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PREflIT1'RA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
Pregi. Eletrônico N' 201905U9.1 . PE 

Secretária Municipal de Coletar., Esporte, l..ur e Juventude, 

Dili. horário da I)Iapial.: 24 de Milo de 2OI.à,09:OOh,a 

Objeto: Aqulilçio de Material flporii.o. Unulormn. Material Grâf1c,, Material de Consumo e (ouliralaçio ilt Serviço, Especlatlndoa na Área 
Fiporilva de Inlerene do Secretaria de (ralhara. Itapofle, I.atr e Juventude do %luaklplo de llorI:orite/Ct. aIvasés do ('onveatio cnn o Ministério do 

F.aporee, conforme espeelllcaç6u contida, no Termo de Referenria, 

PROPOSTA DE PREÇO 

ftSd  v~ vimeirie l 	VaiaeT.S tT.esl 

itoL. .lc (srtkI . 	 anp, a'r.c.S oEcj.í nfcc<ranal. .i' 	, - , 1 , 	 - -  
p.'se(i pJWeflcDc'keEt.S ti. 'Ccnc Peso 4:0 	450. nt,L-  1aJ 	P} NÀLT,' 3' RI ') 1V, 	5' 	E 

tenta: 'ctt 

iaaoihtl e hFr.t1C. - - 
- -* 

'.Me tr 
- 

- 

Oofl. 	1 .e 	in .th'aM Rawm-d. ooa. Eç.cik.oA.s 
tfl da Peso Bomba 4SoI. de btx 1kg I)aN Anis. rrnque'sscnon mil e ,eiwiae 

2 	M.S na.n.-oreurefbànai.oe, do P?orAbaa) 21€.. tE,..c 	Pt'A:n Ii RI 59.90 	RI 	1 O?64C erilsenrtliia wi nasal 

Pc. A4wtumsào O; CiCasci uWeOI.0 

Rede de 	M.I ik inai.pe oflcial Ço.ib. or.c.ds e roecd.je 
tiovemile lÕalicm.4eai.en7narros ?.SSmCs1$OnA i OmP..niflu.eda 

c 	br &a, ix 	anca. rnipovØa oIspross,lenu c~ peuRiçia. IA. 
rir 	PA1QL'E 9 RI iio1 . 100 ,00 Ri 	gsoa.yj mileeemrna,s 

oovnenh,s riais 

Cama.. pari idendf.cnçk. da equipe, raminho O. londu " r" 
—  

quinhealsa. 

£ III 	PARDEX II RI 1 VI) Ri 	saco lua, .  sessou 
olleiila 	cosi 

- . _-.---ta,OgALtPr..sPal)flflrA 	 - 	 - 	 ---T —u ii — 

Validade da Proposta: 40 (Kisebha) dias 

Prazo de Loire1.: ( unforrar Edital e seus doidos aneis.', 

Declararmos de iur nos prr ço, ofcnado, estio incluída, I,,da, a, dcspcaas Incidentes obeso fornecimento referente a Iribules,. encargos aociah o demais 
ônus atinentes â r.ecuaçio do serviço objeto tirita licilaçio. 

l)eelaramrn, para iodo, na lias de direito. que cumprimos plennar.enlr oi requialtos de babililaçio e que nossa cair, proposta está cm conformidade corri 

a, esiginicas elas instrumento convocatória (edital). 

VortalexalCe - 24 de Maio de 2019 

1 
 ~lí~ 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.05.09.1-PE 

Objeto: Aquisição de Material Esportivo, Uniformes, Material Gráfico, Material de Consumo e Contratação de 
Especializados na Arca Esportiva de interesse da Secretaria de Cultura, Esporte. Lazer e Juventude do Munlc 

Horizonte/CE, através do Convento com o Ministério do Esporte, conforme especificações contidas no Termo de 

PLANILHA DE PREÇOS 
3.1 - Material Esportivo, Uniformes, e Material de Consumo: 

Bola de futebol de campo tamanho oficial, confeccionada fl em micro power. 8 gomos circunferência: 68' 70em e Peso 
cento e oitenta 

UNIft 	36 	RI 28000 RS 6.480.00 
410-450g. miolo removivel e lubrificado. MARCA KAGIMA 

reais 

Bomba dupla ação com válvula Reversivel, com as 
Especificações Técnicas do Produto Bomba de Rola de 

2 biliar Big Double Action; Material: Plástico resistente; UNID. 18 P5 60.00 	sessenta reais RI 2.080.00 
Dimensões do Produto (Altura): 21 cm; Peso Aproximado: 

00 & MARCA: PENA LTY 

Rede de futebol de campo oficial (malha trançada e torcida 

3 
de 1 6xl6cm, dimensões aprox. 7.55m C 2,50m A x 2m F. 

