. inclusive a marpem de tudo 

Declaramos, sob as penas de Lei que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuimos nenhum lato impeditivo para 
participação deste certame e que nos submetemos e todas es cláusulas e condições previstas neste edital 

O licitante declare que, responde por todos os prejuízos perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a 
ser oy~ 

Declaramos ainda que assumimos inteira respcnsab.4.dade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforma exigência ,d,taticia e contratual, e que 
sitio Iniciados a parvr da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda. Que nos preços apresentados acima estão inclusos todos os tnbutos. encargos 
,arlhistas prewdenciários fiscais e comerciais, taxas fretes seguros. deslocementos oe pessoal custos demais despesas Que possam inclr sobre o 

,,,, ,iaração expressa ne que nos preços cotados estio induldas todas as despesas tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste p~. 
nada mais sendo licito pleitear a esse titulo 

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento ás exigências de habi.'itaçJo previstas neste Ed'tal (a'tqo 21 S2'. do Decreto n 5.4502005) 

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatõno. (artigo 
21, *2  do ~to Municipal nO38f2Ol6) 

Pera fazer valer o direito de pnondade de desempate, a ticltante declara, sob es penas da leL pare todos on fins de direito q que se posse prestar, especialmente paraNll/ 
fazer prova no processo licrtat000 que tem condição do regime de 

x ) ME1EPC paia efeito do dispositivo na LC 123i2006 

( ) COOPER4TI VÁ, pare efeito do d.spositrvo na Lei Federa/ n'tI 488 de l5 de junho de 2007 

FORTALEZA/CE. 07 DE DEZEMBRO DE 2016 

í 
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A Pregoeira da 
Prefeitura Municipal de Horizonte/CE 
Fbndo MunicipoldeAssistdncia Social 
Pregão Eletrônico n. ' 2018.13.20.J - SRI' 
Abertura das Cartas Propostas: 07 de Dezembro de 2018 às :ohoomin (Horá ria de Brasília) 
Sessão de Disputa de Lances: 07  de IJnr,u,bro de aoi8 às nhoomin (Horário de Brasília) 

Objeto: Aquisição de Material Permanente, Material de Consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos e Materiais &porli os, destinados à, oficinas e 
atividades realizadas pelos Programas. Projetos e Serviços, desenvcJL'idovs pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Ilorizonte-CE, 
(com ampla porncipoçcio e coras crclussit'as a ME e EPP), conforme especificações contido, no Termo de Referência. 

Proposta de Preço 

Lote. - EXCLUSWOME E FPP 

fi.HJtï 

BEBEDOURO 011L40U4: Coo, 7 (sete) nEvei, de 

1 1  

temperatura, ecoloØcamento conto. gás não 
poluen:e, 	tipo 	Cbluna, 	02 	torneiras frontal, 
bcndej3 	de 	água 	removível. 	atóxico, 	fácil 
instalação, silencioso, 3,5 litn,s / hora de águia 
gelada, abertura automático do gorra/õo, alças cri, 	U. 
laterais. Termostato frontal com controle gradual s.r.ann,ue seis 	 ~Mas. 
de temperatura da 6gw gelada entre 	C e s 4C. Esmalift 5 	UM) 	RI 	20642 reis e nnqusnia 	lis 	,vs.p,óo 	trinta e dois 
Refrigeração por cvoupevsr. Beisa CøflSufl.o de eds cento s, 	 mis e flscnta 

energia 	EspetvScoçães 	técnicas 	Dsmensôrs CTTItO VOS 

aproxtnodo AsLxF (rim) 10o$xJ15rJ15 Peso 
liquido (kg) 12, Peso Bruto (kg)83.o.. Voltagem (}7 
220. Com  Lince quatro 'una (2 ano), no mínimo, 
a. garantia eantru &laos ou defeito. d.fabricaçdo. 
Certificada pelo INMhTRO. 

BATEDEIRA: 	doméstica, com dois batedores, 
quatro velocidades • pulsar. mínimo os «pela cento, cs.wu,wn:.s ,.:ecen,e 

2 altamente resistente com capacidade mlnimo de 3  BntaoIo f, UN!) «s 	552.83 ks 
heras, podendo ser .aado conto portátil ou com 
pedestal, sislemo gunifádl. zn'. 

P05180 DE U) t)OM&SflCO ' 	e b~ 
acendimento 	aurcwnóts.xs 	total, 	mesa 	ira 
sobeeposza. bwolt. cor bronco. alta dw-obíiidode, 
auio-li,npante tampa de LIdrO temperado sem .nsa'uoe, mmi, m'S 
~do,. com Grade firo no forno com 2 Es.notec 5 WV liS 	663,00 nn.,Ia e es. RI 	33i5.00 Irerlós e 

renjukçenj de atreita, pés alua. Visor total na 'tua qvara 'sai 

rro do forno, boMes r.mcv(tts. conasmo A. 
lizagás CL?. ,ço ZJTRQS. Coronha de 12 (doze) 
sei. F 

9/  
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,/#C.iJt PsjG4N ,  

j4q 
- 	PÂG'Jl'7 

1 

IKI 

PAPEL .il)&S1SV: fosco. grunlaIuTa, 7097959. diaenr.. 

' 

tamanho 	atam 	alta 	ad.rdnc,o. 	ideal 	'u 
CcnI FCT ES 	49.23 

—se-. 
te 	e fren Ri 	245.65 

e mb' 

imprimir na impressora: dejofo de dota a Mure ~101.1 
'ta. e.n.ertc, 

o. de impressora. 	t com soofolhas. outra, 	 t 

- 	 %aior Ç~1 do Late ti ES 	1017$99 

de.. mil, duzentos. .ementa «oito n'ais e natento «na'. centoa 

F11 
Lote 19- EXCL VSIW MM MW 

1  aif r'r fll.art. 

r' 

- 'VJ 

GIJItIIOTIWA 	DE PAPEI, 	coo, 	sintam 	de 
travamento 	corra até 'o folhas .44. fias. Com  
Marco cão 	Em 	Cntlmetro. 	Morcocã.s 	Nos duzsnio. • 	 qp(ntwnios e 
Tamanhos .4.4. 85, As. 86 E Az foco Coei Moio E 

2 	UNI) 	ES 	~86 
ninioe nave 	 trinta. naut 

R$ 	539,72 
Prense Que Ptekm Ser flv,.'odas, Foco Co., Duvo e 	e ogee*ia e 	 nau. .ete,,a e 

Lateral, 	Faca 	Com 	Cabo 	Em 	Abs, 	Pés duu'tetovas 

Hrnbornui,hadgn, Dimensões Do Poduto: 30cm X 
25i'?il 

PRAGMENTADORA 08 PArtis: p125 bXHJIAS. 
Cartões/CO, 	- 	 Descrição 	do 	produto: 
krag~.dorofimpone.lada ; folh. por unem 
parfkuIw de 	enm. sensor automõzu-o. knin. 
de 23 hrro. Caroc,erUs.cas tln,icas: Abertvro de 
inserção- 230 mm. Número mtnm"o de folhas. 25 

Mhas de 	759~ 	flpo de fragmentação: 
partindo. de 4 X 34 tom (Potra papel, CD. DVD e 
Cartão de Crédito). Nli'el de segurança. Velocidade 

mil qwnhenia. e iS, note 

2 de 	fragmentação: 	a 	menos 	por 	minuto. Menno 2 tINI) ES 	3 ,545,30 
quarenta eoiiu,, 

ES 	3.ov,60 
nai.niu miá e 

('apacuiade dc fragmentação média- 26 Xg/haea. 
. te,l000, 

Aclaramento: botão e ,.nr ó~. Rswnõo: 
manual no botão, Pvténcia máxima: 374 W. ?.lpel 
de ruído; 65 deci'béi,. Volume do Cesto 25 litros. 
So'nsor sepuranga p1 lixeira e cabeore. Dimensões 
upnw,nadus em mm: ,145z 230.r 465, flm'ipo de 
inc x dat.: 2no mu, e Cr: Preto. Co,, 72 meses 

(1 ano), no mlstúno. * ganotia contra udos ou 
defeitos defrbr*oçdo. 

6' 

- 	 Valor Global do Lotei : Ri 	343S.SS 
nt mil, eta'entos e trinta 'em, e (pinta cdoíe centavos 	— 

Bolo de Espiribol confeccionada com PCI 	 1 

	1 :00.98 

 

'em,e
osn.udo. diiimetro: 58.62. altura. jocm. peso: 	

'fl'aincr 1 tu 	 Ri 	1 	e oito 1 Ri 
1420450 g. câmara: buril, aonsrruçãa: costurada. 

