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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.03.26, 1-PE 
Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE 

Data: 26 de Abril de 2019 
Hora da Abertura:0$:50 Horas E 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Prolnfáncia (Nwa 
Ricardo), de tordo como Termo de Compromisso PAR n 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE e a Pre1eitura Municipal de Horiwnt&CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de 

.Sericia 

PROPOSTA DE PREÇOS 

[tenta] 

• E TOLERANCIAS: Profundidade útil do assento: mínima 470 min/máxima 490 mm; 'Largura útil do assento: mínima 530 -
mmfmáxima 570 mm; • Altura (h) da superfície do assento: minima 420 mm!máxima 450 mm; 'Extensão vertical (h) útil do 
encosto: mínima 440 mm; 'Largura útil do encosto: mínima 530 mm! máxima 570 mm; ' Inclinação da superfície do assento 
(em relação à horizontal): entre 2' e -1'; Angulo do encosto (em relação ao plano do assento): minino 90°! máximo 1 lOOr' 
• Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm/máxima 200 mm; 'Largura do apoio de braços: mlnima 
100 mm:CARACTERISTICAS: • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com 
dimensões minimas de 20x4Omm, e espessura de parede mínima de 1 .5mm. Pintura em tinta cm pó híbrida EpóxiiPoliéster, 
eletrostática, brtante, polimeizada em estufa, espessura mlnima de 40 miaometros na cor cinza. Pés metálicos aparentes-
cromados ou em aço mcx, com secção circular com diâmetro mínimo de 7, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes 
em contato com o piso em plástico injetado(' Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas: -  
• Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato pnsmático. Cada um destes elementos deve ser 
inteiramente revestido em couro sintético, exosto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido' 
(TNT) de gramatura mínima de 7091m2 As superficies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de 
espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio — 
de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mmnimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima - 
D-23. Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade 0-33. com  mínimo de 100 mm de espessura, revestida -' 
de densidade 0-26 com com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNfl. Almofada do encosto 7  
confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida cern couro sintético, dotada 
de uma subeamada de tecido não tecido (TNT). As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem 
apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. 'Couro sintético para os revestimentos, texturizado 
atõxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de SOOgim 2 e espessura mlnima de 0,8mm, d 
odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA: 'Mlnima de um ano a partir da data da entregar 
contra defeitos de fabricação. - 
MARCA: SANTARA MODELO: P41 	 700,00 	 2.100100 

Preço Unitário: Setecentos Reais 
Preço Total: Dois Mil Cem Reais 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO anRÕtdico N' 2019.03.26.1-PE 
Do Julgwiento:MENOR PREÇO POR LOTE 

Data. 26 de Abri de 2019 
Hora da Abertura:08:50 Horas 

--OOOBJETQ Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados pai equipar o Centro de Educaç Infantil Prolnfkicia (Nata 
Jcwdo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação - FNDE es Prefeitura tskinidps de Horizont&CE (Exclusivo MEIEPP), conforme especificações contidas rio Termo de 
Referencia. 

CONDIÇÕES GERAIS 

IVALOR TOTAL DA PROPOSTA : R$:2.100,00 (DOIS MIL CEM REAIS) 	jj 	 TI 
VALIDADE DA PROPOSTA: DedO \sessen:a )  cas :cmccs. co:as a pr ca cata de abertura dos envelopes 

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Editei, após ordem de fornecimento. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital. 

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. 

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de 

pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. 

Ja estao Inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,fretes, seguros 

eslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente 

bre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta; 

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.03.26.1-PE 

comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação;Garantia de 12 (doze) meses 

contra defeito de fabricaçáo:rnercadoria de procedencia nacional, 

HORIZONTE -CE 26 DE ABRIL DE 20191 
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Ondi Abertura 2600 Abri de 2019 

Ao Pr,goelro(a)d. 	 dc HORIZONTE 
Siciolaila / OrIo Seo.tar1. Muncçal de Educaçio 

PREGAO ELETRÕN,CO N • 2*15 03.24 ifl 

Ho.'Srlo 09h00mIn 

PROPOSTA 0€ PREÇOS 

OBJETO Aqijaiçio de mobltáilos e equipamentos owI'onrzaøoe owa equipar o Cento do rduc.çao Inirnibi Proinlancha «'lera Ricerdo) de .,ccrdO COl 

o Termo de Compromisso PAR n 201600239 celebrado mento Fundo Naoon.l de 0esena.o..nlorto da Iducaçiu - ENDE ei Pr.I.4i.ya l&ncçal de 
)4odzcni./CE lExdu.tvo IEJ€PPI conforme .scecJtca~ consaja no Termo de RSsqsfscsa 

LOTE 1 

VR 
Nem 	 Deecflçlo unho 010 Matei V, UNI Vr Total ~ARMO 

VIlOTAS. 

