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À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL  

PREGÃO ELFTRÓNICO N°2018.11.20.1 - SRP 

DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 0711212018 às 11 h00 

/3 c:ados So:'t;,;rs 
Ap'esen?amos a Vossas Sent,onas nossa proposta de preços conforme otarl,ta abaixo referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N' 2018.11.20.1 . SRP cujo o obIo 
o a Seleção de meffior proposta para registro dá Preços visando tutoras e eventuais contataçôes para Aquisição de Material Permanente. Matada/ de 
Consumo. Utensiuos. Brinquedos Educativos e Materiais Esportivos. destinados as oficinas e attvdades realizadas pelos Programas. Projetos • Serviços. 
desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Municiplo de Honzonte-CE. (coar, ampla participação e cotas exclusivas a ME e EPP), 
conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

~aramos amuo que assumimos inle,ra ieSponsab,ldode pela aquisição dos produtos, e que serão executados conforme eiclQ,tnca edital/eia a contratual e que 
se,ão in/ciados a partir da data do recebimento da Ordem de compra e ainda que nos preços apresentados acima. estão inclusos todos os tributos encargos 
iraDali'ldfSS prevoenciàno$ t2sCa,s e comerciais taxas. traies, saguros desiocari'antOS de pessoa! custos demais despesas que possam incidir sobre o 
trt,menfo <i!" init~ a maiem de Litro 

Declaramos. sob as panas da La, que tomamos pie'» conhecimento dos Produtos ob1eto desta licitação que não possuimos nenhum fato imçeditrio para 
ia.c.'paçjo (lesto certame o que, rios submetemos a iodos as ctausatas ri (:or:diçins previstas nesse edital. 

JNem I 	EspeclBcaçÕ.. dos Pvdutos 	 1 USd. 1 01:11 

1 SPRINGER? 
UNO J 5 1 	I25l390 MIDEA 

SPRINGER! 
UND $ 	 R5296086 

Ml DEA 

UNO 5 	VENTISOL 	RS 240.00 

NOICIONADOR DF AH - liça 5pM Invertem 
riposto de unidade evaporadora e condensadora. 
a compressor rotativo. com  capacidade da 
igeraçiode 9.000 Btuhi. ciclo fio, voltagem tensão 
041 gás refngerarte ecológico reinicio automático. 
onamento por convole re.noea sustes automáticos 
oscilação horizontal e vertical {sMrg). termostato 
'tal, tunção desumidificação. fito desodorizamo. 

brarca Equipamento classificado na faixa A 
iforene certificação INMETRO Garantia mínima de 
tdoze meses 

CONDICIONADOR DE AR epo Sol! Inverte,. 
COflØOS1O de unidade evaporadora e condensadora, 
com compressor rotativo. com  capacidade de 
refrigeração do 12.00081uft'i, ciclo trio voltagem tensão 
bivolt automático ou de acordo com a padronização de 
voltagem do Estado que será atendoo gas refrigerante 

2 

	

	 tefløo aaia Dcc AtIOnaInenIO pci 
controle rsmob. $fltas autornáticcs de oscilaçÃo 
horizontal e vertical (wng termostato digital função 
desumidificação, filtro desadohzarte, cor bronca. 
Equipamento classificado na faixa A confonne 
cenficaçio INMETRO Garantia mínima de 12 (doze) 

NTILADOR TUFÃO com 3 Velocidades Mcdelo 
rede, Cor: Preto. Oscilante para 
'ta e esquerda grandes em aço tratado pintadas na 
prata e removível. com  t Hélice fina em 
propileno de SOc'n de diãmevo. cern regulagem 
n'a Dados Téo'cs Potêrca 210W Rotação 
Nina taoørwi 0om24 meses (2 anos) no mW*no. 
gatinha corta vioos ou defeitos de fabrIcação. 
lifir.a.ln nela INMFTR() 

doze mil 
dois mil, 

qu 
quinhentos e 

12 569.50 sessenta e flO'ut 
reze 	 .s C 

re 	e cinquenta 
noventa centavos 

centavo, 

dois mil 
quatorze mil, 

novecentos e 
sessenta reais e R$ 	14 80330 

oitocentos e tias 

sessenta e seis 
reais e trinta 
Ce~ 

centavos 

duzentos e 1 RS 	
1200.001 mil  duzentos 

quarenta reais 1 	 1 	reais 

U!EjIil.___ VrUnit 	 Pr.
Exumo 

1 MICRO COMPUTADOR placa mãe onoCMi'd 	 1 	1 	1 íSO irada), processador mínimo core 158503709hz 	 1 	1i 	1 	dois mil 	 1 quarenta edois 4", rio 1 Tbsata2 n*móna4goddr3ou.&çenor, 	
UNO fl5 1 	JAB 	RS2.86&00 1 odocentose 

 j R$ 42990001mi1,novecentose gabinete A1'X de 4 baias com fonte. gravadora de DVD 	 sessenta e seis 
sadriveordecartão mouseõp(,coUSS teclado 	 reais 	

noventa reais 

USa Com garantia minima de 12 meses 

2 	
,,,n. 	ou l,,i, , iluv tu o puieyoas 	 mil amo e 	 dezessete mil e 

1 	Cnm narontin minimafla to 	 UND 15 	AOC 	R$ 1.140.00 	.._,.. -------RS 	l/ 100.00 	-. 

!iu/ 
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PAGINAj a 
À Prrpoeirtt da 

Prefeitura Municipal de Horimnte/CE 

Punda Municipal de Assisténcia Social 
PrtqdoEletrônicon.'2018.ss.2o.1 -SRP 
Abertura ikn Corteis Proposta.: 07 de Drnaihm de 2018 às iohoo,nin (Horário de Brasilia) 

Sendo de Disputo de Lances: o7 de flrn..,bro,fr 2018 às tzhoo',,in (Horá ria de Brasilia) 

Objeto: Aquisição de Matenal Permonentr. Motrr*tt de (bnsun,o, Utensílios. Brinquedos Educativos e Materiais Espargiam. destinados da oficInas e 
atü4actn realizada. pelos Programa., Prwelos e Serviços. dnenuolvidois pelo lindo Municipal de Assisténçia Social do Município de llorisonte-(T., 
(nu" nn'q'lo participação e rolas ezrluslt'as a MEe KPP), coqfor-me especificações  contidas no Termo de Rcfcr4cia. 

Pn,jwiata tk Preço 

SRAMNHR() Gfl.AGL?A Coo. 7 (sete) nua, (it 

tempenhtura. ecnMqxat,.nIe corrvto. 94. não 
jJian1e. tipo O&no. 02 toe,winii frontal. 

&lIkkIa de 4gw remoon.?, .1 4~ fácil 
lntdSaçi. i*ncioso. 33 htnn / Puon.i * áw,a 
çwl.,do. ai.erfuro azst,o.ãnnj dv, g~ oiça. 
lide,,,,. Termo.tolo fvunlczt com cuvurv&' gradual 
de temperatura do aq..a qelack entre 3"(' e tÇC. F.sncltec 
Refnqcrvçãn por cump resto.. &zizo owuun,o de 
energia Pspeeflcnç4n tÉcnicas: Ibme.w5et. 
apn.nnwia .ttLrP (nu,.) tOO5ç3t5X3tÇ PPw 
liquido (kg) 22 Pese' findo (kg )ij.o Voltaqem rn 
220- O,n. vinte quatro meses (3 ano). no mtn,,no. 
de lumnJN. omito rido, ao dfrito. &frbncoç.vr 
C.rtWadu ,  pelo P(%IKTRO. 

5 	UMi R$ t&32 rvaneonç.wnW R$ 
.dat, es 

e 
Ç32tM) 	tnniae6,,s 

PON 

BATEDEIRA: donu',tira, com dois batedom 
quatro velociclacks + pulsar, mínimo vi npela 
altamente resistente aia, copocidode mínimo de ,1 Bfltonia 
litro... podendo '-er asado como portátil ou com 
pedeiitol. siÀle'no yin.fiicil, 22m. 

M)GAC) 11K lIso DOMESTICO - 4 tJoaJs, 
ocriulàniçntc, aptonijrjco tela!, r'Ielsi mor 
vsmhrrpossa. bivelt. cor brwwo. cglia duambilidode, 
voto 1mpautc, tampa de vidro len,pci'odo sem 

3 ;'uucudctr. coo, Grade fixo no frrno com 2 &niatte 	5 
reunlcigens de altura. pés t,ttor, VIsor total no 
jiorfo do furou,, botões n'omu,tvçis, consumo A. 
utilizo pt GLP. a IJTWL'C Garantia de 32 (doze) 

YnSo t CiftpslitO 

e ' lo e 
LINZ) 2$ 	33283 

.ss.eaent 
cento tvvø 

1nVMC4 e 
&WD 	RA,  663,00 cnwntu e uru fl 

(riu, 

Y4. 

3.315.00 	n'rioi'.u, 
qu.isuw 'sul. 

99  
l'iqjiiin 5 rIr 2' 

"1 



- PÁGINA 	• w 
ItVI7LADOR 	TUFÃO: Com 5 	I&EKMM. 
Mo&k: Parede. aw: PPeeo. O,eilanit paro dirvfa • nqient. 9ninct em aço t~ ptneo&n 
cor preto e remuvivd. nu,' 3 iUtuct fina em dssvnlae 'nulqujtrocrcios 

3 *no 	de d&m de 	&õmetro 	co., Vem sai ç UM) RI 	Rojo 
'° flS 

402.50 
t iSit riais 

riyukaen, de altura Da~ Tdn.eo. PtW,no 
nnq.nta crwwnto 

2 :0 W. Rotação SnÍO%7 IWJWn. an124 man (2 
 

n'ias) no mínimo. * gorwitia comia I*kn ou 

Jefe$tca defohncoçõo. Gn$cado pelo INMflR(), 

Veio, Globo) dO FAltei R• 	11360.50 

11n11 e um iwü. "~?M e wssenb. rWtlieefl.qWutflJ cruitaa'i 

E EPP 

IFARELJIO DE DVL& com sisirmo de provação 
VSB Rwp,rdinp. modo de grotwção tSR. midias 
mmpot* 'eis ((N7SC/PAIJ-R/. 111/. RI,  RW): 
CD/CDR/CD.RW: 
MPACJ/MPEG2IMPEG4; EX7FW.40 VOS). 
pnno.tr de música. sem marrado,, com 
memoriw4or * ultima Cena. rtpâa 4.ftmflflolo de 
kin,m Formatos de kitwu: DVI) (NTa'/PAL/-R/-

R.",

RW/.R/.R142 CD/CD-RIO)-R541; Diu; hIPRO: 
/MPFÀ72JMPEC4; flltS'tM() VOS. Conexões de 

2 Vidro: Saida vi dcc cornposI000tms(nnerõn. USB ,nnndiol 	,ç 
Fry,nwl. Soído de áudio onoMgko. Consumo 
(Xw/h) 9111. rn cor prelo. sislea de som Dolbu, seio 
zela. Idiomas do menu Inglês / Espanhnl/ &ancds 
/ Ale:n&, / Italiano / Iin'suyuês (flrasil) / 
Holond&c / Pblonês R.", / Grcpo /Chinh 
(Simples) / chines Trodklnoo) / Japonês / 
lbailand& / Vietnã / Indonésia, com moo,, mp3, 
6h'olz .com ronirole remoto com pilhas e manual, 
Dimensôes aproximados do produzo - cm (AxLxP): 
3.7,25X20.3cm, 12 (doze) meses de garantia. 

duzentos r dois 	 uni!, onze ri" 
UNO 	R$ 	aua,,) 	,yinee ninfa 	RI 	:,oi.i, 	cinquenta 

IV5IOLSÀS 	 ,'?fl Filias 

('AMEM fl)WGRAnCI DiGITAL: resolução 
(*Eito: mínima dc 13,í megap(,seIs: nuno óptico: 
mínimo de Sr; display LCD ou LEI? msnzch screen: 
mjnimo de 2.5 cartões de incinúna: de 8gb tipo 

2 de bateria: reto rregô vel: sensibilidade: /50 	flninn 
Mínima de 2600; acompanl,ocortõs ,  adicionoj 
mínima 49b;crinoptmtio zona botcriu adicional: 
acompanha bolsa para transpone. Garantia 
mim~de 12 (doze) meses. 

1 	 1 	.ksmil. 

(.•ÇI) 	RI çsoi.,' 
	

20482.001 e 

.tiI(RO S}STEM ,aW Fotincia LI4S:12 W LVS 
e Carocteris&as - CD, CD -R CD-RIE 

Sinto.suação de Rádio: Ditcl. frequdncia: Ali e 
M. 6 n.odos de equdis'aç&'. .lti. enzrak de 
(ISP. 6. a,ntrok reuno. Conexões - 

e'ttnkk Mttbilcner 	10 anoióspco. saida para fr.ne de ouvido e snrerfixr  
(5$ Lpmnfr,çón Técnicas - Volrcgem. Sito!?. 
!hrne,uõa aproximada: Largura: 450 mm. 

listo: 235 mm- Profiaubdade: flomn'n- Gannni, 
nshuma de :2 (dose) mesa 

1 q'a'ft'W'hr  1 	 1 

1 	1 
É-SI) 	RI 	467J0 1 	 1 

1 	v'.ti,n's 	1 	 1 

1 	
)'aoitiasdeu:' 



/4tP1\\  

(0,7

\  

wtgvisÀo: Aparelha de 7V 33 - &pec1kox 
tft,iíoa.: Jh.: I.fl) de Alto ckfioiçdo; Rea,Iuç.h.: 
2366 pontal £ 768 hiihas; Contrintr: 901W).t 
(dinâmico); 1orroo:o de Tela: 16:9 - (WYdescrno); 
Tumanha do Tela: 8o cm (diagonal vaool 
aproximada). 32 p~j «silvada paro PC. 
Entrados 711W?; &UTOSI Wa, Componente 
Ilrnvad3 	S-%Ideo; 	Entrado 	flcko 	Composto. 
Voitag.nv tiro!: no / no v: Ângulo de t.sat .'a.e,tcen..,sc .knnete mi), 

4 ^. Audio -  3.1 Canais; ~.k 1a, ajuste à , 4oc lo UNI) R$ 	lfl40 
rnittoesetcrecu 

RI 	j'w' 
trrjeni.. e 

alt.1 dc brilho da imagem de acordo com o 1.55 
• .ient.eqíta1t.. 

ar,.Mente Dfl'. preparado paro recepção do 'mal 
digital ci, afta deJSniçdo odoMdo na Brasi4 com o 
UM do receptor e/ou conwrwr do sinal dígito! 
l)fl' eatnno; Saldas; para fone de ouvido e para. 
àud.a; 	Acessórias: 	Cabo 	de 	eo,.ezô., 	de 
óudio/i4dca (ficha RCA :3). cabo de olii.wnl.pçij,í 

áudio, i -íticv e 11DM!. Controle remoto. Pilhas tipo 
AA; Co,,, qcsrantia mlnbno de ia (doze) meses. 

Global pia Late:!:  IS 	S4.O4& 
inato e quatro mil e qtftirrnta e do.., relha e cioqienta cento 	 - 	-- 

LOte 

TI 

z 

4 AMrLA rsMhlcIrA - 1) 

MICRO ('OMPLTAEiOR: placa 	mãe ,,n),w,r.l 
(som/rede). pna-ssodor 	mínimo core X5 (.3') 

1 2n.,h, 40i6, tu! s 7!. sala 2. memória 40h dili 7 
ou supçnor, pobine!r AiX de 4 baiaa com fonte. 
qnwud..ni de LIV!) saio, dnt'e leitor de cartão. 
n.uw •.pttca. UNS. la-lado 1135. Qnn qoroi.tlo 
oiíi,ioni de :2 UItSr%. 

F 

ltnninc 	15 	C,7L) 	RS 	,.ao,ai 
doM ind. 	1 

	

qulnheiitAle 	1 

	

Influe 1.01 ?cei 	1 
11.5 	37.995.00 

tonto nele ind. 

ioitnio.dnco 

M(wflØR: Te!.. em LEI): de no mínimo 2M 
•.ntce*SM t 

'ah e Wn? nau e tTrZt nu. 

2 
paieqa*j Com yornnhio mínima da :2 meus. 

Acer cc tiWD IS 	'Mi.40 •nv,Po " 	3°° CeI1flI 
e ira 

NOTEBOOK. Teto LE1 HP dc isó anzireficni 
intma aperuciooaP Wundoao ao ha de 64 bín 
.-tii Poetu.go#s (Brasil). Itnctswdor; Intel (bit 15- 
825011. 	tache: 	6 	MIl. 	chipset: 	HMSÇ 	9140 

(n,onin'ina). L'.sn, ruçjük dei TE *4TA, memõnu 
RAM; 49b. 2400.14?!,. dr*'es: .upannufti Bx tILV) 
rifle com tecnologia lightvcrib?e e suporte para 
minada dupla tamanho da zela: 24. rede: .0/200. 
som: 	o!t..Jsdu,,tes 	Ôiieijradas; 	dite 	lansing. 
wirelies: 	sim 	biuetooth:sim, 	teclado: 
funcionolid.,de de 	ia: 	teclas padrão ABNT2 gw 	mil 

el'iqt_,;J. •kt 

compalli.-d com windo,ue hp: cbckpad com bota.. .enyfl,, 
o; e .efr,uo e 

de ligo/desliga, 'aviou: k~aei 	bola., coo, 
Anr 12 LND RI 492230  RI 	594)78,40 (nk' ivafle 

liga /deshyo intepr,a!a e wpone a - de rolagem e;e anivaw, 

de 2 .hne,, ahn.enlação (tipo de bateria). 
(raial 

odapl&..r or de 90 iv. -"arena de .on de ?iZ* de A 

$h.ks 47 .chr. ctnenin 3 usb 20: a Mmi. a ioga 
(is-pia). t vy 	45 (lo, ): : W.L. paro fone 	de 
opta-ido: 	à entrudo povo rn,cn.Jonc, voltugem: 
Nrolt. dimensões aproximado da produzo (em) - 
axup 3.25 -3.63x34x2.rm gies'1 uM'. aprouciniado 
do produto (Eg) 2.2Kg, Cooi 32 meses (a ano), no 
mínimo. de garantia contra ukips ou defeitm de 
lohnmção. Ci-ri: fim -tido pelo ?NMITRO. 

Lak 

vi 

1 

14 	
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&ÇTAlsltJ/ÁPOR: Buitilt - Tensão de «onda 
115V12241 	Tensão <SÉ' Sold(P 	11,511 - 	 PoNitciii 
niiniuut - ,000va/w - Chore iipo-deslkjo 	mínima 
de 4 IIImIJ.MS elétricas - noto nora,., - Entr&oe 
saida 	isoladas 	galtuninanwnte 	- 	 Contnie 

"pu 
 Pura 

nÇ ;:6ç; 
nposa 6 semktlns - ladieocte luminoso & 

rede (.rrde) / carga alia (,vrnwlha) . Gabinete 
plôitwo ('nm palita rb)nolo na cor preta, super 
rnsie'ile nini gani iria ml,, mc, <ir 'a (doze) 
i,.e,rs. 

SI,CTOMe 32 £WD R$ 	.io2.60 rme.awina R$ 	3 . 9k31" 

reli 	J. 