,,iolo ,tip system re'moi4vel e lubrificado. 	 1 	 1 
1  mil e na. reais 

1.009,80 	e oite,,to 
i'en taLo: 

Boi., de Futebol Soeiity Oficial . confeccionada em 
PC. com  gomar Isento soldado,, dupla laminação, 
contendo em seu interior cãmoro «oh buril, com 68 

2 tina 
 

69 cm de cirru.t&r4ncia. pesando entre ao. 	
1 mali 	50 

450 91U~ miolo de àicone temovivei e 
tubrtficodo, ofendo 

1 	Assento., 	1 

UNI) 	liS 	
258.66 cinwseorn e gila 

reais e intente e 
..ls tentai as 

los. mil , 
2.933.00 FIoiflntw e 
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Rol,, de Handebol: bota de handebol, unjnn, ,n.,.'o.e 
;,adrilo 	oflcãoi 	.'itutns,ula. 	Peso: 	320 	/ 	:750 

PeMOIS iii (IND RI 	:774.26 
.ttentueqiuifl'i 

7 	3.742,60 ÇtidnnStedOã 
gn:.to,. Circunjer#ucio: 54 centlmelros, (4iom 'vau 	vinte e 

4'7p 	tu 
de lófri com miolo subsiitutiel, titio grip. Seis CVIUC1LOV 

Rede 	de 	voleibol- 	oficial 	da 	co&ecoção S ._. 
brasileira de L'oleâbo! (cbv): medindo 9,50x1,00'n; d,ae,ito, e qmnAe'Joee 

4 fios de polipropileno de &'mm; molha de taxi 0cm. Pangué ia VNV Ri 	259,93 
qtwntu 

RI 	2399.30 n,.ntø e note 
uct,tcmento em baus 200% algodão dublada; com 

rvo's e 'to,e,,Io. 
r*iis e flflÇUeflIO 

duas faixa de largura ym. 
i'VIhiI,Â, 

112? 

fluoe de futebol . soldo qtciul com base- em tubo 
em aço carbono e/ 3p01. cl requadro em tubo 

mil. qw, c e 

os -. Branca aptos. nas dimensões de 3m X 257!, 
¼2n9u# :0 ti7V RI 	3.930.00 IlatVCøitoi e Ri 	59~ w, 	tntnto. 

incluso um par de rede/lo 4snm. 
.quenla nos, 'vais 

- 	 valer Global do Lote 20: Ri 	ro.764.00 
setenta e nove ind. eetttvv,to e oitenta e qbarro riais e rtoenta centa&o. 

Valor Global da P'opo,eo: 	 1 Ri 740.905.90 

.eftanios e qwnnlo ,nd, noo.cntos e tirito reais e nouenta cenrouos 

Nesta oporrnidade, temos o declaro,, sob as penas da lei, que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que urdo executados 
conforme ex'iØncio ediealkia e wnnutual. e pie serão entregues no prazo de ia (dez) dias, a cantar da dato do recebimento do Ordem de 
Compra/Fornecimento, rio loca.l definido  pelo áegõo solicitante. 

,Vnta oportunidade, een~ a declarar, sob as penas da lei, que em nossos preços )d estão inclusas todos os tributos, encargos trabalhistas, 
preui'denciôrios,flscois e comerciais, taxas,fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre ofornecimento 
licitado, indusiue a margem de lucro. 

Declaração paro todos afins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e que suo Carta Proposta está em coqformidade com 
os esØnao.s do ,rzsrru,nento convocotórto (Sito!). 

MN 

Validade da Poposza, Carta Proposta não inferior a óo (sessenta) dias. 

06 de Dezembro de 20111. 

/ çJv 

MIN 
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Ç. Págin HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 2018.11 .20.1-SRP 

LOTE 20- EXCLUSIVO ME E EPP 



3 rig 

v: PÁGINA 

A 	Al ~~V 

CARTA PROPOSTA 

À, 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO PC 2011.11.20.1 - SRP 

Objeto: Seleçio da melhor prosposta para registro de preços visando faturas e eventuais contratações para Aquisição de Material 

Permanente, Material de consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos e Matertas, 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 - EXCLUSIVO ME E EPP 

(TEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANT VRUNFT VR. TOTAL 

BEBEDOURO 	GELÁGUA: 	Com 	7 	(sete) 	níveis de 

temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente, 
tipo Coluna, 02 torneiras frontal, bandeja de água 
removível, atóxico, fácil Instalação, silencioso. 	3,5 litros 

/ hora de água gelada, abertura automática do garrafo, 

alças laterais, Termostato frontal com controle gradual 

de temperatura da água gelada entre S'C e 15% ESMALTEC UND 5 R$ 	898.20 R$ 	4.491,00 

Refrigeração 	por 	compressor, 	Baixo 	consumo 	de 
energia. Especificações técnicas: Dimensões aproximada 

AxLxP (mm) 1005x325x315, 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 
defeitos de fabricação. Certificado pelo 1NMETRO. 

- BATEDEIRA: doméstica, com dois batedores, Quatro 
velocidades 	+ pulsar, 	mínimo 	01 	tigela 	altamente 

2 resistente com capacidade mínima de 3 litros, podendo MUNDIAL UNO 5 R$ 	324.00 li 	1.620,00 

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

FOGÃO DE USO DOMÉSTICO - 4 bocas, acendimento 
automático total, mesa inox sobreposta, 	bivolt, cor 

branco, 	alta durabilidade, 	auto-limpante, 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grade fixa no forno ESMALTEC UND 5 $ 	862,20 R$ 	4.311,00 

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

porta do forno, botões removíveis, consumo A, utiliza 

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

sJv 
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PAPEL ADESIVO: fosco, gramatura. 70g"195g, tamanho 

num 	alta 	aderência, 	Ideal 	para 	Imprimir 	em 
COLACRIL 	PC7 	5 	RS 	54,54 	R$ 	/) /( 

impressoras de jato de tinta a laser e outros tipos de 

impressora. Pct com 100 (olhas. - 	 ____ ________________________________ 
— VALOR TOTAL DO LOTE ia 	R$ 	9.765,25 

nov. mil, setecentos t sessenta 

*,cinco 

 reais e 

vinte e cinco centa. 

LOTE 19' EXCLUSIVO ME E [PP  

ITEM LSPECIFICAÇÁO MARCA 	tJNID OIJAfJ VR.UNIT 	vil. TOTAL 

GUILHOTINA DE PAPEL: 	com sistema de travamento, 

corta até 10 (olhas 	A4, Base Com Marcação Em 

Centímetro, Marcações Nos Tamanhos M, B5, AS, 86 E 
MENNO 	UNO 2 R$ 	345$0 	R$ 	691,20 

B7, faca Com Mola E Prensa Que Podem Ser Travadas, 

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

Emborrachados, Dimensões Do Produto: 30cm X 25cm. 

- FRAGMENTADORA 	DE 	p*plis: 	p115 	FOLHAS, 
Can5es/CDs . Descriçio do produto: Fragmentadora 
fragmentada 	12 	folhas 	por vez em partículas de 

4x34mm, 	senso, 	automático, 	lixeira 	de 	25 	lVos. 

Características técnicas: Abertura de inserçio: 230 mm, 

Número máximo de folhas: 15 folhas de 75g1m2. Tipo 

de fragmentação: partículas de 4 x 34 mm (Para papel, 

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

2 Velocidade de fragmentaçáo: 2 metros por minuto, ELGIN UND 2 R$ 	239,0 R$ 	478,80 

Capacidade 	de 	fragmentação 	média: 	26 	KgJhoia, 

Acionamento: bolo e sensor óptico, Reversio: manual 

no boião, Potkncla máxima: 374 W, Nível de ruído: 65 

dec.béis, Volume do cesto: 25 litros, Sensor segurança 

p/ kxera e cabeçote, Dimensões aproximadas em mm: 

345 x 230 x 465. Tempo de func.x desc.: 2x20 mkie Cor. 

Preto. Com  12 meses (1 ano), no mkiimo, de garantia 

contra vícios ou defeitos de fabflcaçlo. 

VALOR TOTAL DO LOTE 19 	1 n 	1.170,00 1  

mil cento e setenta rn4s 

fl 
/1 

- ji 

- 	PAQIHA a 
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LOTE 20- EXCLUSIVO ME E EPP  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QOANT VtUNIT VIL TOTAL 
Bola de espiribol - confeccionada com pvc, costur,Jdj, 

1 
diâmetro: 58'62. altura: 30cm. peso: 420-450 g. cámara: 

PENALif  UN6,, 
" 4 R$ 	1.508,40 

- 
butil, 	construção: 	costurad/, 	miolo: 	silp 	system 

rer,oyfrel e lub'ifkado 

150,84 

Bo4a de Futebol Sodety Ofidal ' confeccionada em PU, 

com gomos termo soldados, dupla laminação, contendo 
2 em seu inteno, câmara embutil, com 68cma69csnde PENALTY 	1 UND 50, R$ 	150,84 R$ 	7.542,00 

circunferência, pesando entre 420 e 450 gramas, mIolo 

I de silicone ren,ovwei e lubrificado. aferida. 