EXTENSO 
EXTE 

•_._ -ls•- - — - - _. -___ is. 	-a_is 	a'--- 
Na tOCa.. 	 .45. — 	it.fl 	o..tlaItsi 	01&fll.cfl - 

CMACVIACTI:as •c.ap..isva..aa.a,,.t. .a.a. 22 a.m.n :a...a.  a. - 
Si.. 	ore.. .1' taflS - (IN.... . tala.. 	 • ......Natal 1.. daap.'S mas v4Ns doas mdc 

quaOO me ~ao 
UN 

2 OU RI 1.021.53 RI 	204912 ednquela nor. eia. 
e sela doze 

al.a,  ......a.... a...in 	5,*.a 	.11na a'ti .... ••1,aa la I 	-øSle é, ,Ulfl.4 
centavos 

,._a_.,,... •a• * a,. - 	 a' ar. ..l. ............. 
.t..... -. - __ - ........... na' 

• a... *- -Is 	 - 	Na ia- -a.- islis- . san .dat. aia 1 	-a 
...,,.Nl3i.a..ltfl - - - OMAa ....................a a. 

L ' 	- .........t•,•l,a.Sbb.5451 

VALOR DO LOTE"""»'" RI 	2045.12 

LOTE 2 

VR 
Nem 	 DnCÓÇIO 	 - 	- 	 UnM 010 	Mana 	Vi UN 	VrTotal 	UNITÁRIO 

EXTENSO ÈR- 
Massa a. - .. 	%iSa ...l......s -. a. Ia.r. •l• 	- iCes 	Ia 

-is a__ai_is a'- - la- •SS'fl •s-.al . 1,.-'-. 	-. 
Lia_-a »: •.a-.'D-,.-. . 	 •Z ala. -. 1......... 

CMA:Tl.Il9CAt :a',. 	 sessa 	.a,aa.d. - .a.4•  V 3'S 
 

la.aais ,a'b.ea 	- ngae.s 
Mia 'nu e 

a..... .a..a .a.. •flS • I 	a..-.-is-..al.n-.-.. 	..at me. 
a.. 	 ...a..aa. t...aa..Nt. 	n...te.a.prø... .0 

SOU RI 	'.219.55 RI 	0096.2* sessenta  

0 	e 01s 
vivias itMca 

ais ......01 	!frlll•li aSIWI - PltSWit _aa,l a,lfla' . 	flfl a' daeo 
deilavos N!IW tlaqie n'NaS ..a'5fl al. ata a-a.'.d. 4 	... . Cr..s. na d.it.u. ri... 

5l d'afarias tratisarsIO. . maia_a. ..e.,-..ai. e. -..asas.. 	,a ai. a... centísséctit 
...nn-. a , 	.4.h.. •r-- ai-ia . .t.M 	- 5.5 - - a1,- 

n'e.. - e- as --------- a-a. a- a a'i ,  a - a e.•.t. itt, 

seis mil e novenl.. oco 

VALOR DO LOTE,,n))") 	 RI 	6.09826 	reais o vinte e 01103 

caltavOs 

LOTE $ 

VR 

lan Descnçao 	 USO OS Moita vir UM Vr Total 	UNITÁRIO 
VI TOTAL 
EXTENSO 

• S-..e* tS 	Ile ea 	5 flte * Nil e•a.a.i e- NO' a. 	-a,..,.. 
.et.a -a-as a eS paN. - a-aI - Set aa-es-e*I aI 	- 

e30 ........as.. tio a, 	(*t.itfl 	IS -.i 	•..N.'i. . .aa5.a 	lN4 -N ateOSIslol doze mi. 
•..N'sI.l. Lia a., a (l.,a..n 	'in' c.a.cIL.e?icn . I.t.t.. ata. a-- -. 
te-a Iat.taS tas a tia. asse - 	• - Ct 	_' 

