
WERBENIA AMED DA SILVA- ME 
Rua 102 n° 51 —Sala 02- Passaré - Fortaleza CE - Cep: 60.861-326 

CNPJ: 07.405J31100011-50 - C.G.F 06.181303-6 

FONE: (85)98885-7559/ 3295-7559 

4SSo 
PiGINA 	, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
Pregão Eletrôsico N°  201&09.27.I-SRP 

Diversas Secretárias 

Data e Horário da Disputa: 19 de Outubro de 2018, à, I0:00bn 

Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de Material de Consumo, 1.inipe7a e 

Descartáveis. destinados às diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP). conforme 

especificações contidas no Termo de Rcferncia. 

LOTE li-(AMPLA PARTICIPACÃO) 

PROPOSTA 1W PREÇO - ELETRÔNICA 

Itea " 	 F.apedflesçl&Deseriçio 	 JU.Id Mares Q.aatt 
/ 

Valor (JSSrlo Valor total Ezias. tsR 

BACIA EM Pl.ASI I( (1 11s, Ld sIicnl rv-.ísttnk cern alça de lO 

01 litro. 	izul 	!na.(tetiic. 1 md Ricbioao 225 RI 	15.00 RI 	3.375.00 quinze reais qinnle reais 

BACIA EM PL4SI1CO %1eriaI 5!t$tIt rc,igcnlc 	5¼' t 25 ' t Md ISp 90 RI 	15.20 RI 	1.361.00 
quinze reais 	vinte quinze lvii, 

- Liusa 'ator ansI ou tnnspvente.  centavos vinte centavo, 

I3ÂCIA EM tÃsnco mairrial virgem re,.i,1ente ami alça de 30 - 
dezcscis reais e dc,c'sci, reais e 03 lãtmsnaçiwaiuloutransparcnlc. Ilnud lbdp 75 RI 	1640 RI 	1.245.00 

scssenla cailavo .cçwt,Ia ccllt,a03 

I3ÀCIA EM riÁsiico material virgelti resistente com alçada 70 
vinte e seis reais e mie e seis reais e 

Unid ISp 75 RI 	26.75 RI 	2006.25 setenta 	cinco setenta e cinco 
Li~ 

centavos centavo. 

BÁCIA EM PLÁSTICO material virReni resistente. cntn ala de 20 reais e —e reais e 
05 ISp 75 RI 	11.50 Ri 	*62.50 

Litros. cinq.xi*a cmqtrns 
- 

06 BALDE EM PLÂSIIC() nwenal 'trm resistente de lO Lias,. 
- 

LIaM !.iSp 
—7 

300 RI 	6.00 RI 	I.4000 sei, reais sei' tesas 

BAlDE EM PLÂS1ICtI msrul "rcm resistente dc IS Les,ta 
IMI6 Las. 150 RI 	16.00 RI 	2.400.00 dezesseis reais dczc',ci' reais 

ca  

os 
CESIOCOM TAMPA parvlmsodel00litresetplaticn 

th.íd lopPlãaicn 2 - RI 	4030 ($ 	
OTO.60 quarenta mais e ~MA reaise 

resigente -  trinta centavos innum centavos 

09 Unid G. Miii 262 RI 	11,35 RI 	1.973,70 
onze reais e trinta e onze reais e trinta 

TO COM TAMPA para liso de 12 Litros em pl
à

isSo resistente. 

quatonc reais e quiitoue reais e 

lo CESTO COM IAMPA pan lixo de 20 Li~ ein plastico resistente. Ijnid Jaguar 75 RI 	14.83 RI 	1.113.75 oitenta  cinco oitenta e cinco 

- 
cctltavOs centavos 

II CESTO TEI.ADO paz, lixo de 08 litros cm plttico resistente. l'nid Poli(ort 105 

, 

RI 	3.50 RI 	167.30 
trts reine cmqiraa W, Ivai, e 

contasos cinquenta ca*as-o, 

LIXEIRA EM PLÁSTICO resistente cons pedal de 12 Litros nica - 
_ 

vime e trés reais e 'ime ctrts reai, e 12 Los Milplasik 356 RI 	2130 RI 	$294,10 
teme,. ~c~ tntita ctntaw.. 

- LIXEIRA EM PLÁSTICO reusiente com — de lOUvas na cor - - 
13 S..ca. entalada as caixa de pelio. tMld Mtlpttstik 120 RI 	33.50 RI 	41.01x00 

trinta e fls reais e tonta e trt. reais e 
cinquenta centavos cinquenhu centasos 

LIXEIRA EM PLÁSTICO RrslSm.'n COM PWAL -   - - , 

14 L'nid RI 	130,00 RI 	8.320.00 centoetrintarcais cento etrintarcais 
—ti. 

I.aplast 64 

LT LIXEIRA EM PLÁSTICO mSISTENTE COM TAMPA. 
lJnid (li PIast 22 RI 	15.70 RI 	34540 

quinze reais e setenta quinn tais e 
capacidade lO Litros. -  centavos setenta centavo. 