19 



- 

- 

1.4. de Handebol: bola de handeboi,unissez. padrio 

oficial, 	Matrlzada, 	Peso 	329 	/ 	3Sø7gramas 

Circunferência 	54 centlmetros,'Clmara de látex com 
/ 

PENALTY 

- 
UNO 10 / P5 	'.3 8$ 	1 508,40 1 

g 11° zbsti?L!tI 	arJ cor federaçJo brasileira W2 

voleibol 	(c): 	medo 	9,50x1,; 	fios 	de / 
- 

4 DoIPropleno de 2mn,: malha de 1~ acabamento MASTER UNO 10 8$ 	440,91 8$ 	4.409,10 1 
em lona 100% algodáo dublada; com duas faixas de 

Trave de futebol - salSo oficial com base, em tubo em 
/ aço carbono c/ 3 pol. t/ requadro em tubo/de 01 pol. iv ESPORTES UNO i0fR$  2.383,92 8$ 	23.839,20 1 

Branca aprox. nas dimensões de 3rr(x 2m, incluso um 

- parde rede 0o4.wn. .1  - 

,1 fl PlEc4\.\  

PÁGINA 

'1 

LOTE21. AMPLA PARTICIPAÇÀO" 	 -- - 
ITIM ESPECIFICAÇÃO MARCA LJNID QUAN VR.UNIT VIl. TOTAL 

Balde 6e blocos de montar com 104 peças pastcas WORLD BLOCKS 
UN 75 8$ 8$ 	4 48575 

coloridas material atóxico. KIOS  
59.81 

B.mbolé . aro de plástico pvc reforçado com 63 cm de 

2 

_1o. 

diâmetro para ginastica em movimento infantil. Kit com CEMAR KlT 38 
-- 

8$ 	75,60 85 	2 872.80 

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

3 diâmetro para ginastica em movimento adulto. KIt com 0000 KIT 38 85 	92.97 R$ 	3.532.86 

_10. 

Bloco de encaixa com no ininimo 150 peças plásticas 

4 coloridas em formato; esférico, curva, t, t duplo, luva e CARLU UN 75 85 	74.32 8$ 	5574,00 

emenda. Embalado embolsa plástica. 

Blocos lógicas. Composlçáo: 48 peças em madeira/MOf 

colorida. 	Tamanho das peças com 	base de 	7em. 
CARLU UN 75 8$ 	70,54 R$ 	5.290,50 

Acondicionado 	em 	caixa 	de 	madeira 	medindo 

6 
Cabo de guerra . Corda de sisal com aproximadamente 

NETSHOES UNO 30 85 	70,40 8$ 	2.112.00 
)j de diâmetro, com tom de comprImento. 

Carimbo 	alfabeto 	maiúscula 	com 	letras 	cursivas 

embalagem 26 carimbos com cabo anatõmico e com 
XALINGO 59,81 8$ 	4.485,75 

base de borracha em alto relevo. Acondicionado em 

estojo. Tamanho do caritibo: 3,0cm x 3.0cm. 

Carimbo, espuma com figura de animais marinhos 
XALINGO uD 75 R 5 	51 85 	3195.75 

embalagem com 6 pecas.  

Chocalho com figuras diversas brinquedo pedagógico 

Infantil, material: plástico e atóxico. Faixa Etária: a partir 

9 de 	3 	meses. 	Trabalha 	o 	Desenvolvimento BUBATOYS KIT 375 8$ 	48,35 85 	18 131,25 

Neuropsicomotoras 	criança 	na 	prime:ra 	,nfáncla. 

Produto certificado Pelo lnretro 

rÁS 



- Rs4Oglo educativo medindo 24ux240xbmm, acompanha - 

peças de encaixe para a conversio das 24 horas, com 

Possibilidade de manipulação. acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
UNO 12 R$ 	73.91 R$ 

de 	papelão 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 
886,92 

- 

Confeccionado 	em 	MD(. 	Produto 	certificado 	pelo 

Inn'tn  

Sequinda lógica vida produto contendo 16 peças em 

46 MOF, impressas em policromia, cada peça medindo CARIJ UNO 17 RS 	31.63 R$ 	537,71 

75x75x2,8111n1. Acondicionadas em caixa de madeira. 

Su4ncIa 	lógicas 	profissões 	produto 	contendo 	16 
CARLU U ND 17 AS 	31,63 R$ 	537,71 

- peçasemMDF.  

48 
Cones 	Marcador 	MuItl'funçlo 	Tráfego 

CEMAR UNO 12 RIS 	7,94 R$ 	95.28 
Segurança/Futebol/Baseball, Prática Agilidade, 23 cm. 

- 't'Oíi6L DO LOTE 22 	11$ 	74.387,03 
setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete 

- 	 reais e três centavos 

P*tQN 

- 	 PAC1 14A 	£ 
si 

: &Y 

UM MILXÃO, DUZENTOS (QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA (DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CEJAvOS 	
—T 

Prazo de entrega: Maxirno 10 dias a contar do recebimento da ordem de compra 
Validado: 60 (sessental dias 

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

referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes á execução do objeto desta licitaçio. 

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

em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital) 

-Jv 
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À Pregoeiro da 
Prrfeitura Municipal de Horizonte/CE 
Asado Municipal de Assistência Social 
Pregão Eletrónico n. o 2018.11.20.: - SRI' 
Abertura das Cartas Propostas: o7 de lksembro de 20:8 às ,ohoomin (Horário de Brasilia) 

Sessão de Disputa de Lances: 07 de lÀn-tiibra de 20:8 às nhoomãn (horário de Brasília) 

Objeto: Aquisição de .%laeerial Permanente, Material de Consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos e Materiais E.sporticos, destinados às oficinqs e 

atividades ~brados pelos Programas, Projetos e Serviços, desenvolvidos pelo findo Municipal de Assistência Social do Município de Horizontç(CE, 
(com amplo participação e cotas extluswas a ME e EPP). conforme especificações  contido. no Termo de Referência. / 

Proposta de Preço 

Lote 1 - EXCLUSIVO ME E EPP 

fl 

 

BEBEDOURO G8MGVA: Com 7 (sete) nivela de 
temperatura. ecologicamente correto, gás não 
poluente, 	tipo 	Coluna, 	oa 	torneiras frontal, 
bandeja 	de 	água 	rrniovh'el. 	atõxico. 	fácil 
instalação, silencioso, 3.5 tinos / hora de 6gw 
gelada, abenuru automático do yornl)o. oiças ntmii. 
laterais Terrnouato frontal com controle gradual setecentos e seis quinhentos, 
de terr.peranro da água gelada entre 	Ce a$t £amattec 5 (IND RI 	7o6.52 reais ranquenta R$ 	3.532.60 tnnraedols 
Refrigeração por cutnprvssor. Sauo consumo de • da centavos rems e sessenta 

energ:o 	&pec,fico<ln 	lkn.asj: 	Dimensões 
aprnnrnoda Azia? (mm) JcoSz3tSLlIS Prso  
liquido (kg) si. Peso Bruto (Ig)13.04 Voltagem (V) 

220. Com 	Inc. quatro meses (2 ano), no minimo, 
de goronIIa tanira vicias ou defeitos defobricuçdo. 
Certificado pela L's3lflRO. 

EDFJRA: 	dut.sts:ica, 	com 	dois 	batedores. 
tro velocidades • pulsar, mínimo os tigela 

IlimInfai, 

osntoec.nqanto ç.cecreço 

2 mente resistente tons capacidade ,n(nima des ilritania 5 UNI) 5$ 	152.83 
e dois nau e 
oitc..tueir4e RI 	764.1.5 

n,vnta e qtatru 
rcaiIrquinze 

s, podendo ser usado como portátil ou com 
sistema gira fácil. 290v. 

ceIItaLOJ 
 

I.'OCAO DE I,SV DOM&VI1C0 . 4 boca, 
ocendtm.nto ostomdflco towi, ,ytna ind 
sobreposto. b.tolt. cor branco, afta durabilidade, 

Ibo-h2mPau7tt rompa dendro temperado wn nsn,mse n'is miL 

3 fr.urador. com  Grud, flui no fárno com 2 Esniazec 	$ 	UNI) 	RI 663.00 	e. tP* RI 	3 jts,Oo 	trnentos 

	

de oln.ru, pia altas. Visor total ,w 	 1V5 	 qtanz. 'SOU 

lpona do forno, botões rrmo.tis, conswsw A. 
utiliza gás GLt', 50 LITROS. Garantia de ia (doze) 

rÁ 
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PAPEL ADPSP.D finco. rcmoSn. 209-1469. dwrntnre 
tamanho 	oco.,, 	alto 	aderindo. 	ieai 	POlO q.arvnro . nn. 

i.npnrnir em impressora., d.yc:o de tinta o laser, 
Colucni $ ItT RI 	4943 rtoistr'nt RI 

'viu eP.eflenio. 

Magrosupo, drunperwora Pet com t~ 
ci-.I._cto. 

