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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°2017.08.15.1 - SRP 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.08.15.1— SRI' cujo objeto é 

Registro de Preço para Aquisição de material de consumo, permanente e utensílios, destinado aos 
programas e projetos desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de 
Horizonte/Ce, conforme especificações contidas no Termo de Referência, bem como Parecer pertinente da 
Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os 
devidos efeitos legais aos respectivos vencedores, a saber: CLAUDL&NA SANTOS-ME, vencedora do Lote 
08- R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais); INFOSHOP-COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS 
PARA INFORMÁTICA EIRELI-ME, vencedora do Lote 02- R$ 3. 150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), 
do Lote 03- Ri 7.515,81(sete mil quinhentos e quinze reais e oitenta e um centavos),do Lote 05- Ri 4.450,00 
(quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais),do Lote 06- Ri 1.999,99 (hum mil novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e nove centavos) e Lote 07- RS 26.909,02 (vinte e seis mil novecentos e nove reais e dois 
centavos) perfazendo o valor total de R$ 44.024,82(quarenta e quatro mil e vinte e quatro reais e oitenta e dois 
centavos); MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP vencedora do Lote 04- Ri 
43.115,00 (quarenta e três mil, cento e quinze reais) e MAXI COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 
E CONSTRUÇÕES ELRELI-ME vencedora do Lote 01- R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos 
reais) 

VENCEDORA: MAXI COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS E CONSTRUÇÕES ELRELI-ME 

LOTE O! 

item Descrição Marca Unid Qtde Valor tinir Valor Total 

Fogão de 06 bocas doméstico, alimentação por gás GLP, 
forno 	auto-limpante, 	dotado 	de 	prateleiras 	deslizantes 	e 
iluminação 	elétrica 	do 	forno, 	acendedor elétrico, 	grelha 
removível. Voltagem: bivolt. Certificado com selo INMETRO. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 

Esnialtec UNII) R$ 	599,56 RS 5'N Ç\ 

P 
2.  

Refrigerador duplex branco frost frec, capacidade mínima 
4451rs 	principais características: 	compartimento extra 	frio; 
compartimento congelamento rápido; - controle independente 
de temperatura no frener; gaveta de legumes; - prateleiras de 
vidro temperado. Garantia mínima de 01 (um) ano. Certificado 
pelo INMETRO. 

Elcuoluz UNID 1 Ri 2.590,00 Ri 2.590,00 

3.  

Bebedouro (iclágua - 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 garramo, alças laterais, Termostato 
frontal com controle gradual de temperatura da água gelada 
entre 5°C 	e 	15°C, 	Refrigeração por compressor, 	Baixo 
consumo 	de energia. 	Especificações 	técnicas: 	Dimensões 
aproximada AxLxP (mm) 1005x315x315, Peso Líquido (kg) 
12, Peso Bruto (kg)13,04, Voltagem (V) 220. Com  vinte quatro 
meses (2 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos 
de fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

FÀm cc LJNLD Ri 	550,00 1* .1 1.650: 
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4. 

Bebedouro Industrial, capacidade 200 litros com 04 torneiras. 
Características: Capacidade de 200 Litros no reservatório, 04 
Torneiras Frontais cromadas, Aparador de água frontal em 
chapa de aço inox com dreno, Com revestimento externo em 
chapa de aço inox, Reservatório de água, (tanque interno) em 
aço inox 304, Isolamento Térmico injetado em poliuretano 
expandido, Serpetina interna em aço inox, Gás ecológico R 
134a, Motor hermético, Tensão 127v ou 220v, com Filtro 
incluso, Dimensões aproximadas do produto: 1,10x0,46x1,56 
cm, 	Peso 	líquido 	aproximado 	do 	produto: 	50 	Kg. 
Confeccionado totalmente em aço iox, facilmente linipável e 
resistente à corrosão e acidez, não tóxica, estável e não 
absorvente sob condições de uso, não deve "empresta" odor,cor 
ou gosto a água e nem contribuir para a adulteração da mesma, 
com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas 
em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua 
utilização e construído de forma a garantir durabilidade e 
resistência, 	com 	vista 	à 	finalidade a 	que se 	destina. 	O 
equipamento deve ser entregue já montado, para uso imediato. 
Com  Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra 
vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

Tbermus UNID 
R$ ' 800 00 RI 	2 800 00 

S. 

Condicionador de Ar Split Frio - 12.000 bni/h ' alimentação 
220 volts, com controle remoto com as seguintes funções: 
Mode. Temperatura, liga/desliga, fim speed, swing, aix flow, 
timer, hold, eleep, turbo, lâmpada e Clean, tipo Central de Ar' 
Split. Com  36 meses (3 anos), no mínimo, de garantia contra 
vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo FNMETRO. 

Eletroluiz UNID 
RI 1,700,00 RI 6.800,00 

6 

Condicionador de Ar Split Frio 	9.000 btu/h . alimentação 
220 volts, com controle remoto com as seguintes funções: 
Mode, Temperatura, liga/desliga, fan speed, swing, air fiow, 
timer, hold, eleep, turbo, lâmpada e Clean, tipo Central de Ar 
Split. Com  36 meses (3 anos), no mínimo, de garantia contra 
vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

El--- UNID 
RI 1.600,00 RI 11.200,00 

' 

7. 

Forno Microondas 27 litros - 	Especificações Técnicas: 
Capacidade interna aproximado de 27 litros, Dimensão interna 
(utilização máxima L X P) 346 X 320 mm, Potência útil de 
cozimento Micro-ondas 800 W, Frequência de operação do 
micro-ondas 2.450 MHz, Temporizador 99 minutos e 50 
segundos, 	Consumo de energia 	Micro-ondas 	1,4 kWh, 
Acabamento 	interno 	Pintura 	epoxi (branco), 	Dimensões 
externas (LxAxP)604x398x510mm, Dimensões da 
embalagem (Lx A x P) 604 x 398 x 510 mm, Peso aproximado 
(sem embalagem) 16,1 Kg, Peso bruto aproximado (com 
embalagem) 18,2 Kg, Cor. Branca, Tensão de alimentação 127 
V, CA, 60 Hz. Com  Doze mesa (1 ano), no mínimo, de 
garantia contra vícios ou defeitos de fabricação Certificado 
pelo INMETRO. 

Eleft-OhX UNID 4 
RI 	450,00 RI 1.800,00 

8. 

Freezer Horizonte 2 portas, cor: branca - capacidade mínima 
total de 5191a, com rodízios, 	termostato no painel frontal, 
gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. - consumo 
de energia classe A - mensal máximo: 84.6 kwh/mês (220v). 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 

Consul UNID 5 
RI 243440 RI 12 17200 
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9. 

Liquidificador de uso domestica 4 litros 	Confeccionado 
totalmente 	em 	plástico, 	Corpo 	e 	base 	de 	Plástico, 	3 
velocidades, 	facilmente 	limpável 	e 	resistente, 	não 	deve 
"emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir 
para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, 
isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou 
quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Com  
Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

Fak UNIU) 4 
R$ 	11336 

' 
R$453 44 

lo. 