< , 

ei-iate cy'lavos 

.W)RRMSS: Monofàsicus/Hdà.icos 1.4 ATA 
Rrrijicndor/Carrr-gadorde bateria Interior. By. 
,an Auro,nôl,co. Banco de Ho?crias e 
c;ere,,ciw.,en(o pia Web.: P,,s,,ir tecnologia 
(InLine D'apia Conversão rnkropnice,,iador: 
Possuir Patinei., Apare,te de no mínimo dei. 
Poesia? toldaria Maia de no mlnimo de ~ 14' 
,araMihrrak dei XYj4; Possuir Tens&' de 
Entrudo de 1271220 VAC Rival?. ,i,poflando 
variação * no 'nirwnc, • s% econfigun,ção 

Ajw 30 UNI) RS 	3290.30 nintnwreaSc R$ 	3R.2fl9.00 çeftank'*t na.. 

variação ik agi ,n(mn,o. 5%; lbssuir bolor de 
Parindo dc «til roda de no n,lnima o.95; Possuir 
Tens&, de .Suido de 227/220 PAC Rivale. com  
reçwloçôo "W~  de no mínimo t 2% e 
anuSguroção 24'.a4ásica (F.N. 7) e Bfóaca 
(F. F' 12 Ansiar Formo de Onda pio Salda 
Senoidal. com  Distorção Ilarm6nica Total e 3 a 
plena Coroo; Pouuir flwjiséncia de &,íi&:em 6o 
Hz. coro .viriaçóo d, ,,. nutximo • 1%; Possuir 
Falar de PoMocia de Saido de as, mtnimo oM 
Plos,i:irpotordr Crina de3:?. 2141; ftdswr 
partida a/ri.' (tbld Start li). pennitindo ligar scsi 
n'eMa ekincu <ir entrado: Pnsnnr By-p~ 

- - 4ulnn,ônco com chcn. estático: Pn.,u:r prodeç&s 
de S-iliryrorycs. (,rtn Õrnoto. &.h,y 
Tempnsfluro; t¼&nuir no mInta,,. nnahroçdo 
Sentin, e ¼snat (Le.is ou Dispioyi Jw,ro Rede. 
inversor. Hy-pose, Sobntsrqo, «cio,),, dos 
mrfrrku: l'atvuir Baterias do ripa VRLA-G13. 
(selada cha.nbo ácido rtyuirrdos par Sl.-i,l., - 

Value Reyuiuted Lead Acid): Posnar oalonomla 
das &jtnu (eui caio defira de energia) de no 
min:rno de ia InInoZØs A plena corpo Possuir tida 
útzl das Bateria, de oa mínimo, ano. 5120 As 
Bateria. 'Sri -em ser olojatias Internamente ao 
Nohrcs,&; O Cerr.niomento via It'.-h dn.'e possuir 
viswdização de iisi .mínimo. Ienstio <Se eiitn,du, 
saidu,frequioc.a, bateria e per, rnn,rjik tiago; O 
Ceminiamento via Web deve prisuirlag& 
eve orne; O Ger.,,ciomersto tio Web tv p.wsar 
(ia.çõo de 9iaSssi,: O Gere,ieiame,Uo Lia Web 
tw permitir (esSe * bozer.- Possuir inler/no,- 

ló/loa ou ,o/at/,000 O., ,00/:oo Base-Troa, 
 45. permthu,dt, l,nSi, o gereneianirnto viu Web; 

Possuir no i,itniini. 6 tomada, cIo ti1,., aPi TeSe 
sairia. Co,,. yanintio s,it,s(oma ek- 12 (doA-) meses. 

Em 

neto  ~ dá ar 



PP4  

ov 

APARE1JI(J 	PRWEIVR 	.'4l3tflM!l)IA 
corot- trríslicas 	mínimas: 	briLho 	- 	3000 anti 
lui,u,-ti; 'esoiuçôo ,iatii.tt . sLo R.,Akóoo - suporte 
.nt,iiiuo de 2280r1M4  taxa de contraifr 	s000:s 

.,ittema de n,ns - n'se, nNc 4.a. pai. piil.in  pai-". 
pai do. secam compotkvl. edis- 4$0p. ides 480.. 
MM-5Mp..,576.)720p, so8o! suporta formato de qs'w .i& 
teia nonnatd4:3 ou widesen-en de 16:9 Mmp.s.Li idoS(t 	e 

ti iRa w uhp / 4000 batas modo nonis,i - 2500 anti Gnldentteh 8 LWE) 89 	s R68.o  83 	3,94&W ~M. fl 

fume./ 5000 4~ modo econd.,,in, - aswxj 01w IWflN e qwn-'iia 
?sanesu dssMnc.a de pn»eçt -249 nus à :2i mts ermo- 
?orno,,bo da tela - 	a 300 	- d.apo.wzI zoom 
ópflco - : ri i.enicW keystOne contçõo •/ *? 
«tinir 	de 	distorção 	rrapezasdal 	(keystooe) 
aut.,,nànn, 	menu 	no 	teia 	em 	mvM-idinnu,s 

/ 

•,r)os,typnuguk. Com  gam.60 mínima de ia 
,ne'ct 

- Valor Global do iate  
tentei e sc-s'enio e ,.ãtn n,ki, etnia e ,.itenio e um 

Lote 5 	(('IA ltnt.(:sIvoj,ir. 1-; trr 

MICRO COMPLTTAIX)R: placa mãe onboard 
(san/rede). peatestake mínimo core t,ç 65v 

oçhs 4mb bd i a sua a. memória 496 &tr 3 
na nqwnor. gabinete AIX de 3 tjaiai com fonte. 
grssoodorv de DVI) sala, drive fritar de coreM. 

	

ópbeo usa estado VSL (bm 	aran:in 
mloima de 12 OIflfl. 

- 

Rrnsint 	5 	UM) R$ 	.çija, 
dou mi, 

q.'.nh.a'ai e 
'nuto e trts reme 

R$ 	42665.00 

nit 

its%tIihI e ('HKS 

MONITOR 	leio cm LED: de na mínimo 20.5 
nas n'e-li-a e 

iiflkVoSl,rrsaSC  qtaUu mui. 
2 

polegada. Com  garantia mEnino, de '2 meses. 
Aa-r 5 LiNb 8$ 	92L40 qmnIrruuu 8$ 	•910700 ,eOCtfl&ntlefV 

,e,tba,t4 

?.v7ucx*: IWi LHE) ltD de 46 onirØIt 
&fl..,o opnaeionai: Windows ja PM & 64 biu 
e',. Púen.pa#s (&wit). hncessa&r: Intd (bit 15- 
sgsoLÇ 	che 	6 3M. 	cJn)see: 	HMÁS  
(rnonttr.nn) Pisco T4JÜIO dei IS £474, memória 
PAU 4çh. 2400 Sitie ílr*.es: slspennzilti Szds'-J• 
rfrw cnn, tanologia bghrscribie e suporte paro 
contou., ,lopia roma,,hc, da teia: 54, rede: 20/100, 
soni: 	olto-faiaolrs 	integrados: 	altec 	Iansinq, 
ssí,ylIes: 	uru. 	bluettotb:sim, 	teclado: 
áincü,o,,tiiiaetq 	de 	10 	tecias 	padrão 	A,RNfl quota, ali!. q,i"' si. 

eompathu-1 com u-iu,.lontc hp; clkkpad von boW., nvc'flentflt  Street flui 

de ügu/.k,ligo. 	"onar: 	touchpud com 	bota,, 
Acer, 3 UNI) R$ 	4.923,30 I,,tt e 2n½ 'vou. 8$ 	14269.60 jtsienni now 

üga/desiiqt, integrada e suporto a pod de rolagem ei mie eVfltntn UI'iJ e WSWIM 

de 2 direções. alimentação (tipo de bosenn): 
Ccfl,0504 

adaptador ar de go W. bateria de lo., de lírio de 6 
edbjos 47 whr. conexões. 3  osb 2.0: 2 hdrni: , IOga 
(25-pin): 2 	7 -  -is (lan); i saida para fesncs de 
oi,s'4o: : entrada para n,icmfine. vo~ 
b,solt dimensões l~macio do produto (em) 
asup 3 £3  3 Ó5s34zan. P0 6w. apnarinado 
di. produto (Xg) 2 	2K (boi :2 mesa (sano). ik 
mint,nn. de uaro ,urio contra s*ios au d*izai de 
fobncs»a Cerqtkeido pelo INMKIRO. 

1. 

«.4' 	

Pôginafl.ti-r 
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7, 	PAI4A 

PAPEL APKSII'O. lasca. ÇTUNIOnITO. yg-i*Çg. dwtnlosr 

já 
MnioaM 	OCO.', 	alta 	OdflhW1O 	ideal 	'm 

Colam? 5 PC? R$ 
qiàiYrnhsi e flifli 

n'ele VOS e liS 
QuurvHa e ruir.. 

imprimirem Impressoras deparo de tinta a Ser 49,13 245.i\Ç tais e scs.enl,: e 
aviem tipos & lmpressorsi. Per enfli iôoJothai - rwo centos,,, 

- Vaor ut.b& do Lo/e is fl 	iO.17LG0 
ik's mil, dsza'n:ae e setenta e o.to n'ais, kSI'en/lz e note trotam. 

iate ia - PXCI.i .ÇIt'() 'IR E 1-IiIi 

mu;pu-lor, NA 	/5K 	PAPEL. 	comia 	sistema 	de 
(n.varr.eziIo. coato até jo frffios .44, Base ( " ,ni 
Marcação 	Ecu 	Ceodme:ro, 	Mayraç4e, 	Nos d.paszose q.afle.'mos 
~AM .44. As. As. 86 E A, fixa Co.'. Mola E 

fiM) 	AS 	 AS 
mnn!arnow 

Prensa Que $wjcm Ser flas, Ia Coo, flms, 
2 	 26ç6 

raiÔ e aiteniae 'n'is e setenta, 
lateraL 	Faro 	Com 	CoIsa 	E.n 	Abs. 	Pos antaios 
Embon-oci,odo., IA~~ 1k, Puduto: 30cm X 
25cm. 

t'RAGM&\TA)K)RA DE PAPÉIS /'/'5 POLUAS 
C..rtg5es/Cfls 	Discrição 	do 	produto. 
Fra.jmentadoro fnip.mienloda is folhas por un cio 
porticslas 41- 4134100). seewr ,uiton,àtko. bnini 
dc Z5 hsruc Caroctertl'àcos ticn.n. Ab~ 1* 
u.serçdo: 235 5  oiro Ni,n,ru múiimn defaAas is 
Mhas 	de 	'ç/ma. 	lïpo 	de frogrneniação. 
partículas de 4' 34 mm (Paro pmqart. CD. DVI) 
('ortão 	miiio),NIít?tJeseqisr.niçu. Velocidade 011? quuzhcntas. nt ti/e 

2 de 	fl'api'ienns#o; 	2 	melros 	par 	mmuf,,. Menosi q.eI'w'itu tOII j 	17) 	liS 	t.54Ç30 n 	j oço.ó., 
"• .... co  era.. 

flspocüla* defroqntenzaçda 'nédia: 26 Kg/honi. 
r.aa. teMia sn_l,n: 

'sc.onamento 	boid., e wmor óptico. Rnnão 
ro/,,,c. 'OOtvs 

'nw,nualr.o botão, ^4éM-ia  ,ná,ma: 374 14V! 
ah- ncido: 6$ &nb#ís. volume da, resto: a$ bem.. 
Sentar segysrança ,/ liteira e caM-wte. Diniensões 
eq'rosi:nodas em 'iii.': 345 X 230$ M. Tempi * 

,nc. £ dm.: 2520 "ii,, e Cor: Preto. Com  £2 meses 
li ano), no mínimo, de garantia contra rioos ou 
defeitos &frhrwncào. 

- Valor Usabes? do Lote AS 	3.61031 
tn'x nu!, _seiscentos e  tendareais e trincar dm-1 cenho -o,  

1' PõØIflC26*17 
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Busto de Hancfrhoj: bola de hondebol, untçsex. 

-r 
n'es ,ni4 

padrão oficial. Matriala. Peso: 3w / SflNtflta e 
grumos. Cranfrrincia: $4 ~~M CAn.aro nSs t t,lj Ri 	3742.60 e dóis 
de Látex com miolo nstntituhirt, bllmprip. cru tenlovt* rnus e .esw'lto 

..'nFoLns 

Rede 	de 	t4eiboJ- 	q~ do 1 .•. .. .  • 
brasileira de tombo? (cbi): medindo ,soioom; ,t..senlo. e qoinM'u:os e 

4 Ças de paI (propileno de 2mm; molho de JOV OC,n PtD*IJ4 20 VND R$ 
c'uiqis'nroe,,,wr 

Ri 	i .SUU,SO nfltWutov ilOtt 
acabamento em sana s00% algodão dublada; anil 

.. e iotynw e 
'vau e aNuente 

duasfii(xasdekrvwsu 5cm. 
«,.c, cvntatt. rei,hnn 

»VLW defiutebol. sol&u qficiol com base, em rubi. 
em aço carbono cl 3 pol. ti esquadro em tubo de • 	a. 
ospol. 8~ 

OptYn. nas dimensôn de 3il 5 3m. 
FQn9S to ME,  R$ sso.00 ,.ar.uos e Ri 	59,500,00 unile qunihenlrn 

incluso um par de rede fio mm. 
cinqiaintg  reais - 	Valor Global do Lote 30: is 

setenta e SWLN' mil. sefrftnNn e asinha e quatro reais e øcstviiW 	ntmfl 

Valor OloLal da Poposta: 	 iS 74o ,os.øo 1 
setecentos e quarenta mil. no&tctnXOs e d'ice reais. non'nla tfltovoc 

Nesta oportunidade, temos o declarar, sot, os penas do lei, que as,çsIusimos inteira responsabilidade pelo euifreqa dos produzas, e que serão executados 

('O*rlfle exigência edilalkia e contratual, e que serão entrrques rio piam de so (dez) dias, o contar da dolo do recebimento da Ordem de 
Compra/Porneeiniento. no t.ral definido pelo ótyôo solicitante 

Sena oportunidade, tentes a declarar, sob as penas da te,. que em nossftV preços )á estão inclusos todos os tributa;. encargos trabalhistas, 
preL'idenciá rios ,fzscais e comerciais, ^. P~4. seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que primam incidir sobra ofcmrnecimento 
licitado, imteliaive a inorem de lucro. 

ltvclaração para todos afins de d,r~ ~ cumpri mas plenamente as requisitos de i.ahsl,tciçãoe que .Ini.: Cana Proposto está em conformidade com', 
as e.úgé sejas do instrumento conuocaló rio (edital). 

Validade do proposta: Curti. Proposta não inferior a60 (enosnia) dias. 

06 de Tkwnbro de 2018. 

/ 
'4 

4 
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QjçjtbiDtJ 0+ 9bh: 	3,6, 

CARTA-PROPOSTA 

À 
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 

Departamento de Licitações 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO NQ 2018.11.20.1 - SRP 

Prezados Senhores, 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos 'tens abaixo discriminados: 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais 
contratações para Aquisição de Material Permanente, Material de Consumo. Utensílios, 

Brinquedos Educativos e Materiais Esportivos, destinados às oficinas e atividades realizadas 
pelos Programas, Projetos e Serviços, desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência 
Social do Município de Horizonte-CE. 

LOTE 03 

Item Descrição Qtd. Unlá 
Preço 

APARELHO DE DVD: com sistema de 
gravação 	USB 	Recording, 	modo 	de 
gravação 	USB, 	mídias 	compatíveis 
((NTSC/PAL/-R/-W/+R/+RW); 	CD/CD- 
R/CD-RW; Divx; MPEG11MPEG21MPEG4; 

EXTENSÃO VOB). gravador de música,$em 

marcador, com memorizador de última 
cena, 	região 	4, 	formato 	de 	leitura 

Formatos de leitura: DVD (NTSC/PAL/.R/- 
RW/+RJ+RW); 	CD/CD-R/CD-RW; 	Dknc; 

MPEG1/MPEG2/MPEG4; EXTENSÃO VOS, 
Conexões de Vídeo: Saída vídeo composto 

outras conexões. USB Frontal. Saída de 
01 áudio analógico, Consumo (Kw/h) 9W, cor 05 600,00 3.000,00 

preto, sistema de som Dolby, sem tela, 

Idiomas do menu Inglês / Espanhol / 
Francês / Alemão / Italiano / Português 
(Brasil) / Holandês / Polonês / Russo / 
Grego 	/Chinês 	(Simples) 	/ 	Chinês 

Tradicional/Japonês/ Tirailandês /Vietnã 

/ Indonesia, com zoom, mp3, bivolt, com 
controle remoto com pilhas e manual, 
Dimensões aproximadas do produto. cm  
(AxLxP): 3,75x25x20,3cm, 12 (doze) meses 
de garantia. 

Marca: LG 
_____ Fabricante: LG  

9f 
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digital integrado Equalizadores de som e 
imagem 	predefinidos 	Ajustes 	de 
temperatura de cor Nivelador automático 
de volume Funções: MUTE 1 MTS'  1 SLEEP 
1 CLOSEDCAPTION 1 DNR 1 GUIDE'  1 INFO' 
1 BLOQUEIO DE CANAL 1 RELÓGIO 1 
ZOOM. Com  garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 
Marca: Philco 
Fabricante: Philco 
Modelo: PTV32B51D  

Valor do lote: R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) 53.000,00 

LOTE 04 
4 

MICROCOMPUTADOR: 	placa 	mãe 
onboard (som/rede), processador mínimo 
core iS 650 3.20ghz 4mb, hd 1 Tb sata 2, 
memória 4gb ddr 3 ou superior, gabinete 
ATX de 4 baias com fonte, gravadora de 

01 DVD sata, drive leitor de cartão, rnouse 15 500000 90.000,00 
óptico IJSB. teclado USEI. Com  garantia 
mínima de 12 meses. 
Marca: Teravix 
Fabricante: lnvix 
Modelo: D1T12T510 + acessórios  
MONITOR: Tela em LED: de no mínimo 
20.5 polegadas. Com  garantia mínima de 

02 
12 meses. 

15 2.000.00 30.000,00 
Marca: AOC 
Fabricante: Envision 
Modelo: E2270sw5  

NOTEBOOK?jx Satux)e! () HD 
(1366x768) 	n irrefIã 	Processador 1 

C - Intelt 	Core'TM 	5-8250U 	(1.6GHz; 	6MB 
Cache) Sistema OperacionatrMii.  

4..- 	(soldado) 	DDR4 	2133MHz, 
Armazenamento 1TB (5400rpm), Unidade 
Ótica 	ÕRWUSB ..  Ato-falantes 	(2X 

03 
1.5W), 	Gráficos 	Intel' 	UHD 	Graphics 

12 6.000,00 72 000,00 

(integrado ao 	processador), 	Bateria 	2 
células- 30Wh, Bluetooth 41, Câmera HD 
(720p) Segurança SIot Kensington Lock, 
Portas lx USB tipo C (USB 3.0), 2x USB 3.0, 
lx HDMI, RJ-45, Leitor de cartões 4 em 1 

_____ (50. SDHC. SDXC, MMC) Conectividade i 
Au 
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Ethernet 10011000 Wireless Wireless lxi 
AC. 
Marca: Lenovo 
Fabricante: t,enovo 
Modelo: ldeaPad 330 15,5" + acessórios + 
WinlO Pro  

ESTABILIZADOR: 	Bivolt 	- 	Tensão 	de 
Entrada - 115v1220 - 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 - Sa e 220V - 3A - 
Tempo 	de 	resposta: 	6 	semiciclos 	

- 12 1.000,00 12.000,00 
Indicador luminoso de rede (verde) /carga 
alta (vermelho) - Gabinete plástico com 
policarbonato 	na 	cor 	preta, 	super 
resistente. Com  garantia mínima de 12 
(doze) meses. 
Marca: TS-Shara 
Fabricante: TS-Shara 
Modelo: 	EVS 	LINE 	1000VA 
FULLRANGE/115V  

NOBREAKS: Potência de saída 3KVA / 
2,7KW Fator de potência de saída =0,9 
Estabilização na salda: +1- 2% (115V) e 
1% (220V) linear; Faixa de freqüência de 
entrada: (46 a 54hz +/- 0,5hz em 50hz) e 
56 a 64hz +1- 0,5hz em 60hz) Freqüência 
de saída modelo 115V (50/60 hz+1-0,2%) 
Freqüência 	de 	saída 	modelo 	220V 
(50160hz+/- 0,1%) Fator de crista 3:1 THD 
na saída menor ou iguala 3% (100% carga 
linear) e 6% (100% carga não linear); 
Forma de onda da saída 	senoidai pura 

30 10.000,00 300.000,00 
Entrada e Saída Monofásica ou 8ifásica 
(F+N+T) ou (F+F+T); Tensão de entrada 
2001208/2201230/240 V para modelos 
220 V ou 100/108/110/115/120V para 
modelos 	115V 	; 	Tensão 	de 	saída 

\' 2001208/220/230/240 V para modelos 
220 V ou 100/108/110/115/120V 	para 
modelos 115V; Dimensões: 1191 X A 337 
X 	P 460 mm Peso 32.8 Kg Tempo de 
transferência : entre rede e bateria = zero 
Eficiência modelo 115V : modo on line 

______ >90%; em modo bateria >85% Eficiência  



modelo 220V: modo on une >92%; em 	
PAGINA fr a 

modo bateria >90% 6 baterias internas 
(72V) VRLA 12V9AH inclusas ; Troca de 
baterias sem desligar o nobreak: (hot 
swap) Compatível com grupo gerador 
Com garantia mínima de 12 (doze) meses. 
Marca: TS-Shara 
Fabricante: TS-Shara 
Modelo: TS SENNO 3000VA MONO  
APARELHO PROJETOR MULTIMÍDIA: 
Especificações do Projetor: Sistema de 
projeção: Tecnologia Epson 31-CD de 3 
cflips Modo de projeção: Frontal/ Traseiro 
/ Teto LCD Screen:0,55 polegadas 
(D7)Método de projeção: Matriz Ativa TFT 
de Polissilicio Número de pixels:480.000 

ON pixeis (800 x 600) x 3arilho em cores - 
Saída de luz colorida:3300 lumens Brilho 
em branco - Saída de luz branca:3300 
lumens Razão de aspecto:4:3Resolução 
nativa: SVGA Tipo de lâmpada:210W UHE 
Duração da lâmpada:10.000 horas (ECO) 
6.000 horas (Normal)Correção de 
Keystone: Horizontal: -30° +30° 

	

06 Vertical: -30° f30Razão de contraste: Até 	8 	6.000,00 	48.00000 
15,000:11keprodução de cor :Até 1 bilhão 
de cores Geral: Temperatura de uso:5°C a 
35 0CDimensões:302 x 82 x 237 
mmPeso:2,5 Kg Segurança: Trava 
Kensington', Trava de segurança Pais de 
origem: Brasil Lente de projeção: Tipo: 
Foco (Manual)F-number:1.44Tamanho da 
tela:30" a 350" (0.88 m - 10.44 
m)Comprimento do foco:16,7 mm Razão 
de zoom:1 - 1.35 (Digital Zoorn)Tampa da 
lente: Slide Lens Shutter. Com  garantia 
mínima de 12 meses. 
Marca: Epson 
Fabricante: Epson 
Modelo: PowerLite 541+ 	/ 

Valor Total do lote 4: R$ 552.000,00 	
552 00000" 

(Quinhentos e_cinquenta e dois mil reais).  