CVW 	rtniois» 

- 

Ri 
 t 

ER EM 
lAICO '9 - tAt LiJJ flJ .fl 	t nrr 

GUILHOTINA 	DE PAPEL: 	cnn, 	sistema 	de 

1 1 

rraoamenta, corta até iO folhas Ai, lias. C'oiii 

Marçuç,io 	Ei,, 	Cciiimetro, 	Marcações 	Nos duzwio. e quínhe.uo,e 
lamonhos 44.85.45.86 £87. foco Com Moio E 

Afen. 	2 UNO Ri 	a95 
tflIO*fl0OV 

RI 	539. 7p 
•.tffoeiicoe  

Prenso Que Podem Ser,  Tpnvadas, Foco Com flouo nau e ofte,itoe rniüt irentae 
LateraL 	Faca 	Com 	Cabo 	Em 	Ah., 	P.'s iS Cinta tIOS doí, oe,iaçoa 

Embo nu bojos, Dimensãn Do Produto 3tXm X 
25(771 

bZ4GMEN7ADORA DE PAPÉIS pus tuuMs 
cortões/CO, 	- 	 Descriçdo 	do 	produzo 
Frogmentodora fragmentada :5 folhos por tvx em 

orffcujas de C34T7Ufl, Senhor automôticu. lixeiro 

de as Netos. Caructeristicas iécnicos: Aberium de 
inserção: flo mm. Número máximo de folhos is 
Whns 	de 	739/m2. 	flpo 	de fragmentação 

particolas de 4 X 34 mm (Paro papei. CD. Dvi). 
Corero de crédito.),.-UM de segurança. Velocidade 

 paith.,uost rrt ind. 

2 de 	frojmenIaçôa: 	s' 	'narras 	por 	minuto. Menno 2 UND Ri 	1445.30 
ÇuaiWlt.tectnOs  

r.ois e trinco RI 	3.09460 

Capacidade 	 26 Ky/haro. 
iflflnec 

Aeionamenio: botão e sensar óptico. Revendo: 
ci, ratos 

manual rio baldo, Poténcia máxima: 374  W. Mirei 
de ruído: 65 dacibéis. Volume do cesto: ze.ç litros. 
.Çensor segurança p1  lixeiro e cubeçole. Dimenstes 
aproximadas em mm: 345 x 230: 465. Tempo de 
SInC. x dnc.: zz20 mi,, e Cor: Preto. IS,n :2 meM 
ti ano). no mínimo, de 9artintio conera amo, ou 
d<fcikn defabtção. 

- 	 vaio, &iohol do Lote $9: Nt 	3.63035 

Si md, se.neneo. e trinta reais e trinta e dois centavos 	 - 

I sola de Espinhal . confec~onoda com, 
costurado, diâmetro: 0-U. Jixoi. 
420-450 9. câmara: bisei?, construção: costw 

jrnioio: siip systeni r.moutvei e lubrificado. 

flainer 	ia . 	 UNO / RI 	:00,911 noteni.ie oito 	R$ 
cine,. ai 

e noci rica 

s.00ç,So 	.o.tenra 

arrotos 

Bola de Fwebo? Soei enj Oficia? - confeccionada 
P1). com gomos termo soldados, dupla tamlnoçi 
contendo em seu interior oâmons esel banI. cnn 

2 
cm 069 e,,, de4,ruitft,'inna. pesando enrrr 42' 
50 pramai miolo 4, silkone remoaloel 

	

1 	dwsenlov . 	 1 

1  daqwn&eoito 1 Pew,all 	50 4 UNO R$ 258.66 	 RI  1 'a'ie øaiøenioe 1 
nZ. CtnIotwp 1 

J~ ntil. 

12.933,00 aatec,new e 
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Bola de Kondets,1: bola de handeb&, urnlnx. / rreseara e 
nt 

podno afinal. .'4afruada. 	Peso 	320 / 330 
p~r to IND RI 	374,26 

..tenlo e q..r'v 
R$ 	3742.60 

£e(fttfltøte 
ç.c'rntoe dais 

grumos. Ctrnsrerdnóa - $s crtt'netrw. Cd ,!Ioro reais evIfItte reais e sessenta 
de Idtex cam miolo substifuivei. t'?tro g',p  

Rede 	de 	soles boi 	tictI 	do 	confederoçdo / doi, mil. 
brasileiro de voleibol (cós): medindo 9,5mIcom. qia r.hcs roer 

4 O5 de p.[,~~pilrio de znim, naUta de sois 0cm. Pinput sa t'lb'D/ 8$ 	239,95 RI 	249Ç5Q notw'ita ? ISÔLV 

ocaba,nentn em lona 300% algodão dubiado; cons 
reais e flOVetlIo# 
situo reais e c?ftq se, tu 

d~ faats de lcryssrv 
/ cento i'oe 

Trave salão*ialmm base. em tubo 
-/ 

emaçocnrbonoc/poLc/rrquadroenstbode 
$ os pai 8ronco oprox. nas dimensõesde m e sf5. 50 UM) Pa,igui 8$ rR$  5 o,00 racentae e 59.500,00 

incluso um por de rede fio 

- 	 Valor Globo! do Lote 20: RI 	79.784,90 
setenta e nove mal, setecentos e oitenta e quatro recue e noventa centavo, 

Valor Global da &opoula: 	 RI 740.905.90 1 
setecentos e quarenta anui. novecentos e cinco rente e stoi.wuta cenlau.rn 

Nesta oportunidade, lemos o declarar, sob as penas do lei, que assumimos inteiro responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados 
conforme exigência edilalicia e contratual, e que serão entregues na prazo dar ia (des) dias, a contar da doto do recebimento da Ordem de 
Compra/Fornecimento, no local definido pelo órgão solicitante. 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da lei, que em nossos preços já estão inclusas todos as tributas. encargos trabalhistas, 
prevsdenciários,flscois e comerciais. taxo.s,freles, seejuros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre ojbrnecimento 
licitado, inclusive a margem de lucro. 

L)eclarnção para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de handitaçdo e que sua Cana Proposta está es', conformidade  com 
os exigências do instrumento wnvocotória (edital). 

Validade ,lo Proposta: Cana Proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias. 

06 de Dnetnbro de 2018. 

ffl 
MON 
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CARTA PROP(1. 	 1 
À, 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO t 2018.11.20.1 - SRP a 
Objeto: Seleção da melhor prosposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de Material 

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

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

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

LOTE 	EXCLUSIVO ME E EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA 1 UtllD QUANTI VR.UNIT VIL TOTAL 

BEBEDOURO 	GELÁGUA: 	Com 	7 	(sete) 	níveis de 

temperatura, ecoogicamnente correto, gás não poluente, 

tipo Coluna, 02 torneiras frontal, bandeja de água 

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

/ hora de água gelada, abertura automática do garrafh, 

alças laterais, Termostato frontal com controle gradual 

de temperatura da água gelada entre YC e 15'C, ESMALTEC UNO 5 P 	28.2J RS 	4 401.JC 

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 

defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

- BATEDEIRA: doméstica, com dois batedores, quatro 

velocidades 	pulsar, 	mínimo 	01 	tigela 	altamente 

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

ser usada como portátil ou com pedestal, sistema gira 

fácil, 220v.  

FOGÃO DE USO DOMÉSTICO - 4 bocas, acendimento 

automático tola, mesa inox sobreposta, bivolt, 	cor 

branco, 	alta durabilidade, 	auto-limpante, 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grade fixa no forno ESMALTEC UNO 5 R$ 	862 ? 2C RS 	4.311,00 

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

porta do forno, botões removíveis, consumo A, utiliza 

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

c 
e' 

1 



- Bola de Handebol: bola de handebol, unissex, padrão 

oficial. 	Matrizada. 	Peso 	320 	/ 	350 	gramas 
PENALTY LJND 10 P5 	:5084 R$ 	1.508,40 

Circunferência 	54 centímetros, Câmara de látex com 

- P2 	 ti.tl:hft1t confederaØo brasileira 7e 
voleibol 	(cbv): 	medindo 	9,50x1,00m; 	fios 	de 

4 polipropileno de lmm; milha de lOxlOcrn; acabamento MAST(R UNO 10 P5 	343,5 P5 	4.409,10 

em lona 100% algodâo dublada; com duas faixas de 

Trave de futebol 	saião oficial com base, em tubo em 
aço carbono c/ 3 pol, c/ requadro em tubo de 01 p01. 

ESPORTES UNO 10 P5 	2.383.9: P5 	23839,20 
Branca apros nas dirnensøe$ de 3m x 2m, incluso um 

par de rede fio 4mm. 
- VALOR  TOTAL DO LOTE 20 R$ 	38.807,10 

trinta e oito mil, oitocentos 	sete reais e Ou 
- 	centavos 

90 
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LOTE 21' AMPLA PARTIC~  
(SPIQFICAÇÂO 

	
MARCAIW, 1  iiiõ QUANT 	VR.UNIT 	. VR. TOTAL 

' 
Balde de Socos de montar com 104 peças plásticas WORLD IILOCkS 

75 	59.81 	R$ 	4.485,75 
- coloridas material al 4xicp. 	 KIOS 

UN 
- 

Bamboli . aro de plástico pvc reforçado com 63 cm de 

2 diâmetro pari ginastica em movimento infantil. Klt com CEMAR KIT 38 R$ 	75,60 R$ 	2.872.80 

Sambou 	aro de plástico pvc reforçado com 90 cm de 

3 diâmetro para glnastica em movimento adulto. Kit com 

— 10 . 