Liquidificador Industrial aço inoz 8 litros- Confeccionado 
totalmente em aço inoxidável, Corpo Inox, Motor 1/2 hp, 
Rotação 3.500 	rpm, Tensão: 220v, Copo lnox com cabo 
tubular anatómico e Peso 9,2501cg, com superficie lisa (livre de 
microflssuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à 
corrosão e acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob 
condições de uso, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos 
alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, 
com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas 
em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua 
utilização. Com  Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia 
contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo 
INMETRO. 

Fá UNTO 2 tU 67000 RS 	1 340 00 

Ventilador de Coluna 50em, desigp moderno, com pé 
cruzado, 	3 	Velocidades, 	Modelo: 	Coluna, 	Cor: 	Preto, 
Oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado 
pintadas na cor preta e removível, protetor térmico, Hélice fina 
em polipropileno, Dados Técnicos - Poencia:160 W, Peso: 
aproximado de 7:3 Kg, Largura: aproximado 	270mm, 
Comprimento: aproximado 550 mm e Altura: aproximado de 
520 mm. Com 24 meses (2 anos), no mínimo, de garantia 
contra vícios ou defeitos de fabricação. 	Certificado pelo 
INMETRO. 

Ventisol UNID 
R$ 195.00 R5975,00 

12 • 

Ventilador de Parede 60cm, tipo: Tufão, design moderno, 3 
Velocidades, Modelo: Parede, Cor: Preto. Oscilante para 
direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor 
preta e removível, com 3 Hélice fina em polipropileno de 60cm 
de diâmetro, com regulagem de altura. Dados Técnicos- 
Potência: 210 W, Rotação mínima 1400rpm. Com  24 meses (2 
anos), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de 
fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

V 	1 tfl 150 uNli) 14 
R$180,00 R52.520,00 

VALOR TOTAL 1)0 LOTE 
R$ 4490000 

VENCEDORA: INFOSHOP.-COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI-ME 

LOTE 02 

Item Descrição Marca Unid Q 
Valor Unit

ide 	
(R$) 

Valor total (RS) 
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Microfone com fio estéreo, tipo omni-direcional, com 
cabo de no mínimo 10 (dez) metros de tamanho, 
frequência mínima de resposta de 60hz, sensibilidade 
mínima de 73db, impedância mínima de 600ohms. 
Garantia mínima 03 (três) meses, fornecida pelo 
fabricante. 

MTX UNI[) 7 
R$ 	51,67 R$ 	361,69 

Caixa acústica profissional 500 w com 2 vias de 
reprodução eletroacústica - sistema acústico de 2 vias, 
canal para phones, mixer utilização: amplificação 
multiuso & multiconexões de 7 canais de entradas: 
sendo 6 canais específicos com 12 entradas e 1 canal 
auxiliar com efeitos digitais para microfones, stereo 
digital player - com controle remoto - com entrada 
USB, para Pen drive ou para micro cartão SI) ou 
SDHC, através de adaptador USB, com entradas 
especificas para 2 guitarra, 2 violão , 2 cavaquinho, 2 
teclados, 2 samplers e rhythm manchine - bateria 
eletrônica, 4 microfones, conectores de entradas para 
plugs PIO TRS para microfones com fio e microfone 
sem fio (wireless) - desbalanceados ou balanceados, 
com conversão automaticamente, 1 entrada especifica 
para 	sinais 	emitidos 	pelo 	STEREO 	DIGITAL 
PLAYER (com controle remoto), com entrada USB 
para PEN DRIVE ou para MICRO CARTÃO Si) 
OU SDFIC, através 	de adaptador USB, 3 entradas 
específicas para: Ia LINE - players de CD / MD / 
DVD / BLU-RAY / videoke / PC - DEKTOP - saída 
de players de linha de áudio de microcomputador. 2a 
8 a 50 ohms - para PC - LAPTOP / NETBOOK / 
NOTBOOK IPAD E TABLETS EM GERAL. 3a 8 a 
50 	ohms 	- 	par 	- 	ipod 	/ 	cell 	Phone 	/ 
SMARTHPHONE / MP3, MP4, MPS, saída R 
SEND para sonorização em siereo, canal auxiliar 
com processador digital interno de efeitos de EU-lO, 
SIMULATED REVERB OU DELAY, 1 alio-falante 
de faixa estendida para médios-altos/agudos (hi-
mid/high), piezoelétrico, com pastilha cerâmica de 
óxido de nióbio e diafragma de policarbonato e fdtro 
passivo, 	Dimensões 	LXÂXP 	( 	em 	cm) 	sem 
embalagem: L= 50,6 X A= 72,4 X P = A= 73,9 X P= 
33,2 (0,130 m3) / Peso: 21,50 Kg. Com Doze meses 
(1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

LL AUDIO UNII) 

UNO 3 

R$ 1 491 56 

R$ 	432,25 

RS 149156 

RS 1.296,75 

2.  

3.  

Kit Microfone de mão Duplo Sem Fio digital - baixo 
consumo, recepção de alta sensibilidade, compressor 
de frequência móveis, circuito de expansão, circuito 
limitador de 	imagem de 	frequência, 	circuito de 
análise múltipla de silêncio e ruído, circuito de 
diversidade de recepção da antena, circuito supressor 
do ruído, circuito de diversidade de recepção da 
antena, circuito supressor do ruído de chaveamento, 
circuito de reverberação resistente, funções elétricas, 
tecnologia de controle sintetizado PLL com 48 canais 
UHF selecionáveis, faixa de frequência UHF: 460 - 
970 MHz, tela de informações em LCD, duplo 
circuito de operação de atenuação (Squelch) de 
ruídos, cápsulas 	unidirecional do tipo dinâmico, 
antena, 	a 	distância 	operacional 	até 	100 	m 	no 
máximo, 	conector 	embutido 	de 	entrada/saida, 
sensibilidade RF: -105 dBm(S/N -12 dB), saída de 
energia RF: 10 mW, impedância (body-pack) entrada: 
]Mil, impedância (receptor): 50fl (nível da antena) 
/3£1 (nível do microfone), Especificações Físicas - 
Dimensões aproximada: Body-pack;83 x 67 x 25 mm, 
Microfone: 50 x 50 x 50 mm, Receptor: 220 x 150 x 

VWS 

f 
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41nun, 2 Transmissores (Microfones), Receptor com 
2 antenas, 2 Cachimbo para microfone, 1 Fonte 
Autovolt, 1 Cabo, 4 Pilhas AA. Com  12 meses (1 
ano), no mínimo, de garantia contra vicias ou 
defeitos de fabricação. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
3.150,00 

VENCEDORA: INFOSHOP-COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EFRELI-ME 

LOTE 03 

1Itrm Descrição Marca Unid Qtde 
Preço Lnit 

Valor total (R$) 

Aparelho de TV Tamanho de tela 20', resolução de 
no mínimo 	1366 x 	768 	Pixel, tela em 	LED, 
frequência 60Hz, mínimo 02 entradas BOM! e 
voltagem 110/220 V. Certificado pelo INMETRO 

AOC UNUD 2 
R$ 	941,38 R$ 1.882,7(' 

2.  