PAR 9 RI 300,00 	trezentos reais RI 2.700.00 
em fio seda 6mnm cor branca, composição polipropileno 

com proteção UV. MARCA - MATRIX 

4 
Camisas para identificação da equipe, tamanho O, tecido Dry nt. 

UNID. li 
vinte e cinco 

RI 25.00 RI 275.00 
MARCA: EIANG 80? SPORT reais 

'IaOItaÍ•J VAlI RI 10.535.00 

fl 	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 10.535,00 (Dez mil quinhentos e trinta e cinco reais) 

Prazo de Entrega/Execução (conforme estabelecido em edital) 

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS 

Nos preços ofertados estão Inclusos todos os custos decorrentes da operação de entrega do objeto desta licitação, tais como transporti 

mão-de-obra, Impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárlos, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, taxa 

t&nica/suporte. instalação (quando couber) e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obrigações 
do presente Pregão; 	

/ 

A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto ã espec 

serviços e as condições de participação, competição, julgamento e formalização da ata de preços, bem como a aceitação e sujeição intc 7 disposições e à legislação aplicável, notadamente ao Decreto Municipal NO. 003/2017, a Lei NO. 10320/02 e Lei N. 0.666/93, alterada 

DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar. especialmente para fins de prova em processo licita 

enquadra como Mécroempresa nos termos do artigo 3 9  da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006, estando apta a fruir os 
vantagens legalmente instituídos por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais Impostas pelo parágrafo 42,  do artigo 3! 

Complementar 123 de 14 de Dezembro de 006. 
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311-et- CP PROPOSTA DE PRECOS 

O 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.05.09.1-PE 

	 2 ~ ,9 

Objeto: Aquisição de Material Esportivo, Uniformes, Material Gráfico, Material de Consumo e Contratação de 

Especializados na Arca Esportiva de interesse da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude do Munic 

Uorizonte/CE, através tio Convenio com o Ministério do Esporte, conforme especificações contidas no Termo de 

PLANILff 
LV.. "II W ITEM 

 
ESPECIFICAÇõES 

r .  Faixas em lona medindo 4m x Zm, 4x0 cores. com  tlhóis e a 
logo da SECUUTEI - MARCA: SIM 	

,..- UNtO. 9 RI 80.00 oitenta reais RS 72000 

Cartaz tamanho A3, colorido, arte fornecida pelo 
2 

contratante. MARCA . SIM 
UNIU. 30 Ri 5,00 cinco reais 1U 1511 110 

3 Ficha de inscrição equipa. tamanho 2lcmx 13cm, - MARCA - S/M (l4lD. 110 RI 1.00 um real RS 11000 

-1 	1 	na de Inscrição I ndividual, tamanho A4. - MARCA - SIM tINtO, 2600 RI 1.00 um real RS 1600.00 

5 	Súmulas de jogo. tamanho A4 frentee verso . MARCA' SIM UNIU. 199 R$ 3,00 ulil real Ri 1'J'i.00 

VALOR tTOTAL 145 3.779,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA RS 3.779,00 (Três mil setecentos e setemta e nove reais) 

Prazo de Entrega/Execução (conforme estabelecido em edita[) 

VALIDADE DA PROPOSTA: NÂO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS 

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos decorrentes da operação de entrega do objeto desta licitação, tal 
transporte, montagem, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, em 

prêmios de seguro, fretes, taxas, assistência técnica/suporte, instalação (quando couber) e outras despesas incidentes ou 

à efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do presente Pregão: 

A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, cm especial 
especificação dos serviços e as condições de participação, competição, julgamento e formalização da ata de preços, bei 

aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente ao Decreto Municipal N°. 0031201 

10.520102 e Lei No. 8.666193. alterada e consolidada. 

DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
licitatório, que se enquadra como Microempresa nos termos do artigo 3 9  da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembr 

estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídos por não se enquadrarem nenhuma das vedaçõe 
impostas pelo parágrafo 4 9, do artigo 30  da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006. 

