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I"ezados Senhores apresentamos a vossas senhorias nossa cana proposta, conforme planilha abaixo, referente ao pregão eletrõnico n°2017. 06.19.1 -d'E cujo o 

ptsente pregão eletrônico cem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de coordenação e realização de atividades esportivas e recreativas. 

a'uisiçdo de lanches, material esportivo, material pedagógico, confecção de uniformes, material impresso e locação de veículos destinado a atender o Projeto 

incando com Esporte, soba responsabilidade da Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Horizonte/CE 

VALIDADE DA PROPOSTA DE ELETRÔNICA: 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO. 
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 

(PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA) 
LOTE 

t Especificações do, Iten' Und Marra Qual. 
Total 

Vr tinit Pr. Total 

Lanche Pronto: Sanduíche de pão carioca com queijo e pnsunto. duas ttias de bolo (2 
sa~ suco de frutas cm caixinha 200 ml ou refrigerante pilcbuhu Je 250 ml. 

Und LAN( II *000 R$  4.92 RS 	39.360.00 

VALOR GLOBAL DOS ITENS R$ 	39.360,00 

 

.Ø 

trinta e nove mil, trezentos e sessenta reais 

VALOR TOTAL DA PROPOSEi 
	

R$ 
	

39.360.00 
trinla e nove mil, t,nentos e seuenta  reais 

e, 

laramos que t'un;preplenuis:.'n:.' os reqtd'itos de hobilitaçie e qtse sue proposta estd em conformidade com asaigênria.s do in%trumenw canvoeatdsio. (anigo 21, § 2' do 
reto Munkipat n' 03&'20ió, 

'lutuosos de que a' umimas inte, v responsabilidade p.l.s t"fregu ,k.s f ,rrnlissov. e que serão executados conforme exghucsa chia/Ida e cvss,r,t,,,,1 e que sndo iniciados a 
(ir i/o da/a de rect'hi,nento da Ordem de cumpra. 

ia.ran,us que temos plena aceitação, por pcfle dapropoueizte, do, condlçh$rt ,'stabelecid,,., neste Edital e tesa Anexos e ipi......,,ik,,ns todas as exigências cSzs neste 
ecu, 

Ia,s,un.s que nos s'alg ,rrs apresentado, a','na, estão Inclusos todos os tributos. encargos trabulhistas. pres'idenciários.jZuc. 'is e comerciais. iaxas.Ji'etes. 
slocam.' ia os de pessoaL castos,  s'fra.,i  despe  ter que p ,,,,~ Incidir sobre a aquisição  dos  pendidos Is. iludas. inclusive a mwgeau de lucro. 

bramas. aindaa, que es usnuas enqwidr.scins 'o' Regime cl.' 1rrhtdaç4o de Mkra.'mpresa e Lnqnsq de Pequeno Porte. confirme estabelece o wilgo Ydua Lei CW.,.nta' 123. 
/4 de dcensh rr# dc 2006 

mas ek  90i'. o pruponenft' cun,pn'  pleno uitente ,s$ ri'titos de habliitcsçôa e qi..'s' ao curta pr.rpott.s estÁ cm conlormuiale 	 lo i',,trun,c,, 'o c, jvocatórlo. 

- ]oramos. sob as penas do Lei, que fumamos pleno conhecMenlo dos pn4uvos objeto desta licilaçio: que não possuimos nenhim ato impeditivo paro part 'e upa cio deste 
rtame e que nos submetemos a (sulca  t  is cláusulas e condições previstas neste edita! 

'usamos que, responde por todos os prejuízos, perdeis e danos que venham a ocorrer referentes es. transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratada 

latamos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sis.s proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (artigo 21.5 2t do 
reto .Itwiicipai n"005,2017). 

laramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência edital/da e contratual, e que serão iniciados a 
rtlr da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda que ~preços apresentados acima, estão inclusos todos as tributos, encargos trabalhistas. previdenclárlos. fiscais e 

rciam taxas, fretes. se~ deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam Incidir sobre ofornecimento licitado, inclusive a margem de lucro 

cltranuos, sob as penas da L.'t, que nnrwjmos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação: que não ~vimos nenhum/ato impeditivo para pan icipaçào deste 
'tome e que nos submetemos a todas as cláusula' e condições previstas neste edital 