0000 KIT 33 P5 	92.97 R$ 	3.532.85 

Bloco de encaixe com no mínimo 1$0 peças plásticas 

coloridas em formato; esférico, curva, t, t duplo, linz e CARLU UN 75 P5 	74,32 R$ 	E E73 .X 

emitida. Embalado em bolsa plástica. 

Blocos lógicos. Composição: 43 peças em madeira/MDf 
colorida. 	Tamanho das peças com 	base 	de 	70'(t 

CARLU UN 75 P5 	70,54 R$ 	5.290.50 
Acondicionado 	em 	caixa 	de 	madeira 	medindo 
26x21x6crn.  

Cabo de guerra- Corda de sisal com aproximadamente 
NETSHOES UNO 30 RS 	70,40 P5 	2.112,C0 

a )Ç de diâmetro, com 10 mdc comprimento. 

Carimbo 	alfabeto 	maiúsculo 	com 	letras 	cursivas 
embalagem 26 carimbos com cabo anatómico e com 

KALINGO a 75 P5 	59.81 R$ 	4485 75 
base de borracha em alto relevo. Acondicionado em 

- estojo. Tamanho do carimbo: 3,0cm x 3,0cm. 

Carimbo, espuma com figura de animais marinhos 
XAIINGO 75 RS 	42,61 P5 	3,195,75 

embalagem com  6 peças  
UNO 

Chocalho com figuras diversas brinquedo Pedagógico 
infantil, material: plástico e atóxico, Faixa Etária: a partir 

9 de 	3 	meses. 	Trabalha 	o 	Desenvolvimento BUBATOYS KIT 375 P5 	48 35 P5 	18131.25 
Neuropsicornotoras 	criança 	na 	primei-a 	infância 

Produto certificado peio lnmetro. 

9 
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Conjunto composto de 0 Inove) cubos, alto relevo: 

letras 	e 	animais 	Material: 	*tóxico. 	macio 	para 

mordeduras, 	lavável. 	Co.: 	variada. 	Tamanho: 	cubo 
PICA PAU KIT 750 R$ 	28,06 AS 	21.045,00 

mínimo 	5,5x5,5x5,5 	cm. 	Faixa 	Etária: 	até 	3 	anos. 

Trabalha o Desenvolvimento Neuropsicomotoras criança 

na primeira ,nfáncia. Produto certificado pelo lnmetro. 

Consuutor júnior com 120 peças de madeira, blocos 

coloridos 	para 	montar 	e 	desmontar, 	brinquedo 

11 ecologicamente 	coreto. 	Tamanho: 	Comprimento: JUNGES UNO SI AS 	86.80 AS 	65.100100 

38cm. Profundidade:Gcm, Altura: 32cm, aprovado pelo 

- INMETRO.  

12 
Ceuøa de Pular. em PVC, com 10 m de comprimento. 

110110 UNO 30 AS 	45,86 R$ 	1.375,80 
com pegadores anatômicos, com rolamento interno. 

- Co~ Vulvusela fabricado em plástico, Dimensões 

13 :60 cm, COR: variadas, ruido de sirene ou de um OODO UNO 150 AS 	7,04 AS 	1,056,00 

- elefante 

Cruzadlnhas divertidos; com 01 Tabuleiro com 2 faces. 

14 75 Letras, 48 Pontos, 01 Saco de Pano, 01 Manual TAQUETA UNO 150 R$ 	83.79 AS 	12.568.50 

3 explicativo. Dimensões 375 x 270 x 50 mm. 

Cubo pedagógico infantil com guizo, material: espuma 

revestido de tecido em estampas e Ilustrações diversas, 

tamanho:12cm 	altura 	x 	32cm 	largura 	x 	12cm 
BRNK MOBIL UNO 150 AS 	15,12 AS 	2.168,00 

comprimento. Fala Etária: a partirdes meses. Trabalha 

o 	Desenvolvimento 	Neuropsicomotoras 	criança 	na 

primeira infáncla. Produto certificado pelo lnrnetro. 

- 

i6 
Dado pedagógico Infantil em EVA com números de Dia 

BANE MOBIL UNO 75 AS 	: 	 44 18, AS 	8.883.00 
06cm (VÃ tamanho 20x20 cm. Cor: variadas.  

Dominó de adição em MDF com 28 peças medindo 

17 peças de 7 x 3,5 cm, com temas variados, Produto com BRNK MOBIL UNO 75 AS 	21.42 AS 	1.606,50 

certlflcaçlodo INMETRO. 

Jogo da memória, tema a arca de Pdoé, confeccionado 

em madeira com 40 peças acondicionadas em caixa de 
MOBIL BANE UNO 75 AS 	22,68 AS 1.701,00 Ia 

madeira com selo do 1NMETRO. Medidas: SOxSOxB mm 

(cada),Materlal:MOF. 

Jogo da memória; motivo, frutas, confeccionado em 

madeira com 40 peças acondicionadas em cata de 
AS AS 19 

madeira cern selo do INMETRO. D,mensâes cm (AxlxP) 
ORNEMOBIL UNO 75 22.68 1.701.00 

12.5 x22,7 x 3,8cm.  

20 logo de baralho tio* uno ~posto porll4cartas. COPAG UNO 75 R$ 	26,28 R$ 	1.971,00 

Jogo de bingo confeccionado em EM-A. colorido, 196 

peças Composto por: 1 alfabeto completo de 5 cm de 

21 
altura. 10 cartolas de Jogo com letras sengrafadas com 

CARW UNO 75 AS 	92.23 AS 	6.917,25 
tinta vwfl'ca atôxica, medindo 23 x 20 cm; 160 letras 

menores de 4 cm de altura. Embalagem: Saco plástico 

cor" solapa colorida em papel couché. 

V0 
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jogo educativo conhecendo as profissões, com 72 peças 
em MDF formando 24 conjuntos, medidas aproximadas 

22 120 	mm 	x 	60mm 	por 	03mm 	de 	espessura, CARLU UNO 75 R$ 	56,45 AS 	4.233,75 

Acondicionados em uma caixa de madeira medindo 210 
mmx 178 mmx ICOmm. Com  certificado do INMETRO. 

Jogo pega vareta, plásticas, quantidade de varetas 31. 

23 Dimensões aproximadas da embalagem 	23 x 17 x 32 LIiLINGO UNO 75 AS 	22.77 AS 	1.707,75 

certificadg do NMETRO,  

Jogos da velha intanti de tabuleiro de madeira 23x x 

24 

- 

23 i 23cm, com 9 Peças Em EV.A com certificado do 

INM(TRO  

BRNKMOOIL UNO 7$ R5 	18.90 AS 	1.417.50 

Jogos de argola, contendo base de 58cm x 8 a,,, em 

25 made ra com OS pinos coloridos em madeira, e 05 CARIU UNO 7$ AS 	47,19 AS 	3.538,50 

violas olâstcas.  

26 
Jogos de dados, material pUstico contendo tabuleiro (xRA KIT A AS 	47,47 AS 	189,98 
Para os dados, contendo 50 dados.  

Jogos de dama grande, produto contendo tabuleiro 30x 

27 30 cm em madeira e 12 peças na cor branca e 12 peças XALINGO UNO 75 AS 	56,61 R$ 	4.245,75 

na cor preta. Com  certificado do INMEIRO. 

Jogos de dama médio, produto contendo tabuleiro no 

28 mínimo 20 x 20 cm em madeira e com 24 peças CARLU UNO 7$ AS 	37.96 as 	2.847,00 

1Mticas. Com  certificado do INMETRO.  

Jogos de dominó de osso grande contém 28 peças cm, 

29 tamanho aproximado: com estojo 17x 10 1 1 cm . WESTEM UNO 75 AS 	40,19 AS 	3.014,25 

pedras: 4,5 x 2 x 0,5 cm, Com certificado do INMETRO. 

Jogos de formar palavras, contendo 150 peças em MOI,  

30 embalado em caixa de madeira, Com certificado do 
1.115 UG 

UNO 7$ AS 	$8,04 RS 	6403.00 
BRINQUEDOS 

INMETRO, 
Jogos de pesada, contém 1 tabuleiro. 30 peixes 

31 

- 

cartonados, 2 varinhas com anzol de plástico e 1 regra. 

com 	certificado do INMETRO.  

GROW UNO 7$ AS 	54,68 AS 	4.101,00 

iogas de quebra cabeça diversos, com 150 peças para 

42 encaixar, nas dimensões aproximadas 30,5 x 45,3cm, 
CO.,, certificado do INMITRO.  

GROW UNO 18$ AS 	37,80 AS 	7.106,40 

iogas de quites cabeça silábico confeccionado em MOF 

composto 1$ peças, com 6 desenho quebra cabeça de 

15 x 12cm em Caixa de madeira medindo 18 x 15 x 4 	e 
CÂRLU UNO 375 AS 	45,49 R$ 	17.058,75 

pintados com 	fundo branco ultravwleta 	atóxico e 

serlgrafado em policromia 	ultravioleta 	atóxica com 

certificado do 1NMETRO. 