16 
LIXEIRA EM PI,ASIIC() KESISItHIT: COM TAMPA. 

Unid (ii I'lsst lós RI 	11.40 RI 	188100 
onlcreabequarcnla Onze riam1 

capacidade para li LITROS. canvo, qiarenta centavos 

LIXEIRA RETA' 	AR III. t:s() IIOSPITAR, cal, capacie 

pais 100 Litros. Injetada cm potip.opikno de alta densidade, possui 

pedal para acionwncnti. .5, twiqi.i. evitando a Resto- (ontarntrsaç4o. 
- 

tzctlote noventa e 
digzatao, e .,crsa 

17 alça pesss,tgnraçai' do sa. de liv... "iL~ que o mesmo, se UMd IA~ 7!1 RI 	292.63 RI 	21944.75 deis reais e sessasse 
e &,s real, e 

.k.toquc durante o cinco centavos 
5csenha e cinco 

s KWt5fltCtili • da tampa. 
ecnta,os 

A 

-4 	 %~ í 
V"U 



WERBENIA AMED DA SILVA- ME 

	
,NP GINA 

Rua 102 n° SI--S&1&02 - Passaré - Fortaleza CE— Cep: 60.861-326 
CNPJ: 07.405.331/0001-50- C.C.F 06,131303-6 

FONE: (85) 98885.7559/fl95..7559 

lIXEIRA RETANGI tiAR DE USO HOSPI1 AR. cor caçacpdade 
perá 25 Litros. Injetada cai Polipropilcno de alia densidade. 	.ssui 
pedal para acionanienlo da tampa. evitando a Retro- (onlarninaçáo. 

llnid Richioltu 

6' 

150 R$ 	65,20 R$ 	9.730.00 
se'nta ecinco reais 

wssentac cinco 

alça para suitcnlaçio ,Io saco dc lixo. cvilauido que o mesmo tc C vinte XnI3'O' 
desloque durante o acionamcniu da lampo. 

o, 
 

'cnha' 

LIXEIRA RETANGULAR DE USO HOSPITAL a' capacidada  
tiom 50 luras Injetada cm paijeopiler» de alta dcnsid. ptemo 
pedal paio acionainento da tampa, evitando. Reun- Contaminado. 

- 
cento e quarenla e edito e quarenta e 

19 alça para sosientaçio do sacode lixo, evitando que o mesmo se llnid l.aplast 150 R$ 	143.60 RS 	21.540.00 Ss reais e scanta 17*5 reais e scsscnta 
desloque durante o ccntavo-i calcavas 

acionamento da tampo. 

I) CONJUNTO DL LIXEIRA COM 04 D€POSflOS para 
classificação de lixo recidiveI, coas capacidade de 50 litros cada 

deposito nas core,, da reciclagem cmii os repeclisos adesivos 6' 
/ quinhentos e 

quinhcnios e 

20 idcntilkanck, cada "flui. (uni suporte pariu lixiuçlo. parafusos. Cor Santana 53 RS 	557,50 R$ 	29.547,50 cinquenasesete reais 
clrw4titntat sete 

poitas, etc. Malérial cmii Polietileno de Rotosu,'IçLi,an de alta e cinquenta catac, 
"cais C etnqucnta 

densidade, com proleçao liv. com  tampa bncuIante. 
ceraa.i 

21 
DISPENSER DE PAPEI. TUAI.IIA u,tcmlhas. em poligwop.laiode 

Unid Premissa 
1 

195 

.1' 

R$ 	2t40 5.538.00 
vinte c oito reaise vinte  oito malte 

alta durabilidade. quarenta tentavas quarenta centavos 

I)ISPENSER DE PLÁSTICO COM TAMPA em iiio'topo, 
liaM Globo 

—7 

172 R$ 	29.00 RS 	4.913.00 vim e ouve reais vinte e nuscres 
200m1.  

DISPENSER PAREDE PÁRA ÁLCOOl. GELe sabonete liquido 
manuseio 	,co e fácil ik ia irnta1 	seu acicnastrnto é atat / 6' hote c quatro 

23 	de tecla. poduzido cm plS.co dc alta miaincia rcvcnalório Unid Premisse 240 RS 	2440 R$ 	5.904.00 	
vinte e quatro reais e 

leais C scnta 
InciDo. visor central lnul'jxutnte: upuvado pela ANVISA 

stsacnta centavos 	
centavos 

Valor Globslda PROPOSTA DE PREÇOS RS 	139.699.75  
~toe trinta e aon mil, selseenlos e noventaenon naS e seteuta e «laco etnta,os  

1Sui, Lote l7- (EXCLUSIVO ME £ £PP- COTA DE 25%) 

S L 	Espedfleaçt&Deseriçio Tiii 1 Marca 	1 Oloutit:Valor Unitário 	itilorTotal 1--Iticenio Ujil '1' Ezt.a.ototal 

COPO DESCARlÁ VUL PARA ÁGUA. Cor Leitosa. 
 