01 Aparelho reprodutor de DVD, DVD+ RWI +R, 
OVO- RW/ -R em modo VR sem CPRM, CD, CD- 
R/RW, 	MP3, 	JPEG, 	VCD 	e 	SVCD, 	com 
reproduçlão de fotos no formato JPEG: Acesso aos 
sistemas DOLBY DIGITAL e DTS, Saídas de vídeo: 
Componente, vídeo composto e S-VIDEO; Saídas de 
áudio: Digital óptica, digital coaxial e analógica: Scan 
progressivo, MP3 Browser. Retrocesso com ándio. 
Bivolt 110.220V. 

LG IJNID 6 
R$ 	136,63 RS 	819,78 

3.  

Aparelho 	projetor 	multimidia, 	características 
mínimas: brilho - 3000 ansi lumens resolução nativa. 
svga 800x600 . suporte mínimo de 1280x 1024 taxa de 
contraste . 2000:1 sistema de cores - ntsc, ntsc 443, 
pai, pai-m, pal-n, pai 60, secam compatível: cdlv 
480p, sdtv 480i, hdtv 576p, 576i, 720p, lOSOi suporta 
formato de tela normal de 4:3 ou widcscreen de 16:9 
lâmpada - 180 w uhp / 4000 horas modo normal - 
2500 ansi lumens / 5000 horas modo econômico - 
2000 ansi lumens distância de projeção. 1,19 mis á 
12,1 mIs tamanho da tela - 28" a 300" - diagonal 
zoom óptico- 1,1:1 vertical keystone correção +1. 400  
ajuste de distorção trapezoidal (keystone) automático 
menu na tela em multi-idiomas inclusive português. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

BENQ !JN[D 
R$ 2.086 ,77 R$ 	US( 

4.  

Aparelho de telefone sem fio, com identificador de 
chamadas. Características: viva-voz digital; display e 
teclado iluminado; 	agenda alfanumérica mínimo de 
42 registros; identificador de chamadas; operação 
simples via menu; 	campainha com no mínimo 10 
toques 	diferentes, 	display 	com 	data, 	hora 	e 
despertador. Garantia mínima de 01 (um) ano. 

INTELBRAS UNIO 8 
$ 	99,75 R$ 	798,0ú 



R$ 558,60 

R$ 651,7( 

UNID 

UNID 3 

UNID 2 

Is 
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Câmera fotográfica digital resolução efetiva: mínima 
de 13.1 megapixels; zoom óptico: mínimo de 5x; 
display LCD ou LEI) touch saeen: mínimo de 2.5; 
cartões de memória: de 8gb tipo de bateria: 
recarregável; sensibilidade: ISO mínimo de 1600; 
acompanha cartão adicional mínimo 4gb; acompanha 
uma bateria adicional; acompanha bolsa para 
transporte. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

5. RS 718,20 R$ 718,20 
SONY 

Micro System 12W Potência RMS:12 W RMS 
Funções e Características - CD, CD-R CD-RW, 
Sintonização de Rádio: Digital, frequência : AM e 
FM, 6 modos de equalização, MP3, entrada de USP, 

6. 

	

	controle remoto. Conexões - entrada analógico, saída 
para fone de ouvido e interface USB. Especificações 
Técnicas - Voltagem: Bivolt, Dimensões aproximada: 
Largura: 450 mm, Altura: 235 mm, Profundidade: 
290mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

Fraginentadora de Papéis p115 FOLHAS, 
Cartões/CDs - Descrição do produto: Fragmentadora 
fragmentada 15 folhas por vez em partículas de 
4x34mm, sensor automático, lixeira de 25 litros. 
Características técnicas: Abertura de inserção: 230 
mm, Número máximo de folhas: IS folhas de 
75g/m2, Tipo de fragmentação: partículas de 4 x 34 
mm (Para papel, CD, DVI) e Cartão de Crédito), 
Nível de segurança, Velocidade de fragmentação: 2 
metros por minuto, Capacidade de fragmentação 
média: 26 Kg/hora, Acionamento: boião e sensor 
óptico, Reversão: manual no botão, Potência 
máxima: 374 W, Nível de ruído: 65 decibéis, Volume 
do cesto: 25 litros, Sensor segurança pi lixeira e 
cabeçote, Dimensões aproximadas era mm: 345 x 230 
x 465. Tempo de func. x desc.: 2x20 mine Cor: Preto. 
Com  12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra 
vícios ou defeitos de fabricação. 

MULTRAZER 

MIJLTILAZER  

R$ 18620 

ES 325,85 7. 

VALOR TOTAL DO LOTE 
7.515,81 

VENCEDORA: MARINHO SOARES cOMÉRCIo E SERVIÇOS LTDA-EPP 

LOTE 04 

 

Item Descrição Marca Unid Qtde 
Preço Umiit 

(RS) 
Valor total (1(5) 

Micro 	computador 	completo-Configuração 	1: 
placa mãe onboard (som/rede/som), processador 
mínimo core iS 650 3.20ghz 4mb, hd 500gb sata 2, 
memória 4gb ddr 3 ou superior, 	gabinete ATX de 
4 baias com fonte, 	gravadora de dvd sata, drive 
leitor de cartão, mouse óptico USB, teclado USB, 
caixa de som e monitor LEI) de no mínimo 20.5 
polegadas. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

GOLDENTEC UNIU II  
R$ 2.200,00 ES 24.200,00 
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2. 

Micro 	computador 	completo-Configuração 	2: 
placa mãe onboard (som/rede/som), processador 
mínimo core is 650, cache 6 MB, memória RAM 8 
GB(DDR4-1866/2133, 	disco 	rígido 	de 	500G13 
(7200 	RPM) 	3,5 	polegadas, 	placa 	de 	vídeo 
integrada, placa de rede Fasi Ethernet, gravador de 
OVD e CD. Monitor 19" Widescreen (Resolução 
1920x1880). Teclado USB padrão ABNT2. Mouse 
USB. Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

GOLDENTEC UNI!) 3 
R$240000 ' R$ 720000 

3. ' 
Módulo Isolador - Bivolt - Tensão de Entrada - 
115v/220 - Tensão de Saída- 115v - Potência - 
SOOva/w - Chave liga-desliga -Com transformador 
isolado -Possui 4 tomadas elétricas - nova norma - 
Entrada e saída isoladas galvanicaniente - Corrente 
nominal: 	Para 	115v - 2,61A e 220V - 	1,36A - 
Fusível: Para 115V - 5a e 220V - 3A -Tempo de 
resposta: 6 semiciclos - Indicador luminoso de rede 
(verde) / carga alia (vermelho) - Gabinete plástico 
com policarbonato na cor preta, super resistente. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

BMI UNID 5 
R$ 	296,00 

RS 2.1 2ôA() 

R$ 	1 480 00 

RS 	6.3780ft0 
4. 