1 - — a' 	- 	-saN - Ca Nat i.adla••o  Wfl, - 	- iUNI 
1101 ou R$ 

lCO cead e seuinhie 
la- . )•..•l-.... 	i.NtI ae.anat.- 	...........n..ns. D a  . rtoventi. CflCOIOaISi 
este- 	na a' ais Ilisie •Naettlt Se1.'eei a ..L • 	. Os. 1,1W-is 
e. NO' ., ato'. ao ..aa. a liii.. •tla ia n'4a5 O Ir..... lliaai.t, / 

liii 
- 

frIOS tu.e 
sa.a 	4.54,1 ralas. 	4.n. 	asas a. e' a.. -'aLa. a. ai.. la'.'. alitavos caltavo. 

en.s.s 	a-.  

LI 
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• lera rian,. 	nu ..r. .w ii It -.ia •. UNI 
• ,.,..I. ,. use , 4i ,,q. 4..kat,-n l..a.. #aaÇii. lis'a.i -. 

a. , a,. ,ala e-li. aLi... O ,.l,  .,• a ..a,.pu, .'..d. l.. 

..u , naie' rL'.i - nle 	n*eiPi.t -Til.. 

&iie,Ii, 'lir. - 	14 ai ain. a 	a. i deli 4• •1 

VALOR DO LOTL)4)"'>1' 

-e. . 

0104_lia' 

	

RI 480.53 RI 2.938.98 	 tal 
1 

	

RI 2*3535 	tWà e o leite 

00v_lia 1 oito rar.tsvo. 

LOTE li 
- -- VIR 

D..criçIo U.II6 OS Merca Vi UM 	Vir Toitl UNITAmO 
VIR TOTAL 

EXTENSO 

«asa iSa 	ia LOCa. 	iS ii ii:•4e. DNiP4iiit ,CLCIII#:.4 , 

iidiftii ..,a.ttI 	ia.il'etl e ...s. A 	!ali,ETO t lrul d4.tpad' 

CM 	'.,ie - id 	.a....a a fl -. .,.a.a. . 'I• 
a 	e a.S. 	ia - laia. 	...'ii4 t*.at aia nonCenIo. 

e vê,te enovecenlos  

...... UNI 
1 MAP A 	9Z401 • R 	2 94.91 

e vinIlt 
QUIIIOÇC4IS 
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LOTE 20 
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051 Marc. 1 VIUOII 	V, TOMO IUNflARIO V"  TOTAL 
 

VALOR DO L0TEa ,'ii"," 

vil* ml. 
mdceaioe t'ezei'loie 
W,ti fosse nnelUt 1 

RI 	1.120,95 RI 	3342.05 foi-orna e óOa reais . 
cinco oIlenlae 
centavo, cinco 

centavo. 

liS, M. Iiezenlo, e 
RI 3412.98 anenla i dos real, e 

oItenta . cinco cwlavoi 
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'e 	...'.  
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LOTE ai 

Di.cflfle 	 Unld 014 Marca VrUoIt v, Temi 	UNITARIO 
EXTENSO 

VRTOTAI. 
EXTENSO 

Ci"Io i 
digueflhs e VSZIiItI e 'otAAt'c'.a 'ias. osn4Oui 4 	i  .i,.. 'e 	--.. -O—. 'eLa «ata .. til 

1lJNl 2 
TN4TMI 
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qtsts..tos ur'5ento 

RI 1.506.43 RI 	1 50543 
•$•i$t•SM .nrefle 

1 

--a.. ----4 

• - - -' :a 
	 • c-oc.rcà. - 

- 

-----a--.- 

— - ............................ 1 
• -a-a- - - •(•fl 	 - 

1' setenta. 

RI 1 272.52 RI 	1 272.52 dc.. r..o 
c•lqvrta• 

lema. 
reais. 

.co n* qus*OceIOs. 
VALOR DO LOTE"fl)) 

	
RI 5435.24 ns.sss.*w. 

fl 
LOTE 43 

lt.R1 
	

Dncrlçso 
	

UflId 1 0W 1 Marta 1 VrUnhi 
	

Vr Total IusitAO Ir=L  

.w. .vtMÕçs 1 c*..'oa •*an .. a -_ 	-..-.. -p., e..... 

aaetea. n. - ln_a  
SIK.a., ••le. eI a-•* - Htnø. -ae,•l•le •S5a.'S. soe et 5. 