FORTALEZA-CE. 03 DE JULHO DE 2017 
MATHEUt. cKREIRA DA SILVA-  EPP 

CNjJ: 23.472.174/0001-52 
ÁÀ4.ølhsn  jAAtss,'I  ri,.1  cLn&  

Matheus Ferreira da Silva 
CPF: 050.285.053-14 

Rua: 7, Loteamento Santiago de Compostela, 890-6 - Passaré - CEP: 60743-735 - Fortaleza-CE 

 1 Tel: (85)3051.6984/99735.4199 
E-mail: dm comercial@outlook.com  



ANDREA FATIMA DE FREITAS - ME 
CNPJ 06.138.l78/000I-80 
!NSC.EST. 90.300.426-60 	 e 
RIJADR.MURICY,518 
CENTRO 	CEP 80.010-120 
CURITIBA - PARANÁ 
TEL(41)3233-5101 	FAX (41)3233-1332 
guilhermejanjao.corn.br  

ANEXO II 
CARTA PROPOSTA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2017.06.19.1-PE 
Nome Fantasia: Janjão Artigos Esportivos 
Fornecedor: ANDREA FATIMA DE FREITAS-ME 
Telefone: (41)3233-5101 	Fax: (41)3233-1332 
e-mail: Guilhermeianiao.com. br 
Banco: (104)Caixa Econômica Federal Agência: 0369 
Nome Responsável: Andrea Fatima de Freitas (PROPRIETÁRIA) 
RG 6.229.503-1 CPF 023.033.229-36 

Conta Corrente:3356-3 

Proposta Financeira POR LOTE V: 

ITEM Quant. UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 
R$ 

1 40 UN Bola de voleibol. Material: PVC; Circuferência: 67cm; 
Pressão: 4-5 Ibs; Válvula removível e outolubrificada, 
que facilita a introdução da agulha, feita de 
borracha siliconada, não vaza 
e nem resseco. Peso aproximado: 280g. 

KEEPER 35,37 1.414,80 

2 40 UN Bola de basquetebol. Material: Borracha; 
Circunferência: 76cm; Pressão: 7-91bs; 8 Gomos; 
Peso Aproximado: 620g. 

AZPR 54,65 2.186,00 

3 40 UN Bola de handebol. Material: PVC; Circuferência: 
60cm; Pressão: 6 lbs; Válvula removível e 
autolubrificada, que facilita a introdução da 
agulha, feita de borracha siliconada, não vaza 

nem resseca. Peso Aproximado: 460g. 

KEEPER 50,54 2.021,60 

. e 
40 UN Bola de voleibol de EVA. Material: 100% EVA; 

Circuferência: 65-67cm; Câmara Látex; Peso 
Aproximado: 200-230q. 

PIVO 38,53 1.541,20 

5 40 UN Bola de Futsal. Material: TPU; Circuferência: 
64cm; Pressão: 0.6-0.8bar/8-1 2psi; Sem costura. 

KEEPER 84,99 3.399,60 

6 60 UN PANGUÉ 3.89 233,40 Bambolê. Arco Infantil 65 cm. Tamanho: 50 cm 
de diâmetro 2 cm de espessura. 

7 8 UN Apito em plástico ABS com bolinha que não 
trava em contato com o saliva ou água. 
Requer esforço mínimo para apitar. Som 
agudo, medidas aproximadas: 4.6 cm 	1,6 cm. 

ROCKET 4,01 32,08 

8 40 UN Bola de borracha N° 10. Circuferência: 43- 
50cm; Peso Aproximado: 280-300q. 

SILME 26,52 1.060,80 

9 4 UN Bomba para Inflar bota com Prolongador e Agulha 
Especial. Composição: Plástico rígido que roporciona 
maior durabilidade e agulha em Aço inoxidável. 
Dimensões Aproximadas: 24.5x6 cm. 

MAGUSSY 25,25 101,00 

10 16 UN Cones sinalizadores 50cm PLASTcOR 9,10 145,60 



• 

• 

• rJ'* 
ANDREA FATIMA DE FRUTAS 
CNPJO6.138.178/000l-80 
INSC.EST. 90.300.426-60 
RUA DR. MURICY, 5 18 
CENTRO 	CEP 80.010-120 
CURITIBA - PARANÁ 
TEL (41)3233-5101 
gui lherme@ianjao.corn.br  

- ME 

7, 5€ 

FAX (4l)3233-I33'2%j 
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.1 4 UN Corda de pular com manoplas (coletivo) PANGUÉ 21,55 86,20 

L2 60 UN Corda de pular com manoplas (individual) PANGUÉ 14,67 880,20 

.3 32 UN jogo de dominó. Dominó 49x24x9mm. Material: 
Melamina, PVC. Estojo com 28 peças. 

