
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 

2019.07.17.1 -PE 

LOTE 01 

COMISSÃO PELMANSTE DE PREGÀO 
A.. Pynidcnle Castelo Branco, 5100- Centro - CE?: 62.880-CO 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 



Proposta Comercial de Preços 

Ref. ao Edital Pregão Eletrônico n°201907. 7.1 de Horizonte - CE 

(tem Unid. Quant. Descrição 

Lote 

Bola de futebol de campo 
confeccionada 

ao, micro power. 8 gomos clrojnferénce 
Poso 

4104509, miolo removível 

1 

tamanho oficial. 

68- 70m e 

e lubricadc, 

Unid. 36 

Bomba dupla ação com vai vula Reversivel, com as 
Especicações Tècnicas do 

de 
Produto Bomba de Bola 

2 t;n ci 18 1Mw Big Double Aclion: Material: Plástico resistente; 
Dimensões do Produto (Altura) 21 cm. Peso 

Aproximado 
OOg. 

Rede de futebol øe campo oficial (malha trançada e 
torcida 

de 16x16cm. dimensões aprox. 7,SSm'Ç x 2,50m A x 
a P3'. 9 2m E. 

em fia seda 6mm cor br~ composçio 
polipropileno 

Com proteção UV. 

Camisas para identificação da eco-pe. tamanho O. 
4 Unid li tecido 

Dry P11. 

Marca 	Valor Unid. 	Valor Total 

NEDEL R$ 130.00 RS 4.880.00 

'OPPER 

NEDEL 

R$ 50.30 

R$ 1 200.30 

RS 90C cc 

RS 10.800.00 

JSPORT RS 75.00 RS 825,00 

10 DIAS 

Total da Proposta = 	R$ 17.20500 
Total da Proposta (por extenso): 

dezessete mil, duzentos e cinco reais 
30 DIAS 

Prazo de entrega; 
Prazo de pagamento 
Validade da proposta: 60 DIAS 

Nossa proposta vigorará pelo mínimo, de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, 
conforme art. 64. § 30• da Lei n°8.666/93 e art. 60  da Lei n0  10.520, de 17-07-2002. 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros 
ónus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação, declaro ainda que estamos de acordo com todas as 

normas do eddal; 

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar n°  123. de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta 
proposta, está enquadrada na categoria Empresa de Pequeno Porte, bem como não está incluída nas hipóteses do §49  do au, 3°  da 

Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006: 



A PREGOEIRA DA PRErSITuRA MUNICIPAL DE HORIZONTE. 
REFERENTE AO PREGAO ELETRÕMCO tt 2011.07.17.1 - Pt 
DATA DE ABERTURA: Dl DE JULHO DE 2011, AS OIHOOMIN. 
OBJETO: Aquisição de M.te.18I Espodivo, Uniformes. Material Gráfico e Material da Consumo de Interesse de Seaetarl& de Ctátur., (aperte, Lanr• 
Nortont&CE, street do Convenlo corno Min4ltUlo do Es~ conforme especifica$ea comidas no Termo de Referencie. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 1 . Material Esportevo, Uniformes, e Material d4ceneumo 

ITEM PRODUTO UNO OTO MARCA VL. UNT VL UNITARJO POR 
EXTENSO VIL 	1 L VL TOTAL DO ITEM 

POR EXTENSO: 

Deis de Macei de cerco lenaflo oto.l. 
corfeccionade em rrICJO portei', 890 

cJrcLn1erc4a: 66. 70m 	Pelo 4K-453ç, 'rido 
rwpovivel e LVIC*63. 

/ 

UMD 

7 

36 PENAJJC RS@eS.CO 
seiscentos e 

novent, e cimo 
reais 

vInte e cinco mil e R$ 25.020.00 	vinte reaIs 

2 

e.oroe Cufla ação com itrJs Roçers rei. com  
as Esoeolcaç*ee Tãcncss ooPrnd.itoDwtscito 
rio's ao inter Eig DOJUC bcnoi Mw,erd PISdCC/ 
o111t116:D4mre4ee40P1ceto .:ntura: 21 alt 

Peso A3f04fla00 809. 	- 

- / 
LIMO ti PE,"-TV RiliflO 

cento e quarenta e 
noveresis e 

Onquenta centavo, 
RS 2.691.00 

dois mil, seiscentos 
e noventa e Dell 

reais 

Rede 00 Mebd de campo otcsi (Teiba Teriças 

x2,SOn,Ax2mF.Intosade6tmoortf&ta,- 
corrnosição odlp'oollero cai,  prol.çâo LN. 

e toroda de lcxIea,i,d,rroisóas wot'?55fl1 C mil PAR e 	MARIX 	Ri1.65O,Oø 
quatorze MI,

3 
seisceno 

cinQuenta reais R$ 14.650,00 oitOcentos. 
cinquenta reaIs 

Caronas. Dar. identificação da eiip9. -.~MO. 
tecido M 'II. 