' 

Notebook Processador: core iS 370m, cache: 3 MB, 
chipset: HM55 g140 (montevina), memória RAM: 
40, 1-ID: 5000 SATA, drives: supermulti 8x dvd 
+- r/rw com tecnologia lightscríble e suporte para 
camada dupla tamanho da tela: 14, rede: 10/100, 
som: alto-falantes integrados; altec lansing, wirelles: 
sim, bluetooth:sim, teclado: funcionalidade de 101 
teclas compatível com windows hp; clickpad com 
botão de liga/desliga, mouse: touchpad com botão 
liga/desliga integrado e suporte a pad de rolagem 
de 	2 	direções, 	alimentação 	(tipo 	de 	bateria): 
adaptador ac de 90 w; bateria de íon de lítio de 6 
células 47 whr, conexões: 3 usb 2.0; 1 hdmi; 1 vaga 
(IS-pin); 1 d- 45 (lan); 1 saída para fones de ouvido; 
1 	entrada 	para 	microfone, 	voltagem: 	bivolt, 
dimensões aproximado do produto (cm) - axixp 3 
,15 	'-3,65x34x23cm, peso 11w. 	aproximado do 
produto (Kg) 2,2Kg. Com  12 meses (1 ano), no 
mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de 
fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

POSITIVO UNI!) 1 

• 

Scanner de mesa alimentador automático de 
documentos com capacidade para 50 folhas, A4 e 
Oficio, colorido, duplex (frente e verso), resolução 
de óOOdpi, velocidade de 25ppm / 50ipm, ciclo 
diário de 4.000 digitalizações. Garantia mínima de 
12 (doze) meses. 

BHOTHER UNI!) 1 
R$ 1865.00 R$ 	1.865,00 

6. 

Estabilizador - Bivolt • Tensão de Entrada - 
115v/220 - Tensão de Saída- 	115v - Potência 
mínima - 1000va/w - Chave liga-desliga - mínimo 
de 4 tomadas elétricas - nova norma - Entrada e 
saída isoladas galvanicamente - Corrente nominal: 
Para 115v - 2,61A e 220V - 1.36A - Fusível: Para 
115V - 5a e 220V - 3A -Tempo de resposta: 6 
semiciclos - Indicador luminoso de rede (verde) / 
carga alta (vermelho) - Gabinete plástico com 
policarbonato 	na 	cor 	preta, 	super 	resistente. 
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

BMI UNI!) 6 R.S 	332,00 Itt 	1 992 00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
Itt 4311500 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

L J HoRIzoNit 

VENCEDORA: INFOSHOP-COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI-ME 

LOTE 05 

Item Descrição Marca t:nid Qtde 1 Init preço
(14$) 

Valor total 

1.  

Armário alto cm MDF na cor verde, com 
acabamento em perfil de PVC na cor cinza, 
medindo aproximadamente 1600 x 800 x 500 
mm; contendo 02 porias de abrir, com três 
dobradiças; fechadura; puxador tipo alça, 04 
prateleiras reguláveis; chapas de madeira com 
espessura mínima 28 mm para o tampo 
superior; portas e prateleiras de no mínimo IS 
mm; com base de madeira MDF de alta 
densidade; em pintura epóxi; e niveladores de 
piso; e fabricado de acordo com as normas 
vigentes. Prazo de garantia de no mínimo 12 
meses. 

KOMPAKTUS UNIu) 
R$ 385.70 R$ 	385,70 

2.  
Armário em aço, com 02 (duas) portas, 04 
(quatro) prateleiras, com fechadura, cor cinza, 
dimensões mínima a l9Sxl9Oxp4Sem. 

RR METAL UNIU 5 
R5319,20 RS 1.596,00 

3.  

Birô em MDF com 03 (três) gavetas e chave, 
confeccionada com madeira MDF, na cor 
verde, com acabamento em perfil de PVC na 
cor 	cinza 	dimensões 	aproximadas: 	altura: 
0,75m; comprimento: 1,50m; largura: 0,70m, 
em pintura epóxi; e niveladores de piso; e 
fabricado de acordo com as normas vigentes. 
Prazo de garantia de no mínimo 12 meses. 

KOMPAKTUS UNIU 1 
RS 195,51 R$ 	195,51 

4, 
Estante em aço, com 06 (seis) prateleiras, cor 
cinza, dimensões aproximadas: 1,98 xl 0,92 x p 
0,30 melros. 

RR METAL UNI!) 5 
14$ 120,63 14$ 	603,15 

S. 

Flip Chart - em estrutura em aço carbono, 
pintura 	de 	pulverização 	eletrostática 	a 	pó, 
rodízios 	em 	poliuretano 	(Anti-Risco) 	com 
travas, 	suporte 	para 	marcador 	em 	toda 
extensão, cor. preto, Diferencias: Quadro em 
inclinação 	de 	fácil 	manuseio 	ao 	escrever, 
quadro 	branco 	magnético, 	medidas 
aproximadas: quadro: 70x 100cm e altura total 
do quadro com o cavalete: 190 cm. 

RODOSMEL UNI!) 4 
R.$ 129,00 R$ 	516,00 

6.  

Quadro cortiça - com moldura de alumínio, 
cortiça natural, chapa de fibra pó, chapa de fibra 
de madeira reflorestada 3 mm, 24mm frente x 
1 2mm espessura, cantos arredondados em PVC, 
fixação invisível, fundo do quadro 10 mm, com 
dimensões aproximadas de 120 x 150. 

RODOSMEL UNI!) 4 
RS 192,00 R$ 	768,00 

7.  

Mesa redonda para reuniões, 	tampo em 
melaminico de 25 mm de espessura na cor 
platina, bordas arredondadas em perfil pvc 
preto, estrutura metálica tubular de chapa de 
aço, pés horizontais em cubo de aço com 
ponteiras em poliestireno, estrutura e pés na cor 
preta com tratamento antiferrugem, medidas 
aproximadas: altura 80cm diâmetro do tampo 
120cm.Com  12 doze meses (1 ano), no mínimo, 
de 	garantia 	contra 	vícios 	ou 	defeitos 	de 
fabricação. 

KOMPAKTUS UNI!) 
R$ 385,64 R$ 	385,64 



cJ
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 4.450,00 

VENCEDORA: INFOSUOP-CÕMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA PTRPT  1-ME 

LOTE 06 

Item Descrição Marca Uuid Qtde Preço Unir Valor total (RS) 

' Cadeira com base fixa, sem braços, assento e encosto 
em MDF, com espuma de poliuretano injetada, 
revestimento em tecido na cor verde, com apoio 
lombar, medidas aproximadas: 1580 mm x p 580 mm 
x a 900/1000 mm. Com 12 meses (1 ano), no 
mínimo, de garantia conta vícios ou defeitos de 
fabricação. Certificado pelo INMETRO. 

KOMPAKTUS UNID 5 Ri 	71 82 
' Ri 	359,10 

2. 