DOUBLE SIX 26,27 840,64 

.4 4 UN Jogo de taco de madeira com bolinha de borracha e 
bolso para carregar. Bolo de Borracha n°3; Medidas 
dos Tacos: 73x5x1 .5cm. 

PANGUÉ 33.48 133,92 

1.5 4 UN Kit para irescobol com 02 raquetes e 01 bola. SILME 26,85 107,40 

116 20 UN Peteca esportiva de discos montados em 
camadas sobrepostas com sinalizador e 
amortecedor. Detalhes do produto: Diâmetro 
da base de 5a 5,2cm. Peso aproximado de 
42g. Com  4 penas oficiais brancas paralelas
Altura total aproximada com a base: 20 cm. 

PLUMA 11,67 233,40 

7 60 UN Bola de tênis de mesa. PORT LINE 1,58 94,80 

8 20 UN Raquete de tênis de mesa. PANGUÉ 28,90 578,00 

9 4 UN 0mmi traves de futebol. XLIOPF 77,09 308.36 

OTAL LOTE V (QUINZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) R$ 15.399,00 

o"- 
-Prazo de Validade: 60 (SESSENTA) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
-Prazo de Garantia: 30 dias 
- Condição de pagamento: conforme edital 
- Prazo de entrega: conforme edital 
Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesos 
incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais 
ônus atinentes à execução do serviço 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). 

Curitiba, 03 de Julho de 2017 

k 

'2 

ANDREA FATIMA DE FREITAS 
Proprietária 

RO 6.229.503-1 

156.138.178/0001-8I 
Andrea Fatima de Freitas M.E. 

R. Dr. Muricy, 518 
Centro  -  CEP 80010-120 

L. a 	Curitiba  -  Paraná 	j 



Unid. 

Unld R$ 	14415.84 

quatorze mil, 
quatrocentos e 
qunze reais e 

oitenta e quatro 
centavos 

R$ 	16.070.40 

I Vir. Total por 1 
Pr. Total 

Extermo 
.1 

dezesseis mil e 
setenta reais e 

ova -enta 
centavos 
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À ENTRAL DE LICITAÇÕES DA 
P*FEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 
S8RETARIA DE ESPORTE E LAZER 
PItGÃO ELETRÕNICO N°2017.06.19.1 
DflA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03107/2017. ÁS 09H00MIN. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  03107/2017, Ás I0H30MIN 

P,iados Senhores. 
Ap'esentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços. conforme planilha abaixo. referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N`2017.06. 19. 1.  cujo O 
prtenre Pregão LIetrõ nico tem por objeto A Contratação de empresa para prestação de serviços de coordenação e realização de atividades esportivas e 
,eeeaPvas. aquisição de lanches, material esportivo, material pedagógico, confecção de uniformes, material impresso e locação de veículos destinado a 
ateder o Projeto Brincando com Esporte, sob a responsabi4dade da Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Horizonte/CE. tudo conforme 
eaeciflcações contidas no Termo de Referência, constante dos Anexos do Edital. 

De/arames ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência edital/tia e contratual, e 
rão iniciados a partir da data do recebimento da Ordem de compra, e ainda, que rios preços apresentados acima. estão inclusos todos os tributos. 

e. 	jos trabalhistas, pretndenciãnos. fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir 
so 'e o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 
Drla,amos, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum tato impeditivo para 
pa )cipação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital 

OS 

864 

432 

Marca 

ASA SUL 

ASA SUL 

Vir Unit 

R$ 18,60 

R$ 33,37 

Camiseta básica ad ta e ou ,ntant.L cm malha 
tio 30 cardada com 100% algodão, cor a 
combinar, tamanhos variados: P, M, G, GG e 
XGC, com logotipos da Secretaria de Educação, 
da Prefeitura Municipal de Horizonte e do projeto 
brincando com esporte 