Valor global da proposta (LT 03) + (LT 04): R$ 605.000,00 (Seiscentos e cinco mil reais). 

/ 4/; 



CONDIÇÕES GERAIS 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data marcada para a 
abertura de propostas. 

O prazo de pagamento desta proposta é de até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota 
Fiscal e Fatura, devidamente atestada o recebimento por set~  técnico competente, 
comprovando o recebimento do objeto deste termo s / 

Condições de entrega do objeto: até 10 (dez) dias corrido'S'fefuados a partir da data do 

recebimento da nota de empenho, conforme Termo de Referência em anexo ao Edital. 

O prazo de garantia para o equipamento ofertados é de 12 (doze) meses on-site. 

Declaramos que os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem 

a ser ofertados por meio de lances estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, ON tributos incidentes, taxas de administração, produtos/materiais, embalagens, serviços, 
encargos sociais, trabalhistas, seguro, lucro, frete e outras despesas que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto da licitação. 

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira 
independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa NQ 2 de 16 de 

setembro de 2009 da SLTI/MP. 

Declaramos que recebemos os documentos, tomamos ciência e concordamos com todos os 

itens estabelecidos no Edital de licitação em epígrafe e cumprimos plenamente todos os 

requisitos de habilitação e exigências do Edital. 

Em, 07 de dezembro de 2018. 

o 
e, 

/ 
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À. 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 2018 11.20.1 SRP 

Objeto: Seleçio da melhor prosposta para registro de preços visando futuras e eventuais contrataç 	para Aquisiçiode Material 

Permanente. Material de consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos e Materias, destinados as oficinas e atividades realizadas 

pelos Programas. Projetos • SeMços. desenvolvidos - fundo M.sàcipal de Assistência Social do Município de Horizonte CE, (com 

ampla participaçio e cotas esclusivas á ML e LPP). conforme espectcações contidas no Termo de Referência. 

tOTE 1 - nauyvo ME E EPP  
ITEMI LSPLCIFICAÇJLO MARCA UNID gUANT VR.UNFT VR. TOTAL 

BEBEDOURO 	GELÁGUA: 	Com 	7 	(sete) 	níveis de 

temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente. 

tipo Coluna. 	02 torneiras frontal, bandeja de água 

remov*vel, atóxico, fácil instalaçio, silencioso, 	3$ litros 

/ hora de água gelada, abertura automática do garrafão. 

alças laterais. Termostato frontal com controle gradual 

1 de temperatura da água gelada entre S'C e 15'C, ESMALTEC UNO 5 ' 	' 
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 fabncaçlo. Certificado pelo INMETRO. 

MTEOEmA, doméstica, com dois batedores, quatro 

velocidades 	• pulsar. mínimo 01 	tigela altamente 

2 reshstei,te com capacidade mlnima de 3 Ivos, podendo MUNDIAL UNO 5 RS 	324,00 R$ 	2.620,00 
ser usada como portátil ou com pedestal, sistema gira 

fácil, 220v. 

FOGÃO DE USO DOMÉSTICO - 4 bocas, acendimento 

automático total, mesa Inox sobreposta, bivolt, cor 

branco, 	alta 	durabilidade, 	auto-limpante, 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grade fixa no forno ESMALTEC UNO 5 RS 	862,20 R$ 	4.311,00 
com 2 regulagens de altura, pés altos, Visor total na 

porta do forno, botões removíveis, consumo A, utiliza 

gás GIP, 50 LITROS. Garantia de 12(doze)meses. 

LI 

55 	\JV 
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APARELHO 	PROJETOR 	MULTIMÍDIA: 	características 

mínimas: brilho - 3000 anil luinens resolução nativa 

svga 800.c600 	suporte mflmo de 1280x1024 tara de 

contraste 	21 sistema de cores 	ntsc, ntsc 4,43. pai, 

pal'rn, pai ri, pai 60, secam compatível: edtv 4809, sdtv 

4801, hdtv 576p, 5761, 720p, 10% suporta formato de 

tela normal de 4:3 ou widescrnn de 16:9 lâmpada 	180 

6 w uhp / 4000 horas modo normal - 2500 ansi lumens / EPSON UNO 8 R$ 2 98R.CC 	RS 	23904.00 

5000 horas modo económico 	2000 ais ,  lurnens 

dist*acta de projeção - 1.19 mts a 12.1 mts tamanho da 

tela 	2& a 300' 	diagonal bom óptico - 1.1:1 vertical 

keystone 	correção 	41- 	400 	ajuste 	de 	distorção 

trapezoidat (keystone) automático menu na tela cm 

multi-idiomas inclusive portuguè.. Com garantia mlnirna 

de 12 mesas 

VAWSTatAjDOtOlE4 f Ãiô.c 1u 
du,entos e denssds mil, trezentas e qoar.nta e 

dois reais. quarenta e oito cen4t,_ 

'tOSS COTA EXCLUSIVO ME E EPP - 

MIM ______________________________ MARCA 1 UNtO 9J VR.UNIT a TOTAL 

MICRO COMPUTADOR: placa mãe onboard (som/rede), 

processador mínomo core .5 650 320ghz 4mb, lxi 1 Tb 

saca 2, memória 4gb ddr 3 ou superior, 	gabinete ATX 
LENOVO UND 5 R$ 4.968,0 RS 	24.840.00 

de 4 balas com fonte, gravadora de DVD sala, dr.ve / 
leitor de cartão, mouse óptico USE, teclado USEI. Com  

, 

- garantia mínima de 12 meses. 
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MONITOR: Tela em IED: de no minirno 20.5 polegadas 

Com garantia mínima de 12 meses. 
AOC UNCI, 5 - ' RS  862.70 R$ 	4.311.00 

NOTEBOOK: Tela LID MD de 15,6 antireflexo, Sistema 

operacional: Windows 10 Pro de 64 blts em Português 

(Bnsij. Processador Intel Core SBZSOV. cache: 6 MB. 

cliipset: HMSS g140 (montevina). Disco rigido de 1 T8 

SATA, memória RAM: agia. 2400 MHZ, drtves: supermulti 

8x dvds' r/rw com tecnologia ljhtscnble e suporte para 

camada dupla tamanho da teta: 14. rede: 101100, som 

alto-falantes integrados; akec lansiet wireles: 	sim. 

bluetoottrskn, teclado: ftiaicioaalidade de 101 tecias 

padráo ABNT2 compatível com windows hp; dicbpad 

3 com botão de ia/desUga, mouse: touchpad com bolSo SAMSLJNG UNO 3 RS 4.69979 R$ 	14.069,37 

liga/desliga integrado e suporte a - de roiagem de 2 -J 

direç*es. abrnentaçlo (tipo de bateria): adaptador ac de 

90 w; bateria de loa de mio de 6 células 47 wt.r. 

conexões: 3 usb 2 0 	1 hdml; 1 vaga (15-pin); 1 rj- 45 

(lan); 1 salda para fones de ouvido; 1 entrada para 

microfone, voltagem: brvolt, dimensões aproximado do 

produto (cm) - axbp 3 .15 '3,65x34x23cm, peso lfw. 

aproximado do produto IKg) 2,2K8 Com 12 meses (1 

ano), no mlnimo, de garantia contra vícios ou defeitos 

de fabr'caç3o. Certificado pelo INM(TRO 	/ 

ESTABILIZADOR: Bivolt - Tenso de Entrada - 1154220 - 
TensIo de Salda 115v - Potência mínima - 1~/w 
Chave liga-desliga 	mínimo de 4 tomadas elétricas 

nova norma - Entrada e saida isoladas galvanicamente 

Corrente nominal: Para 115v - 2,61A e 220V - 1.36A 
- SMS UNO 3 RS 	459.00 P5 	1.377,00 

Fusível: Para 115V' Sa e 220V-3Á 'Tempo de resposta: 

6 semiciclos -Indicador luminoso de rede (verde) / carga 

alta (vermelho) . Gabinete plástico com policarbonato 

na cor preta, super resistente. Com  garantia mínima de 

12(doze)meses. 	. 

Ii 
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APARELHO 	PROJETOR 	MULTIMIDIA: 	caractersticas 

mínimas: brilho . 3000 ansi lumens resoluçSo nativa - 
sirga SOOxGOO - suporte minimo de 1280x1024 t.na de 

contraste '2000:1 sistema de cores- ntsc, ntsc 443, pai. 

pai m, pal-n, pai 60, secam comDativel: edtv 480p, sdtv 

480., hdtv 576p. S761, 720p, IOBOi suporta formato de 

teia normal de 4:3 ou widescreen de 16:9 limpada 	180 

6 w uhp / 4000 horas modo nonn4 . 2500 ansi tunens / EPSON UND 2 AS 2 988.00 AS 	5.976.00 

WW horas modo econômico . 2000 ansi lumens .7 

dostiacia de pro)eflo 	1.19 rins à 12,1 mis, tamanho da 

tela . 28 	a 300' -diagonal zoom óptico- 11:1 vertical 

Iteystone 	correçio 	+1- 	40* 	ajuste 	de 	díslorçio 

trapezoidal lkeystone) automático menu na tela em 

multi-idiomas inclusive portuguès. Com  garantia mínima 

de 12 meses 

VALOR TOTAL DO LOTE S 	R$ 64S731 

sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e 

três reais e trinta e sete centavos 

/ 
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- Relõgio educativo medindø 240,Q40xt.nm. acompanha 

peças de encaixe para a converso das 24 hora., com 

AIS 
possibilidade de manlpulaçao, acondicionado em caixa BRINQUEDOS 

UNO 12 AS 	73,91 AS 	3692 
de 	papelão 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 

Confeccionado 	em 	MOF. 	Produto 	certificado 	pelo 

Sequência lógica vida produto contendo 16 peças em 

46 MDF, impressas em policromia, cada peça medindo CARLU UND 17 R$ 	31,63 AS 	537,71 

75x75x2,8mm. Acondicionadas em cama de madeira. 

Sequência 	lógicas 	profissões 	produto contendo 	16 
RLU • T s 	31.63 AS 	537,71 

peças em MOF.  - 
Cones 	Marcador 	MuItl.funçlo 	Tráfego 

48 aMAR UNO 12 R$ 	?,44 AS 	95 28  
Segurança/Futebov8asebaIl. Pratica Agilidade. 23 em - VA~ fUTAL ao ton 22 R$ 	74.3$7.03 

setenta e quatro mo, trezentos e oitenta. sete 

reais e tris centavos 

IUM MILHÃO, DUZENTOS E QUINZE MIL SETECENIOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS 

Prazo de entrega: Máximo 10 dias a contar do recebimento da ordem de compra. 
Validada: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preço, olertados estão incluidas as despesas incidentes sobre o lornecimento 

referente a tributos, encargos sociais e demais Anus atinentes a execução do objeto desta licitaflo. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaç2o e que nossa Carta Proposta está 

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 

/ 
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doze mil, 
dois mil 

quinhentos e 
quinhentos e 

RI 12.569,60 sessenta e novo 
treze reais e 

reais e cinquenta 
venta centavos 

centavos 

SPRINGER! 
MIDEA 	

RI 2.5 390 

dois mil 
qua!orze mil, 

novecentos o 
sessenta reais e RI 14.803 

oitocentos e trás 

sesscnta e ' reais e tnnta 
centavos 

Centavos 

SPRINGFR/ 
MIOFA 	

R5296066 

1o2ió4t 03 
À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PREGÃO ELETRÕNICO N°2018.1120.1 -SRP 

DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 0711212018 às IlhOOm 

1540 £ 
PAGfrÇA 

Prezados Ser,."res 
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços conforme plan'La abaixo referente ao PREGÃO ELETRÔNICO r 2018.11.20.1 - SRP, cujo o objeto 
e a Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e evenlua.s contratações para Aquisição de Matinal Pem,anente. Material de 
Consumo. Utensllios, Brinquedos Educarrvos e Materiais Esponlvos, destinados ás oficinas e atviidades realizadas pelos Programas. Projetos • Serviços, 
des#MvoMdos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Munlchpgo de Honzonle-CE. (com ampla participação e cotas exclusivas à ME. EPP), 
coo forme np.c/flcaçõ.s contristes no Termo de Refedncia 

Declaramos sina gim asswnsmos inteira responsab.tdade pela aqulsiçào dos p'ao4o5, e que $enSo erecofedos conlom,e exigência edita/leia e cofltratua& e que 
serão ,nciados a partiras dela ri. .'eceb'mento da Ordem de compra e ande que nos preços apresentados acima esMo inclusos lodos os tcbutos. encargos 
trabalhistas. prev,deaoónos. íscaõs e nerc.ats laias fretes seguros descamen?os de pessoa1 custos demais despesas Que possam ,nc,dü sobre o 
torneamento ateai j,c*s* a margem de lucro 

Deciaren,os soø as penas da Lei gim tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta hcaaçao, que não ~suemos nenhum fato impeditivo para 
ps'?tpaçso deste cer?e'ne e que nos sub me'emos a todas as cJáusuias e condições ptevista.s neste edital 

COrCICiCNADOR DE AR . ipo 5pM Inverter 
co'npostt de ur.oaoe evaporado-ra e condensadora. 
com  compressor rotativo com capacidade de 
refrigeração de 9.000 Blufli cicio frio, voltagem tensão 
bwolt gás refrigerante ecológico. reinicio automático 
Acaonamento por controle remoto, ajustes automáticos UNO 5 
de oscilação horizontal e vertical (svang) termostato 
digital. função desumidificação, feltro desodorizante 
cor branca. Equipamento dassficado na faixa A. 
conforme certificação INMETRO. Garantia minima de 
12 (doze) meses. 

CONDICIONADOR DE AR- tipo Split Inverter, 
composto de unidade evaporadora e condensadora 
com compressor rotativo, com capacidade de 
refrigeração de 12,0009tufli. ciclo frio, voltagem tensão 
b.volt automático ou de acordo com a padronização de 
voltagem do Estado que será atendido, gás refrigerante 
ecológico reinicio automático. Acionamento p0- 	UNO 5 
controle remoto, ajustes automátcos do oscilação 
horizontal e vertcal (swing), terrnostato digital, função 
desumidificação. filtro desodorizante, cor branca. 
Equipamento cIassicado na faixa A. conforme 
ceitficaçãolNMETRO. Garantia mínima de 12 (doze) 

VENTILADOR TUFÃO: com 3 Velocidades, Mcdelo 
Parede, Cor Preto. Oscilante para 
direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na 
cor preta e removivel com 3 Hélice iria em 
polivopileno do 60cni de diâmetro, com regtiagem UNO $ 	VENTISOL 	RI 240.00 	

deni»5 e 	
RI 	1 

20000 milo duaer*os 

de altura Dados Teoncos Potência: 210W. Rotação 	
quarenta reas 	 reais 

mínima IdOOrprn Corn24 meses (2 anos), no minimo. 
ce garantia contra vidos ou defeitos de fabricação 
Cer,,5cano cela INMETRO 

ÃÍYiP*E4OSELETRÕSCA4OTEO4ALWLA 
, 	 1 	Vr.Un*øor , 

Merca 	V. UM 	
- 	 Ezwtao 

-VtTOaIa. 
LISISO 

- 	 ."UTADCR claca n'âecnti3ard 
scr'f'ede) çtccess 	rn.nlrno core 56503.200hz '• 

quarenta e øoss 4mb hd 1 Tb a~2 n 	tória 490 dde 30u 5LÇ& 	
UND 15 1. 	RI 2 866 00 	

rytocentos e 	
RI 	42 993 00 mil, novecentos e 

gabinete AIX de 4 bases com fonte W~ de OVO , 	 sessenta e seis 
umdelve Ietr de 	t mo 	Apt, 	1153 lidado reais 

noventa reais 

USB Com 9~mw*na de 12 meses, : 

AOC 	RI 1140 	
mil cento e 	

111$ 	17 	0.100 
MONITOR Teia -n LED de no rnln.mo 20.5 polegada T dezesseis mil e 
Com garantia mirsirna de 12 meses. - - ta quaren 	reais 	- - cem reais 



NOTEBOOK Tela 160 HD de 15.6 ant,retexo. Sistema 
oparacionai W.nds 10 Pro de 64 bits em Português 
(Brasil. Processador Intel Core 5-82501). cad* 6MB. 
ct,ipset HMSS g140 (nontevina), Disco rígido de 1 TA 
SATA. memória RAM 490 2400 MHz. drives 
supermulti 8x dyd e- rim, com tecnologia Iightsctible e 
suporle para camada dupla tamanho da tela. 14. rede 
10/100. som alto-falantes integrados. altec Iansing 
wiellos. sim, bluetooth sim teclado, funcionalidade de 
101 tecias padrão ABNT2 compativel com wndowshp. 

e doesnd 
3 cbckpad com botão de lig&dasltga. mouse to~ UNO 12 DELL R$ 6 000.00 u 	miras R$ 	72.000.00 

reais 
com bato Iga/dosliga integrado e suporte a pad de 
rolde 2 dia ~alimentação (tipo de b~) 
adaptada ac de90w, baleia de lon delito de 	ifls 
47.1v, conexões 3 uso 2.0 1 rOr. 1 vaga (IS-gei). 1 
Ij- 45 (lei), 1 saida paira sonos de ouvido ¶ estada pais 
mildtsgtm Dnolt dimensões aproxinado do 
produto (au. amxp 3.15 -3  65x34x230n, peso 11w. 
ao~ do produto (Kg) 2,2Kg. Corri 12 meses (1 
ano), no mflmo. de garantia contra v~ ai defeitos 
de fabnc.çio. Certificado pelo INMETRO. 

ESTABILIZADOR Biolt . Tensão de Entrado 
115v1220 -  Tensão de Salda- 115v - Potência mínima - 
1000~-Chave liga-desliga . mínimo de 4 tomadas 
atômicas - nova norma. Entrada e saida isoladas quatro mil 

fl 220V- 
galvancanente. Corrente nominal, Para 115v-2.6lAe 

135* - Fusivel Para 115V- Se 	220V- 3*- 
UNO 12 R5396.00 

trezentos e 
r,oventaeoito RS 	4776.00 

sebe~ o 
seter*ae seis 

Tempo de resposta 6 sen,.os - indicador Iuriinoso reais 
de rede (vede) /carga alta (v~) - Gabinete 
pIÍcom pclicstcnaui na cor preta super 
resistente Com 9~minima de 12 (doze) meses. 