Cadeira com base giratória, com regulagem de 
leitura, encosto reclinável, com braços reguláveis em 
3 posições, espaldar médio, assento e encosto em 
MDF, 	com 	espuma 	de 	poliuretano 	injetada, 
revestimento em tecido verde, com apoio lombar, 
base em aço com 5 hastes a cor preta, encosto com 5 
posições de altura, medidas aproximadas: 1 580 mm x 
580 min  900/ 1000mm. Com  12 meses, no mínimo, 
de garantia conta vícios ou defeitos de fabricação. 
Certificado pelo INMETRO. 

UNI)) 3 Ri 195,51 R$ 	586,53 

3. 

Longarina de 03 lugares, com assento e encosto 
separados, em polipropileno, cor verde, com estrutura 
em tubo de aço 70 x 30 nos pés, com tratamento anti- 
ferrugem (microfosfatizado), pintura epoxi-po cor 
preta. Com  12 meses, no mínimo, de garantia contra 
vícios ou defeitos & fabricação. Certificado pelo 
INMETRO. 

KOAXTIJS UNI)) 4 Ri 263 59 ' Ri 1 054 36 • 

VALOR TOTAL DO LOTE Ri 1.999,99 

VENCEDORA: INFOSHOP-COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PAPA INFORMÁTICA EfitELI-ME 

LOTE 07 

Item Descrição 	 1 Marca 
Unidi 

Qtde PK7$Y11 Valor total (RS) 



PREFEITURA 
- 	MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

  

Colchonetc cm espuma, medindo comprimento 180 
x largura 65 x altura 5 cm, revestimento externo nas 2 
(duas) 	faces em courino resistente que permita 
lavagem e secagem rápidas, cor azul real, espuma 
com proteção antiacaro e antialérgico. 	Com 	12 
meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação. 

SONOBOM UNID 45 
R$ 

81,94 3687,30 

Cadeira Plástica sem Braço tipo Bistrô Empilhável 
Encosto Fechado Resistente . 1'Qualidade, Material as 

2. 
100% virgem, com aditivo anti-UV, USO irrestrito 
(ambiente 	interno 	e 	externo; 	chuva 	e 	sol; 

INOVE i.JN1D 40 27,93 1.117,20 

Características: Dimensões L X P X A (CM) 
90x43x5lcm: branca, Certificado pelo INMETRO. 

Expositores revistas, livros e periódicos em aço, 
expositor, lateral de fechamento, composição: 04 
prateleiras planas, 04 prateleiras articuláveis, base, 
chapéu, laterais e opção da sapata regaladora de 
nível. Cor da lateral: verde, Cor do miolo: cinza lisa, RS 

3. pintura: 	tratamento 	anti-corrosivo, 	fostalizante 
pintura 	eletrostática 	a 	pó. 	Materias: 	estrutura 	e 
prateleiras: 	construção 	em 	aço. 	Largura 
aproximadamente 100 cm, altura aproximadamente 

RR METAL UNID 2 239,40 478,80 

200 	cm, 	núm. 	de 	prateleiras 	04, 	profundidade 
aproximadamente 44,5 cm. 

aS RS 
4. Espelho com moldura de madeira de 1,00 x 0,90 cm. RAMOS UNID 6 146,30 877,80 

Guilhotina para cortar papel com 46 cm de cone, 
mínima 	de 	IS 	folhas 	por 	vez, R$, R$ 

6. 
L

capacidade 
S.comprimento do cone: 36 cm, guilhotina para cortar 

papel com 36 cm de corte, dimensão mínimas da 
mesa: 360 x SOOmm, cor: cinza. 

ACC UNID 2 264,67 529,34 

Mesa Plástica Quadrada: Monobloco 70x70x70 cm- 
1 Qualidade, Empilhável Características: Dimensões RS as 
L 	P X A (cm): 70 x 70 x 70 cm, Peso: 5,0 Kg, Cor: 
branca, Material: polipropileno (pp)  100% virgem 
com anti-UV de liso irrestrito: ambiente interno e 
externo (chuva e sol) Certificado pelo INMETRO. 

INOVE UNID 4 42,56 170,24 

Pailet 	- 	Material: 	Polipropileno, 	alta 	densidade 
(PAD), vazado, dimensões externas aproximadas: as 

7. 1000x1200x150mzn, solo, padrão, 4 entradas, 9 pés, 
Capacidade de carga estática/dinâmica distribuída no 
pallet, uso no solo, 21Kg: até 2000 Kg de carga. 

PROPLASTICOS UNID 20 248,33 4.966,60 

Pertrador Manual para encardenaØo, extensão de 
perfuração: 360 mm, quantidade de funções: 60, aS aS 

S. tamanho da mesa: 397 x 358 mm, capacidade de 
perfuração: 20 folhas, peso da máquina: 16 Kg, passo 
de 06 min  furos redondos de 04 mm. 

ACC UNID 3 264,67 794,01 

R$ as 
9. Púlpito em acrílico, medindo 50 cm de largura, 35 

cm de profundidade e 1,10cm de altura ACRILEX UNID 3 899,00 2.697,00 

Tenda gazebo, medindo 3,00 x 3,00 m e 2,60m de 
altura. Hastes e - em alumínio, cobertura em 

as as 
10 

poliéster, dobrável, kit de fixação e acondicionado em 
TES UNID 30 381,97 1 L.459,lO 

• sacola prática. 



. 

45 2,k 

t. 

II. 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

1 HORIZONTE 

Tesoura Grande Profissional com cabo longo, para 
poda em árvores. Com  lâmina em aço carbono 
teflonado, batentes, robustos e flexíveis, cabo cm tubo 
de 	aço 	oval 	e 	empunhadura 	ergonómica 
antiderrapante. 	Com Doze meses (1 	ano), no 
mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de 
fabricação. 

TRAMONTINA UNID 1 
Ri 

131,63 

3 2' 
Ár t - P. • ina 

lõ 

Ri 

131,63 

VALOR TOTAL. 1)0 LOTE 
Ri 26.909,02 

VENCEDORA: CLALJDIANA SANTOS-ME 

LOTE 08 

Item Descriç*o Marca Unid Qtde 
Preço Unir Valor total 

Bacia Plástica Pequena, com capacidade 14 litros para uso 
de alimentos, Altura 180rnm, Diâmetro 400mm. Fabricada 
cm polipropileno, virgem, atóxicos e inodoro, paredes 
internas lisas e sem frisos, com aba e empilhável, espessura 
mínima: 	2.5mm, 	cor: 	incolor, 	design 	arredondado, 
resistência 	térmica de 	100o 	Célsius por mínimo 	20 
minutos, com acabamento perfeito, isenta de cantos vivos 
ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais à sua utilização e ser passível de ser reciclado 
mecanicamente ao fim de sua útil. Com  seis mesa, no 
mínimo, 	de 	garantia 	contra 	vícios 	ou 	defeitos 	de 
fabricação. 

Limw UNID 7 
Ri 	34,00 Ri 238,00 

2. 