•id ......S'$Se no*.t .0 .1n4. aeW s.t ,..Ii di 'en. 

r.ba. .an.as. a.., ,.a1 •ØIIW ça.' 1s q.W. li.',.. .W.e%G..t ,k posa, til 
aPI. VII».......... .,.fl..flflI dt*ttÍ. lf*fl4! O .dmn. 'la deu .9.aleW o 

:.Ih..  

aula,...- vila.$,-,.e.  

Ia ...a- ..eso. 1s 7.Lu'. 	e,. .1. _l_ 	1 Iaua• .,flIi. 

-a a 'S'.. 	 a -• a. 

VALOR DO LOTE>"»">»») 

lmpo,1a a paneo* Proposta • Q0S5 d--------............ -_______  
conto a quarenta . til. mft, trezentos e oito reais. noventa e quatro centavos 

canto e llioientot
.  

a 
chqueflte e 

RI 	150,05 RI 	318,10 novereaSe d ei odo real  
is dei 

'lco 	1 c,ntAvO$ 

trezentos e dezoito reoie 
R$ 	311.10 	dez ca,lavOI 

1 RI 143.304)4 1 

Declaramos, para todos os fins de direito. que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçao e que nossa Carta Proposta está 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Declaramos que os preços ofertados estio incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, 
encargos sociais e demais ônus atinentes á execuçio do objeto desta licitação, 

Informamos inteira submissão ás cláusulas e condições existentes no Edital e seus anexos corro lambem aos ditames das Leia e 
Decretos que regem este procedimento hçjtatÓrlo 

Vaudade da Propoita: 
60 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega: 
	 YÁ 

15 (quinze) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS 

26 de AVI de 2019 
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COMISSÃO PERMANENTE DE PR[-,(;AO 
Av. Prndccte Castelo Banco, n 5100- Centro - CEP: 62.SSO-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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?ntCJroi b 
Deu de Mtfl 2$ de MII de 2019 

Ao Pr9900Iío(E ao Prerelure de HORIZONTE 
Sec,,twie / Orgáo Secretaria Munlclp& de Educação 

p71.141142;r•1:1L'(-7,1&ZJI 1.1*1 %CR 

Homilid 09h1XInh. 

PROPOSTA 0€ PREÇOS 

OBJETO Aquisição  de mobli&Ioe e equaiamerios padrooliado. parti .qa & o Cenho de Educaçio lnfw,II Prokllans (Nara R.c.rdo), de acordo com 

o Temo de Conipromaso PAR n '  201100239 celebrado ent'e o Fugido N.donS de Oeeenvolvfaiebtø da Educaçio - FND€ e. Prefeitura Munciçal de 

No.lzonl&CE (E.CSJMrO ME/EPP). conforTo. e ,pcctcaçdea  conedel no TeIWIo de R.fe(.aCie 

LOTE 1 

VR 
fteai 	 Dnc,Iç$o 	 UnId OS 	Marc. 	VrUnht 	VrTotal 	UNITÁRIO 	

TENSO  EXTENSO  

a4aai#a - sOCâ 	. 1_- ......$a 	. 	eia. CiNIMÕCI £ t,.teMiCae 

• 0t 	- 	li i'il 	iølifl aai.n 	»' 	a- -- 	 mil e vinho o 	doí. mli e 
íNSI LS'IS .. Na.) - flaea,' Dei'.-, 	.en. ali Iiiel lii acaIeiifl V- - UNI 	 quatro leal, 	quarenta e 

1 Sllflhi 	IerS.4.5*11'ai,tMe '"san ''ai., --tia.-. e. nn.ei. 	2 DM 	Ri 	1 024.56 	R$ 	2049.12 	e cinquenia 	nove reais e 
ostIU dai Isane • c'e#.l ei, laslial. - Çr.i,i. eta leiila 0.01.... Øiflas . e. 