- iCAi(S Maceo. 1 1 iCVA Resacatw,n_.Ø,' e, - - 
0.fl. bi.'a ey-.... euneno ano ga SaNes. 
O.nrre re *'ee Ponjv wdoge Ctre Dais Co,no5o 

.. '.-.4s' Ponjv o*eaa Aarae aa 	f*àro Sei Posses 
Pteoa AWS de ra nn..,o 	703 W, pwa Habitat 	1 ICVA 0ona- 

ga Esse. as 127.220 VAC SOca kacei.Mo vaiaçio da r 
nfluiot 2S 	. caSsaw.çao Ugiolieca ,FsNsT e Smeca 
Po..w rreaÃnc.. de Eren sri 60 Fiz su,,flsrd ylaçko di ro 

SM Poseji ruo.  de Potos Os Enrede dera nnno 0,05 
Pessuli TensãO de Seda di 127070 vAc Olvoii. Ccm r.guaçaoeslaiics UNO 30 BMI R$ 1.110.00 

mil cento e dez 
R$ 	33.300.00 

trinta e três mil e 
asno irit-iitno * 2#e conbgutaçlo Mcnolãuca iF'iNsT)s Bitásica reais trezentos reais 
1r.r.71 Ponur Fone M CriSe na Sede LesMas, 	u Detorçio 
11~. Total 	3 * olor. Cega Possui F'iqeénos de Loisa eu €0 
II?. cceri varç 	O. so meipio. 	4  Rfliue r. 	de Pceãncia á. 5*10* 
sena i,.nnd 07. Possue Fali, 	ciwsds 31 21.45 Possue sides 
tio (COM 5~ M. remeM. 	lati Urergo tii5 	Si eleida Pss 
bresss A.Aoiui*sco 	.s ctsnst.tce Possui .oisçÕ., 0. 

Sobeecega. Cigilo CaDa. Soe.. .'we'e.n  Posses, no minto 

- 
.eaaaçâo 5soa e V*.S LSfl a, 	Dei Rede k%eW O- 
•u t,h___ 	 *.u.  

APARELHO PROJETOR MULT1MIDIA ca,acteristcas 
m ri mas bit» - 3000 ni hanens ~~nativa - 
Svga 800€00 . atÇOiIe minimode 1280x1024 taxa de 
,tase - 2000 ¶ sistema de cores - ntsc ntsc 4.43. 
pai ~. pS-n, pai 60. secam 	npatíveI. eSs' 480p, 

fl.sdtv '80'. hdrv 5769, 57&. 720p, 108o suporta formato 
'de tela normal de 43 ou vidoscreen de 16:9 lâmpada - trinta e Oito Mil  

6 180w uhp 14000 horas modo normal -2500 em UND $ EPSON R$4.800.00 quatro mil  
R$ 	38.400.00 quatrocentos 

1 lumens 15000 horas modo econômico - 2000 ansi 
oitocentos reais 

reais 
liumens distância de projeção- 1.19 mis à 12.1 mis 
'tamanho da tela -28" a 300' . diagonal ;touroo ôptic 	- 
1.11 vertical keystone correção ./- 40° ajuste de 
distorção trapezoldal (keystone) automático menL na 
'ela er'.L..t'. .......s'I',-' 	'tJtJLeÇ Cc'a'a-a 

ocqeqnDs o 

PR0P5TTKDEP0ieU_tRÕMCA .-LOTEOSCOTA 

Itain 	 Eapeclflcaç6as dos Produtos Unld. 

. 
md 
.f 

Marca VrUntt 
Vr.Unitpor 

 Extensa  
Pr. Total 

Vr.'rotal por 

MICRO COMPUTADOR placa tuM ~rd 
(som/rede) pitoessador min,mo core '5 650 3 209hz dos mil, 
'4mb hd 1 Tb sala 2 	memória 49b ddr 300 SUPOflO( 5 oitocentos ntos ° quaze ml 

gabinete ATX de 4 baias com fonte. gravadora de OVO UNO JAU R$ 286600 
sessenta e Seis 

R$ 	14 330.00 trezes e tnnta nto 

sala drive leitor do cartão. nsouse Õptico 1558. teclado ' '  i 
reais 

reais 

1588. Ccxi' garantia mínima de 12 meses.  

2 
MONITOR Tela em LEO nono minimo 20.5 polegadas 

UND 7 AOC RS 
fllceritoe 

R$ 	5.700.00 Comoarantsa mínima de 	meses ...4... ,s  Q~ reais 

PÁGINA ) 

1' 

/ 



NOTEBOOK Tela LtD HDde 1$.6fltSxo. s.atn 64 .Q. j _____________ 
o, .ona  

• — 

(&~I.Pra.nw4re IaS Core i5-8250U. c~ 6 MB, PÁGINA  

chioset HMSS Ø40 (monte*ta). UM r~ de ¶ TB  
SATA memóna RAM 49b 2400 MHz drives 
supeirnulti 8x dvd .- rfrw com tecnologia lightsaible e 
suporte para camada dupla tamanho da tela: 14. rede 
10/100. som alto-falantes integrados: altec tansing. 
wirsiles sim bluetooth sim, teclado: funcionalidade de 
101 leda, padrão ARNT2 compatível com windows hp. 

3 cickpad coo' botio de ligafdesbga, rnouse touchpad UNO 3 DELI R$ 600000 sc4 md reais RS 	18.000.00 dezoito ind reais 
coo' botão lig&deshga integrado e suporte a pedi de 
rolagem de 2 direções alimentação (tipo de batena) 
adaptada se de 90 w bateria de ia., de libo de 6 células 
47 wtw. consxtss 3 uso 20. 1 liam., 1 vaga (15-vir) 1 
q-46 (1w). 1 "de pai lonas a. «Mao. 1 estada para 
mci volgam tami densnões acroxnado do 
prodiAO (on)- axixp 3.15-3 65x34x23an, peso 11w 
woxmad0 do procluno (Kg) 2,2K9 Com 12 meses I 
ano) no mlnimo de garantia contra víaos w defeitos 
de fabrcaçâo Certificado pelo INMETRO. 

ESTABILIZADOR Bivolt - Tensão de Entrada - 
1 15v1220 -  Tensão de Salda-  115v - Potência mínima -  
I000va 	- Chave liga-desliga - mínimo de 4 tomadas 
elétilcas - nova norma - Entrada e salda isoladas 
galvanicamente 	Corrente nominal Para 115v - 2.6 IA e 

trezentos e md cai» e 
a 

0 220V- 1 36A . Fusível Para 115V-5ae220V-3A- 
UNO 3 

" 

BMI R$ 39800 noventa e oito 

reais 
RS 	1.19400 noventa e quatro 

Temoo de resposta 6 semicicios - Indicador luminoso 
de rede (verde)! carga alta (~ri~) - Gabinete 
plàstco com p01 carbonato na cor peta. super 
resiSente Com garantia mama de 12 (doze) meses 

ibewa 1'.SWa, øfløas A.*v,,CC aaO de 
!Owon'to .-. A' 	. POss,J' OISfla GoLfe D, 	Cawao 
:wc'oos.'. Possa. Pc*incm ÃrteM. 35 1» r.nno dai Possir 
,P,oe Ã. 	.ie .Sliwlo as ice w a.. ttreev d 1 (VÃ. Possas 
ITeisloel Cnn w 127020 VAC 0o5. siranoo iwaSo - no 

1 25% *  .orsgnso IMnosasca (r'si'T! o Otsc. 1 r.r.ri. 
Ipossur F.,.4n0. da Ew.. esa CC p4g, ,.eOtaiV&~ 0• no 
Iniiriwos  5%. Possuir 0v, m, Pcócs w Ervada os is nirimooe 
Ios.urT.ns1oa. Sidim 	I27.220VAC AdI oo,regjbçkos4&iic UND 10 BMI RS 1.110.00 

mil cento e dez 
R$ 	11.10000 

onze mil e cem 
Ida Mmirins. 2 	e W0W01111, 1~ ~~~U I.i1-ri e alista reais reais 
I(FSFSI). Possui' ;o,n. mi Otios o. Ssids S.sio4.I. CCI, Csiciàa 
lnarmenc. isa. 	a pi. C.,QI. '055i" 'r.Src. da Seda .m eC 
IHz com vlsçlo da no ràsro i 'ri Piaui ralar Is °oIanos de Seda 
Ida nomiriivoo,1. 	onusav4eCr,ia 35V. 2t.4: 0ossur retos. 

Ice (Colo Sit hi osirrisido igw ais ewgie dóbica da na Poisa. 
1 Sp.ss Ã.Ior4too coo, 0'.,. ettass. 005s3s. pt.sçÕe as / 'sob~ Ga Gi'cssso Scbw T.rpstaza oea- no r, 1r 

ansIado Saras  e 	suS Esda Õj O.Ø par. Poda. frwsrw Sy- 
c___.-___  

APARELHO PROJETOR MULTIMID4A caraaerstcas 
mi,mas brtio. 3000 ans, lurnens resolução natve- 
svga 800x500- soporte minirno de 1280x1024 taxa oe 
contraste . 2000 I sistema de cores - rflsc. ntsc 4.43 

O sdtr 
paI pal-m pal-n pai 60. secam compailvel edtv 480p 

4801 ldtv 576p 576i, 720p 1080' suporta tormato 
de tela normal de 4 3 ou wudesaeeri de 169 lâmpada- 

6 180w uhp 14000 horas modo normal - 2500 ansi UNO 2 EPSON R$ 4.800.00 qçiao mil e 
RS 	9.600.00 

nove mil e 

humana 15000 horas rncd econômico - 2000 arei 
oitocento, reais seiscentos reais 

lumens distâncisde proeço - l.lOmlsá 12.1 mts 
tamanho da tela- 28' a 300 - diagonal zoom óptico - 
1.1.1 veflcal keystone correção +/- 40' ajuste de 
distorção t'apezocdal (keystono) automático menu na 
tela Sri multi-idiomas li .. Jl...!v,- rwrtLgués Cr garanta 
mirjinade 12rneses 

- ; ~117 -_  
ctas1s.4jQoir.cenbs-evste --quan reais 

— 

' 
' 

Vr. Uni! po r Vir. Totalr 
Rem 1.Esp.cdicaçõa. dosProdut o, 	, Unld. .....

. 
.. assino  - 

- ARMÁRIO em aço coi' 02 tduais *nas. 34 iquatro - - oitocentos e dezesseto unI 
1 pralelens. com  fectiadura. coa cinza d'mensOes UNO 20 ARX R$ 896.00 noventa e seis R$ 	17.920.00 novecentos e 
- minimap 195x190x04Sçm - —  reais 

. 

 vinte reais 

2 
T1  

T 5 
	

?3 
duzentos e vinte 

quatro rnile 
UNO 20 ARX 

_______ 	- __________ 
RS 220 RS 	4.400,00  qua trocentos 

reais 
VALOR GLOBAL DOS $TE?4S 

_____________ 
,  

vínite  

PROPOSTAO€PfÉÇOSELEIRÔ*IICÀÕtEWCOTA 	 . 	 v tossi tattir 

1 	 1 	.i.., 	... 	 :: 
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ESMALTI 

BRITÂNI 

,-Çt 'If 4  

CARTA PROPOSTA 	 ((4oJ 
•ÃGINA 

'w 
à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte  

PREGÃO ELETRÔNICO N: PE 2018.11.20.1 - SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futu se eventuais contratações 
para Aquisição de Material Permanente, Material de Consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos e 
Materiais Esportivos, destinados às oficinas e atividades realizadas pelos Programas, Projetos e 
Serviços, desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte-CE, 
(com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo 
de Referência. 

'E, 

Lote 1 

Item 1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

BEBEDOURO GELÁGUA: 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 garrafão. 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) 
1005x31 5x31 S. 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. 

BATEDEIRA: doméstica, com dois 
batedores, quatro velocidades 
+ pulsar. mínimo 01 tigela 
altamente resistente com 
capacidade mínima de 3 litros, 
podendo ser usada como 

MARCA 	
VALOR 	1 	VALOR 

UNITÁRIO R$ 1 TOTAL R$ 

§li 



PÁGINA : 

te Lote 5 

Item 1 ESPEOFICAÇÃO 00 OBJETO QUANT. 
VALOR 1 	VALOR 1MARCA 	

UNITÁRIO AS J TOTAL AS 

MICRO COMPUTADOR: placa 
mãe onboord (som/rede), 
processador mínimo core iS 650 
3.209hz 4mb, hd 1 Tb sala 2. 
memória 4gb ddr Sou superior, 
gabinete AIX de 4 baias com 
fonte, gravadora de DVD sota, 
drive leitor de cartão. mouse 
óptico USB. teclado USB. Com  
garantia mínima de 12 meses. 

151 

MONITOR: Tela em LED: de no 
mínimo 20.5 polegadas Com 
garantia mínima de 12 meses. 

NOTEBOOK: Tela LED HD de 15,6 
antireftexo. Sistema operacional: 
Windows ID No de 64 bits em 
Português (Brasil). Processador: 
Intel Core 3-8250U, cache: 6 
MB, chipset: HM55 9140 
(montevina), Disco rígido de 1 TB 
SATA. memória RAM: 4gb, 2400 
MHz. drives: supermulti 8x dvd +-
r/rw com tecnologia lightscrible 
e suporte para camada dupla 
tamanho da teta: 14. rede: 
101100. som: alto-falantes 
integrados; altec lansing. 
wirelles: sim, bluetooth:sim, 
teclado: funcionalidade de 101 
teclas padrão ABNT2 
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 litio de 6 células 47 
whr, conexões: 3 usb 2.0; 1 hdmi; 
1 vaga (15-pin); 1 ri-  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 
Iíw. aproximado do produto (Kg) 
2.21(9. Com  12 meses (1 ano), no 
mínimo, de garantia contra 
vícios ou defeitos de 

e, 

Á 

EASYPC 	1 	2.859.95 	1 	14.299.75 

PHILLIPS 	1 	997,70 	1 	4.988,50 

SAMSUNG 
	

4.340.43 	1 	13.021,29 

1/ 
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INMETRO. 

ESTABILIZADOR: Bivolt - Tensão 
de Entrada - li 5v1220 - 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-2,61Ae 
220V - 1.36A - Fusível: Para 115V 
- Soe 220V - 3A -Tempo de 
resposta: 6 semiciclos - 
Indicador luminoso de rede 
(verde) / carga alta (vermelho) 
- Gabinete plástico com 
policarbonato no cor preta, 
super resistente. Com  garantia 
mínima de 12 (doze) meses. 

NOBREAKS: 
Monotásicos/Bitãsicos 1.4 KVA 
Retificador/Carregador de 
bateria, Inversor, By-pass 
Automático. Banco de Baterias 
e Gerenciamento via Web.; 
Possuir tecnologia OnLine Dupla 
Conversão microprocessador; 
Possuir Potência Aparente de no 
mínimo de 1; Possuir Potência 
Ativa de no mínimo de 700 W, 
para Nobreak de 1 KVA; Possuir 
Tensão de Entrada de 127/220 
VAC Bivolt, suportando vadação 
de no mínimo ± 25% e 
configuração Monofásica 
(F+N+T) e Bitásica (F+F+T); Possuir 
Frequência de Entrada em 60 
Hz, suportando variação de no 
mínimo± 5%: Possuir Fator de 
Potência de Entrada de no 
mínimo 0,95; Possuir Tensão de 
Saída de 127/220 VAC Bivolt, 
com regulação estática de no 
mínimo ±2% e configuração 
Monolásica (F+N+T) e Bifósica 
(F+F+T): Possuir Forma de Onda 
na Saída Senoidal, com 
Distorção Harmónico Total <3 a 
plena Carga; Possuir Frequência 
de Saída em 60 Hz, com 
variação de no máximo ± 1%; 
Possuir Fator de Potência de 
Saída de no mínimo 0,7; Possuir 
Fator de Crisla de V. 21-41; 
Possuir partido a trio (Cold Start 
li). permitindo ligar sem energia 

e, 

APC 
	

695,99 
	

2087,97 

10 
	

SMS 
	

2.115,40 
	

11154,00 

1 
9/1 



pass Automático com chave 
estático; Possuir proteções de 
Sobrecarga. Curto Circuito, 
Sobre Temperatura; Possuir no 
mínimo sinalização Sonora e 
Visual (Leds ou Display) ,  para 
Rede, Inversor, By-pass, 
Sobrecarga. Estado dos 
Baterias; Possuir Baterias do tipo 
VRLÃ.GEL (selada chumbo-
ácido regulados por válvula - 
Volve Reguloted Lead Acid); 
Possuir autonomia das Baterias 
(em caso de falta de energia) 
de no mínimo de 10 minutos à 
pleno carga: Possuir vida útil das 
Baterias de no mínimo 1 ano. 
S. 1,20 As Baterias devem ser 
alojadas internamente ao 
Nobreak; O Gerenciamento via « 	Web deve possuir visualização 
de no mínimo, tensão de 
entrada, soído, frequência, 
bateria e percentual de cargo; 
O Gerenciamento via Web 
deve possuir log de eventos; O 
Gerenciamento via Web deve 
possuir função de Shutdown; O 
Gerenciamento via Web deve 
permitir teste de baterias; Possuir 
interface 10/100 ou 10110011000 
ou 1001100 Base-T com RJ-45. 
permitindo todo o 
gerenciamento via Web; Possuir 
no mínimo 6 tomados do tipo 
2P+T de saída. Com  garantia 
mínimo de 12 (doze) meses. 

3 
o 

-,. 

APARELHO PROJETOR 
MULT1MIDIA; característicos 
mínimas: brilho - 3000 ansi 
lumens resolução nativa - svga 
800x600 - suporte mínimo de 
1280x1024 taxa de contraste - 

2000:1 sistema de cores - ntsc. 
ntsc 4.43, pai. pai-m. pal-n. pai 
60, secam compatível: edtv 
480p, sdtv 480i, hdtv 576p. 576i, 

6 	720p, lOBOi suporta formato de 
tela normal de 4:3 ou 
widescreen de 16:9 lâmpada - 

180 w uhp 14000 horas modo 
normal - 2500 ansi lumens 15000 
horas modo econômico - 2000 
ansi lumens distõncia de 
projeção- 1,19 mtsà 12,1 mts 
tamanho do tela - 2&'a 3W' -  
diagonal zoam óptico - 1.1:1 

FIEM 

BENO 2.982,71 5.965,42 

1P~MÁ 
rÁ~ 



40° ajuste de distorção 
trapezoidal (keystone) ', 	PÁC' 

automático menu na tela em 
multi-idiomas inclusive 
português. Com  garantia 
mínima de 12 meses 

VALOR DO LOTE 51.516,931 V/ 

n 

Lote 6 

tem ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT. MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 
T:$ 

APARELHO DE TELEFONE FIXO 
SEM FIO: com identificador de 
chamadas. Características: 
viva-voz digital; display e 
teclado iluminado; agenda 
alfanumérica mínimo de 42 
registros; identificador de 10 PANASONIC 329.05 3290,50 
chamadas: operação simples 
via menu; campainha com no 
mínimo 10 toques diferentes, 
display com data, hora e 
despertador. Garantia mínima 
de 01 (um) ano. 

CAIXA DE SOM COMPACTA 
PARA COMPUTADOR: portátil, 
com conexão IJSB, preta, 
entrada para fone de ouvido e 
microfone, controle de volume 

2 lateral e botão de ligar e 10 MUITILASER 188,42 1.884,20 

desligar, garantia de 1 ano, 
embalada em caixa de 
papelão, potencia mínima de 
5W. 

Cabo de conexão HDMI: 2.0. 
preto, 3 m, macho-macho. 

3 Conectividade: Projetores, 23 	 BRCABO 	 24.88 497.60 
monitores digitais. Notebook. 
TV's. 

CABO ÁUDIO: aplicação 
mesa/mesa de som, tipo 
pio/pio stereo, comprimento 5 20 BRCABO 31,86 637,20 

metros ou superior. 

CARREGADOR UNIVERSAL 
ESPECIALIZADO PARA USO DE 
NOTEBOOK: fonte de 
alimentação funcionar em 
entradas de ac 95v a 268v e 

$ 	salda de dc 12v-20v 4.5a s BRCABO 	 129,79 

máximo 24v-4a00metros dos 
conectores; Externo 4mm / 
Interno 1 ,7mm:Externo 
4.8mm / Interno 1 ,lmm;Externo 
5,5mm / Interno 1 ,7mm:Externo  

Á' 



e, 

impedância. Polaridade: 4? 
Pressão positiva no diafragma -. 
produz tensão negativa no pino FAGIN 

2. em relação ao pino 3. 
Conector: XLR macho 0 

profissional de 3 pinos. Corpo: 
Cinza escuro em metal die-cast 1 

resistente com globo em metal 
e filtro anti-pop embutido. 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 
(DOZE) MESES. 

VALOR 00 LOTE) 39.590.83 

Valor Global da Proposta: R$ 305.034,33 
(Trezentos e cinco mil e trinta e quatro reais e trinta e três centavos) 

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de 

Compra/Fornecimento, conforme Item 11.2 do edital. 

Prazo de validade da Carta Proposta: 60 dias, conforme estabelecido no edital. 

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos 

trabalhistas, previdenclários, fiscais comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 

pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive 

margem de lucro. 