/ 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.o 2019.05.09.1-PE  

CARTA PROPOSTA 

Objeto: Aquisição de Material Esportivo, Uniformes, Material Gráfico, Material de Consumo e 
Contratação de Serviços Especializados na Área Esportiva de interesse da Secretaria de Cultura, 
Esporte. Lazer e Juventude do Município de Horizonte'CE, através do Convenio com o Ministério 

do Esporte, conforme especificações contidas no Termo de Referencia. 

3.2- Material Gráfico: 

Item 	Especificação do Objeto: 	 Quant. 	Unid. 	Marca 	Valor 	 Valor 

(constando toda a especificação do 	 unitário 	total 

Anexo» 	R$  
Faixas em lona medindo 4m x 2m. 4x0 	9 	Unid. 	Propria 	1000,00 	9.000,00 
cores, com ilhóis e a 
logo da SECULTEJ.  

2 	Cartaz tamanho Ai, colorido, arte 	30 	Unid. 	Propria 	20.00 	 600,00 
fornecida pelo 
contratante. 	 1  

3 	Ficha de inscrição equipes, tamanho 	110 	Unid. 	Propria 	5,00 	 550,00 
21cm13cm.  

4 	Fichado inscrição individual, tamanho 	2600 	Unid. 	Propria 	5,00 	 13.000,00 
A4.  

5 	Súmulas de jogo. tamanho A4 frente e 	199 	tJnid. 	Propria 	50,00 	 9.950,00 
verso.    

Valor Total 33.100,00 trinta e tras mil e cem reais 

Validade de Proposta 1 10 cento e dez dias 

Prazo de Entrega/Execução (conforme estabelecido em edital): 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edita»: 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes A execução do objeto 
desta licitação. 

A, 
	

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). 

Concordamos com todas as cláusulas do edital 

23 de maio de 2018 

1 
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PROPOSTA DE PRECOS 

Caucaia, 23 de maio de 2019. 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.05.091-PE 

OBJETO: Aquisição de Material Esportivo, Uniformes, Material Gráfico, Material de Consumo e 

Contratação de Serviços Especializados na Área Esportiva de Interesse da Secretaria de Cultura, 
Esporte, Lazer e Juventude do Município de Horizonte/CE, através do Convenio com o Ministério 

do Esporte, conforme especificações contidas no Termo de Referencia. 

LOTE 02- Material Gráfico 

FTEM ESPECIFICAÇÕES UNO 	QUANT f 	VR. UNIT R$ VIR. TOTAL R$ 

1 
Faixas em lona medindo 4rn'x 2m, 4x0 cores, com 9 	R$1.500.00 UnIo 

	r RI 13.500,00 
ilhós e a logo da SECULTL 1 1 

2. 
Cartaz tamanho A3:colorido. arte fornecida pelo Und. 30 R$5,00 RS 150.00-  contratante  

3, Ficha de inscrição equipes. tamanho 21 an x 13 cm. 	UMI. 110 RI 2,00 	RI 220.00 

4. Fichado inscrição individual, tamanho A4. 	 Unld. 1 	2600 
R$2, 00 1 

1 	R$ 5.200,00 

S. Sumulas de jogo, tamanho A4 frente e verso. 	 Unid. 199 R$ 2,00 RS38,0Õ 

Valor Total do Lote: RI 19.488,00 (Dezertictive mil Quatrocentos e Sessenta e Oito mil reais) 	 1 

LOTE 03- Serviços Especializados na Área Esportiva 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 	 UND QUANI VIR. UNIT R$ VR. TOTAL RI 

1. 
Apoio Logistico (nivei superior na área de Educação DARIA 52 RI 300,00 	RI 1500,00 Fisica).  

2. Delegado (nível médio completo) DIARLk 198 RI 200,00 RI 39.600,00 

3. Albltt39SffI Com 2 assistentes (bandeirinhas) 1 D1ARL& 31 RI 400,00 RI 12.400,00 divisão/jogo.  

4.  
Arbitragem com 2 assistentes (bandeirinhas) 20 

OLARIA 31 RI 350,00 
RI 10.850.00 

divisão/jogo.  

S. 
Arbitragem com 2 assistentes (bandeirinhas) 3' DIARLA 63 RI 300,00 RI 18.900,00 divisão/jogo.  

6 
Arbitragem 1' com 2 assistentes (bandeirinhas) DIARIA 31 RI 400,00 RI 12.400,00 Divisão Masler/jogo ________  

7.  
Arbitragem 2 	com 2 assistentes (bandeirinhas) 

__

D  LØRIA 43 RI 350.00 RI 15 .050,00 Divisão Master/'jogo 	 -- 

VALOR TOTAL R$ 121.800,00 (Cento e Vinte e Um mil e Oitocentos reaIs). 