4 JNID 1 KANX.A 	R524tS2 

duzentos e 
quarenta e nove 
reais e OnQuenta 

centavo, 

R$ 2.744,50 

dois mil. 
setecentos e 

quarenta e quatro 
reais e onquenta 

centavos 
Ri 45.305,50 

45ï 
PAGINA 

VALOR DO LOTE POR EXTENSO 

Valor Global da Proposta: 
Valor Olobal da Proposta por Esteneo: 

quarenta e cinco mil, trezentos e cinco reais. clnq 

quarenta e cinco ntõl, trezentos e dato ruis, a clnq 

centavos 

centavos 
Ri 45.331,60 

-Os valores aqrelrlaios est3o ncijos todos os l'Oslci, enoa93, tsosihsas, p'ar4cnci&'e. fatais e comercIaIs, l$xJl. frItei wg.irol, deIlocaTenlos te çcss:S e quesqi,or oItros tratos 
Ou Costelas que Incidam Ou vcnhat a irddr drEl tu 'drEaTante sotre o ltrnoomcnlo aos romi.o..  onaiirte.ds  *oPolla  afraigeldo, assn'. todos os :aros coe, ~rematou seruços 
ec.aaSrlOs a ,aeoi,10 do oOjslo o" perfeitos ccni de Uso  a m.n.terço destoe ccndções dsn,ie o prazo de cieteW 

Todos oa pr toe.qtapsn.nbos Te'r prazos de garanta có,forne e4gdo neste Ediel asses pros do garantas oa a CCaOCrCaOCia cern tido Edtal. Ci tens au., no edital rão possuam prazo 
'n'lItro do geraiS. ~rema garanta mirim Cebit. ro Ctdgo de Defesa do CaiavrIcor Ccmçronwemo, a dar lotI garsno qjinit á qjshnls dos prodjios fcfnecløos. bem corno eteojva 
s,bEiii.Içâo mcd eta, e lotsirnen',a ás suas oponus a, qualquer proculo envegue coTp'oradan'en:e adJlle'aco. portarão lora es, espcofco;os tácticas e pad'Ões de qusadade 000gat'iOa. 
sem crepito 045 n.ddss udldala. 

r. poorosla tnconlra'se e,, corroendede co, as rfo,,açôes pre.s,las "o OdIeI O 5005 aresta 

O tictanie aosrs que nos rteo. onertaice estio ircUdas tocas as despesas nodenita sofre olorr,ceranto raferoroci a trb.tos, a',cagoa social, e ceras Onje amantes a execuçao ao ob,e,o 
oeste ticiia;So. 

O ricas,!. 30ses pai, todce te 'na te d'eito Que cuTp,rroe plranerr.e os rsqjs,cs de hebhtaçlo e tua noesa Cara "oporia está em corktwicado coe' a, eaiwciM 30 iefrur*rro 
convocaiøno acta':. 

PRAZO 0€ ENTREOA' Conforme o Edital. 
VALIDADE DA PqOPO$Tk cc $essenta' das e parir ,ia ,jata co ti' açrnen.s;ào. 



   

 

CARTA PROPOSTA 1 

 

Pregão Eletrônico ri' 2019.07.171-PE 
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 

Objeto: Aqu s'çáo de Material Esportwo. Uniformes. Material Gráfico* Metenal de Consumadas messe da Secretaria de Cultura, Esporte, Luar. 
Juventude do Municipio de Horizonl&CE através do Conve.,o como Mlnst*,o do Esporte, con'orn'e 	 contidas no Terno de RVer.nc. 

LOTE 01 

ITEM DEsCRIÇÃO a4iit MARCA 
VALOR UN(T. 
ExJ$Ø - 

VALOR 
(flTARI0 

VALOR TOTAL VALOR TOTAl, 

Bola 1e futebol de can'po tvnaiv•o oitos. 
confeccionada em micro po~ ti~11~11 
circuriferéncsl 68- 70cm e Peso 410- 
4509 mialo re.rCv vai e luonScado 

36 Poso~ 
cento e ostenta 

RI 160.00 
sais mil. 

entoe. 
raM 

RI 	648000 
rei. 