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). 

Data: 06 de dezembro de 2018 

La 

/1 	
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ÀPregyseirado 
Prefeitura Munkipolde florizonte/CE 
Fundo Municipal desssisténcio Social 
Pregão tjefn5nko n.' 2o18.n.20.l . SRP 

Abertura das Canos PP»posras: 07 de Dezembro de 2018 às ,ohoomin (Hordr,o de Brasilia) 
Sessão de Disputa de Lances: 07(1v Onembrodr 2olSàs nhoonuin (Horário ck Brasilia) 

0&ew: Aquisição de Malaia! Prma,wnte Material & Cotuunio. Utt'isffios. Brinquedos Mucasiais e Materiais Etpoflioos, destinados ô* oficinas e 
atividades reali.cados pelos Proqmma& Projetos e Serviços. desenvolvidos pelo findo Municipal de Assistência Social do Município de llonzonte-Cl 
(com ampla portícipaçõo e cotas exclusivas o ME e EPP), confrrnic especificações  contidas no Termo de Referência. 

Proposto de Pteca 

ON 

JIBSUJ)O URO ;EIAGUA: co,,, 7 (sete) níveis 1e 
temperaluro, rcotragicamente correto, gás 'tão 
,ohiente. tipo Qtkna. 02 tontras froino). 
haSsa & áçia, n,notível. aIás*o fácil 
:nstaloçda. silencioso. 3.5 litros / hora de água 
criada. abertura automático de, garrnfilo. alças 
(astrais. 7bnnosia(o frontal iam controle gradual 
de len,peratuea da 6gw gelada entre 5(e s.ç'C. Rsnpi4tec 	5 
R4riçernçáo latia,  cançror. Bairo consumo * 
energia. Espeejl5caçãn fÉnicas: D.mens&s 
apnixi,nada AxLzP (mm) 1005131415.  Ptsa 
liquida (kg) ia Peso Bruto (kØ13,04. Voltagem (?) 
220. fins vinte quatin meses (sono), no mínimo, 
de pairnzsa conzru nome ao d*itos &fisbflcaçãa 

rrt mil. 
ietta',iiOs e ,'is 	 qianhemas e 

&WD 	fl 	206,52 reais e riflQUtntc R$ 	3.532.60 	trinta e dois 
e dois centavos 	 r.uis e resto.?., 

MN 

O TEDFJRA: 

do~. 

 com, dois haJe&vn. 
atro velocIdades + puLsar, mínimo os tigela 

2 	 cacicdlima de 3 Brltonja 	5 
os, podendo srr usado como portátil alt aiim 

)VOAO DE 1)90 DOM&fllCO "4 bocas, 
aos ndimenw isutomãtico totaL mesa irias 
wberpasia. bipoh. cor branca. alto durabilidade, 
aisto4,mr,mue 1~ de vidro temperado scni 

3 puxador, ceia, Grade fera no )brna com 2 &nmotec 	s 
iwgolaçptns de nitro, pés oitos, Via,r total na 
porta ti. forno, botões rrn,ovíveis, cy.nsuino A. 
ut,lizs: gás Cl.?. 5o LITROS Garantia *18 (doze) 

ct,tO e flrqtaidO ecetainrai e 

UNI) RS 	J5zA3 
tinta.,    

R$ 	Mm 
ItotntC e 

oUstita e Ivt 'cais rqs.n 
tentar.* nflivvs 

sessce'vn. e (ris 
LWD R$ 	64.vo anta eot R$ 	3.355.00 trtrnjsa 

'Vali 4ian 	'SOIS 

í17""  
IMIS 

F'õolnasdea7 
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APARRIJIO 	PRWETOR 	MVLFl$IIIUÀ 
eoflICfrflStkaS 	rnlninuu: 	brilho 	- 	3000 	nos: 

t,onens 1T1C0lUÇõ0 n(UiLYi 	!L0 800atoo -nsporte 
mínimo * J280xrn24 tino de controste - 2000:t 
nxtrmo de com 	,itw, nt.. 443. pai, pol-m. p.d.n. 
pai do. nm con.patlnet cdiv iSop. sgllv 480i. 
Mft- 5'dp. 	70,. 	2vp. soRo! nsytna Jonnuto .k quatnne mil. 
seja normal de 	3 OU .a,dncrw. dc 16  iómpoSi 

mil o.f&enio, e 
na.tcen:os e 

e. silo .s-uhp / 4000 horas maio normal - Zi0(' Gil.: Goldenterh ti t30 R$ 	5 868.30 '.5 	149415.40 ttrntø e SeIS 

iun,e,u / 5000 hora. n,osk. eco ndrnico - 200.5 ano loni 
'ns e 	'mia 

iisinens distância de g.rqbeçdo -1.19 mis à 12.5 mis 

tanuinbn da tela - 29 si 	ao - diagonal lona, 
óphro 	ir' vertical keijstn,ie corTeçôo •/- 40 

onc 	de 	ffinors%. 	fropezoidal 	(Levuane) 
oulnrnático 	menu 	na 	sela 	em 	mutn-id,omax 
,ncluswe parruguh Com gomaS mimAm de 12 
"wan 

AS 	i6&s8s.ao - Vaiar Glabal do Late 4 - 	- 
reais  COMO e ~lu coito U. tento raitc-siln e um 

5 

&St.WTAhXCLLJSIV(1 ME EKPP 

MICRO CÚMflflADOR: placa mãe anhonnl 

(som/rede), ;,raeessodor mínimo core iÇ óo 
3 209h1 4mb. bit, 1!) ..itO 2. meSma 4gb M, 3 
ou superior. gabinete ATX de 4  baias com frnte. 
prmudoro de OVO sala .tve Intor de «anão. 
r,wwe óptico UNA teeia&, UM n gwuwS 
mínimo de :2 nnn 

Drasint 5 UNI) 

7 

8$ 	2..Ç1300 
d.L. mil. 

qinnhenfrn e 	R 	.2.6650(5 
(nata e (ri, ivofl 

doa mi?. 
,riscen. e 

ia e opa, 

MONITOR: M. ia, LKD; de lia mínimo 20.5 
ndwcmnios e 

nntve au rcoij. q..otro mil, 
poleadoi Com 

gnrannn mínimo de ,w meses. 
Acer .5 UNI) 8$ 	yyi,4c qiiuit,ilu Nt 	4.607.1W, snlWlftMvwfl 

-7 

,WTERÜOK: 114: (MI) II!) de 15.6 ontirej?e.w. 
Sistema opcnirionat: Wi,idoivs ia ('ri, 'la 64 bit. 
cm Porwqui¼ (fins1», Prurestodor: Intel fl,n 15- 
&50V. 	rache 	A 	MII. 	.hipsfl: 	11M55 	çi140 
ímonteuina). Asco rígido de i 73 £iTA. memória 
RAM: 49b. 24w Mli: drizvr supermzilti &r dsd. 
r/nc coa, tecnologia hlrntscnbke nspone povo 
«amado duplo tamanho do tela: i. rede, 'aliou. 
som: 	oleo-faianies 	integrados: 	alise 	Iansú.g. 
wirclles: 	Sint. 	bluerooth:sim. 	tec&,: 
uncio,soJãdade de sai 	teclas padrão A8X72 vtri,. .n11 

si, C. 

compaduel co,» windows isp; clklisad com botão ''uI'eQe'li&is C 
e, 

de ligo/desliga. 	abuse: 	touchpod com botão 
A.rr 3 VNI) Nt 	4923.20 cote e i.t r,ol. R$ 	1.t.t.y.6sj ,.es.enrae nas..- 

tiga.fdeshga integrado e suporte o pod de rodagem e "iate eoiluiv, 
uesunen 

de 2 &nçóes, abrnenloção (tipo de bakria): . witovn 

odapsa.tr o,, & go w: batina de lo.. de tino de 6 
cêlulgs 47 sebe. nme.u3a: 3 ,a 2.0; 1 Mmi. i ioga 
(15-pia): s rj- 45 (lwi): , saída paro fones de 
,,uuido: 	s entrada paro micr..fanc, rultogem: 
bhoit. din.en.õrs apa.rimoda do produto (cm) - 
axixp 3.15 . ;i Mr:1412:gcrn. peso 11w. aproxmodo 
.4. pnsissio (Xo) 22Kg. Com  '2 mesa (1 ano). no 
miasma, de garunt,u «,nIo ,'ksos ou defeitos de 
tobrwacào &fluSa.do — AVEIRO 

/ 
Pá9lna 8 de r 



bSTAS1LILAWR. &to& - Tens.io de Entram 
1 1.5v/no - TeflS& de Saida- nst- - Mémia 
n,i,nmo - ,o.x*,Ju, - Oiare hga-deshga - mínima 

de 4 tonosts el4trvas - note ,%onnc - Entrat e 
.ahia isoladas galucnkan.ente - Ckwrrnte 
nominal -  para IZV - 2.6 A e 2201' 16A 
n,,ft-el- Para r&jV - 50 t 2,20V - 34 -Tempo k 
resposta; 6 semicic!os - indicador h.m,noso de 
rede (verde) / arrqa alta (vermelho) 
piaitito com polica-bonala na o,r preta, 	u:wr 
resunteate. Qn,i garantia mínima de £2 (cJsut) 
IIIcies. 

At.erohne s 

cv 

V?i) RI 	302.60 
rreanune.ks. 
ea)awnio RI 	9O'VíO 

,i,4Wt,ft,SCKQ 

rvie:s2a 

NOIIRKAKS; Mosu(.sicvs/l3ifóskue i.4  KVA 
Jt,-tificador/('arrrpodeur ik bateria, inversor, ftp- 
fl0%S Aute.mólico, flanco de itarenas e 
(;errnnameiuo tia Web.; Possuir tecnologia 
OnLine Dupla Conversão m:trops-ueessador; 
Pouuur Potência Aparente de no mínima dei; 
Pasa,ir Poew4a Afluo de no min:mo de 7oo W. 
paro .Vnhreok de r tWA; Psssoir Tcns40 de 
Entrudo de .27/220 VAC&t,olt, nq,ortandn 
vonaçdo de na mínimo á 25% e ca4figuswóo 
Monc9bs.eo (F-N- 77 e Sifi 	(E-E- 77. A.ssssir ,n,tdu,cnt.m e doar uni). 
Wçui.ta * Entmda embolia wponando Ape ia tYP RI 	1.29030 no.wiito reais e RI 	12.903,00 notwrnnw 1' rn¼ 

.sinaç-ôo de em mínimos %; 	jwr Mito, de ?nW .ciUsIts.S reais 

P-r~ de Fnnc& de no mínimo 095; Possuir 
Te.wio de Saido de 177/220 VACBituJi co., 
rvoulac.io está rw, de no 'ninint, s 2%e 
co'tígiroçáo $iouofksszca (F-i'.. 1') e Bifõsisa 
(F,Fafl; Possuir bhnna ah' (Indo no &14k 
Senoidoi. com  Pistorâs, )ionnrniea Tato) cio 
plena Cargo; l'ossuir Frrqassncio ik Saida em N, 

itt ano variação de mi másarna * t; Possuir 
Fator de Potência de Saida de na mínimo ar 
Possuir Fator de CWsza de3n. 21'4); t'açsudr 
partida a/Pio (CoM Star: li), permitindo ligar sem 
energia elétrica de entrada; Possuir $y-pass 

- Aissmná&.o com chove estática; Possuir ;IriIIeÇÕC%  
aia Sohrrn,na, Cano ørnsito. Sobre 
Tcniperotvro; Possuir na rntnimasinaha;çóo 
Sonora e Visual (Leds ou DLcpiay) parti Reate. 
inversor. Isy-peas, Sabn-eanja. Estado das 
ik,?rr*s: Pospdr Baterias do npo VRL4 -Cli. 
(wícida chumbo' ácido reguladas por,  I'ÓIL'S,IgI - 
t&u.e Reguiare,jl.od,Acid). Possuir autiuto,nio 
das Rorrias (em caso de folia d.- enervua)& no 
mínimo de xc min,ao. à pleno nsrya; Possuir muk: 
unidos Batinas de no mínimoi ano 51.20 As 
Baterias ds-i.vm ser ciciado, interna 'nt-nt, sua 
Nobreck; O Ct'rer,ciamnentu i'ia s,a drtr gWuJlnr 
nsoohzccão & no mhun,o. trnss,, ah- entrado 
sas*freçvincio. b,3!eno e perce 'aias,! de corvo. O 

via Web deve fflsLi' Inq de 
estalos; O Gervnciunwnem, ia Web tine posanr 
função de Shutshnu-mu; O ekrrnciamentc. cio Web 
deve permitir teste de batermos; Ptsssusr inter/ore 
mo/joo ou zo/zoo/ j000 ou 100/100 1kw Trans LI 
4.5, permitindo todo o geretus-uaauent,, s-usi 144-6; 
Possuir na m lajota 6 boiada, ik. tipo 2P • T de 
solda. Com  gani uth. ,nt,i ilha ir 12 (doze) meses. 

7 
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nwws. 

- 	 %'ular Globe,? do h.tr$  RI 	49.j$tsn.' 
quarenta e no.'. ind. quinhentos s. 1 ,ifl,ihl r lince reniç 

lote 6- KXCLL'SiVO 31K E E!'!' 

4PAREIJI() DE JtLEFONE FIXO SEM FIO com, 
.dentV,codor de chamadas. Cara,teruzkas: .ini- 
Lus digital: display e teclado iluminsxk: acjer4o 	 cn 	es; 	

_ alianuménca 	Mínimo 	de 	.p 	M"~. 	, 	• 	VND 	
C&fl 'n 	

Ri 	2428.30 ~C~~  
kkntfficador de dwnxxkis: operi.*I ampk. 

 
M e os 

riem.: campainha com no minou., $ó toqun 
d,frrrntn, display com data. M. e dnperto.Mr. 

4PARFJJIO 	PRWFJDR 	ML?LIIMWL4: 	

\Ç 

(knznsio mirim., deu, (um) ano. 

cavfrrt&n n*,in: brüho - 	o ansi 
nwns rntção 	- n90 800Z600 - wpoen 

mínimo de fl8t024 taxa de WnITe - 2000.J 
snfrmo de eo, 	tine, Itt 4-43. -. pai-nt poktt 

(MFXA 	DE 	SOM 	COMPACtA 	PARA 

xi? 6°. saum compctit.el: C~4807). sdn- iSa.. 

tela normal de 4:3 ou widneretn de 169 ldmpadu 	
,aúoszrnnsw. 

bel.., jtp. 	76i. 710p. iosoi suporta 	n,alo de  

6 	:80w uhp / 4000 hcnzs modo normal - 2500 ansi (k&kattch 	2 	LWD 	RI 	1 86830 	 .3 	3 7$40 'nata e ssu rxai 
isa'., e aHu 

setatn(Õ, e 

lumens distância sfr projeção -1.19 nus à 2,, mis 
himens / 5000 bona modo económko - 2000 ansi 	 'VI—..,. 

(Y)MPL.7ADOR: porIáIiI, com cvinerõo (ISP preto. 	
dtezento,. sete 	 dnu. mi' e setenta 

e lnhen 

tamanho da teia - 29? a 300 - diagonal ,00m 
óptico 	fEl vertical kejisti.ne a.rreçõe. •/- 40' 

entrado paro fout de ou,,ülo e microfone' controle 	
M,dtilaser 	'o 	1)11?) 	R$ 	207.23 	usas e viole 	Ri 	2.072.30 	e doS reais 

üu:te 	de 	distorção 	ln:pezoidol 	(kesto..e) 
cnao.nátko 	menu 	lIa 	tela 	em 	nnilti-úlio,m,s 

2 	
de volume tolero? e botão de ligar e desligar. 	

luIs centavos 	 (rima 
 jiaprlã,.. 

i,pe-Iiaiise português. Com  garantia mini~ 

 
garantia de, aia,, embalado em coisa de 	

CtfttCsLt'S 

p..lênno mtnim  de W. 

Cabo de a,oaào IIRW: xv, pnta. 3 in ,nasb., 	 wswilo e sim 	
vI,sze reais e 

mil .tnnItø. e 

3 	macho. 	Owna*-idode: 	Projetam. 	nioniloers 	OU p~ 	20 	UNI) 	RI 	61.03 	mois e iria 	P5 	2220.60 
digitais.~~ Ws. cenlaa.. 

CABO Á VaIO: aplicação rwsa/reaa de  em. tipo aRaMe qween,, 	
natento e Seu 

mil .eisa?vas e 

'ÃO/pio sterto, coniprimentô $ meus .5., superior. 
 

» RI 'ea..allet Ri  

L'JJ 

7 
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ADKÇJn}: fisco. !%jÇ qFurflcJ(un? flJ- 	1 
ato,,, afta aderência, ideal por,, 1 

.eni iroptYMOl'os de ato de tinia a Inter ri 
pos de imprnsnnz. PcI co,,. irn,fi,lhas. 1 

qire,L'c e n.nr 
rei' 	R$ 	 '.a,seti'tze 	liS 

eco ftvos 
'4Ç6Ç - 	1 YUSS 51555(0(0 e 

1 

Na 

Leu jo- EYCLLtSIVO ME E EP? 

GUILHOflNA 	AR 	PAPFJ. 	n,n, 	interna 	de 

•JJean..pmpMLa1 

Ç1flTtdi! 
11J 

rruramenio. corta ate ia Al~ Aa Rase Von, 
Marcação 

	
EM 	Cenhímetn,, 	Morroçôn 	Nm d.cn.Hos e q,aMe"ta. e 

Tamanhos A-a- 8, M. $6 PC N'fica O"m Mola E 
we,nv' 	2 1V!' 	Rt 	26026 

sasaiaerco.  RI 
Prcnsc, Que Pajem Ser Tauoifru, Mao, Von, Trinta nua. oiie*tu, , 	 • •—•• 	e 

Lateral. 	Faca 	Von, 	('oIwi 	Ei., 	Abs. Pês seu cnta.as doa cnn'os 
Emborrachados, Dimensate 17.. P»o,hgo.' 	ocm X 
25(70. 

PEAGMEWTADORA DE PAPÊIN p/i.s NUblAS. 
Canões/CDs 	- 	 I)ncrição 	elo 	produto' 
&rnen,adom fragmentada is M».o, por ,vs cm 
,oníczdas de 404mm, temor aUI,'nkitKV. lixe. riz 

de as litros ÇarocI,rtwa, £knwa. At,erflen, de 
nserçoo 230 oioi P.'ún,em n,6,,inn & ftlt 23 

bit 	de 	?5g/.na. 	Tipo 	ek frog,nnlaçân: 
,arikulas de 4 X 34 mm (P:r.i papel. (7). [)VI), 
('ando de Õ&iloJ, Streto!. wsj..nrnçc:. VCMCiJOJC '&''°'e trêt 	e 

2 de 	fmgmentüç&.. 	2 	melros 	por 	minido.Menn., 2 UNI) RI 	'.545,30 15$  
(npae.dade de fruyme,.h.ç.h. ,ndJ,o: 26 kg/hewu, 
Acionamenlo, Mitgii, e tensor óptico. RecresCia: 

O.VINtnI rticta 

,,,anual o,, ?wplob», P,,u!,íci,s máxima: 374 W. Moe! 
de ruido: 65 deçibdis. Votin,w do cesto: 25 lUTOS. 
&1,snr snlurosu(vl p1 hirta, e aahe(nle. l)imcnsõcs 
oprox.meuleis em mi.,,.: .945 7230£ 465, Tcmp,o de 
ruo4'. 7 .Me,: 2520 miou e Vor: Prehm. Otto 12 nunes 
(i ano), no mnlmiiuno, de garwn,tia estoira vícios ou 
defeitos defuhn.nç.3n. 