GLOBAL. RI 141.268,00 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL REAIS). 

WEE ER/ 
	

/ 1 
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\' 	e, 
Declara que assume inteira responsabilidade pelos serviços e que os mesmos serão executados conforme exigênciassmas.e/ 

contratual, e que serão iniciados a partir da data do recebimento da ordem de serviços 

• Declaramos que tornamos conhecirnentc de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de 

preços 

• 	Declaramos que todos os serviços fornecidos atenderão as exigências e serão de boa qualidade e com prazo de execução 

conforme edital. 

• 	Nos preços propostos acima, bem como nos lances verbais. estão inclusos todos os tibutos, encargos trabalhistas 

previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes seguros, deslocamentos de pessoal. custos, demais despesas que possam 

incidir sobre a execução licitada. inclusive a margem de lucro 

Declaramos, neste ato, nossa inteira subnissáo aos ditames da Lei n° 8 666/93 e suas alterações posteriores, bem como as 

cláusulas e condições estabelecidas neste PREGÃO ELETRÔNICO 

• 	Prazo ce execução dos serviços, conforme os termos deste edital e seus anexos. 

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

esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

. 	Prazo para o inicio dos serviços, a contar da emissão da ordem de serviços 

• 	Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) das. a contar da data de sua entrega. 

• 	Esta Empresa declara ainda, estar ciente de que a apresentação da presente proposta, implica na plena aceitação das condições 

estabelecidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO N2 2019.05.09.1-PE e seus anexos. 

o 	Finalizando, declaramos que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, que nos submetemos a todas ás 

cláusulas e condições previstas neste edital, que não possuímos nenhum fato impeditivo para parbeipação deste certame e que 

nos valores apresentados acima estão induloos todos os bibutos encargos trabalhistas, vevidendáfios. fiscais, taxas, 

deslocamentos de pessoal, custos dema.s despesas que possam incidir sobre os servços liøtados. 

a' 



CARTA PROPOSTA 
Número do Pregão: No. 2019.05.09.1-PE 
Objeto: Aquisição de Material Esportivo, Uniformes, Material Gráfico, Material de Consumo 
e Contratação de Serviços Especializados na Arca Esportiva de interesse da Secretaria de 
Cultura, Esporte, Lazer e Juventude do Município de Horizonte/CE, através do Convênio com 
o Ministério do Esporte, conforme especificações contidas no Termo de Referência.  

3.2. Material Gráfico 	 (TENS  
(tem Especificaçk do Objeto: i Unid. 1 Marca Quant. 	Vr Un 1 Vr Total 
1 Faixas em lona medindo 4m x 2m, UNID Garin 9 200.00 1.800,00 

4x0 cores, com ilhóls e a logo da 
SECULTEJ.  

2 Cartaz tamanho A3, colorido, arte UNID Garin 30 20,00 600,00 
fornecida pelo contratante.  

3 Ficha de inscrição equipe, tamanho UNID Garin 110 5,00 550,00 
21crnx13cm.  

4 Ficha de inscrição individual, UNID Garin 2600 2,00 5.200,00 
tamanho A4. 

5 Súmulas de jogo, tamanho A4 frente UN1D Garin 199 3,00 597,00 
e verso.  

Valor Total do Lote: R$ 8.747,00 (oito mil, setecentos quarenta e sete reais). 	R$ 8.747,00 

Ob 

01 

Ec4> 

À Pregoeira do Município de Horizonte(CE) 
	

J 

Prazo de Entrega/Execuçio (conforme estabelecido em edital): 

Prazo de validade da Carta Proposta (60(sessenta) dias): 

*Declaração de que nos preços ofertados estão Incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 

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

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

Carta Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital). 