Bermuda. confeccionada em Tactel 100% 
poliéster com grarnatura de 1 OOg/m2, na cor azul 
marinho. A cintura deve p.nsijir elástico com 
largura de 3,5cm, embutido e rebatido com 
máquina de ponto corrente. A bermuda deverá 
ser toda costurada com máquina overtoque de 
ma agulha na sua parte interna, e rebatida 

externamente com máquina goteira de 02 
agulhas As barras das pernas devem ser 
rebatidas com largura de 2.0cm em máquina 
;goleira de 02 agulhas. Na parte interna deve 
conter uma etiqueta, com o indicativo do tamanho da peça, 
composição do tecido, 
razão social do fabricante, o número do CNPJ 

Ido fabricante, o símbolo indicativo do tipo de 
lavagem a ser executada na peça e o pais 
onde a peca foi fabricada A linha utilizada é 
• 100% poliéster, n.° 120. A bermuda deve estar 
isenta de qualquer defeito que comprometa a 
sua apresentação e uso Todas as peças 
deverão ser embaladas em sacos plásticos 
transparentes com lO (dez) peças por 
'embalagem. Tolerância de variação ria 
gra matura é de 2%. 

vir. Unit por 
EXtÓnSO 

dezoito reais e 
sessenta 
centavos 

trinta e três 
reais e trinta e 
sete centavos 

PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA ADEQUADA LOTE li 	 

ftem 	 Especiricações dos Produtos 
	

Unid. 

GERMANO BARROS SANTANA— ME 
CNPJ N° 05.549.656/0001-81 CGF: 06.479406-7 

ENDEREÇO: Rua 102 N 51— Sala 01 - Passaré - Fortaleza-CE 
CEP: 60.861-326 E-MAIL: semage_comercio@hotmail.cdm  

Tel: (85)98808-2356 



 

SEMAGE 
co.dPcao e sc'vcos 

.
Boné tipo caminhoneiro. confeccionado em 
brim: tamanho único, costuras com linha 100% 
algodão, acabamento com bordas internas 
embutidas ou em overloque, alças de ajuste 
com fechos plásticos tipo macho/fêmea na 
peste posterior, copa arredondada, com a 
metade anterior forrada com tecido interno de 
reforço e sustentação. borda interna forrada 
com faixa de tecido encorpado e macio com 
largura minima de 3cm, isento de partes 
salientes: pala frontal ampla na largura e no 
Comprimento, com estrutura interna em plástico 
flexível, formato predominantemente retangular 
com os cantos externos arredondados com 
logotipos da Secretaria de Educação, da 
Prefeitura Municipal de Horizonte e do projeto 
brincando com esporte 

Mochila, em PVC 100% poliéster na cor azul 
marinho, com frisos plásticos na cor azul marinho, 
contendo dois compartimentos sendo um deles 
bolso externo com estampa do 
Brasáo/Logomarca oficial do município e do 
projete brincando com o esporte (conforme 
modelo) gravado em tinta poliéster com ziperes. 
Sçe em polipropileno, dimensões 40 cm x 30 cm 
x 10 cm 

Squeeze, Capacidade 450 ml, material plástico, 
altura 165cm, Circunferência: 23 cm, com 
iogotipos do projeto brincando com esporte 

Un. 432 ASA SUL R$ 1537 
quinze reais e 
trinta e sete 

centavos 
AS 

Un'id. 432 ASA SUL R533.51 

tonta e três 
reais e 

cinquenta e um 
centavos 

R$ 

Unid 432 SQUEEZE R$ 13,53 
treze reais e 

cinquenta e três 
centavos 

AS 

6639.84 

seis mil. 
seiscentos e 
trinta e nove 

reais e oitenta e 
quatro centavos 

14.476,32 

quateze mil 
quatrocentos e 
setenta e seis 
reais e irrita e 
dois centavos 

5'á44 96 

cinco ri:i;l - 
oitocentos e 
quarenta e 

cuatro reais e 
VALOR GT&AL DOS I7ENS r 	1 R$ 	67.ü7.34 

clnquenfa e sete n* quatrocentos e quarenta e sete rem e trinta e seis centavos  

V&QR GLOBAL DA PROPOSTA 	 1 	1 R$ 57.441,36  
cinquenta e Sete mil, qusvøentos e  quarenta  sete reais e trinta e seis centavos  

VADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO. 
P 	ZO DE ENTREGA: CONFORME 05 TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

De Iara,mos de que assumimos inteira responsabdade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme eirgénc,a ec*f alicia e contratual e que 
selo iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra. 