a.i.i.m. i..aeaba . .......Canada na... aae.. .niøian.p. JunIa..'a-. 	 cenlavoa 	centavos 
•.nw. * 	.. - a;, 	aieoi. a 'siga .an 	'a,. * 'IS. a 

p.....a -1ar... e. Me .. 	a 
- - — — a-Na. - 'e-eda• e-de 

VALOR DO LOTD'»»»'"»' 	 1$ 	2.04*12 doismU: quereria enove 

LOTE 2 

VIR 

11.11 J Descrição 	 Unld Qtd 	Marca 	Vr tJnht 	Vr Total 	UNITARIO 

-.eeqe'. toca A.  .. ,.aaJe .a.n. a e..e. C.se..icta 	ctt.bc AS 

.t-J. 	 -. tC -. - 	; ,fld.,. .X..e - 	 wi ,,a. a. •Õiia 

tasiaa. 	si, 	ala .a 	'ia.. 	,a - 	'e .....sWd.... 'Ir l•iii•iiatiC 	 j duzentos 
 sela mil o 

e dezenove 
b..ering.n.w!...i iee. ......HS1124a.,hlflaiali%ae-dflp.isiai. UNI 	 realce 

5DM 	RI 121915 	Ri 	0091.25 	 oloreelae 
n..enta e 	viole e C3flC0 

a1.Qe'ea. e 	,..t ,.0..nn6 m.a,na is... fla.'ea. lan,.. 	'fl05 	• d'CCi da 	 Caco cenu&oI 

i1.•  
..d..r..n. 	esta-is. loira anre- a. ia.. .._al iiil..l  e 'e 

- -is-as. • -a. 

sela mIl e novsnha 	040 

VALOR 00 LOTE>>>>>>>>.. 	 rR$ ~)> 1.0*1.25 	t 	e vinte e cinco 
centavos 

LOTEI 

VR 

Resta 
 

Descrição 	 UnId OS 	Marca 	Vr Urdi 	Vi Total 	UNITÁRIO 	
VR TOTAL
EXTENSO 

EXTENSO  

ír.ai 	•4 ti as tOCA. . Ca-ia. :i.i,p.5 5- 	Ø.t.s6ss 1 toUe;t.c;-a 
Aries 1 i_5i t 	. •asdeia 	_si . Sem 	'C e. 	•ee*.ee e. • O 

e. -e.-  
. ai. ...a ex - 	te,..,. 'a na ram.. 	te'pn ,as ,s., . 	 setecentos 	doze md. 

5iaSm* e5.-a . laia.'. Ilin, CWCÇSeTS.*a . , ...ie - ava.i. iate.  O ditam, e 	quinhentos e 

• a.. lara is 's.. - a.inaas .asa ,m.a - te.. ....m.......ri. a.nra, ...., UNI 	
, 	

cinco rees o selenua e 
•3a.p..6..,. NOøef101 lannania ii'.., ,.a..iS.r.enWa.,r.e.,a. O 	

. 	 1 	
. 	noventa e 	c.ncoreae 

a.'n,ia eid41.OflS a5 ia.- •...4e .ae.we'l, .s%i,ne. ,e -, ara 1  Oiie cai.*.. 
SeOPa. NC. ii•i aaea. - iS_ai 'ai_ia •11 ......e aias na I,ri.m. 	 leia 	 Imite lei. 

ceMavoe 

ana_ai -ii ,a,aa' 	a_eia 	 eaa ia a-..* 

'a.. a 5_a ei 	...as. saaa e_e.. ia. e.... 5*. C.. 	a' •li.. - 
-"is 	

. 



n 

-, 

a'  
-J 

( a 
vos. lo I,t,ha a.. Iiap.n'..paran'v0l llo0.1111 al...r.4: 	 nubla las a 
snnlb,l. los. 5.SLOCA. . Sn..l.am aa.Il6. las. 4h •,!aa. lo. CflasflOCs  

0.101111011400k 0.aaa• - cala.. - ,.bas .':l. 1 r.'daaas lo lala.,.. - saio! ( 	a 
MREalsa.tlaln...tfl(,.11loula O.na.lI.'Cma.ana.....4lb...a \ 
a',-- 	la*.la'.ca-.aafl •..aaCo4na.,... 	• ) 

CA4T514I'CA4 	rca_u*V ._.a.a..a,.t3 	•a-5-a4- - l_• __,,  ØQt$ ni. 
a-la- •e-.ac. * lale ..-. 	IS. a 	, 'Oca lLaa se. 	..'a - flOVfle$uQO 

O oitenta e 
Iflila e 0.to - - 	-'-a. 	 UNI flOv. 

rnssO  
asa a.,a*-, 	aabaaa 0.1.-ama a'. u.ea 	e.sas.aars..rnaaa,a.,..1..a e MAP RI 	499,93 RI 	2.930.99 'tais. 