Jogos ,  de quebra cabeça zoológico com 36 peças em 
flUNGO UNO 15 52,54 AS 	788,10 

madeira com tamanho aproximado de 32 x 21 x 27,5. 

Kit familia sexuada; com 7 bonecos sendo 1 pai , 1 

rne. 	1 avó, 	1 avó. 1 menino. 1 menina, e 1 bebé. BRINQUEDO DA 
UNO 15 R5 	178,19 AS 	2.674,35 

Tamanho dos bonecos adultos 14 cm. crianças 11 cm e 

_bebásn,er,or 

VILA 

Mapa 	do 	Brasil 	de 	borracha 	[Vá. 	medindo 
-- 

36 
29x2x0,Scm com a dMslo regional e POINICa dos 

VIRTUALSAÚOC UNO 375 ' RS 	567000 
estados do Basl em forn,a de encaixe do tipo quebra - 

9c1104 
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Massa de modelar, macia, atóxica, que não manche as 

mios, 	não 	endureça 	e 	possa 	ser 	reaproveitada. 
FABER CASTELL a no R$ 	11,34 R$ 	1.701,00  

Composiçio: ceras, pigmentos e carga. Caixa de 9o g  com 

12 tons. Com  certificado do INMETRQ. 

Mordedor 	infantil 	na 	forn,a 	de 	carros diveetidos. 

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

Cor dos carros: variados, tamanho:12cm. Faixa Etária: a 
ff5 TOYS UNO R$ 38  

partir 	de 	6 	meses. 	Trabalha 	o 	Desenvolvimento 
375 R$ 	25,18 9.442,50 

'.4 Neuropsicomotoras 	criança 	na 	primeira 	infância. 

Produto certificado peio inmetro. 

- Quebra 	cabeça; pequeno, coni pinos, mot,vo, meios 

39 de transporte. MDF ' 7 peças - 300x220x5 mm (placa). 

Imb#laeem PVC ercQlhí# 

SIMQUE UND 75 R$ 	43.40 M 	3.255,00 

— Quebra Cabeça 	aby Faces), 	 0 contendo: minimo 4_________ 
 

peças, material: madeira, montando diversos look e 

conhecendo o corpo todo. Faixa Etária: a partir de 24 BRINCADEIRA DE 
RS 5566 R$ 	4 17450 

meses. Trabalha o Desenvolvimento Neuropsicomotoras CRIANÇA 
UND 75 

- 
criança na primeira infância 	Produto certificado pelo 

ISJUCT*fl  

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

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

41 o corpo todo. 	Faixa 	Etária: a partir de 24 	meses. TOYSTER UNO 75 R$ 	$0,4 R5 	3.780,00 

Trabalha 	o 	autocuidado 	das 	criançaS 	na 	primeira 

infância. Produto certificado pelo iNMETRO.  

- Quebra Cabeça coes Pinos, contendo: mínimo ID peças. 

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

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

1 Base de M.D.F.com fundo em baixo relevo medindo 
DISMAT 32.76 R$ 	2.457.00 42 

33,5 	x 	26,5 	cm. 	Embalagem: 	Película 	de 	P.V.C. 

encoibivel 	Trabalha 	o 	Oesenvolvknento 

Neuropslcofflotoras 	criança 	na 	primeira 	infância. 

Produto certificado pelo INM(TRO.  

Quebra Cabeça, contendo: mínimo 50 peças de encaixe, 

material: 	madeira 	MOE, 	Dimensões 	aprox. 	da 

43 embalagem - AxUP (cm): 2x26x34 cm 	. Trabalha o DISMAT a 75 R$ 	55.13 R$ 	7.134,75 

DeservoMmento 	Neuropsicomotoras 	criança 	na 

pnrneira infância. Produto certificado pelo lnmetro. 

Quebra Cabeça, contendo: mínimo 9 peças de encaixe, 

material: 	madeira, 	Medindo 	35x27x03 	Cm. 

Confeccionado Em Madeira Mdl Acondicionado Em 

44 Embalagem 	Plástica. 	Peso: 0,600 Grs. 	Medidas 	Da DISMAT CX 75 R5 	40,32 R$ 	3.024,00 
• 	

'.'. 
Embalagem: Volume ' 35x28x3 / 6000 	0.490 Grs. 

Neurops*oe'otOns 	criança 	na 	primeira 	infância. 

Produto certificado pelo inmetro, 

%ft 

í 
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- Ri4õØo educattvo medindo 240x240,t.nm. acompanha 
peças de encaixe para a convenlo das 24 horas, com 
possibilidade de marúpu~ acondoonado em caixa BRINQUEDOS 

UNO 38 P5 	739 as de 	papeilo 	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 CARW .JN(J 53 l5 	31,63 R$ 	1.676,39 

75x75x2,5mm. Acondicionadas em caixa de madeira. 

Sequência lógicas profissões produto contendo 16 
47 CARLU  31,63 1  as 	1.676,39 
- pecas em MOF.  

Cones 	Marcador 	Multl.funçlo 	- 	 Tráfego 
CEMAR UNO 3$ '94 R$ 	301,72 

Segurança/FutebollBascball, Prática Agilidade. 23 cm. INIM 
- 'iEbflõ!Xt 00 LoTE 21 

duzentos e oitenta e dois mii, q  

reais e cinquenta e dois centavos 

0w., 

LOTE 22 - COTA EXCLUSIVO ME E EPP  

ESPECIFICAÇÃO MARCA 1 UNID QfJ VR.UN(T .VIL. TOTAL 

1 
Balde de blocos de montar com 104 peças plásticas WORLD BLOCKS 

UN 25 AS 	59.81 11$ 	1.495,25 
coloridas material atóxico. KIOS - 

- Bambolê -aro de plástico pvc reforçado com 63 cm de 

2 

_1O 

diâmetro para ginastica em movimento infantil. Kit com CEMAR KIT 12 P4 	75.60 AS 	907.20 

Bamboil . aro de plástico pvc reforçado com 90 cm de 
-- 

3 

_10 
d,àmotro para ginastica em movimento adulto. Kit com 0000 KIT 12 P4 	92,97 AS 	1.115,64 

Bloco de encaixe com no mínimo 150 peças plásticas 

4 colo"das em formato: esférico, curva, t, t duplo, luva e CARLU UN 25 k5 	74.32 R$ 	1.858.00 

emenda. Embalado em bolsa plástica. 

- Siocos ld.Jcos. Cornposiçk: 48 peças em madeira/MOr 

colorida. 	Tamanho 	das 	peças com 	base 	de 	7m. 
CARLU UN 25 P5 	70,54 AS 	1.763,50 

Acondicionado 	em 	caixa 	de 	madeira 	medindo 

6 
Cabo de guerra . Corda de sisal com aproximadamente 

NETSHOES UND 10 AS 	70,40 AS 	704,00 
$ de diâmetro, com 10 mdc comprimento. 

Carimbo 	alfabeto 	maiúsculo 	com 	letras 	cursivas 

embalagem 26 carimbos com cabo anatómico e com 
XALINGC cc zs AS 	59.81 AS 	1.495,25 

base de borracha em alto relevo. Acondicionado em 

estojo. Tamanho do carimbo: 3.0cm x 3.0cm 

- 

8 
Carimbo, espuma com figura de animais marinhos 

XAJNGO UNO 25 AS 	42.61 AS 	1.065,25 
emba atem com 6 pecas  

O.ocalho com figuras diversas brinquedo pedagógico 

Infantil, material: plástico e atóxico. Faixa Etána: a pariu 

9 de 	3 	meses. 	Trabalha 	o 	Desenvolvimento BUBA TOYS KIT 125 AS 	48,3" AS 	6043,15 

Neuropsicomotoras 	criança 	na 	primeira 	infInda. 

Produto certificado pelo Inmetro. 



- R•IõIto educativo medindo 741)x240x6rn1111, acompanha 

peças de encaixe para a conversão das 24 horas, com 

possibilidade de manipulação, acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
UNO 12 As 	73.9: AS 	88692 

de 	papelão 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 

Conieccionado 	em 	MDÇ. 	Produto 	ce,ti¼ado 	pelo 

Sequinda idqica vida produto contendo 16 peças em 

46 MDF. impressas em policromia, cada peça medindo CARLU UND 17 0$ 	3163 AS 	537,71 

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

Sequência Ilógicas; 	profissões 	produto contendo 	16 
R1u UND 17 P5 	3:63 AS 	5377: 

oeçasemMbf.  

Coo., 	Marcador 	Muiti-fuaçio 	. 	Tráfego 
48 CEMAR UND 17 $ 	7 94 R$ 	95,28 

Segurança/Futebol/Basebali, Prática Agilidade. 23 cm. - WtOR TOTAL DO LOTE 22 	R$ 	74.3371 03 
setenta e quatro mil, trezentos e oitenta' sete 

reais e três certavos  

1! 