2 

ornba dupla açio com váMia Rearsivs1 com as 
Espec4caçõee Técisces do Produto Bombe de 

1  Penaity 
onquefila e now 

reais e odense 
centavos 

RI 	$6,80 
Se eMenta. 5*45 

RI 	1.07640 riM e quarenta Boi. de fritar 8.g Doubie Aceon, Maeenai Ptsstco 
Dimensões do Pr~ 	21 rassiente 	 (iJti.ta) 	ar oentavos 

Peso Apronflado GOa 

Rede de Metol de canto oficial (malha trançada e 
torcida de lSxt6c,ri, dimensões aprox. 7.55m C 
250',  Ai 2m F. 	rio 	SrtnI 	b. em seda 	M~  

quatrocentos e 
sessenta 'este 

RI 

— 
Asi' 	mii. cento e 
quarenta reais RI 	4.140 00 

compos'çAo pohpropileno com proteçio LIV. 

Camisas para identilicaçiO da equipe, tamanho O. 
tecido Dry Fil 

11 Ksnxs 
cento e dezoito 

leais 
RI 116.00 	mil duzentos e 

noventa e oito reais RI 	1.29800 

VALO$1OTAL DA P4OPOSTA. RI 	121$$4,4& 

do,e mli, no*centoie aoveate e Quatro reais e Quarenta centavos 

Prazo de Entreg&Execuçao: lo (Dez) Dias 
Prezo de Validade da Certa Protocolo: 60 (Sessenta) Dias 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas inocentes sobre o f1iecimenlo ,.ls,.s.$.s a bibsos, encargos socias e 
dama', 6w, cinemas e execução do objeto desta hctação. 

Deciarsn'os pra todos o1 rins de direto Que oJntnmos pler.arnertte  os reqçss4ot de i',sb&taçêO e Que nossa carta ..,.t. estã em cor*midads 
co- as e. garotos do ,rsUj"ento corivocatôno (ediS) 

Dedaranos ciência dera de todos os teimes do sOltai e seus anexos. em especial quanta a espedifcaç&o dos bens e as condçõss U partcpa* 
competição. $amento e formalização do contrato, bem come a aceitação e su7e.çao integrais. tais  ditç~ es legislação ap1câve& notademenle 
M Les Federais n'lo 57002 e O 46613 

Fortaleza (CE) 12 de agosto de 7019 



mo de interesse da Secretaria de Cultura, 
inisténo do Esporte, conforme es3eccaçÕes 

Qteto: Aquisição de Material Espoitivo, U.4uw. Maaeflal GMlco e Mateflal de Con 

Esporte lazer e Juventude do Munidx de FblzuflsCE. envés do Convenio wn o 
contidas no Termo de Referencia 

bc$ 
CARTA PROPOSTA 

NúmerodoPregão: pmgãoeMvMcoit2OItOl.I?.l .PE 

LOTE 01 - Mateflal ESpOrtIVO. Uniformes, e Maten4 de Consumo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: UNID QUANT. M*CA 
VALOR 

UNITÁRIO RI 
VALOR TOTAL RS 

Un'd 36 Penalty RI 	229,90 RI 	8276,40 

BoIadefucancotanooci  ai. i 
confeccionada em micro Iwer. B QOtflbs 
õrwnferéncia: 68- 70CZTI"e Peso 410- 4509, 
miolo removív& e lubrificado. / 

2 

Bomba dupla ação com vvula Reverslvel, com 

as Especificações Tècnicas do Prodyloomba 
de Bola de Inflar Big Double Action; Material 

Plástico resistente:timensões do Produto 
(Mura): 21 cm;øeso Aproximado: BOg. / 

Li' d 18 Penalty RS 	5590 RS 	1.0620 

3 

Rede de fu:ebol de campo o¼ial4nalha 

trançada e torqda de 16x16cm,'9ens0es 
aprox.7,55m'Cx2,SOm'Ax 2m F, em fio seda 
6mm cor branca, composição polipropileno com 
proteção UV. - 

/ 
Par 9 Pa'gue RS 	1.88500 RS 	16.965C0 

Camisas para idencação da equipe, tamanho 
G,1cido Dry Fit. 

2 
Unid 

- 
11 x boy RI 	29.90 RI 	328,90  

Valor Total do Lote RI 
vinte e seis mil, quinhentos 

cinquenta 

e sete ta e seis reais e 

centavos 
RI 	26.576,50 

Prazo de entrega.'exeojção (Conforme estrelecido em edital): 

Prazo de Validade da carta Proposta (em dias conforme estabelecido em edital). 