- 	 Voioe (i&.bal do bise 59: 19 	sSsO.j* 
tmt nU. .eucee teMia reine e tntoa e dois notaras  

t 
/ 	
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MI. de Ilandebol: bola de handebol, un,ssex. urz.nras p44 'Mil. 

p.ulrüo .tfirhi?. Matrizada, 	Peso: 	/ 350 , UNI) R$ 	374,26 
stM,tae quatro 

3.742.60 
iCIcXCnIOY e 

quonnto edoü 
ynsinczs. Cnwnfcrencio: 54 centimetnn, Cômoro 'M 	n'filie • 

nais e Sentina 
de Mies caio miolo sobtçiitulrcl, ('lira 9 ,ip. Seis CtiiRnoS 

Rede 	tia 	voleibol' 	oficial 	da 	confederação doi oi& 
brasileiro de L'ok'(bor (c6v): medindo y.sarLoom: dnt. 

quink'ntos e 
4 oe de polipropileno de 2mnmn; ~lha de jan Oca; Pongo6 ii' 1N1) RI dmwue'u 	1' fliIOC 

fl 	2.599,50 nawItae nOI,W 
acabamento rui lona wo% algodão dublada; com 

'ecos. soventue 
ttCS$tCfllQIJll•'O 

duas faixas de largura cTem. 
dIKO(rPUQL'OS cvntacs 

7)'aoe de futebol' odã,, ,.ficiol com base. cm tubo 
em aço carbono cl 3 p0?. cl requadro em tubo 1 cinco ,»O, cinqixnice nove 

o: pci). ltronco a,rnn'. nos dimenges de 	mn 5 21fl, Poagut M UNI) R$ 5.95400 noiecentai e RI 	59t500,00 mii,' qvi'ibe,flos 

incluso um por de  rede fio 407117. 
'2 	 reas reais 

- Valor G " ?aba? do Lote W .  RI 	79.7S4 __________ .qo_ 
setenta e 000e tn 	setecenzos tatuara e qtra reais e flnoventatO 	iilaL¼? g 

Valor Global do PPopos:a: 	 RI 740,905,90 1 
setneolos e quarenta mil, novecentos e cima reais e noventa centavos 

Nesta oportunidade, fruias o declarar, sob as penas da lei, que ossianin,os (oleiro responsabilidade pela entrego dos produtos, e que serão executados 
coI(onne exigência editalicia e corn'ro:ual, e que serão entregues no pra,» de vo (dez) dias, a contar da dota do recebimento do Ordem de 
O,mpra/Fornrei,nentrj, no local definido pelo órqãoMilü2ilanle. 

Mesto oporlunidade. ternos a declarar, sob as penas da lei, que em nossos preços já estão inclusas todas a.ç tributos, encargos trabalhistas, 
previdenció,'ios,fisco(s e comerciais, taxas. fretes, sequros, 'li'sloc cimentos de pessoal, custos. demais despesas que possam meis r sobre ofornneimenlo 
licitado, inclusive a ,nanrnl de lucro. 

Declaração para todos osfins de direito, que cumprimos plenamente as requisitas de habilita çào e que sua Carta Proposta está cri' conformidade com 
525 exigências do irLqlnnneolo convocatório (edital). 

Validade da Proposto: Cana Proposta não l*riora 60 (sezwua) dias. 

06 de Dezembro de 2011. 

'a, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO No. 2018.11.20.1 - SRP 

1 OBjETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contrdtações paro Aquisição de Material 

Permanente, Material de Consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos e Materiais Esportivos, destinados as oficinas e atividades realizadas 

pe1os Programas. Projetos e Serviços, desenvoividos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte-CE, (com ampla 

participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidos no Termo de Referência 

toncs 
Irem ESPECIFICAÇÃO UNO QUANT MARCA PR UNIr AS PR TOTAL AS 

1 MICRO 	COMPUTADOR: 	placa 	mãe 	on 	board 	(som/rede). Und 5 iAS 3.000.00 15.000,00 

processador mínimo core is sso 3.20ghz 4mb. hd 1 Tb sala 2. 

memória 4gb ddr 3 ou superior, gabinete ATX de 4 balas com 

fonte. Gravadora de DVD sata. drive leitor de cartão, mouse óptico 

USB. teclado USB. Com  garantia minima de 12 meses 

três mil reais  

quinze mil reais 

Itt,., ESPECIFICAÇÃO 	 ]1 )QUANT MARCA PA UNIT R$ ) PR TOTAL R$ 
2 Monitor tela em 110 de no mínimo 20.5 polegadas, com garantia Und J 	5 AOC 

_ 
4.500,00 

mínima de 12 meses. 	.- 
900,001 

"J"  
novecentos reais 

quatro mil, quinhentos leais 

ftem ESPECIFICAÇÃO UNO QUANTI MARCA PR UNI? R$ PR TOTAL AS 
3 NOTEBOOK: Tela LEI) KD de 15.6 antireflexo. Sistema operacionol: (ind 3 Lenovo 4.000.00 12.000.00 

Windows 10 Pro de 64 bits em Português (Brasil). Processador: 

Intel 	Core 	i5-8250U. 	cache: 	6 	MB. 	chipset: 	HMSS 	g140 

(montevina). Disco rígido de 1 TB SArA memória RAM: 4gb. 2400 

MHz. Drives: supermulti Sx dvd +. r/rw com .enolnoa lightscrible e 

suporte para camada duplo tamanho ao tela: 14, rede: 10/100. 

som: 	alto-falantes 	Integrados: 	cite 	clonsing. 	wirelles 	sim, 

bluetooth:sim. teclado 	funcionalidade de 	101 	teclas padrão 

A8102 compatível cern windows hp; clickpod com botão de 

tigo/desIga mouse: touchpad com botão ligo/desligo Integrado e 

suporte o pod de rolagem de 2 direções. alimentação (tipo de 

bateria): adaptador ac de 90w; bateria de ion de lítio de 6 células 

47 whr, conexões: 3 usb 2.0:1 hdmi; 1 vago (IS-pin); 1 rj. 45 flan);  1 

saida para fones de ouvido; 1 entrado para microfone, voltagem: 

bivolt. dimensões 

aproximado do produto (cnfl . oxlxp 3. 15 -3.65x34x23cm. peso 

11w. aproximado do prodvto (1(g) 2.2Kg. Com  12 meses II ano), no 

mínimo, 	de garantia contra vicios ou defeitos de Vabricacão, 

Certificado Qejo INMETRO. - 
quatro mil reais 

doze mil reais 

Item 	 ESPECIFICAÇÃO 	 J UNDIQUANTI 	MARCA 	1 	PR UNIT AS 	1 	PR TOTAL AS 

ir  
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4 ESTABILIZADOR: BivolI - Tensão de Entrado- 1154220-  Tensão de Und 3 IMI 300.00 900.00 

Saída- 115v - Potência mínima - 1000va1w - Chave liga-desliga - 

mínimo de 4 tomados elétricas - novo norma - Entrada e saido 

isoladas golvonicomente - Corrente jjflQ-Para 115v - 2,61A e 

220V - 1.36A - Fusível: Para 115V -Sa e 220V - 3A - tempo de 

resposta; 6 semiciclos - Indicador luminoso de rede (verdel / carga 

alta (vermelho) - Gabinete plástico com policarbonato na cor 

preto. super resistente. Com  garantia mínima de 12 (doze) meses. 

trezentos reais 

novecentos reais 

5 NOBREAKS: 	MonofslcosfBifOs.cos 	1.4 	KVA 	Retificador Und 10 SMS 3.000.00 30.000,00 

/Carregador de bateria. Inversa. By-pass Automático. Banco de 

Baterias e Gerenciamento via Web.; Possuir tecnologia oisiine 

Dupla Conversão microprocessador; Possuir Potência Aparente de 

no mínimo de 1: Possuir Potência Ativo de no mínimo de 700W. 

goto Nobreak de 1 KVA: Possuir Tensão de Entrado de 127 1220 

VAC 	Bivolt. 	suportando 	variaço 	de 	no 	mínimo 	t 	25% e 

conílguração Monofásica (F.N. 1) e Bifásico (F+F+ 	1): Possuir 

Frequência de Entrada em 60 Hz. suportando variação de no 

mínimo± 5%; Possuir Fator de Potência de Entrado de no mínimo 

0.95: Possuir Tensão de Saída de 127 1220 VAC Bivolt 	com 

regulaçio estático de no mínimo ± 2% e configuroçãO Monofásico 

(F.N. 1) e Bifásica (F.F. 1); Possuir Formo de Onda na Saída 

Senoidal. com  Distorção Harmônico Total c 3 a plena Cargo: 

Possuir Frequência de Saído em 60 Hz. com  variação do no 

máximo ± 1 %; Possuir Fator de Potência de Saída de no mínimo O. 

7: Possuir Fator de Crista de 3: 1.21-41: Possuir partida a frio (Cold 

Stort ti). permitindo ligar sem energia elétrica de entrado; Possuir 

By-poss Automático Com chave estática; Possuir proteçbes de 

Sobrecarga. Curto Circuito. Sobre Temperatura; Possuir no minirno 

sinalizaçao Sonora e Visual (Leds ou Display) paro Rede. InveiSor. 

By-pass, Sobrecarga. Estado das Baterias; Possuir Baterias do tipo 

VRLA'GEL (selado chumbo-ácido reguladas por válvula 

Regulated l.eod Acid); Possuir autonomia dos Baterias (em coso de 

falta de energia) de no mínimo de 10 minutos à plena carga: 

Possuir vidd útil dos Baterias do no mínimo 1 ano. 5.1.20 As 

Baterias 	devem 	ser 	alojadas 	Internamente, 	ao 	Nobreak 	O 

três mil reais 

trinta mil reais 

6 Und 2 Ricoh 3.200.00 6.400.00 

APARELHO PROJETOR MIJLTIMÍDIA: características mínimos: brilho 

3000 onsi lumens resolução nativo - sugo 800x600 . suporte 

mínimo de 1280x 1024 taxo de contraste 2000:1 sistema decores 

nisc. ntsc 4.43, pai. pol-m. pol-n. pai 60. secam compatível: edtv 

480p, sdtv 4801. hdtv 576p, 5761. 720p, 10881 Sljporto formato de 

tela normal de 4:3 ou screen de 16:9 lâmpada 	180w uhp 14000 

horas modo normal - 251)0 ansi lumens / 5000 horas modo 

econômico - 2000 ansi homens distância de projeção- 1.19 mts à 

12. 1 rnts amanho do tela 28 030011 -diagonal zoom óptico- 

1.1 	1 vertical keystone correção •/- 40 	ajuste de distorção 

trdpezoidal (ke-ystone) outomátléo menu na tela em multi-diomas 

Inclusive português. Com  norantio minima de 12 meses  

três mil, duzentos reais 

seis mil, quatrocentos reais 

Valor total do Lote R$ 	 68.$OOjCO 

sessenta e oito mil, oitocentos reais 

JI 
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Prazo de validade do Corta Proposta 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido em edital. 

Prazo de entrega: 10(dez)dias 

Declaramos de que nos preços ofertados estão ,ncluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos 

sociais e demais ànws 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 (edital) 

06 de dezembro de 2018 

Rzita 

WÁ 

95  
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CARTA PROPOSTA 

À, 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de liorizonte/Ce. 
PREGÃO ElETRÔNICO ti' 2018.11.20.1 SRP 

Objeto: Se*CIO da melho, prosposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aquisição de Material 

Permanente, Material cc consumo, Ulensilios Brinquedos Educativos e Matenas. destinados as oficinas e atividades realizadas 

pelos Programas. Projetos e Serviços, desenvolvidos pelo fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte-Cf, Icom 

j , 'p'ipj'•-r'pç3o e rntjt iíliit vi ,. .5 Ml i, [ PP ce.'fr.,ni. eçoecificaçóet cc'nticas r  Termo c  Ref,'ri'nria 

LOTE 1 - EXCLUSIVO ME £ £PP  — 
REM ESPECIFICACLO MARCA UMO QUANT VR.UN)T 	1 	VA. TOTAL 

BEBEDOURO 	GELAGUA. 	(um 	7 	ts.tel 	n ve 

temperatura, ecologicamente correto. gás não poluente, 

•ipo 	Coluna, 	02 	torneiras 	frontal, 	bandeja de 	agua 

r.'mov,vel, atói facil instalaçio, silencioso, 	3,5 litros 

/ hora de água gelada, abertura automática do garrafo, 

alças laterais, lermostato frontal com controle gradual 

de temperatura da água gelada entre S'C e 	IS'C, ESMALTEC UNO 5 s 
Refrigeraçio 	por 	compressor. 	Baixo 	consumo 	de 

energia Especificações técnicas -  Dimensões aproximada 

AxLxP lmm) 1005x315x315, Peso Liquido (kg) 12, Peso 

Bruto (kg)13,04, Voltagem (V) 220 	Cor' vinte quatro 

meses (2 ano), no minimo, de garantia contra vícios ou 

defeitos de labrlcaç3o. Certificado pelo INMETRO. 

BATEDEIRA: doméstica, com dois batedores, Quatro 

velocidades 	pulsar, 	minlmo 	01 	tigela 	altamente 

2 resistente com capacidade minima de 3 litros, podendo MUNDIAL UND 5 R$ 	324.00 R$ 	1.620.00 

ser usada como portátil ou com pedestal, sistema gira 

fácil, 220v. 

FOGÃO DE USO DOMESTICO — 4 bocas, acendimento 

automático total, 	mesa inox sobreposta. bivolt, cor 

branco. 	alta 	durabilidade, 	auto-limpante, 	tampa 	de 

3 vidro temperado sem puxador, com Grade fixa no torno ESMALTEC UND 5 R$ 	862.20 RS 	4.311,00 

com 2 regulagens de altura, pés altos, Visor total na 

porta de forno, botões removiveis, consumo A, utiliza 

gás GLP. 50 LITROS. Garantia de 12 (doze) meses. 
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LOTES' EXCLUSIVO ME E £PP  

ITEM £$#EOFICAÇLO MARCA UNID QUA#4T VILUNIT VR. TOTAL 

APARELHO 	DE 	TELEFONE 	FIXO 	SEM 	FIO: 	com 

d,'nificador 	de 	chamadas. 	Características: 	viva voz 

digital; 	dlsplay 	e 	teclado 	iluminado; 	agenda 

alfanumérica minimo de 42 registros; identificador de INTEIBRAS UNO 10 P5 	198,00 RS 	1.980.00 

chamadas; operaç3o simples via menu; campainha com 

no minimo 10 toques diferentes, display com data, hora 

e despeitador Garantia minima de 01 (umi ano. 

CAIXA DE SOM COMPACTA PARA COMPUTADOR: 

portatil, com conexão LJSB, preta. entrada para fone cc 

2 ouvido e microfone, controle de volume lateral e botão EX SOM UM) 10 P5 	88,23 R$ 	882,00 

de hitar e desligar, garantia de 1 ano embalada em caixa 

de papelão, potencia mínima de 5W. 

Cabo de conexão HDMI: 20, preto, 3 m, macho-macho. 

3 Conectividade: Projetores, monitores digitais, Notebook, 

TYs.  

ELGIN UNO 20 R$ 	68,40 P5 	1.368 100 

CABO AUDIO: aplicação mesa/mesa 	de som, 	tipo 
CIRILO CABOS UNO 20 P5 	72.)3 P5 	1.440,00 

piO/pIO stereo, comprimento 	metros ou superior. 

CARREGADOR UNIVERSAL £SPECIAUZADO PARA USO 

DE NOTEBOOK: bole de alimentação funcionar em 

entradas de cc 95v a 26% e saida de de 12v-20v 4.5a 

máximo 24v ela, Diametros dos conectores; Externo 

4mm1 Interno 1 ,7mm; Externo 4.Smm/ Interno 1.7mrn; 

Externo 5,Smm / Interno 17mm; Externo 5,Smm / 
Inter'io 2.11mm; Externo 5,Smm / Interno25rnm; 

5 Externo 6.3mm / Interno 3mm; Externo 6rnm / Interno MULT1LASER UNO 5 P5 P5 	863,10 
4,3mrn; Externo 7,411mm1 Interno Smm, voltagem de 

entrada: ac 110v ou cc 240..., tensão máxima de 

entrada: ac 95v 265v, corrente nominal de entrada: 0,4- 

0,6amp. ei Ki&ncia: 'SS%(typ) potência máxima: 120w 

& 12*24v, corrente de saida :4,Samp (max), ruido de 

- 
npple: 500n'iv, regulagem de linha: 1% regulagem de 

cna:1%  

GRAVADOR E LEITOR EXTERNO 0€ DVD/CD: Tipo: 

Externo/Portátil 	Slim, 	Gravação/Leitura: 	Cd/Cd-R/Cd' 
6 

Rw/Dvd/Dvd'R/Dyd'Rw,(ntrada 	Usb 	2 O.Acompanha: 
DELI UNO 20 l.. 	304.IL AS 	3.042,00 

Cabo De Energia E Cabo Usb. Cor: Preto. 

- HD 	Disco 	Rigido 	Externo 	com 	Especificações: 

Capacidade 	110 	Interface: 	11513 	3.0 	Rotação RPM: 

5.400 Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 GBPS (USO 
7 . 

3.0) Compatibilidade. Sistema Operacional WINDOWS 
WO UNO S $ 	715101  R$ 	3.690,00 

XP 5P3, WINDOWS VIStA, WINDOWS 7. WINDOWS 8 ou 

SuperIor.  

MOUSE 	ÕPTICO: 	cor 	preta, 	Caracterlsticas 	Oesign 

ergonômico; 2 (dois) botões + botão universal saci; 

8 Comprimento mínimo do fio 120 cm; Conexão tipo usb MLJITIL45ER UNO 40 P5 	kiÀ P5 	1440.00 

2.0, Recurso 'pllJg and 0W; Resolução mánima &)Odpi 

- Sistemas Operacionais Compattve.s Microsoft Ww.dows. 
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9 MODEM: 41 Usb lia. Desbloqueado. VIVO UNI) 20 R$ 	341,98 R$ 	6.839.60 

PIN DRIVE: Capacidade minima de arma7enamento: 16 

Gigabytes Interface- USli 2.0 Velocidade de transn,içslo 
MUI1ILASER UNO --- R$ 	58.57 R$ 	11.714.00 

minuna: IOmb/s e gravação OSmb/s Compatibilidade: 

Windows 7. Vista. XP. 2000, MAC. Linux. 

REPETIDOR DE SINAL UNIR AP: Access PoIni/roteador / 58 6H: com as seguintes configurações minímas: rádio 

outdoaf.ndoor. com  antena direcional pata a banda de 

li 5.8 6Hz e antena Integrada de 	16 031, bipolar e INTELBRAS UNO 25 P5 	1 50.62 RS 	3.765,50 

hermet.camente blindada. Modo de operação: Mcess 

Posnt/cbente/WDS co.n PoF e antena. Homologado Pela 

Anjtei. garantia minima 12 meses. 

ROTIADOR wweIess 	Protocolos de Rede lpv4. ARP, 

TCP. UOP, ICMP 	DHCP Clent NTP Clent ONS Client 

DONS Client SMTP Client PPPO€UPnPISTD . Interfaces de 

Rede 4 portas LAN 201100 base-TX Fast Ethernet 1 porta 

LAN 101100 base'TX fast Ethernet Rede sem fio 802.11 

b/g/n . Segurança wirelessW(PfWPAJWPA2cnptografa 

para rede sem fio / botão WP$ . Velocidade de até 300 
TP.UNK UNO 25 P5 	140.22 R$ 	3505.50 

Mbps . Radio frequência de operação —24 6Hz . (»5 
firewall, ativo para proteção SPI e NAT . Função WDS e 

WDS.AP para repetição e ampliação de sinal . Suporte 

tecnologias UPnp, DONS E WPS . Padrões: 802.11n 

801.I1g 	80211b 	802.3 	802.3u 	- 	Energia: 	entrada 

1001240 V AC, 50160 Hz . Voltagem: 8'oIt. 	Com 

garantia mínima de 12 (doze) meses. 

SWITCH: Gigabit Ethernet 16 Portas Auto MDI/MDIX 
13 

BILVOLT. Com  garantia mínima de 12 (doze) meses. 
TP-L1NI( UNO 10 P5 	59.39 RS 	6 593.90 

TECLADO: para microcomputador pc, cor preta. padrão 

ABNT.2. Conector padrão usb, com teclas de função ra 

14 posição 	horizontal, 	com 	no 	mínimo 	107 	teclas, MULTILASER UND 35 R5 	35.811  '5 	1253./0 

comprimento do cabo 1,5m, para sistema operacional 

windows. 

VALOR TOTAL DO LOTE IS 48.377,3(1 
quarenta e oito mii, trezentos e setenta e sete 

real, o trinta centavos 

,. ¼tItt ruc4> 
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- Re40(I0 educativo medindO 2IOx1lOxbmm. acompanha - 
peças de encame para a conversão das 24 horas, com 

poss±biludadr de manipulação, acoadtc,orado em cama BRINQUt 
UNO 12 RS 	73,91 R$ 	886,92 

de 	papelão 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada DIVERTIDOS 

Confeccionado 	em 	MDF. 	Produto 	certificado 	peio 

Sequ&nda lógica vida produto contendo 16 peças em 

46 MDF, impressas em policromia, cada peça medindo CARIL) UNO 17 R$ 	31.63 R$ 	537,71 

75x75x2,Smm. Acondicionadas em caixa de madeira. 