23 de Maio de 2019. 

ri 
ti 

1< 
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 ELETRÔNICO P4. 0  2019.05.09.1-PE 

Objeto: Aquisição de Material Esportivo, Uniformes, Material Gráfico, Material de Consumo e Contratação de 

Especializados na Arca Esportiva de Interesse da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude do Munlc 

Horizonte/CE. através do Convenio com o Ministério do Esporte, conforme especificações contidas no Termo de) 

PLAN I LIIA DE PREÇOS
1 

 

A_S.Sei ~ ik os Especializados na Área Esportiva: 

duzentos e 

fl Apoio logístico (nível superior na área de Educação Física) DIÁRIA 	52 RI 230.00 cinquenta RI 13.000.00 
reais 

2 Delegado (nivelmédiocompleto). DIÁRIA 19 5$ 100.00 cem reais RI 19.800.00 

duzentos e 

3 Arbitragem com 2 assistentes (bandeirinhas) 1' divisão/jogo. DIÁRIA 31 R$ 250.00 cinquenta RI 7.750.00 
reais 

4 Arbitragem com 2 assistentes (bandeirinhas) 2' divisão/jogo. DIÁRIA 31 RS 200.00 duzentos reais R$6200.00 

5 Arbitragem com 2 assistentes (bandeirinhas) 3' divisão/logo. DIÁRIA 63 5$ 200.00 duzentos reais RI 12.600,00 

4 

 

Arbitragem 2' com 2 assistentes (bandeirinhas) divisão 
duzentos e 

Master/Jogo. 
LlARlA 31 55 250.00 cinquenta RI 7.750.00 

leais 

inhas) 
DiÁRIA 43 R$ 8.600.00 

 
RI 200.00 	duzentos reais ãáããããáã 

'LUhJVtIUflU R$ 75.700,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 75.700,00 (Setenta e cinco mil e setecentos reais) 

Prazo de Entrega/Execução (conforme estabelecido em edital) 

VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS 

Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos decorrentes da operação de entrega do objeto desta licitação, tal 
transporte, montagem, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, em 

prêmios de seguro, fretes, taxas, assistência técnica/suporte, instalação (quando couber) e outras despesas incidentes ou 
à efetivação do cumprimento das obrigações correntes do presente Pregão; 

f \'jU 



lt 

PÁ" A 

A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial 

especificação dos serviços e as condições de participação, competição, julgamento e formalização da ata de preços, bei 

aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente ao Decreto Municipal N°. 0031201 

10.520102 e Lei N. 9.666193, alterada e consolidada. 

DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 

licitatôrio, que se enquadra como Microempresa nos termos do artigo 39  da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembn 

estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente Instituídos por não se enquadrar em nenhuma das vedaçõt 

impostas pelo parágrafo 40,  do artigo 39  da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006. 

ri 
LII 

V 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

Ls 	t' 	 Caucaia, 23 de maio de 2019. 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.05.09.1.PE 

OBJETO: Aquisição de Material Esportivo, Uniformes, Material Gráfico, Material de Consumo e 
Contratação do Serviços Especializados na Área Esportiva de Interesse da Secretaria de Cultura, 
Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Horizonte/CE, através do Convenio com o Ministério 
do Esporte, conforme especificações contidas no Termo de Referencia. 

LOTE 02- Material Gráfico 

- - 
	____-- -- - 	 - -- - r 

	 - 

iTEM 	 ESPECIFICAÇÕES 	 i UND 	QUANT 	VR. UNIT R$ 	VR. TOTAL R$ 

Faixas em lona medindo 4mx2m,4xQ cores. com  
ilhós e a logo da SECULTI. 

1 

UM, 	1 	9 R$ 1.500,00 	1 	R$ 13.500,00 

Cartaz tamanho A3, colorido, arte fornecida pelo 2. contratante. 'is. 30 R$ 5.00 R$ 150,00 

Ficha de inscriçao equipes, tamanho 21 an x 13 em. 'ind. 110 RI 2,00 RS 220.00 

4. 	Ficha de Inscilçio individual, tamanho PÁ. us 2600 
j 	

1$ 2.01 
J$ 5® 

S. _ Sumulas de jogo. tamanho A4 frente e vem. 'is. 	_199 R$ 2.00 _RS398,00 
Valor Total do Lote: R$ 19Á68,00 (Dezenove mil Quatrocentos o Sessenta i õItõ mil reais) 1 

LOTE 03- Serviços Especializados na Área Esportiva 

-------------------- 

FIEM ESPECIFICAÇÕES 	 UNO 	QUANT 1 	VR. UNIT R$ 	VR. TOTAL Rj$ 
1 

1. 	_ ApoioLogistico (ntvelsuperiordeEducaâ& OLARIA 	1 52 	1 R$300.00 R$ 15.600,00 

2 	
1Fisca). 