Bodjio Térmico 5,0 Litros - em plástico reforçado e 
resistente, formato cilíndrico, com torneira plástica na pane 
inferior frontal para saída de líquidos, com tampa redonda 
no sistema de vedar na parte superior para entrada de 
líquidos e tampa de proteção de resíduos sólidos, pés para 
sustentação articuláveis em plástico reforçado e resistente, 
Capacidade: 5,0 Litros, na cor: verde. Com  12 meses, no 
mínimo, 	de 	garantia 	contra 	vícios 	ou 	defeitos 	de 
fabricação. 

Invicta UNID 8 
Ri 	90,00 Ri 720,00 

3. 

Caçarola em Alumínio reforçado N° 45 - com volume de 
20 Litros, 1' Qualidade, Altura: 16 cm, Diâmetro S 45 cm. 
Com alças laterais de alumínio e com design ergonômetro, 
tampa em alumínio, com alça e encaixe perfeitos, com 
acabamento perfeito, inclusive quanto aos rebites para não 
permitir acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, 
isenta de cantos vivos ou arestas ou quaisquer outros 
defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e 
resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: 
elétricos e a gás. 

ti° rt Lar UNID 2 
Ri 150,00 Ri 300,00 



RS 256, DO 

RS 139,90 

R$ 220,00 

ES 224,00 

r. PREFEITURA 
- 	MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

4. 

41,2 Litros, r Qualidade, Altura: 21 cm, Diâmetro: 50 em. 
Caçarola n Alumínio reforçado N' $0. com volume de 

Com alças laterais de aluminio e com design ergonómetro, 
tampa em alumínio, com alça e encaixe perfeitos, com 
acabamento perfeito, inclusive quanto aos rebites para não 	

Nort Lar 
permitir acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, 
isenta de cantos vivos ou arestas ou quaisquer outros 
defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e 
resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: 
elétricos e a gás. 

UNID 3 
R$ 200,00 

      

Caçarola Industrial de Alumínio reforçado N°38 . com 
volume de 20 Litros, 1' Qualidade, espessura do alumínio 
5mm, Altura: IS cm, Diâmetro: 38 cm. Com alças laterais 
de alumínio e com design ergonómetro, tampa em 
alumínio, com alça e encaixe perfeitos, com acabamento 
perfeito, inclusive quanto aos rebites para não permitir 

	
Nort Lar 

acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, isenta de 
cantos vivos ou arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e 
resistente * corrosão e acidez, para utilização em fogões: 
elétricos e a gás. 

Caçarola Industrial de Alumínio reforçado N°40- com 
volume de 23,5 Litros, Ia Qualidade, espessura do 
alumínio Smm, Altura: 19 cm, Diâmetro: 40 cm. Com 
alças laterais de alumínio e com design ergonómetm, 
tampa em alumínio, com alça e encaixe perfeitos, com 
acabamento perfeito, inclusive quanto aos rebites para não 

	
Nort Lar 

permitir acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, 
isenta de cantos vivos ou arestas ou quaisquer outros 
defeitos prejudicais à sua utilização, facilmente limpável e 
resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: 
elétricos e a gás. 

Caçarola Industrial de Alumínio reforçado N° 34 - com 
volume de 14,5 Litros, 1' Qualidade, espessura do 
alumínio Smm,Altura:16 cm, Diâmetro: 34 cm.Cozn alças 
laterais de alumínio e com design ergonónietro, tampa em 

	

107. 	perfeito, inclusive quanto aos rebites para não permitir 
alumínio, com alça e encaixe perfeitos, com acabamento 

Nort Lar 
acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, isenta de 
cantos vivos ou arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e 
resistente à corrosão e acidez, para utilização em fogões: 
elétricos e a gás. 

Caixa Plástica Pequena fechada com capacidade 13 litros 
com tampa, para mantimentos/alimentos. Nas dimensões 
Altura 121mm, Largura 270mm,Compriniento 400mm e 
espessura da parede 2,Omm. Fabricação em polipropileno 

	

8, 	retangular, com tampa do mesmo material e com trava, 	Plasótil 
	

UNID 
	

7 
virgem, atóxico e inodoro, cor Incolor, empilhável, design 	 R$ 32,00 

resistência térmica a 100° Celsius por no mínimo 20 
minutos, com acabamento perfeito, isentas de cantos vivos 
ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais à sua utilização, ser passível de ser reciclado 
mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

S. 

1 

UNID 2 
R$ 128,00 

6. UNID 
R$ 139,90 

UNID 2 
ES 110,00 

R$ 600,00 



12. 

1 

Termolar UNID 3 

 

    

UNID Nort Lar 

95 258 00 

R$ 266, 

UNID 

UNID 

UNID 

6 

7 

64 

t

PREFEITURA  
MUNICIPAL DL 
HORIZONTE 

Caixa térmica 55 Litros com dreno, utilizada para 
transporte de alimentos frios e quentes em plástico 
reforçado e resistente, no formato quadrado com cantos 

9 

	

	arredondados sem arestas, com alças laterais em plástico, 
articuláveis de fácil manuseio e transporte, com 
capacidade: 55 Litros, na cor: verde, com estanqueidade 
(vedado). Com 12 meses, no mínimo, de garantia contra 
vícios ou defeitos de fabricação. 

R$ 230,00 	9$ 690,00 

9$ 160,00 95 16C ,00 
10. 

13.  

Caldeirão Industrial de Alumínio reforçado com 
acabamento fosco N° 38 com volume de 38 litros, 
espessura do alumínio Smm, Diâmetro: 38 cm, Altura: 30 
cm. Com duas alças laterais de alumínio e com design 
ergonõmetro, tampa em alumínio, com alça e encaixe 
perfeitos, com acabamento perfeito, inclusive quanto aos 
rebites para não permitir acúmulo de resíduos e 
proliferação de bactérias, isenta de cantos vivos ou rebarbas 
em suas arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais á 
sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e 
acidez, para utilização em fogões: elétricos e a gás. 

Colher Côncava Grande cm Polipropileno cern cabo 
moi; Medindo 7,5 x 1,5 x 45cm; Resistente a temperatura 
de 250° C graus. Fabricação em polietileno virgem, atóxico 
e inodoro, cor verde, design arredondado, acabamento 
fosco ou microtexturado, com acabamento perfeito, isentas 
de cantos vivos ou rebarbas em sua arestas ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização, ser passível de 
ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

Colha Industrial de alumínio com comprimento infnimo 

50 cm para servir alimentos com espessura mínima 1,2 
mm, com gancho para pendurar de alumínio reforçado. 
Confeccionado totalmente em aço inox AIS! 304, liga 
IS/lo, modelo monobloco, ou seja, em uma única peça, 
com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), 
facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não 
tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não 
deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem 
contribuir para a adulteração dos mesmos, com 
acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em 
suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais á sua 
utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e 
resistëncia, com vistas à finalidade a que se destina. 