Capacidade 1 50m1. Reforçado. De Primeira Pet FC 838 It$ 	2.30 	RS 	2.346.40 	
doas mas e Oitenta 	t iUdBLi 

Qualidade. Embalado Em Saco Plástico Com 100 Unidades. 
«tiifl 	rtafl C quazuila 

cenlavos 

COPO DESCARTÁ VFI. PARA ÁGUA. cor leilosa, - 
/ / de,es'ictc mil. 

2 capacidade 200m1, reforçado, de primeira PcI PC 4.675 RS 	3.76 RS 
ú^ mais e Setenta e 

quInhentos e 

qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. 
'e"centovos 

setenta e oito reais 

3 CANUDO PLÁSTICO FLEXIVEL Pacote com 100 unidades. Pcí Se~ IS" RS 	3.60 RS 	54.00 
Itt, Iran e 	55Ctfl cunuuatnta equanum 

can reais 

tr*t mil, 
COPO DESCARTÁ VEL PARA CAFÉ. cor leitosa, capacidade - 6' / setecentos e 

4 50m1 SGm reforçado, de primeira fiel PC 2.383 RS 	1.58 R5 	3.765,14 
uni real «cinquenta 

sessenta e cinco 

qualidade, embalado em saco plástico com 100 unidades. 
e oito centavos 

real, e quatorre 
cenlavos 

GUARDANAPO DE PAPEI., branco, contendo 200 unid de 14 - 
mil cento e 

5 xt4cm. embalagem etnpacotes Pci Gflssol $31 R$ 	1.38 R$ 	1.14673 
Wn real etnnuc waatnhtacstn 

plásticos, 
oito centavos reais e setenta e  

0i10 m014, 05 

GUARDANAPO DE PAPEI., branco, tamanho aproximado de , 
/ setecentos e 

6 21cm x 23cm. embalagem em PcI Malta 1.020 lIS 	0.78 R$ 	79560 
itIOflhS e oito nost,ila e cinco 

pacotes plasticos com 50 unidades. 
XIIIavOS de real rcai' e intenta 

OUARDAAPODEPAPEI.,branco,taananho:32x33cm4 - - 
do.sm,l. ~to c 

7 embalagem em pacotes plasticos cota PcI Mali, 895 R$ 	2.13 
dois ~se quarenta setenta e quatro 

50 unidades, 
R$ 	2.1 	as ,  

e trOa edntavosr,.,  reaIs e oitenta c 
ftinco centavos 

ffl 
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MARMITEX DE ISOPOR N'S Caixa contendo 100 conjiitos 
/  cinqutr.ta e cu 1 quito' mil, 

(pote - tampa) capacidade: 
Copobras 7 RS 	55.60 RS 	4.17t00 raise 

'cirnia 'tais 	1 Cx'j 
centasos 

MARMITEX EM ALLJMINIO N°8 redonda, manual e. tampa / 
- - quarenta reais e qiialro mii 

o' 100 unidades. 
,u h cla 100 kS 	40.60 

'c'.cttLI W.5  
kS 	4.060,00 

SC.'Cnts 	1I*4O 

Valor Global do Lati R$ 	36flS,77 
trinta e aS mil e novata mise setenta e sete centavos  

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Pra4e Entrega: Conforme Edital e seus detidos anexos. 

Declaramos ainda que temos o pleno conhecimento e atendimento is exigências de habilitação previstas neste Edital (artigo 21, 82 0. do Decreto n° 
545W2005). 

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

Declaração expressa de que nos preços cotados estio incluídas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto 
deste pregão, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo. 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 
r da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Federal n° 11.488 de 15 de Junho de 2007. 

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, prevideliciários. fiscais e comerciais. 

taxas, rretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de 
lacro. 

O licitante declara que, responde por todos os prejuizos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, 
caso venha a ser contratado. 

Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalicla e 

contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra, e ainda, que nos preços apresentados acima, estão inclusos 

todos os tributos, encargos trabalhistas, prevideociários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais 
despesas que possam Incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Dec.. . amos, sob as penas da Lei, que tomamos piarmo conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo 

para participação date certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital. 

Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. (artigo 21. § 2', do Decreto Municipal n °  038t2016). 

Para fizer valer o direito de prioridade de desempate, a licitante declara, sob as penas da lei, para todos ou fins de direito q que se possa prestar, 

especialmente para fazer prova no processo licitatório que tem condição do regime de: 

x ) MEIEPP, para efeito do dispositivo na LC 12312006. 

COOPERATIVA, para efeito do dispositivo na Lei Federal n°11.488 de IS de junho de 2007. 

Declararmos de que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão executados conforme exigência editalicia e 

contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra. 

Fortaleza/Ce - 19 De Novembro de 2018. 	
ÁIL 

Ld 

CPF: 
62  f'rvp tcrtz1fR 