E9tci 
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UM M1LHÀO. DUZENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA (DOIS REAIS (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 

referente 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 convocatório (edital) 

;Jj 
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À , 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de I4ortzonte/C•. 
PREGÃO ELETRÔNICO N 2013.11.20.1 - SRP 

Objeto: Seleçio da melhor prosposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações pira Aqulsiçio de Material 

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

pelos Programas, Projetos e Serviços, desenvolvidos peio fundo Municipal de Assistência Social do Municiplo de Horizonte-CE. (com 

ampla participação e cotas exclusivas à Mie EPP), conforme especificações contidas no Termo de Ref.r*nc,a. 

In- 
UUI000RO GILÂGUA: 	Coe, 	7 (sete) níveis de 

temperatura.ecologicamente correto. gás não poluente 7 tipo Coluna, 02 torneiras frontal, bandeja de água 

removível, atóxico, fácil instalação, silencioso, 	3.5 litros 

/ hora de água gelada, abertura automática do garrafão, 

1 

alças laterais, Termostato frontal com controle gradual 

de temperatura da água gelada entre St e 	15'C, ESMALTEC UNO 5 R$ 	898,20 R$ 	4.491,00 

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. Coo, vinte quatro 

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

defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

BATEDEIRA, doméstica, com dois batedores, quatro 

velocidades 	• 	pulsar, 	mínimo 	01 	tigela 	altamente 

2 resistente com capacIdade minma de 3 litros, podendo MUNDIAL UNO 5 R$ 	324.00 R$ 	1.620,00 

ser usada como portátil ou com pedestal, sistema lira 

fàc.l. 220v. 

FOGÃO DE USO DOMÉSTICO - 4 bocas, acendimento 

automático 	total, mesa inox sobreposta, bivolt, 	cor 

branco, 	alta 	durabilidade, 	auto.limpante, 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grade fixa no forno ESMALTEC UNO 5 R$ 	862.20 R$ 	4.311,00 

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

porta do forno, botões removiveis, consumo A. utiliza 

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

3 

as 

ri 



- Relógio educativo medindo 240x240xbmm, acompanha 

Peças de encaixe para a conversão das 24 horas, com 

possiblidade de manipulação, acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
UND 38 R$ 	73,92 R$ 	2.808.58 

de 	papelio 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 

Confeccionado 	em 	MDF. 	Produto 	certificado 	pelo 

Sequência lógica vida produto contendo *6 peças em 

46 MDF. Impressas em policromia, cada peça medindo CARLU UND 53 RS 	3163 R$ 	1.676,39 

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

Sequência lógicas profissões produto contendo 	16 
"  •"" CARLU UNO 53 R$ 	31,63 RS 	1676.39 - oecasemMOf. - 

Cones 	Marcador 	Multi-funçio 	- 	Tráfego 
48  CEMAR UNO 3$ R5 	.t4 S$ 	301,72 

Segurança/Futeboi/BasebaII, Prática Agilidade, 23 cm. -  

VALOR TOTAL 	LOTE 21 P$ 	2$2.501,52 

Ma 

duzentos e oitenta* dois mil, quinhentos e um 

reais e cinquenta e dois centavos 

OTALMILUSIVO (EPP  
MARCA 	UNID QVANT 	VR.UN1T 	VR. TOTAL 

1 
Salde de blocos de montar com 104 peças pLasticds WORLD BLOCKS 	

UN 	25 	AS 	59.81 	R$ 	1.495,25 
coloridas material atóxico. KiDS  
sem bolê 	aro de plástico pvc reforçado com 63cm de 

2 
_10, 

diâmetro para 8inastica em movimento Infantil. Kil com CEMAR KIT *2 
-- 

AS 	75,60 AS 	907.20 

Sambolá . aro de plástico pvc reforçado com 90 cm de 

3 dimetro para ginastica em movimento adulto. Kit com 0000 Xii 12 AS 	92,97 R$ 	111564 

!io  
Bloco de encaixe com no mínimo 150 peças plásticas 

4 coloridas em formato; esférico, curva, t, t duplo, luva e CARLU UN 25 P5 	74,37 R$ 	1.858,OD  

emenda. Embalado em bolsa plástica. - Siocos lógicos. Composiçio: 48 peças em madeira/M151` - 
colorida. 	Tamanho 	das 	peças com 	base 	de 	7m. 

Lu UN 25 OS 	70,54 R$ 	1.763,50 
...s Acondicionado 	em 	caixa 	de 	madeira 	medindo 

Cabo de guerra - Corda de sisal com aproximadamente 
NETSIIOES UNO 10 R$ 	70,41  AS 	704,00 6 

de diâmetro, com 10 	de comprimento. 

Carimbo 	alfabeto 	maiúsculo 	com 	letras 	cursivas 

embalagem 26 carimbos com cabo anatômico e com 
XALNGO CX 25 5 	59,81 RS 	1.495,25 

base de borracha em alto relevo. Acondicionado em 

estojo Tamanho do carimbo: 3,0cm x 3,Qcm 

Carimbo, espuma com figura de animais marinhos 
XANGO :$ 	4261 AS - embaLalem cor, 6 pecas.  

1.065,25 

chocalho com figuras diversas brinquedo pedagógico 

Infantil, material : plástico e at6xico. Faixa Etária: a partir 

9 de 	3 	meses. 	Trabalha 	o 	Desenvolvimento BUBA TOYS KIT 125 AS 	48.35 AS 	6.043,75 

Neuropsicomoloras 	criança 	na 	primeira 	infância. 

Produto certificado pelo lnmetro. 



Coajufito composto di 9 (nave) a*o,, alto relevo: 

letras 	e 	animais 	Material: 	at6xlco. 	macio 	para 

mordeduras. 	lavável. 	Cor: 	variada, 	Tamanho. 	Cubo 
10 PICA PAU KIT 250 P5 	78,06 R$ 	7.015,00 

ministre, 	5,5x5,5x5,5 	cm. 	Faixa 	Etária: 	até 	3 	anos. 

Trabalha o DesenvoMrnento Neuropslcomotoras criança 

na primeira infáricia. Produto certificado pelo lnmitro. 

Construtor JúnIor com 120 peças de madeira, blocos 

coloridos 	para 	montar 	e 	desmontar, 	brinquedo 

11 ecologicamente 	correto. 	Tamanho: 	Comprimento: JUNGES UNO 25 RS 	8680 R$ 	2.170,00 

- 

38cm. Profundidade:Scm, Altura: 32cm. aprovado pelo 

'NMrTRO  

Cordadi Pular - em PVC. com  10 m de comprimento. 
12 VOLtO UNO 10 RS 	45,86 RS 	458.60 

• com pegadores anatômicos, com rolamento Interno. 

Cometia Vulvusela fabricado em plástico. Dimensões 

13 

- 

:60 cm. COR: variadas, ruido de sirene ou de um 

elefante,  

D000 UNO 50 P5 	7.04 R$ 	352.00 

Ctuaadlnhas divertidos; com 01 Tabuleiro com 2 faces, 

14 75 Letras, 48 Pontos, oi Saco de Pano, 01 Manual rAQUETA IJND 50 lis 	83.79 R$ 	4.189,50 

explicativo. Dimensões 375 x 270 x 50 mm. 

Cubo pedagógico infantil com guizo, material: espuma 

revesl:do de tecido em estampas e ilustrações diversas, 

tamanho.11cm 	altura 	x 	12cm 	largura 	x 	12em 
BRNK MOBIL UNO 50 P5 	15.11 R$ 	756,00 

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

• o 	Desenvolvimento 	Neuropsicomotoras 	criança 	na 

primeira infância. Produto certificado pelo lnmetro. 

Dado pedagógIco Infantil em EVA com números de 01 a 
BRNK MOBIL UNO 25 5 	118.44 R$ 	2.961.00 

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

 

Dominó de adiçio em MDF com 2* peças medindo 

17 peças de? t 3,5 cm. com ternas variados. Produto com BRNK MOBIL UND 25 AS 	2 1 .42 P5 	535.50 

- cerirficaclo do INMETPO.  

Jogo da memória, tema a ara de Noé, confeccionado 

em madeira com 40 peças acondicionadas em caixa de 
18 BRNK MOBIL UNO 25 PS 	22.68 P5 	567,00 

madeira com selo do INMETRO. Medidas: 50x50x3 mm 

(cada),Materlal : MDF. 

Jogo da memória; motivo, frutas, confeccionado em 

19 
 madeira com 40 peças acondicionadas em caixa de 

DRNK MOBIL UNO 25 S5 	22,68 AS 	567,00 

- 

madeira com selo do INMETRO. Dimensões cm (AxL,P) 

125x227x38cm 
20 jogo de baralho tipo uno composto por 114 cartas. COPAG UNO 25 P5 	2628 P5 	657,00 

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

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

altura, 10 canelas de jogo com letras sengrafadas com 
21 CARLU UND 25 RS 	92.73 P5 	2.305,75 

tinta vinLca atóxica, medindo 23 x 20 cm; 160 letras 

menores de 4 a" de altura. Embalagem: Saco plástico 

com solapa colorida em papel couch. 