Sequ&ncla lógicas 	profissões produto contendo 16 
CARLU UNO 17 1 R$ 	31.63 R$ 	537,71 

pecas em MOF.  

Cones 	Marcador 	Multi-função 	. 	Tráfego 
48 CEMAR IJND RS 	7.94 R$ 	95.28 

Segorança/Futebol/Baseball, Prática Agilidade, 23 cm. 

VALOR TOTAL DO LOTE 22 R$ 	74.387,03 
setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete 

-' reais e três centavos 

IUM MILHÃO, DUZENTOS E QUINZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS (SETENTA E SEIS CENTAVOS 

Prazo de entrega: Máximo 10 dias a contar do recebimento da ordem de compra. 
Validade: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estao Incluldas as despesas incidentes sobre o fornecimento 

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

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

em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital) 
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CARTA PROPOSTA 

à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 

PREGÃO ELETRÔNICO N: PE 2018.11.20.1 - SRI' 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações 
para Aquisição de Material Permanente, Material de Consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos e 
Materiais Esportivos, destinados às oficinas e atividades realizadas pelos Programas, Projetos e 
Serviços, desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte-CE,1 
(com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo 
de Referência. 

Lote 1 

* 

item 1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

BEBEDOURO GELÁGUA: 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 garrafão, alças 
laterais, Termostato frontal com 
controle gradual de 
temperatura da água gelada 
entre 5°C e 15°C. Refilgeração 
por compressor. Baixo consumo 
de energia. Especificações 
técnicas: Dimensões 
aproximada ÀxLxP (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. 

s*itutw*: aomesiica, com ao 
batedores, quatro velocidades 
+ pulsar, mínimo 0] tigela 
altamente resistente com 
capacidade mínima de 3 litros, 
podendo ser usada como 

QUANT. 	MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

ESMALTEC 
	

1.126,61 
	

5.633,05 

BRITÂNIA 
	

189,13 	 94565 

cofleçiures; txTerno 4mm 7-
Interno 1,7mm;Externo 
4.8mm / Interno 1 ,7mm:Externo 
5.5mm / Interno 1 .7mm;Externo 

1 
L-  i 
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5,5mm / Interno 2.1 mm;Externo 
5.5mm / Interno 2.5mm;Externo 
6.3mm / Interno 3mrn:Externo 1 - 

03. ómm / Interno 4,3mm;Exfemo 
7.4mm / Interno 5mm.voltagem 
de entrado: oc 110v ou oc 
240v.tensõo máximo de 
entrada: ac 95v-265v,corrente 
nominal de entrado: 0.4 - 
0.óomp.eflciêncio: 
>88%(typ)potência máximo: 
120w dc 1 2v-24v.con'ente de 
saída: 4.5omp (max), ruído de 

( 
ripple: 500mv.regulagem de 
linho: 1 %.regulogem de cargo: 
1%. 

GRAVADOR E LEITOR EXTERNO 
DE DVD/CD: Tipo: 

Externo/Portátil $Iim. 

e Gravação/Leitura: Cd/Cd- FASTER 231,14 2.311.40 
R/Cd-Rw/Dvd/Dvd-R/Dvd-Rw, 
Entrado: Usb 2.0. Acompanha: 
Cabo De Energia E Cabo Usb. 
Cor: Preto.  
ND - Disco Rígido Externo com 
Especificações: Capacidade 
1 TB Interface: (15 13 3.0 Rotação 
RPM: 5.400 Taxa Máxima de 

7 Transferência: Até 4,8 GBPS (US8 $ 	 SEAGETE 	487.43 	 2.437,17 
3.0) Compatibilidade: Sistema 
Operacional WINDOWS XP 5P3, 
WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, 
WINDOWS 8 ou Superior. 

MOUSE ÓPTICO: cor preta.  
Características Design 
ergonómico; 2 (dois) botões + 

botão universal scrol; 
Comprimento mínimo do fio 120 

8 cm; Conexão tipo usb 2.0; 40 	 BRCABO 	10,62 	 424.80 

Recurso —plug and playl; 
Resolução mínima 800d1:i 
Sistemas Operacionais 
Compatíveis Microsoft Windows. 

-n  F 	 .4720 	 10.944.0020 
MODEM: 4g Usb Zte. 
Desbloqueado  
PEN DRIVE: Capacidade mínimo 
de armazenamento: 16 
Gigobytes Interface: USB 2.0 
Velocidade de transmissão 

10 mínima: lOmb/s e gravação 200 	 SANDISK 	35.28 	 7.056.00 

OSmb/s Compatibilidade: 
Windows 7, Vista, XP, 2000. MAC 
e Linux. 

REPETIDOR DE SINAL UNIFI AP: 
25 UBIQUITI 683.09 17.077,2S 

Access Poini/roteador 5.8 GHz 1 

E, 

1 



lo 	TP-LINK 593.34 	1 	5333.40 	1 

9 
25 INTELBRAS 238.76 

,,#Çtt Pftç7... 
com as seguintes configurações 4_ ; 
mínimas: rádio outdoor/indoor, 

PÁ( PIA 	
P. 

com antena direcional para a \ 	.4 
bando de 5.8 GHz e antena  
integrada de ló DBI, bipolar e 
hermeticamente blindado. 
Modo de operação: Access 
Point/cliente/WDS com PoE e 
antena. Homologado Pela 
Anotei: garantia mínima 12 
meses.  

ROTEADOR: wlreless - Protocolos 
de Rede lpv4. ÀRP. TCP, IJDP, 
ICMP. DHCP Client NIR Client 
DNS Client DDNS Client SMTP 
Client PPPoEUPnPLLTD - 
Interfaces de Rede 4 podas LAN 
101100 base-IX Fast Ethernet 1 
porta LAN 101100 base-TX Fast 
Ethernet Rede sem fio 802.11 
b/g/n - Segurança wireless 
WEP/WPA/WPA2 criptografia 
para rede sem tio / botão WPS - 
Velocidade de até 300 Mbps - 
Rodo frequência de operação 
- 2.4 GHZ - Dois lirewalls ativo 
para proteção SPI e NAT-
Função WDS e WDS+ÃP para 
repetição e ampliação de sinal 
- Suporte tecnologias UPnp, 
DDNS E WPS - Padrões: 802.11 n 
802.119802.1 1b802.3802.3u-
Energia: entrada 100/240V ÃC, 
50160 Hz - Voltagem: Bivolt. Com  
garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

SWITCH: Gigabit Ethernet 16 
Portas Auto MDI/MDIX BILVOLT. 

- 	13 Com garantia mínima de 12 
a 	

(doze) meses. 

a 

12 

14 

TECLADO: para 
microcornputodor pc. cor 
preta, padrão ABNT-2, conector 
padrão usb, com teclas de 
função na posição horizontal, 
com no mínimo 107 teclas, 
comprimento do cabo 1.5m, 
para sistema operacional 
windows. 

35 	j 	BRCABO 2862 	1 	1.l,70 

VALOR DOLOTEÍ 	l'- 

Lote 7 	 N 
-MARCA 	

1 	VALOR 	VALOR 	1 
Item ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 	 QUANT. 	

UNITÁRIO R$ 	TOTAL R$ 1 

Gts 
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À PWgann, da 

Prvfritum Municipal de !lonzonte/CE 

findo Municipal de ssislérwwj Soda! 
Preqão b2etnnko ,C aoiR.,i.2o.z - SRP 

Abertura iMs Cartas Propostas: 07* Lbzsmbro de 20:8 As :ohoomin (horário de Brasília) 
.ssão de Disputa de Lanen: oydeO.nmbeo dnoieãs j:hoomin (hOráriO de Brasília) 

Objeto: Aquisição de ,%fatcr*,l Permanente, Material de Consumo. Utensílios. Arinquedos Educativas. Mwenaü Ksporta'as. destinados ás ofrmno.s e 
atividades realizadas pelos PTOQTCrTIOS. Projetos e .Sen,iços. dese,uvolukhn pelo nítido Municipal de Assísttncü: Soda? do MunMpw' de hlorizonte-CE. 
(com ampla participação e cotas exclusivas aME e EPP). conforme especifica~ contidas no Termo de Refrrncia. 

l'nq.osto Ik Preço 

ITEREI)OL'R() GELA GUA: Com 7 (sete) ni&en de 
Iernperuhim ea.Mgumenie correto, gás ,.ào 
noluen.. 	tipo 	(Wuno. 	02 	torneiras frontal, 
bandeja 	de 	ácjsn 	ren,ovittl, 	a:áa*.' 	16,-i1 
nstalacào. nknc,oso. 3.5 litros/ hora de água 

rindo. ownura ou!oct.át*o do gcrns.. alças 1W. 
Iaterw. Trrnvato?o frt'ntsil coa. corifrok gradual .svnso. e seu q..'n'ntas e 
de temperatura do água gelado entre .rc e 2CC E.'.wsbn 1W)) R$ 	".ç2 $19 	3 3jtsi'nn'oe *55 

R,ft,qeroção por compntnr. Na~ consumo de e dc... CeSkjstn 'Coa e Sessenta 
en.ro.a. 	Espec:ficaçea 	tdeni 	l)isnenssin .rMosos 

aproximada AsLzP (mm) 100313I513:5 	Pela 
liquido (kg) 12. Peso findo (ky)53A1. Valiaqem ('.9 
no. Coo, vinte quotn n'na. (2 ano), no min,n,o, 
de garantia contra via..'. ou defeitos ckfiibr*açáo. 
CertWado pela INMJCTRO. 

HA7'EOEJR.4: 	doméstica, 	caia 	sIal.' 	b.:tedorn, 
quatro velocidades + putoir, n,lninu, o: tigela testo .cs'wucsffi. wts'crolo, 

2 altamente resistente coas sapacidode mínima de ,'j Britonia 5 UNI) $15 	£52.R3 
edou,easvs' .erscniaequsam 

litros, podendo ser usada com,' pari~ ou com 
000.to e m55 re.as e tnnzc 

pedestal. sislti,so gira fó(il, 2204,. 
rentoi.oj &ntavos 

MiGAr) DE L.30 DOMES1IW - 4 
u.rnd,nwi,ro 	automático 	total, 	n'eia 	nor 
srrpas,a. bivolr. cor bronco, aba cturulnlidodc, 
ouro-bmcnte, tampa ek vieiro temperado sem inseentos e itt, ai ,?. 
,modor. com  Grude fixo no torno com , Esmurre s UNO R$ 	663.00 nssenla e iWs liS 	33:3.00 trtte.Uose 
re9sskajen.. ek altura. pes cas. Vernr tolo? ,, reais q.sãnx r.S 
'.wta 	Á ,  forno. barões removí,ve,s, o,nsoni., A 
utiliza gú. (II.?. 30 LITROS: Garantia de a (do,,.-) 

a' 

• 1 

* 

1 
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APARELHO 	PRfliKmR 	MCL rIM/lUA 
COTOCNTWkUS 	mim n'ias: 	brilho 	- 	0tki a'ni 
hni,ens rnoã.çdc, numa - ...ça Sowtoo - 	itt. 

mi,nroo de 1280zJ024 tara ck contraia - 2000 1 

sismo decoen - "tu. 'if -  4.4J, pai. pai -ai. pai-'.. 
p'iú 60, secam compatlteI: afta .eScip. sdtt' 480.. 
hdrv y'tp, se.. nop. ,n&, usporta fornato * fli,l 

W. normal de 4.3 ao nic,cyw, de 169 ømpacki 
 

6 iBow ulip / 4000 horas modo normal - Iscou.  Golde.,tech 2 1 s!) R$ 	à 868.ao 'ZS ,, RI 	3.736.60 bIIaO e sei' tini 
lun'rns / 34)00 110.05 Mdo econômico - 2000 t c#Sn2O 

lwnens dtstàrwia de prafiç&'i -2.29 -fl à 223 mti ttflIOi',, 

tamanho da rego - 2r0 	ocf- diagonal nica, 
i1fla. - ii:: iwi1*ci keyst.ine mrTrçii •/- 4C 
c%nsUc 	ck 	diriorç.io 	trapeandal 	(Leynonel 
autonómico 	menu 	na 	zela 	e,,, 	.n.,iz, idioma. 
indush'e potflqWt co. qaruotio rninin,o de 
nw.n 

%'cjlor Global do l.oleç. RI 	49.9.00 
goclrrn ci e XII 	mil, guio htuti 4% r ournlgi e 	l.iI'i'Wil.' 

Lote 6- EYCLUSIV() ME E EI'?' 

s.waret!rnbgo.i- . 

APARELhO DE TELEFONE FIXO SEM PIO cnn, 

1 

idenrificador de chamadas, Caroclerislica,: tira- 
raz digital; display e teclado ,lun,i nado; agenda eeiuFoeci,iqw-nla 
alfarnàniérico 	minirno 	de 	p 	rvpishni e daLi reais .. 

uni! QbiIiheiitflit 

idenliJkc,dar de chamadai; oprro -õc. nmpfr4 Líl: 
.Ilotorol,, .0 yg, 	« R$ t.-jj8:u; dtnua e Wate e oito rc,I,.ç 

n'enu; campainha coufnc. amimo Se) laques (r,IlIAVili 
tnntac.s.rni.i- 

diferentes, dusplay mm cinta, hora e despertador. 
Garantia mlni,na dc- o, (um) ano. 

CAIXA 	DE 	SOM 	COMPACTA 	PARA 
COMPUTADOR: pertótil, com conedw 1)58. preta. 
entrada paru fone de ouvida e microfone,  controle ,lLze,,'.n vicie J. 	J. inculto 

2 
de LoIu:nc mural e botão de ligar e desligar, 

i.Iultilasc-r ia 1/Nt) RI 	207.23 mli iet-,s,ter lIS 	e)72.30 i-,Sin 'vais 

garantia de sano. embalada co' ('(liXO depapelcbi, 
cri. ..ntu.n, nnror.',tuvi.n 

pothicia minima de 5IiV 

Qhuà 'Ir conexão filiAl): 2.0. preto. 3 RI. 	ncicho- ninfa. uni 
a macho, 	Con.ctivulade: 	&Øetores. 	monitores Clii;, xv 20 UNI) RI 	dias nas e itt Ri 	1 220,W 

 

digitais, Notebook, M. c.%niinl 
innn..c 
etn Cd 

eisa Áumo: ap&oçeio rna/mtSO de som, tipo oIN'Si e 
- ti ieiscn.%it e 
n'*ntar in 

plo4ilosles-ro, compfler.enlo3 metros ou superior 
hlcyon,k 2e, G\11) Ri 	84k! 'n'e ni5'Uo e RI 	'(40.00 

ema e 	WulM itt 
te—.. 

Li 

/ 

iYujlno ia de 37 
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(IRREGAIX)R 	UNiVERSAl. ESPECIALIZAM 
PARA LiSO IK NOTEBOOK: foiuc' 'Ir alirnmnwçtki 
funcionar e,., entrudos de cw 95002681 e solda & 
de I2i20o 450 1714x,nio 240-40.DiônlefrOS das 
connMres; 	£rten,o 	.prnn 	/ 	Interno 	1.1111,, 

Kxlern., 	Rnim / Interno 1.7enm;E?ttnw 5.5fleIn / 
l,iIernt, 	t7Tnnt;Erierno 	5.5mnl 	/ 	titfrnIo 
Lbnm.Kxterno s,srnnt / h,terno a.5nim;tCxten,o n'sft e e5tsaPo 

ietev.• ali,, 

5 ójnin, / Inter,,., an,n,;Aflen,o ónen, / Mten,o Goldenterh 5 (WD Ri 	951.30 e n 'vais e Ri 	36.50 
ct.q.ntn e 

4.Jnem;&rrrni' 7.4nu* / Interno ,p.nttoitopem  
de entrada - 110V 4W OC 24a'.zerelo ..áxinw & 
entrada 	ac 	950-269.cornnse 	,winMol 	& 
entrada. 	0-4 	- 	0.6atwp4qflMflo: 
.8hI%(fl.qeflotênna 	máxima: 	ize 	à 	liv- 

/ 
,4,',mn-ense de solda: 4~p (mar). ruido de 
nppie: soonw.regulapem de linha: t%5rvgulopem 
de corpo: 

GRAVADOR E LEIIUR itfl'KRNO DE DVD/CI): 
7gw,. 	t',trro,./M,nátil SEm. OrovaçOo/teilun,. t.,,nh. 

A nt/nt- R/C\t-Rw/Dvd/Dvd-R/DLIJ-Rui. 	Entrada. I.stnue li) UNI) Ri 	202.30 'vos, e mnt.i Ri 	2.023.00 
4*1 .ini e Ij.tfr e 

Iist 2.0. Acou,panho: Cabo De Eneryia E ('aba reatas. 
(1.1.. CO,: Pvvto. 

III) 	lIsto 1l9iS &t.nIo tom Eqecj&oçôa: 
Cap.r.&.& li! MMx.t: ('sai 3.0 Roeoção qwt.ocnsi. dos 	,,i. 

RPM: $ 400 Taxa Mázf mc de 7-unmS,flo:Até OHtiUt Wit 
qiatr'wrsiii.s 

R GAPi (USI 3.0) (bmpatlbládade: %~ 
7shibo 5 LWD Ri 	48'90 

vOlt r IpCK?ala Ri 	2.43940 SflÜIO 	1101? 

4wnicionol KINDOWS XP 5P3• I4INI)QWS rnitusos 
'vai,. cnwjuenr,, 

t'LÇTA. ~X~ 1 7. I1CDOI48 ou Superior 
WItu,w4 

AtOUSEOP7I(T). curpvto. Corncrnlslkos 1)rsiya 
rrqonó,nico; 2 ((&Iis) balões .boião nhiL,ersui 

8 
xrrol; 	Conipri.i,ento 	inÓliIPU) 	cio 	o 	220 	ri.,; 

U. nc 40 (A'D Ri so.jo 
'sois e i ,nn 

Ri 408.00 
qiltnr,,,M. 

(%,llrato tipo issh 2.0; Recurso 'pl,sq ond plojf; ce..tsas 
Re..nluçdo inIulrn,, tloodpi Sistenus (,cracionois 
(,nep.;tItts Mãcn,ssifr H4ndows. 

*tsftI&I't 

9 MODEM 	L--bar- I)nbkqwado. Claro 20 LWD RI 	661.y' 
leneflta e ni 

RI 	13.226,00 dns9itos n'o,, 

.vntut*5 
t*491 

PLS 	DRIVE 	fl:pocidode 	mínima 	de 
annon-namenzo: ia (tigi.I.jjtes inte.jacr: USA 20 cJnq.nra e .&is dcx n't. 

io Ve&x'id'j,k .Je 	tm,,s,,i.w5., 	miniino: 	,Ômh'g e Sa.,,t,4 tre, t.Wi) Ri 	52.yu rol,, e atImia Ri 	I0.5401Ov qisrnitxnt,w 
gr000cá.i n3.nb/s cnntpotihihclade: Windows 7, trata." .ji.utyniu rfl' 
Visto. Xl'. ,mw,, ,%IACe Linux. 

REPETIDOR DE $Ih41. UNIR A?: Atas. 
Point/nMci.Jor 	5,8 	10$, 	com 	os 	segedntn 
confiquroç.1s 	.nn,lmos: ,o ouidoor/Mdoo,  
con, antena direcional para a bo.maio de si 0Hz e  

natvcenIos, 
ao: e'wi 	inteqrndu 	de 	16 	Dai, 	bipolar 	e L-lrqu.n as UNI) R$ 	znRjo o"q.en.a e IA?., 

Ri 	1.3.957.50 CunQwnIu, 
her,nenco,,w,,er b4,ndat. Modo d, 0~  

'rol. (• 10*10 reo,s r c.r,qnenrn 
4cesç Posnl/t-heneefh'IXS lum PbE e araer,o. cr'l?rn -rt 
Homologada Pelo ~1. garonna mínima 12 
nn 

Lii 
1 
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a. 

n-. 
"<tQ !4/' R07t4 POR .-M. -  Protocolos de Rede 1~ 

ARP. ir?. 571)?. «ISP. DHCP fim: NT? Clinti 
l)NS 	Client 	DIWS 	(1ev: 	SUl? 	C'lie& 
l'Pt,fl;PaPU.fl 	- tolerfi.crs ek Rede 4 portas 
lAN n,/so., bosr-IX Pos? fflhernet 2 porto ?4N 
so/son ba.e-TX Pais Pzh.n,et Rede snnfio 802.2: 

- 1.-quronço wireless 14RP/TNP4IWPA2 J.  

rriph.Ønifi.i pan. ,wl, sei.. fio / bota. HI'S 
reoue .jmaennn 

de ah' oo Athps - Radk.Jnqoéncio de 
Mnn.s1js gi UNI) retentor W, 

 
RI 	90.95 ~00~    RI 	2 flj. 'Ç 

operoçeh, - 2.4 Gui . Aos J)rcwolis olho poro 
c.,'sa.o .,.,.. .. ...o.. 