lflo 'O.tal, O a.at ao. 5., Slt*F0 1 001. lai' llsiofl O olenle, 
noventa e 

saIa . II' .,Wêea se,  - lIa, ..'t.S. 	lSu.Mo'a tosltalaa. . L.l01,a'a •1l li 1,61 
se, 111 -. -, .4,1 	UV 01.4 ao '110110. 	 aleaio dl Pfl,a 5 _.401fl 

centavos 
0110 

p19t51 da •nc 	a,,  s'c0.a .aSaaa. 	M.a 'l9a'a 	- csntavoa 
0I'lol,II'. l'11baa . 15.an,a a Ocos 0.1ø-" P0011 a. 	 . Oaaêas 

4h 0uI lI.S5,.. - 0 	.,_a.a.n,.-se 	a. 	- l0......a" 4• 

dois ml, novecentos e 

VALOR DO LOTE"'>""" 
	

RI 2.636,9$ 	'nt' o olio '01*0 

novenla '040 centavos 

LOTEI? 	 -- 

VIR 
DnctlçSo UnS Qtd Mama Vr Unli VrTot4i UNITÁRIO 

VIR TOTAL 

ExTErn)  

5.sl4 dl "aisOo «a 010.1 ,a,,ja, II 140. - 1001 0-SI 0.ae.amLO.,,..,nc. 
.COM. - Iaa. * .0.044. 3v.at'101S 1 TLEIMCI,l 	1. 

•ab04.b' 'a.søa.-, a.- l0lls.S 'Mtn ?11!lll 

A'aác'tssrçAs . l__ - - - •__s 4.»- 	'00.40 •SOc• 
sn.ó, -.-,,• -Oca 01.0.0, 0 	'.10.'. .a.... ,ai. e...a. .a.a., a. flOvSCentOs 
...... - 	• - _ ... _.._a, 	.._..__ s.,,a,,,•, . •,a.. novecentos 

UNI 
1 R 	9'4 	l A ° 	924.91 •- 

voto e 

quaIIoIeslo ,bca.W.'afl, 0014 4lnwrlhl•Lal l.ad, ,co'abn.vas's',a. aa 
. 

coo-venta 
a.. . c.i.a... 10100a 	da 	5.1-a... s'145 aos.., ou. 4,1.1 • noventa 

01 	•l5!l as allfl4, 	la•a511 *,.5 lfla.l.a 111.4*50 	...,.. -I um 
um cenItdos 

.1.1 Wl b.lI• aWOcaai 	. Sissoa flSlahbl .5 ,pa 	:0 	Ilaaan 1w... 	1 centaVos 
?r.aatta 4.I.b..., aios, 1144, .aiaslv lana'.. fl.da. lavai,,. .w.a.s s1 

1.0050. Sll1l aa 	i0,ll saia0.0 . •aasaauS -. -- ansa..,, pai. -I 

11, . a, 	,,a 	0• fl,si4 ai i.44 Calsh's 	0,a 	as. rol. - a 
iS a - se'. 4001.4 II 	..a.;0. .1*11, a. lIa'.. a.Olva• a,.d, 0. 

nov.cenlo, e vS,Ie e 

VALOR 00 LOTE">"" R$ 	924t1 QUSVO 'teu . noventa o 
um centavos 

LOTE 20 

lt.m 1 	 Descrição 

Falta. .04.54.4 nl.1. a..a ,a. la... nb*aa alat a.aa.a 010.110 OCLL 
51.4a.Ø: c.wIlssóIs 1 'OolPk.t10e a 0a.a.sa4. .11 - assola l,a..s. 
a"4,.4r• II.... . to,p,n ,aa a ,a 114s.o lss .a.l.a.a. s?o.a.. a lan - ,:a 

,..._.. a ... -a' -l4Oc 5 a_•_:_ _ t a ?5 a iaaaas a .1:- 11,  1,1145. 

-a..... 'W..,.WL,a. 	 •Lnna-aa.a.- .a.. 5..,,. 'Os..,  
I.,.a,. aals.se. 	0. }5tafl 40 5$ abre. - 

da.sa 55.1.5*510 ?a0l5a. 1 .0.., LI 0555 ,a1.a "'1"'- 
4lsfl lfl 191 	lê lllaala s.e.aaa.S', sefl•iolli b'ha,l. •a5r.,.4. o, ..aao UNI 

D 
ai. aia ala .ac45l dida' 	45.,.t. ,,s'a.e. 2. 	polui. i1.1114*, moios,.. 