Delegado (nivel médio comple 

Én 

200.00 RI 39.600,00 
Arbitragem com 2 assistente5inhas) 1 °  OtARIA 31 R5400,00 R11a400,00 

___ divisãOogO. 
Arbitragem com 2 assistentes (bandeirinhas) 2 MAMA 31 RI 350,00 

RI 10.850,00"i 
4. divisàO/jO9O. 	 _ L ___ 

Arbitragem com 2assrsentes _bandeunnhas_3 OIARIA 63 	RI 300,00 RI 18.900,00 
dívis$o/io9O. 

com 2 assistentes (bandeirinhas) DIÁRIA 31 S_RI 400,00 RI12.400,00 
6. E D sáO Maslertiogo rvi 

Arbitragem 2 	com 2 assistentes (bandeirinhas) 

Dao

Arbitragem 

43 	RI 350,00 

_ 
RI 15.050,00 _ MasterT9O- - 

VALOR TOTAL R$ 1i1.5UU,UU lueniu e vinte vi,,.... 	---- 	 - - 
GLOBAL RI 

141.268,00 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL REAIS). 



Declara que assume inteira responsabilidade pelos serviços e que os mesmos serão executados conforme exigênciasa1jusma&e 

contratual. e que serão iniciados a partir da data do recebimento da ordem de serviços. 

. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de 

preços. 

• Declaramos que todos os serviços fornecidos atenderão as exigências e serão de boa qualidade e com prazo de execução 

conforme edital. 

• 	Nos preços propostos acima, bem como nos lances verbais, estão inclusos lodos os tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários. fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam 

incidir sobre a execução licitada, inclusive a margem de lucro. 

• Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei n° B.666193 e suas alterações posteriores, bem corno às 

cláusulas e condições estabelecidas neste PREGÃO ELETRÔNICO. 

• Prazo de execução dos serviços, conforme os termos deste edital e seus anexos. 

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

esta em conformidade com as exigénclas do instrumento convocatório (edital). 

• Prazo para o inicio dos serviços, a contar da emissão da ordem de serviços. 

• Declaramos que a validade desta proposta e de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua entrega. 

• Esta Empresa declara ainda, estar ciente de que a apresentaçào da presente proposta, implica na plena aceitação das condições 

estabelecidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO N1 2  2019.05.09.1-PE e seus anexos. 

• Finalizando, declaramos que tornamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, que nos submetemos a todas ás 

cláusulas e condições previstas neste edital, que não possuimos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que 

nos valores apresentados acima estão inciuidos todos os tributos, encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais, taxas. 

deslocamentos de pessoal, custos, dernas despesas que possam incidir sobre os serviços licitados. 



-- 
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PAGINA 

A Pregoeira do Município de Horizonte(CE) 

CARTA PROPOSTA 
1 Número do Pregão: No. 2039.05.09.1-PE 

Objeto: Aquisição de Material Esportivo, Uniformes, Material Gráfico, Material de Consumo 

e Contratação de Serviços Especializados na Area Esportiva de interesse da Secretaria de 
Cultura, Esporte, Lazer e Juventude do Município de Horizonte/CE, através do Convênio com 

o Ministério do Esporte, conforme especificações contidas no Termo de Referência.  

3.3 Serviços Especializados na Área Esportiva: 
	

Lk1 
(tem [Especificação do Objeto: 	- Unld. Qt. Vir un Vir Total 

1 
_ 
Apoio Logístico (nível superior na área de Diária 52 200,00 10.400,00 
Educação Física).  

2 Delegado (nível médio completo). Diária 198 100,00 19.800,00 

3 Arbitragem com 2 assistentes (bandeirinhas) Diária 31 700,00 21.700,00 

1 2 . Divisão/jogo.  

4 Arbitragem com 2 assistentes (bandeirinhas) Diária 31 500,00 15.500,00 
2'. Divisão/jogo. 

5 Arbitragem com 2 assistentes (bandeirinhas) Diária 63 450,00 28.350,00 
3 9 . Divisão/jogo. 

6 Arbitragem V. Divisão com 2 assistentes Diária 31 4s0,00 13.950,00 
(bandeirinhas) Master/jogo.'  

7 Arbitragem 2 2 . Divisão com 2 assistentes Diária 43 450,00 19.350,00 
(bandeirinhas) Master/jogo. 

Valor Total  do Lote: R$  129.050,00 
Total do Lote: R$ 129.050,00(cento vinte nove mil, cinqüenta reais). 
Prazo de Entrega/Execução (conforme estabelecido em edital): 
Prazo de validade da Carta Proposta (60(sessenta) dias): 

Deciaraçao de que nos preços ofertados estão Incluídas todas as despesas Incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

23 de Maio de 2019. 

/ 