;,rnIeflo SPI . NAT - I*inôa WDS e WPS+AP 
(flfl' 

pura repetiçdo • emq.liacao de sinal . Suporte 
:rc-n,'h'.qi.,z IiPnp. OPNS is WPS - ?üdrtes: 802.1 
in Noz, ?g 8.,a.i,h 8023 8024?, 	Energia: 
.-,mlr,nhp 100/24.) V AC. 	o/6o lis . Vol:agem: 

,,!? (oinqorontia ~ima de ia (das.) meses. 
- 

S$tflrH 	0,9ob0 	FI!ien.fl 	ia Fofas Auto d.  
13 MPI/MOIX RIL VOLT. Ou', gorunno n'mono desa 1) hok ir. L7N1) RI 	2:3,90 rias e ioina RI 	2.1.59.00 S.q.ai. iw 

(dei.) n'es., Ctflf000S '.Dll 

7UIADO, paro m.cn'cnmpo?ador je, cor presa, 
pndnio .4587-2. nrnnfl,r padrão usb. mm freios miMe toiro reais ,miilecimico reais 

24 «Se firnçdo na ponçór. horaontol. com  no m(nimo C,oldenreeh 35 UNI) RI 	28.7.-s e setenta o 1r84 RI 	1.005,55 e cinqiwnM 
,or freIos. .omprimncnlo do ea&j 	l$m. poro cYrntaIFfll cincoe,nrnii.it 
,:stemo operas-mona! ,oiodou.s. 

- Valor Utoboldo Lote 6: RI 	sjøI,êo - 
seleo?g, e dat,'_mil,_nrn,,tns e seis reaS csaç.smnft, (-WIIGLYM 	 ________ 

l.tl!'RCS$VRA &ni-r .no.h)cnwnàtica de p.qw,o 
poro- Re,oj,ú.. rní',m,o de 600 r 600 dpi; 
t4,,e,do* de irnpnssdo de pelo sm,oi is ppn, es., 
modo corto: Nakta da pflmflnl pá9srvJ. no 
man"w. 20 wçmundo,. Me.,Mia PAiS de no 
fltiflZflio 2 MB: huennior coa, ek -k de no 

rnmninoJõO MHz (%ds, n,eoI de svubalho & no 
'n'nuno s.000 páginas: Mndicz .k 0~ de na 
.ninírr.oJõO MDia. e * wide de no Smm030 « 
ít.!&,.s  Coqeefn-wioek por pela (258 x.o de aba 	 .'uocen,osc til?' 
tek.ndade: ~mento deeobo 558 a,o&aba Brosber 	zç 	tiNi) 	RI Njjflo eiloü leais 	RI 	3i.112.00 	

, t-&-ridadr e «sito de força: Ri-sob; Driven mv, 	 nlr,iIo,rnea,r 
p.'nvquts para o ambiente MS-Windows XI». AIS-
Windows 2000/9003 (PPnfrnionol. Server, 
Asl,un4fd Sener) e paro Unia, 
prrf.-rtncjalmenfr, em porlu.j,d, todos com 
suporte a comp..rtilhaownta em rede: Mamnd(ak) 
de Inslaloçwo, co , liç,unsM e .ipervçdo do 
eguipo.n.-oto em jk)rIIsjjnÉ's; 4) rqulpan,ento 
deL.er,i vir cito iiipíinlisidii «te mug.,n,h.e1 (toner) de 
rohnto Com Garuntia ,i,li,i,,,a .1, 12 Peses. 

de pies,, aA,.,enl,icl.,r o,doniái,n, ek 
dsscomentos n,nm n,poc,da,k luar .w Mito,. .44 e 

 Q&io. colorido. .IupI,x (feri?' e tino). rrsoJoçtis, 
3 	UNO 	RI :4015.240 na. e .ae,mlu RI 	15 0g.00 Wtcr$O trw de .kN)dpi. velocidade de awpm 'Sotpm. cela 	

(en*nvs 
d:úno de soco dwptoltzaçõn (kn,nna mln,ma 
de 22 (dma mas,, 

- 	 IuL.r(a,boIsS, L.sr 

unte e etc na. 	zn,os e r:nze 	 J RI 	57453.00 

P691 no 83 de 
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PAPEL At)ESiW: ~ promotum. 709'%Q. J140h4 

ii 
wnm,ihn 	.unn 	oito 	a.*rénc'fa. 	ideal 	PUni (4ewril PCr P8 

q_rt._uc uitAt 
naus crer RS "r'° 

' anal 
imprimir .111 nipn'sscms de jato de linfa o laser e s 49.i3 245.&Ç 

'rol', te, teria e 

outros tipos de iniprenoro. PC( com :00 folha. 
CenftWs em.. ,tni.Jtutt 

*2 mil. don,.As e setenta e Oito P1035 e n.Cue1?tO t ,v,te crntot'n 

Lote co . EXCLUSIVO ME E EPP 

Gl!ILJIO77NA 	P8 	PAPEL 	com 	%Sflt)O 	de 
tnn'oownte' 	nuno até lo folhas 44. Ileise fl.ni 
Aton'aç.io 	Em 	centímetro, 	Marençõn 	Nos chaenio, e qt.ioheo fie 
Tamanho. .44. 85. As, 86£ B7, f~ 0w, Atolo E tOPeI 1? $ 	jt  intentar IMILW 	 •,. 

2$ 
flhItttiVootw 

Pr~~ (lime Pock,n Ser Travados, Faca Com »viiei 
- 

'a,e .,ifrnra eeun.e .eie',t,, 
tolero?, 	Foco 	com 	cabo 	Em 	Ab, 	pj, te.. centavo. t 	'ice nmt*it 
Enmborrachados, Dimensões Do Produto: gorro X 

lSr iii 

flAGMKVTADORA DE PAPÉIS: pfl -Ç fl)ULftmS 
t'artcin/CPS 	Descrição 	do 	produto 

bhiçtmentodottifrOpi'wnt 	'.k'Pias por twi em 
panic.sias de ds34oim%. WiW ovtomãflco. ltztiru 

de 2.4 htyoe (\,roeierfr&as l&nicrn Abertuvo de 
mnwrç4e' 23(1 mm Número máxima * folhas is 
(Olha, 	(ir 	g/ms, 	Tipo 	de fmgmentoç'ôo: 
parikula. de 4134 mm (Paro papei. CD. t)VP e 
(betão de Cb'&Rto). .Vh,r? de scquronça. Velocldoelr mi? quintiemuto. e (tQ 	una' e 

a de 	froQnmeumtnçáo: 	' 	por 	'nintuhm. ,%frnno 2 LWI) RI 	2,545.30 RI 	3090.60 ?" 
(capacidade de/nsejrnentoçr:o média: 26 ky/heira. 
,%rwnarm,e,,to: buião e sensor 6phco. Rewr,do: 

ceomuo,e 

manual mio boleia, PoNnc.a máximo: 374 I4 Mirei 
de ndak t.5 ,kcibéis. Volume do cesto: 25 Eflos. 
Sensar scjunmça p/ &tS e cabcçote. Dimensões 
a.nssimoda. em num: .135 1 2301  iS, Temp  de 
6eoc x tine.: aMo mm. Cor: hto. com  t2 "teses 
(1 anes). mi mÉnimo, de gamnlia caiara i4cio. ou 
defeito. Lk , IriCOÇÔO. 

- Vi, Jor cioN i 2* 
trS mil. seiscentos e trinta ,yt,j, e finito e' imite centavos 

1 	F41.w *6 * a? 
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- 
Rolo de llondebol: bolo de handebol, unisws,  

1 - 

• podnto oJk'ial. Muleta(h. 	&se,: .120 / 150 ,wk 'o CINE) R$ 	_Jn WASI la 	qbotn. eelV,t,uIo,e 

Um 	(Tretit&rJocia: . 	tecia Imel vos. Csimora IVOIS e tICtC e 11$ e 742.&) q'..'n"2u eSse 

de látex 'vem miolo subs,iluftyl. (fiem 0rip seu CCCC=ne 

R,& 	de de 	voleibol. 	oficial 	do 	confederação Sus , w& 
bnw?eiru de Loleihol feita): medindo 9.5011.00rn; d,,nntos e qutlk ilti e 

4 og de pollpropãleno de amm; malha de taxa fiem;' Pongué sei UNi) (iIIQI'IlO 1' 001.? 
R$  R$ 	2.599.50 nate'.t,,nu.te 

excsheiineotn eco lona ~X a4a.4do dublado; n'co 
e 

'55 
d uas biuoe de largura cm. 

cinco 5117021?;i 

de testeM! - salão~ com base em tubo 
em aço carbono c/3pol. cl req.ao&o em nato ele e ,in 	mil, nnq..enSo e nove 

os -. Ancoro ap,ox. nos dimensões de 302 x 210, 
l¼ingiié ao UNI) R$ 	5.950.00 zw.wn,tos e Ré 	awsoo.00 mcl, quinA.nnw 

incluso uni por.!c rede fio 4flOS. clnqtienea ,wis 

Vaio, Usaba! do lote 2 o 
seteWa e noty nu). 'acantos e av cento e qzafto reais e notwnta tentavas 

tblor Global ela Proposta: 	 as 740.903.90 1 
seIacentos e qiaorento mil, noneen cites e tinto reais e ne,velUo ceillauns 

.%'tçta oporrucccd.uk. tents a declarar, sob as penas do lei, que aswminw inteiro rnp.rnsabilida* pela eniveqa dos produtos, e que serão exet-utodos 
confinne enqjneio eehta&ia e contratual, e que serão entregues no prazo ele lo (dez) abas. a n'fluir da doto do recebimento da Ordem de 
Comprajrornennwntn, no local definido pele' e%epão solieitunlr. 

Nesta oportunidade, lemos a declarar, sob as penas da lei, que eco nossos preços já estão inclusas todos os tributos, encargos trubalhistas, 
prewdenciónos.fiseois ecomerciais, taros, fi'rtes. seguros, elrslocoo,an los de prssoeil. custos, demais despesas que posseem incidir sabre ojbrnecirnento 
licitado. inelusire o 10079cm de lucro. 

Declaração pares lodos os fins de direito, que cumprimos pler.00wnte os requisitas de twzbüização e que sta Cone: &opasso está em co o)bem, idode com 
ai aiqè,cãos de, enstru mente' rs,nrocaMn, (Sito,!), 

t'ahsk,Jr do Pve;ve.u, ()7rea Pnipoate: náse inferior o tio t,esaetiIo) dias. 

oó de De.eemhn, de 20,8. 

1 	Sa 37*17 
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CARTA PROPOSTA 

À. 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte/Ce. 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 2028 11 20 1 SRP %~, 

 
Objeto: Seleçio dê melhor prosposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aqulslç5o de Material 

Pi•rmanente, Material de consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos e Mate nas, destinados is oficinas e atividades realizadas 

Pelos Programas. Projetos e Serviços, desenvolvidos pelo fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte CE. (com 

ampla participaçio e cotas exclusivas à ME e EPPL confoane especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 1- tcausvo ME E EPP  

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNtO QUANT VR.UN(T VR. TOTAL 

BEBEDOURO 	GELÁGUA; 	Com 	7 	(sete) 	nrveis de 

- 

temperatura, ecologicamente correto, gás não poluente, 

tipo Coluna, 02 torneiras frontal, 	bandeja de água 

removível, atóxico, fácil lnstalaçâo, silencioso. 3.5 litros 

/ hora de água gelada, abertura automática do garrafo. 

alças laterais, Termostato frontal com controle gradual 

de temperatura da agua gelada entre S'C e 15'C, ESMALTEC UNO 5 R$ 	898,20 R$ 	4.491,00 
Refrigeraçlo 	por 	compressor, 	Baixo 	consumo 	de 

energia. Lspeclficações técnicas: Dimensões aproximada 

AxIxP (mm) 1005x315x315. Peso Liquido (kg) 12, Peso 

Bruto (4)13.04. Voltagem (V) 220. Com  vinte quatro 

meses 12 ano), no mim~, de garantia contra vícios ou 

defeitos de fabricaflo. Certificado pelo INMETRO. -  
BATEDEIRA: doméstica, com dois batedores, quatro 

velocidades 	+ 	pulsar, 	mínimo 	01 	tigela 	altamente 

2 resistente com capacidade msnirna de 3 litros, podendo MUNDIAL UNO 5 KS 	324,00 R$ 	1.620,00 
ser usada como portátil ou com pedestal, sistema gira 

fácil, 220v. 

FoGÃo DE USO DOMÉSTICO - 4 bocas, acendimento 

automático total, mesa 	nor sSeposta, biwolt, Cor 

branco, 	afta durabilidade, 	auto-limpante, 	tampa 	de 
3 vidro temperado sem puxador, com Grade fixa no forno FSMALTEC UNO 5 'I$ 	862.20 R$ 	4.311,00 

com 2 regulagens de altura, pés altos, Viso, total na 

porta do forno, botões removíveis, consumo A. utiliza 

gás 619,50 LITROS Garantia de 12 (doze) meses. 

9 



LOTE 7- EXCLUSIVO MEEEPP  

ESPWRCK MARCA 	1 UNID IQUANT4 VR.UNIT - VIR. TOTAL 

IMPRESSORA; laser monocromática de pequeno porte 

- 

Resoluç3o mínima de 600 x 600 dpi; Velocidade de 

impressão de pelo menos 15 ppm em modo cata; Saida 

da prvneira puma,no  M~. 10 sundos; Memór , a 

RAM de no mínimo 2 MB; Processado, com clock de no 

minimolsO 	MHz; CICIQ mensal de trabalho de no 

mínimo 5.000 páginas: Bandeja de entrada de no 

minimolso folhas e de saida de no minirno3o folhas; 

Conectividade por pana U58 2.0 de alta velocidade. 

Fornecimento de cabo USO 2.0 de alta velocidade e cabo SAMSUNG UNO IS R$ 	1.256.10 R$ 	18.846,00 

de força; Bi-volt; Drivers em português para o ambiente 

MS-windows XP, MS-windows 200012003 (Prolessional, 

Server. 	Advanced 	Server) 	e 	pata 	Linux, 

preferencialmente. em português, todos com suporte a 

compartilhamento em rede, Manual(ais) de Instalaflo, 

configuração 	e 	operação 	do 	equipamento 	em 

português; O equipamento deverá vir acompanhado de 

consumível (toner) de fábrica, Com garantia minima de 

12 meses. 

SCANNER: 	de 	mesa 	aumentador 	automático 	de 

documentos com capacidade para 50 folhas. Ad e Oficio, 

2 colorido, duplex (frente e verso), resolução de 600dpl, EPSON UNO 5 R$ 4 08S.00 RS 	20.430.00 

velocidade de 25ppm 1 501pm. ciclo diário de 4.000 

dgitahzaça.. Garantia min'nn de 12 (doze) meses. 

VALOR TOTAL DO LOTE? R$ ':2n*S 
trinta e nove mia, dunntet e setenta e só, reiS 

1 56 
PÁGiA ) 



(#j1t flc7'.\ 

- PÁGINA 7 

sé' 

a, 

- K146$to educava medindo 2J52dOxbnvn, aco.npaita 

peças de encaixe para a conversão das 24 horas, com 

possibilidade de manipulação, acondicionado em caixa BRINQUEDOS 
UNO 12 AS 	73,91 R$ 	886,92 

de 	papelão 	Produto 	de 	qualidade 	comprovada. DIVERTIDOS 

Confeccionado 	em 	MDÇ. 	Produto 	certificado 	pelo 

Sequência lógica vida produto contendo 16 peças em 

46 MDF. impressas em policromia, cada peça medindo CARLI) UNO 17 AS 	31.63 AS 	537,71 

75x75x2,8mm* Acondicionadas em caixa de madeira. 

Sequência lógicas profissões produto contendo 	16 
CARLU UNO 17 R$ 	31.63 AS 	537.71 - pecas em MDF  

4  

48 

Cones 	Marcador 	Multl4unçio 	- 	Tráfego 
CEMA UND 12 7,94 AS 	95.28 

Segurança/Futebol/Baseball, Prática Agilidade. 23 cm. 

VALOR TOTAL DO LOTE 22 7 AS74.387A3 
setenta e quatro mil, trezentos s oitenta e sete 

reais e Inês centavos 

MILHÃO, DUZENTOS E QUINZE MIL. SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS 1 SITENTA E SEIS CENTAVOS 

Prazo de entrega; Maximo 10 dias a contar do recebimento da order, de onpra. 

ValIdade: 60 (sessenlal dias. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estio inciuldas as despesas incidentes sobre o fornecimento 

referente a u:butos. encargos socas e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e qi,e nossa Carta Proposta esta 

em conformidade comas exigências do instrumento convocatório fedital) 

Rir 

/ 
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CARTA PROPOSTA 

à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 

PREGÃO ELETRÔNICO N: PE 2018.11.20.1 - SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações 
para Aquisição de Material Permanente, Material de Consumo, Utensílios, Brinquedos Educativos e 
Materiais Esportivos, destinados às oficinas e atividades realizadas pelos Programas, Projetos e 
Serviços, desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte-CE, 
(com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo 
de Referência. 

a 	Lote 1 
1 

Item ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANT MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL AS 

BEBEDOURO GELÁGUA: Com 7 
(sete) níveis de temperatura, 
ecologicamente correto. gás 
não poluente, tipo Coluno, 02 
torneiras frontal, bandeja de 
água removível, atóxico, fácil 
instalação, silencioso. 3.5 litros / 
hora de água gelada, abertura 
automática do garrafão. alças 
laterais. Termostato frontal com 
controle gradual de 
temperatura da água gelada 
entre 5°C e 15°C. Refrigeração 
por compressor, Babo consumo 
de energia. Especificações 
técnicas: Dimensões 
aproximado AXLXP (mm) 
1 005x31 5x31 5, 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. 

BATEDEIRA: doméstica, com dois 
batedores, quatro velocidades 
+ pulsar, mínimo 0] tigela 
altamente resistente com 	 5 

capacidade mínima de 3 litros. 
podendo ser usada como 

1 

ti 
ESMALTEC 
	

1.126,61 
	

5.633,05 

ZÁ 

BRITÂNIA 
	

189,13 
	

945,65 

i 	'k,/ 
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MN 

1, 

comas seguintes configurações 
mínimos: rádio ouldoor/indoor, i ff_6C  
com antena direcional para o 

(',
PA 

banda de 5.8 G14z e antena \•;.. 
integrada de 16 DBI, bipolar e 
hermeticamente blindada. 
Modo de operação: Access 
Point/cliente/WDS com PoE e 
antena. Homologado Pela 
Anotei; garantia mínima 12 
meses. 

ROTEADOR: wireiess - Protocolos 
de Rede 10v4. ARP. TCP, IJDP, 
ICMP. DHCP Client NTP Client 
ONS Client DDNS Client SMTP 
Client PPP0EUPnPLITD - 
Interfoces de Rede 4 portas LAN 
101100 base-TX Fast Ethernet 1 
porta LAN 101100 base-TX Fast 
Ethernet Rede sem ruo 802.11 
blg/n Segurança wireless 
WEP/WPA/WPA2 criptografia 
para rede sem fio / botão WPS. 

12 Velocidade de até 300 Mbps- INTE [aRAS 	238,76 5.969.00 
Rodio frequência de operação 
- 2.4 GHz - Dois firewalls ativo 
para proteção SPI e NAT- 
Função WDS e WDS+AP para 
repetição e ampliação de sinal 
- Suporte tecnologias UPnp, 
DDNS E WPS - Padrões: 802.11 n 
802.119 802.11 b 802.3 802.3u - 
Energia: entrada 100/240V AC, 
50160 Hz - Voltagem: Bivolt. Com  
garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

SWITCH: Gigabit Ethernet 16 
Portas Auto MDI/MDIX BILVOLT. 

13 Com garantia mínima de 12 10 TP4INK 593,34 5.933,40 

(doze) meses. 

TECLADO: para 
microcomputador pc. cor 
preta, padrão ÃB1 ,11-2, conector 
padrão usb, com teclas de 

14 função na posição horizontal. 35 BRCABO 28,62 1.001.70 
com no mínimo 107 teclas, 
comprimento do cabo 1.5m, 
para sistema operacional 
windows. 

VALOR DO LOTE  
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