Colheres de Mesa e moi de 1 Qualidade -Para uso diário 
em refeições de adultos. Comprimento Mínimo: 197mm, 
Espessura Mínima: 2,25mm e confeccionado totalmente 
em aço inoxidável AISI 304, LIGA IS/lO, concha e cabo 
em uma única peça, sem emendas , ou seja, monobloco, 
com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), 
facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez,nâo 
tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não 
deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem 
contribuir para a adulteração dos mesmos, com 
acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em 
suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua 
utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e 
resistência, com vistas à finalidade a que se destina, deverá 
apresentar o mesmo design do garfo e da faca • de modo a 
formar conjunto. 

Nort Lar 

Nort Lar 

D casa 

R$ 43,00 

9$ 38,00 

  

9$ 2,40 9.5 153,60 

  



U NID 2 

 

   

UNID 

UNID 

2 

UNID 3 

UNID 5 

1 
15.  

16.  

18. 

ti PREFEITURA  
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

Concha Industrial de alumínio capacidade mínima de 400 
ml para mexer e servir alimentos com espessura mínima 
1,2 mm, concha côncava funda com comprimento mínimo 
55 cm e gancho para pendurar de alumínio reforçado. 
Confeccionado totalmente em aço inox AISI 304, liga 
18/10, modelo monobloco, ou seja, em uma única peça, 
com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), 

14. 	facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não 	Noit Lar 
tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não 
deve "emprestar odor, cor ou gosto aos alimentos e nem 
contribuir para a adulteração dos mesmos, com 
acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em 
suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua 
utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e 
resistência, com vistas à finalidade a que se destina. 

R$ 138 

Cuscuzeira em Alumínio N°35, Dimensões Altura: 25 
Diâmetro: 26 cm linha industrial, com base, tampa e alças 
e com capacidade 5 litros. Confeccionada em alumínio 
polido, corpo inteiriço, acabamento antiaderente, com base 
e estampa, com alças laterais em alumínio, espessura 
mínima: 2,Omm, com acabamento perfeito, isento de 
cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização. 

Escorredor de Massas Industrial de alumínio reforçado N 
35 - furado, com pé, com furos finos e grossos, diámetro 
35cm, altura 13,5cm com asa e encaixe perfeitos, com 
acabamento perfeito, inclusive quanto aos rebites para não 
permitir acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, 
isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou 
quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, 
facilmente limpável resistente à corrosão e acidez, para 
utilização em fogões: elétrico e a gás. 

Escumadeira Industrial de alumínio com comprimento 
mínimo 50 cm para mexer e servir alimentos com espessura 
mínima 1,2 mm, com gancho para pendurar de alumínio 
reforçado. Confeccionado totalmente em aço inox AISI 
304, liga 18/10, modelo monobloco, ou seja, em uma 
única peça, com superficie lisa (livre de microfissuras e 
inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e 
acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições 
de uso, não deve "empresta?' odor, cor ou gosto aos 
alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, 
com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou 
rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais à sua utilização e construídos de forma a 
garantir durabilidade e resistência, com vistas à finalidade a 
que se destina.  
Faca em inox para cones de diversos, com fio liso 8" nas 
dimensões de 3,Omm 330mm. Confeccionada em lamina 
de aço em inox e cabo em polietíleno ou polipropileno, 
cabo com perfeita ergonomia, fabricado em aço AISI 430, 
lâmina fio liso, conforme descrição, fabricada em aço inox 
AIS! 420 temperado, fabricada sem emendas aparentes 
para não possibilitar acúmulo de resíduos e a proliferação 
de bactérias, com superfície lisa (livre de microfissuras e 
inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e 
acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições 
de uso, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto de 
alimentos e nem contribuir • ara a adultera -o dos mesmos. 

Nozt Lar 

Nort Lar 

Noit Lar 

D casa 

R$ 69,00 

R$ 56,00 

R$ 34,00 

R$ 60,00 

00 

R$ 300,00 

R$ 56,00 

R$ 102,00 

R$ 28,00 	R$ 56,00 
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Faca em inox para cones de legumes, com fio liso 3 nas 
dimensões de 2,Smm 185mm. Confeccionada em lâmina 
de aço em inox e cabo em polietileno ou polipropileno, 
cabo com perfeita ergonomia, fabricado em aço ALSI 430, 
lAmina fio liso, conforme descrição, fabricada em aço inox 
AIS! 420 temperado, fabricada sem emendas aparentes 
para não possibilitar acúmulo de resíduos e a proliferação 
de bactérias, com superfície lisa (livre de microfissuras e 
inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e 
acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições 
de uso, não deve 	emprestar" odor, cor ou gosto de 
alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos. 

1) casa UNID 4 
R$ 	37,00 R$ 148,00 

20 

Faca em inox para cones de pies, com fio liso 8" nas 
dimensões de 2,5mm 328mm. Confeccionada em lâmina 
de aço em inox e cabo em polietileno ou polipropileno, 
cabo com perfeita ergonomia, fabricado em aço AIS! 430, 
lâmina fio liso, conforme descrição, fabricada em aço inox 
AIS! 420 temperado, fabricada sem emendas aparentes 
para não possibilitar acúmulo de resíduos e a proliferação 
de bactérias, com superflcie lisa (livre de rnicrofissuras e 
inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e 
acidez, não tóxica, estável e não absorvente sob condições 
de uso, não deve "emprestar" odor, «ir ou gosto de 
alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos. 

D casa UNID 1 
R$ 	32,00 RS 	32,00 

21. 

Facas de mesa em inox deis Qualidade - Para o uso diário 
em refeições de adultos. Comprimento Mínimo: 227mm 
(total: lâmina e cabo). Espessura Mínima: 4,00rnm e 
confeccionado totalmente em aço inoxidável AIS! 420, 
lâmina e cabo em uma única peça, sem emendas, ou seja, 
monobloco, lâmina com ponta arredondada e serrilha fina, 
com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), 
facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não 
tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso ,não 
deve "emprestaC odor, cor ou gosto aos alimentos e nem 
contribuir 	para 	a 	adulteração 	dos 	mesmos, 	com 
acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em 
suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua 
utilização e construídos de forma a garantir durabilidade e 
resistãnda, com vistas à finalidade a que se destina, deverá 
apresentar o mesmo dcsign da colher e do garfo, de modo a 
formar conjunto. 

D casa UNE) 64 
R$ 	3,75 R$ 240,00 

22 

Frigideira Industrial de alumínio reforçado No 35 com 
cabo de madeira e uma alças na outra lateral de alumínio 
reforçado, espessura do alumínio entre 4mm e 5mm. Com  
design ergonõmetro, encaixe perfeitos, com acabamento 
perfeito, inclusive quanto aos rebites para não permitir 
acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, isenta de 
cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente 
limpável e resistente à corrosão e acidez, para utilização 
em fogões: elétrico e a gás. 