PUN\  
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Jogo educativo conhecendo as profissões, com 72 peças 

em MOf formando 24 conjuntos, medidas aproximadas 

22 120 	mm 	x 	60rnm 	por 	03mm 	de 	espessura, CARLU UNO 25 R$ 	56,45 AS 	1.411,25 

Acondoonados em urna caixa de madeira medindo 210 

mm x 178 mmx iOOmm. Com  certificado do INME'TRO. 

Jogo pega vareta, plásticas, quantidade de varetas 31, 

23 Dimensões aproximadas da embalagem 	23 x 17 x 32 )(AL1NGO UNO 25 AS 	22.77 AS 	569,25 

cm corp certificado do INMETRO.  
Jogos da v.lha Infantil de tabuleiro de madeira 23* 

24 23 x 23cm. com  9 Peças Em EVA. com  certificado do 

INMETRO.  

8RNK MOBIL UNO 25 AS 	18,90 R$ 	472.50 

Jogos de argola, contendo base de 58cm x 8 cm, em 

25 madeira com 05 pinos coloridos em madeira, e 05 

artolas olasticas-  

CARLU UNO 25 A5 	47,18 R$ 	1,179.50 

Jogos de dados, material plástico contendo tabuleiro 
E)c'.A KIT AS 	47,47 AS 	47.47 1 

- para os dados, contendo 50 dados.  

Jogos de dama grande, produto contendo tabuleiro 30* 

27 30 cm em madeira e 12 peças na cor branca e 	1 peças XAI1NGO UNO 2$ AS 	56,61 AS 	1,415,25 

na cor preta. Com  certificado do INMETRO. 

Jogos de dama médio, produto contendo tabuleiro no 

28 minlmo 20 x 20 cm em madeira e com 24 peças CARLU UNO 25 R$ 	37,96 R$ 	949,00 

- ')Iásticas, Com certificado dc, INMETRO.  

Jogos de domin6 de osso grande contém 28 peças cm. 

29 tamanho aproximado: com estojo 17* 10 x 1 cm . WESTEM UNO 25 AS 	40,19 AS 	1,004,75 

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

Jogos deformar palavras, contendo 150 peças em MOF. 

30 embalado em Caixa de modera. Com  certificado do 
1616 

UNO 2$ S5 	88,04 *5 	2.202,00 
BRINQUEDOS 

- INMETRO  
Jogos de pescaria, contém 	1 tabuleiro, 	30 peixes 

31 

- 

cartoriados, 7 varinhas com anzol de plástico e 1 regra, 

com certificado doINMETRC.  

GROW UNO 25 AS 	54,68 AS 	1.367,00 

Jogos de quebra cabeça diversos, com 150 peças para 

32 encaixar, nas dimensões aproximadas 30,5 x 45,3cm, GROW UNO 62 AS 	37,80 AS 	2.343,60 

com certificado do INMETRO,  

Jogos de quebra cabeça silábico confeccionado em MOF 

composto 18 peças, com 6 desenho Quebra cabeça de 

15*12cm em Caixa de madeira medindo 18*15*4cm 
CARLU UNO 125 AS 	45,49 AS 	5.688,25 

pintados 	com 	fundo 	branco 	ultravioleta 	atóxico 	e 

serigrafado 	em 	policromia 	ultravioleta 	atóxica 	com 

certificado do INM(TRO. 

JOfli de quebra cabeça, zoológico com 36 PtÇ15 em 
XAUNGO 5 R5 R$ 	262,70 

madeira com tamanho aproximado de 32 x 21 x 27.5. 
UNO 52,5' 

- kit fa.MIa semiada; com 7 bonecos sendo 1 pai. 

mãe, a avó. 1 avó. 1 menino . 1 menina, e 1 bebé. BRINQUEDO DA 
UNO 5 AS 	17B,79 AS 	891,45 

- 

Tamanho dos boneco, adultos 14 cm. crianças 11 cm e 

bebés nnor 

VILA 

do  Mapa 	Brasil 	de 	borracha 	EVA, 	medindo 

36 
29*21*0,5cm 	com a dxvisáo regional 	e Polític, dos 

VIRTUALSAÚOE UNO 125 AS 	1 1,,12 AS 	1,890,00 
estados do Brasil em forma de encaixe do tipo quebra - 

23 

%JV 
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Mana de modelar, macia, atóxica, que .40 manche as 

mios, 	não 	endureça 	e 	possa 	ser 	reapqoveitada. 
FABERCASTEIL CC 50 P5 	11,3' R$ 	567,00 

Composição: ceras. pigmentos e carga. Çixa de 901 com 

12 core,. Com certificado do INMETRO. 

Mordedor 	Infantil 	na 	forma de 	carros divertidos. 

Material: atõxico,vinii, macio para mordeduras, lavável. 

Co' dos carros: variados, tamanho:12cm. Faixa Etária: a 
VES TOYS UNO 125 $ 	25,18 P5 	3.147,50 38 

partir 	de 	6 	meses. 	Trabalha 	o 	Desenvolvimento 

Neuropsicomotoras 	criança 	na 	primeira 	Infinda. 

Produto certificado pelo Inrnetro. 

Quebra - cabeça; pequeno, com pinos, motivo; meios - 
39 de transporte. MOF .7 peças . 300x220x6 mm (placa), SIMQUE UNO 25 R5 	43.40 P5 	1.085,00 

- jMçm' PyC 	nçg4hiyl.  
Q
mb
uebra caÉ)eça Ilaby Faces), contendo: munimo 40 

peças, material: madeira, montando &versos look e 

conhecendo o corpo todo. Faixa Etária: a parir de 24 BRINCADEIRA DE 
25 P5 	55.66 P5 	1.391,50 

mesas Trabaiha o Desenvolvimento Neuropslcomotoras CRIANÇA 
UNO 

- 
criança na primeira infinda. Produto certificado pelo 

uIuP,AFflÕ  

Quebra Cabeça (da cabeça ao pé), contendo: minimo 

09 peças grandes, material: dupla lace, da cabeça ao pé 

41 o corpo todo. 	Faixa Etária: a partir de 24 meses, TOYSTER UNO 25 P5 	50.40 P5 	1.260,00 

Trabalha 	o 	autocuidado 	das 	crianças 	na 	primeira 

infinda. Produto certificado pelo INMETRO. 

- Quebra Cabeça com Pinos, contendo: minimo 10 peças, 

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

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

1 Base de M.Ø.F.com fundo em baixo relevo medlfldo 
DISMAT 1113 R$ 42 

33,5 	a 	26.5 	cm. 	Embalagem: 	Película 	de 	P.M.C. 
C( 25 32,76 819.00 

encot*vel. 	Trabalha 	o 	Desenvolvimento 

Neuropslcornotoras 	criança 	na 	primeira 	Infinda. 

Produto certificado pelo iNMETRO. 

Quebra Cabeça, contendo: mínimo 50 peças de encaixe, 

material: 	madeira 	MDF, 	Dimensões 	aproa. 	da 

43 embalagem ' AxLxP 4cm): 2x26x34 cm 	. Trabalha o OISMAT CX 25 P5 	95.13 P5 	2.378,25 

Desenvolvimento 	Neuropsicomotoras 	criança 	na 

primeira Infinda. Produto certificado pelo lnmetro. 

Quebra Cabeça, contendo: mínimo 9 peças de encaixe. 

material; 	madeira. 	Medindo 	35x27x03 	Cm. 

Confeccionado En, Madeira Mdf Acondicionado Em 

44 Embalagem 	Plástica. 	Peso: 	0,600 Grs. 	Medidas 	Da DISMAT CX 25 S5 	40,32 P5 	1.008,00 

Embalagem: Volume 	35x28x3 / 6000 • 0.490 Grs. 

Neuropsgomotons 	criança 	na 	primeira 	infincia. 

Produto certificado pelo lnrnetro. 

1' 



- Relógio educativo medindo Z40x2JOxbmm, acompanha 

peças de encaixe para a conversáo das 24 horas, com 

Possibilidade de n'anipu~ acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
UND 12 R$ 

de 	papeilo 	Produto 	de 	qualidade 	compovada. DIVERTIDOS 
RS 	73.91 886,92 

Confeccionado em 	MDÇ. 	Produto certiticado 	pelo 

Sequ&nda lógica vida produto contendo 16 peças em 

46 MDÇ, impressas em policromia, cada peça medindo CARIU UND 17 R$ 	31,63 R$ 	537.71 

j 75x75x2,Smm. Acondicionadas em caixa de madeira. 

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

oeças em MOF. 

Cone 	Marcador 	Muiti-funçio 	. 	 Tráfego 
CÉMAR UND 12 R$ 	7.94 R$ ia 

Segurança/FutebolfBaseball. Prática Agilidade, 23 cm. 

- 'ibQtToTL.. Wtwnr9 	 387,03 
setenta o quatro mil, trezentos o oitenta e sete 

reais' trai centavos 

wJ 

nei 

'Ue4" 

Z&1G_, 

tofr 

IUM MILHÃO, DUZENTOS E QUINZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA (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 Incluldas as despesas Incidentes sobre o fornecimento 

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

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

em conformidade com as exigências do instrumento convocatórlo (editail 
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