-Y (4,1.1. sol,, - •' 155a sa 'loa. la 0.410.0451 - anh,1 sóa aaosS 
- ll'aO, asa. .alaal1. 510.4005 0..cr. a.aiaa .....s a, ,.ao 0. ka.asa 
•'aa.sa 0.-da a' -a-' .a-.aa. -a. lSI4l*1. -ssat. - a,.. laca a.Sfl 

-la... a . O a.as a .aa ,.. iS • a.a.. a .ha '4w aa-p0.e.a 

'.a.ad.,,a se.,,.......sOal• a a-o aMaInada aI.,Sanaa nó. "a', OaL'aIll$ 
a'I.:a1.'ad. ll. aaa"•'l da a.eaa. 5034 Wll OOa5S á 4 al a lIIlllaS 

a.auda co, na. ,aali..a a01t a .a,s aaa..la - 51141 a" 015 	. 

Islal 4.: 0.0..,. lavaaIs taIda- . Cais .. 	•01' lO '01iSa00 W*5Cfl41  

OWI Marca 1 	V,IJntt 1 	VrTot.I 

mii 040110 e b-.zeoIoat 

vinte ,oas o a.ssenae 

RI 1120,95 1 RI 	3 362.85 noventa e doa9 malae 

tés ml. Irnonlo.. 

VALOR 00 LOTÉ»»»» 	 RI 3.362.e5 sessonla e dou 'tllSO 
o.te.,ta e ck'co centavOs 



1' 
-a 	• 

- 
. r 	-._Zn14- - mil 

- 'nu - i.-. e..i.a - 'as-a. ia.. 	• O-' 
'...,, ; .wøso. uiflhentO& e 

t,Sdt%ti L 'OUaJ,clsh . ssn i3 	- 	 ltpa. OCO .1. - 11 
til TNITAIII 

la. em 
au'. .... eis 5.51 	- 155.0 	AaIe'.5 r- dr. 

• P5 	77660 - 

:1w.. .55... 	'- 	 -• 	"' 
A / 

- 

. liS. real, e 
vms 0&Mfll& 	iii lIa - 1h 	lsisiI1 a 	5:i are. icei., 001* 00.10 .... oelavos - 	- 	

-  cenlavol 

ml linonlo. CmCO mil. 0..d'i ur. 0.90100 -  ln.o.di llrtell'llse1-lI 	.. oicaa i ,c 	di'ie• 
yoIoM,c,a, 	4L4. I2O,...•' 'o o •e...nl. 	quattoc.nto. 

lapa 2 	,n.n..0..... 	0.00aa. ir... C)AACTC10ViCM 	•lOOiuflo 
• UNI TMTANI o do.. o.,. 	e uWWIae 

Sn....10d,.a.l ,..ib.,.,o.I.k.a .C,aoe..o,.dn..q01 0.....c..r.il.di 4 RI 	1.36235 RI 	5"94C 
etrnla 	nonr.aise ....».:.ic..pw. ,, D A 

lula. ao. 175r.e. ei. 	 .01.1', 	I5eià 	ar. cinco 	qu.r.flta 
U..i.n.ai .,......did.b ieini •. sei.. ihb'5O0ei Centavo, 	cenlavos 

(110 .Çlitl ri euiel• - w- 	a - o"-. 	la-..  a.a'r.r'oi 	
,, _ 

'ir.". .:a& 	is...... cv.laÕst 'o.I.A,CSM . & 	•00. .. -: -.. o coq.ant. 
dulenlOil 

•in-'- )XO'.- ,O- li_iÇe lis C.a.'1ae'cas Sassi lrfl4 . 11011 TAHTNI • , 
•, s-.-•..o.- I,I. 	 - tO 0 	a *ø.c 

4 e.l.r 	ar.. 	'a na isi 	. 	sai.... G,AaTa 	l0lic•ii 

4 RI 	557.65 	RI 	2230.60 
A 

VWareaee 
e ...,.ns 

551t•*e - - 	- 
o a0o 
centavo. 	

cenlavoe 

- 
nove ml. qulnhenlo,. 