Dedaramos que temos plena aceitação, por parte de proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e que atendemos todas as 
exirnclas contidas neste Edital. 

De atamos que nos valores apresentados acima. estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas preindenoãnos, fiscais e comerciais, taxas, fretes, 
sea,ros. deslocamentos de pessoal custos, demais despesas Que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados. inclusiva a margem de lucro 

Dei aramos. ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempzesa e Empresa de Pequeno Porte. contom,e estabelece o artigo 30  da 
Les omrjdementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n# 11.488 do 15 de Junho de 2007. 

O bifante declara que. nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tnbutos, encargos trabalhistas. prewdencsános, fiscais e comerciais, taxas. 
fretas. seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado. inclusive a margem de lucro 

Oecàa,a,nos. sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum tato impeditivo para 
part,paçjo deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições pie vistas neste edital 

GERMANO BARROS SANTANA - ME 
CNPJ N° 05:49.656/0001-81 CGF: 06.479406-7 

ENDEREÇO: Rua 102 N' 51— Sala 01 - Passaré - Fortaleza-CE 
CEP: 60.861-326 E-MAIL: semage_comercio@hotmail.com  

Tel: (85) 98808-2356 



SEMAGE 
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citante declara que responde por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos caso 
v 	ha a ser contratado 

/aramos ainda que assumimos inteira responsabtdade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência edita/Ida e contratual, e 

q. - serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima. estão inclusos todos os lnbutos. 

e 	argos trabalhistas. previdenciános, tscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal. custos, demais despesas que possam incidir 
s - re o fornecimento bc,tado, inclusive a margem de lucro 

D clara ção expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas. tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto 
d. 'te pregão, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo 

oramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento ás exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21. S2, do Decreto o?  5 450/0()5 

O laramos que cumpre plenamente os requisitos de tiabiiitação e que sua proposta está em conformidade comas exigências do instrumento convocatório 

(- go 27. § 20. do Decreto Municipal n°03812016). 

1-'. afazer valer o direito de pnondade de desempate, a licitante declara sob as penas da lei, para todos on fins de direito q que se possa prestar. 

e' .ecialmente para fazer prova no processo bc,tatóno que tem condição do regime de.  

ME/EPP. para efeito do dispositivo na L  123/2006 
:oopEpA TIVA. para efeito do dispositivo na Lei Federal n'11 488 de 15 de junho de 

FORTALEZAICE,- 04 de JULHO de 2017 

GERMANO BARROS SANTANA 

-M  ' 

ME 

CNPJ N° 05.549.656/0001-81 CGF: 06.479406-7 

ENDFREÇO Rua 107 N° SI -Ç,!,,)01  - Pssaré- Forta!e-CF 

CEP: 60.861-326 E-MAIL: semage_camercio@hotmaitcom  

Tel: (85) 98808-2356 
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VITRAN -TRANSPORTE E TURISMO LTDA.$ui N  
CNPJ:04154972/0001-91 CG 	'.  3MSO-5 1 	A 

Ia 	5q1 	' 

CARTA DE PROPOSTA 	 ' 	# 

riiiiero do Pregão:2017.06.19.1 

Lote : VI 

Item:1 

Especificação do Objeto:Locação de 02 veículos com 32 Diárias/cada tipo Onibus Rodoviário, Capacidade 
de 46 passageiros. 
Veiculo deverá ter no máximo 10 anos de uso; 
Motorista habilitado-,Veículo cadastrado e habilitado junto ao DETRAN e outros órgãos. 

Quantidade:64 DIARIAS 

alor unitário de cada item do lote (em R$):731 ,23( setecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos) 

Valor total do lote (em R$):46.79872( quarenta e seis mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e dois 
centavos) 	 - 
Prazo de Entrega/Prazo de execução dos serviços:10 (dez) dias, iniciados após a emissão da ordem de serviços. 

Prazo de validade da Carta Proposta 60 (sessenta), conforme estabelecido em edital: 

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 serviço 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). 

-lorizonte 03 de Julho de 2017 

)&(Mneira de Lima Filho 
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