Nort Lar UNE) 2 
R$ 	80,00 R$ 160,00 
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Garfo de mesa em inox de P Qualidade - Para uso diário 
em refeições de adultos. Comprimento mínimo: 197 mm, 
Espessura Mínima: 2,00mm e confeccionado totalmente 
em aço inoxidável AISI 304, liga 18/ 10, dentes e cabos em 
uma única peça, sem emendas, ou seja, monobloco, com 
superfície 	lisa 	(livre 	de 	niicrofissuras 	e 	inclusões), 
facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não 
tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não 
deve"emprestar" de odor, cor ou gosto aos alimentos e 
nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com 
acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em 
suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua 
utilização, deverá apresentar o mesmo design da colher e 
da faca, de modo a formar conjunto. 

MUNICIPAL DE 

 

1) casa UNID 64 
R$ 	3,75 

Uan 

Ri 240,00 

24. 

Garfo Industrial de alumínio com comprimento mínimo 
50 cm para servir alimentos com espessura mínima 1,2 
mm, com gancho para pendurar de alumínio reforçado. 
Confeccionado totalmente em aço inox AIS! 304, liga 
18/10, modelo monobloco, ou seja, em urna única peça, 
com superfície lisa (livre de microfissuras e inclusões), 
facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, não - 
tóxica, estável e não absorvente sob condições de uso, não 
deve"emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem 
contribuir 	para 	a 	adulteração 	dos 	mesmos, 	com 
acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em 
suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua 
utilização e construidos de forma a garantir durabilidade e 
resistência, com vistas á finalidade a que se destina. 

Nort Lar 
 

UNID 3 
Ri 	26,00 Ri 	78,00 

25. 

Garrafa térmica para café ou chá I,91itros, em material 
plástico, com alça, com capacidade 1,9 litros, ampola de 
aço inoxidável, sistema á vacuo, acionamento através de 
bomba e base giratória. Dimensões: (Lx A x C) x 33 x 17. 
Com  3 meses, no mínimo, de garantia contra vícios ou 
defeitos de fabricação. 

Soprano UNID 6 
R$ 	50,00 Ri 300,00 

26. 

Jarra plástica 5 litros - graduada, com tampa, Régua 
medidas embutido no corpo do produto de 1/2 a 5 litros, 
com indicações a cada I000ml. Capacidade: 5 litros, 
Material: Propileno nas dimensões (cm): Altura: 27 cm e 
Diâmetro: 19 cm. 

Sanremo UNID 9 
Ri 	30,00 Ri 27000 

27 

Kit de Tábuas (Placas) para cone de alimentos crus e 
cozidos - composto por 4 (quatro) placas ou tábuas de corte 
coloridas, com padrão internacional de cores, sendo: 
1 (uma) placa na cor vermelha para cone de carne 
vermelha crua; 1 (uma) placa na cor verde para cone de 
frutas, legumes e verduras; l (uma) placa na cor azul para 
cone de peixes e frutos do mar; 1 (uma) placa na cor 
amarela para corte de aves; Dimensões mínimas Altura 
50cm Largura 30cm espessura l,Smm, Construída em 
polipropileno virgem, atóxica e inodora, com aditivos 
antibactericida, 	antiderrapante, 	com 	canaleta 	para 
escoamento de líquidos, cores variadas, conforme o tipo de 
uso,fácil higienização e resistente a produtos químicos, alça 
para pendurar, resistência contra deformações, impactos e 
quedas, com acabamento perfeito, isentas de cantos vivos 
ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais à sua utilização, ser passível de ser reciclada 
mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

1) casa  UNI!) 2 
Ri 140,00 Ri 280,00 

28. 

Lixeira Plástica Pequena com capacidade 40 litros, com 
tampa e pedal para área interna. Nas dimensões Altura 
59cm, Diâmetro 42 cm. Fabricada em polipropileno ou 
polietileno, 	com 	pedal 	e 	estrutura 	para 
abertura/fechamento da tampa, fabricados em aço, com 
tratamento anti corrosão cor branca, com aditivo Anti UV, 
ser passível de ser reciclada mecanicamente ao tini de sua 

Li-mar UNID 4 
Ri 12000 Ri 480,00 
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vida útil. 

29. 

Panela 	de 	pressão 	Industrial 	10 	li, 	Características 
principais: 	com cabo de fácil 	manuseio, 	fechamento 
externo e dispositivo de segurança. Informações técnicas: 
capacidade: 10 1, comprimento: 350 mm, altura: 240 mm, 
largura: 280 mm, material: alumínio, com cabo com 
categoria: industrial. Com  design ergonõmetro, encaixe 
perfeitos, com acabamento perfeitos, com acabamento 
perfeitos, inclusive quanto aos rebites para não permitir 
acúmulo de resíduos e proliferação de bactérias, isenta de 
cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização. facilmente 
limpável resistente à corrosão e acidez, para utilização em 
fogões: elétrico e a gás. 

Noit Lar UNID 3 
R.S 173,00 Ri 519,00 

30 

Pegador de alimentos (massa e salada) Industrial de 
alumínio com comprimento minimo 28 cm para servir 
alimentos com espessura mínima 0,8mm. Confeccionado 
totalmente cm aço inox AI$l 304, LIGA 18/10, modelo 
monobloco, ou seja, em uma única peça, com superfície 
lisa (livre de miaofissuras e inclusões), facilmente limpável 
e resistente ã corrosão e acidez, não tóxica, estável e não 
absorvente sob condições de uso, não deve "emprestar 
odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a 
adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento 
de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização e construídos 
de forma a garantir durabilidade e resistência, com vistas à 
finalidade a que se destina. 

Nort Lar UNLO 
Ri 	20,00 Ri 80,00 

31. 

Ralador Grande de Cones variados em plástico. Para 
ralar legumes, verduras, vegetais e derivados do leite. 
Dimensões 0,20m x 0,14m. Fabricado em plástico, com 
vários formatos de cortes sem lâmina, virgem, atóxico e 
inodoro, com pegador, cor: 	verde, com acabamento 
perfeito, isenta de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas 
ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização e 
ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua 
útil. 

D casa UNIE) 4 
Ri 	30,00 Ri 12000 

ID 
32.  

Saladeira Plástica Grande com capacidade 7,6 litros. Nas 
dimensões Altura 15,1cm, Diâmetro 35,2 cm, e Espessura 
I ,Omm. Fabricação em polipropileno virgem e inodoro, 
cor. Incolor, empilhável, design arredondado, acabamento 
fosco ou microtexturizado, com acabamento perfeito, 
isentas de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou 
quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, ser 
passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida 
útil. 

D casa UNtO 7 
R$ 11000 Ri 77000 

33.  Suqueira de vidro, com torneira, capacidade para 3 litros, 
diâmetro entre 15 e 20cm, base e tampo em alumínio. 

1) casa UNIO lo Ri 	80,55 Ri 805,50 

VALOR TOTAL DO LOTE 
9A00,00 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços no 
prazo indicado no Instrumento Convocatório. 
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Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 
CEARÁ, 15 DE SETEMBRO DE 2017. 

SHIRLEY C ES BRAGA BEZERRA 
Secretária de Assistência Social e Trabalho 

Ordcnadora de Despesa do Fundo Municipal de Assistência Social 
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