Declaração de que nos preços o(ertadcs estão inu4as todas as despesas incidentes 
sociais e demais ônus atinentes â execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito. que cumprimos plenamente os requisitos de 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório (dal). 

Data 01:011-2019 

o fornecirnentc referentes a tnbetos. encargos 



    

  

- PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

  

  

    

PREGÃO ELETRÔNICO 

2019.07.17.1 -PE 

LOTE 02 

COMISSÃO PERMAN 
Av. Presidente Castelo] 
Horizonte- CL 
Fone: (85) 3336.1434 

ME DE PRECJÃ() 
~co, n' 5100- Centro - CEP: 62.880-00 



 

 

PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTEJCE 

PREGÃO ELETRÓNICO N°2019.07171/2019 

CARTA PROPOSTA 

OBJETO: Aquisição de Material Esportivo, Uniformes, Material Gráfico e Material de Consumo de interesse 
da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude do Municipio de Honzonte/CE, através do Convenio 
com o Ministério do Esporte, conforme especificações contidas no termo de Referencia. 

MATERIAL GRÁFICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANI. MARCA VIL. UNIT. VL. TOTAL 

1 Faixas em lona medindo 4m x 2m, 4x0 cores, com 
ilhôis e a logo da SECULTEJ. 

Unid 9 PROPRIA R$ 360,00 R$ 3.240.00 

2 
Cartaz tamanho A3, coloddo, arte fornecida pelo 
contratante. 

Unid 30 PROPRIA R$ 2,00 R$ 6000 

3 Ficha de inscrição equipes, tamanho 21 cm x 13cm. Unid 110 PROPRIA R$ 0,25 R$ 27,50 

4 Ficha de inscrição individual, tamanho A4. Unid 2.600 PROPRIA R$ 0,25 R$ 650,00 

5 Súmulas de jogo, tamanho A4 frente e verso. Unid 199 	PROPRIA R$ 0,45 R$89,55 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 4.067,05 

Validade da Proposta: 60 dias a partir da data do Pregão, confio m$e edital. 
Prazo de Entrega: conforme estabelecido no edital. 
Prazo de Execução: conforme estabelecido no edital. 
Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, conforme edital. 
Condições de Pagamento: conforme edital 

Declaramos para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas 
incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes a 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. 

Declaramos sob as penalidades cabiveis, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos 
dos seivços a serem ofertados no presente certame licrtatóho e qup nossa proposta atende integralmente 
aos requisitos constantes neste edital. 



Número doPregão: ~SCI&1J n201907 171 - PE 

CARTA PROPOSTA 

Objeto Aquisição de Material Esponrvo, Uréb'mes. MSaJ Gráfico e MaleiiM de Ci 

Lazer e Juventude do Município de HizonteCE. através do Convenio com o Mrist 

de Referenda 

m de interesse da Secretaria de Cultura, Esporte. 

do Esporte, confonne espedcações contidas no Termo 

LOTE 02- Material Grco: 

ITEM E$PECIFICAÇÂO DO OBJETO UNID OUANT. MARCA 
VALOR

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL R$ 

1 
Faixas em orla ~rido 4m  2m4x0 	es, 

=ri ilhóisea logo daSECuLTEJ / 
Unid 9 

I- 

R$ 	10.800,00

Cartaz 

arcanjo R$ 	1.200,00 

2 2 
tamanho A3, *óo arte fornecida pelo 

Unid 	/ 30 arcanjo R$ 	12,90 R$ 	387 CO 

Fida de inscilção equipes, tamanho 21cm 

i&rn. 
Unid. / 150 arcanjo R$ 	3.00 R$ 	330,C0  

4 Fictiade inscção individual, tamanhoA4. Unid. / 2800,, arcanjo R$ 	3.00 R$ 	7.800,00 

5 Súmulas de jogo, tamanho A4 (rente e verso, Unid. 	
/ 

199' arcanjo R$ 	3,00 R$ 	597,00 

Valor Total dos Lotes RS dezenove mil, novecentas e qualorze reais RS 	19.914.00 

Prazo de entrega-'execução (Conforme estrabelecido em edital)• 

Prazo de Validade da carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital). 

Dearação de que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas Incidentes 

sociais e demais ônus atinentes; à execução do objeto desta licitação. 

obre o fornecimento referentes a tributos, encargos 

 

Cectaramos, para todos os fins de direito, que cumprirmos plenamente os requisitos de iabilitação e que nossa carta proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório (dual) 

Data: 01/0812019 

h) 