VALOR DO LOTIfl0.»»»» RI 	9.540»4 quarenta ieaa. 040 
centavos 

LOTE 34 

VR 
Itt,. 	 Deecrlçio UnId 0W Marca Vi UnIt 	Vr Total UNITÁO  

VR TOTAL 

EXTENSO 

lI lI. Id II 	a-a:..nu 	ue.i.na •11iei M 	IV. . :.t e 	Iat .eii 

'5•-----O-o flO__ ,aaa -e. 	 A... •O.. SC - «ti. t,,c. mi. 
hC'Pilflaaidaoa 1- 	C5At't*OtCà4 Oelaa 

PHLCO o.oc.qceo 0Iw..r.M4 e 
a . 	 - 	. 	.a 	0.. .9.l 	 •&s . il,.. 

a.  UMA, e 090 tWa e aio 
...o... .:..r.r...a,...,.a...ine.p.e_.ar.aIs..,.siD 

1 PA~ RI 	.338.80 	RI 	5.83&60 ?O.10 1~o 
ao. Ir.-.. 	 . (idosa.. ' ,Odl flIY 	uu. OIu.r5i . ÇrSI totoeni, ini,flha 
;1. ,'.s. 	11 '5170 - l.Øifle. - ,aisi. alas'!.. contnvoo coinlavol 

10. a'II(0•4Sb4: 1 e.1 1di 1 -, 05*114 t$ 	-- - -dl 1014 tiltIlSIl di 
- ulIlsu Ia'I 1 iIll0I 1l 	55 01-l.1* I• 	ai 	diSco 

As.,.l., 	w01451r.l: .... a..oi.d. .,I,o.d..fl000 1TJO 	CS,q.eil. 51,.ge 
5 . C.ao "e sorrIo .90.. L0GA 	4e. dl. pulada,. .u.wi.flçio 

oitoE'toCS La. 	t Qualro ml 	quabo mil, 
0-Il.rddir.n4.un. 210'r... çnd.o.da.. .asrasia.nw,i.ain. '0..... Que oconco quauoc.nio. 

.ag... 'III.,. e.:,-.. • p.,.ndi.. .InI's 400 iii, c,iAC'*AdTicn - Ga1: 
se ~. e ..Nnlae 4, 0*.0tiO .1 . T.raØu 4, »p_ n.n. 	0111-es e.' 	. q 	' 	UNI 	

RAT'T 
2 ii'i-'i - Onanatqi • :.rs,i. Ml.,. 1 	 .iio* a.o.i.a. o. - 	.i.a~i. 	 1 O RI 4.472.82 RI 	4.472,52 e 00.9 ~9 00.1 a-o 

ONEZ2 eçr.qufl 	"queiMa. 
a IIIe*'Iill• 	ib.sii ,.i0..e. Ia. eatlqO a- lia-a a . , lei.,' 	WTÂ • e do. 	do, 
0ii4Jr1iawdi a. 145I10.1 di aSeMn •Sfl di ie.l1IS.5 C 
. - q.s...ne; O C4G4o 1 	0ce e.• 	pee.e .4 ia e.. el'...:. Ii 
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Declaiamos, para todos os fins de direito. Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Cana Proposta está 

em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (editei). 

Declaramos que os preços ofertados estio incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos 
encargos sociais e demais ônus atinentes á execuçio do objeto desta Iic.taçác 

tnforman,os inteira subn,issão ás cláusulas e condições existentes no Edital e seus anexos corno lambem aos ditames das Leis e 

Dec'elos que regem este procedimento Iscdatóoo 

Validade da Proposta. 

60 (intenta) dias 

Prazo de Entrega: 

IS (quinze) dias, a contar da expediçia do ORDEM DE COMPRAS. 

26 de Abril de 2019 
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Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 2019.03.26.1-PE 

À Comissão Permanente de licitação 

24 

a 

ESPECIFICAÇÃO 

Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a 

partir de três anos. LOCAL: • Playground DIMENSÕES E 

TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 

2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% 

(dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO. 

Peças niulticoloridas. • Não tóxico. • Estrutura 

principal em aço carbono com travessão superior em aço 

de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe 

e dè sustentação; o espaço de circulação entre os 

assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de 

segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). 

Pé central em aço de 2"x 2,65mm. • Corrente de 

sustentação em aço galvanizado de espessura Smrn ou 

sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, 

'com no mínimo, 8mm de diâmetro. • Para o caso de 

correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o 

sistema de movimentação/articulação em parafusos de 

aço com diâmetro de W, com movimentação sobre 

rolamentos de esfera blindados acondicionados em 

bucha metálica que permita substituição. • Para o caso 

de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação 

deverá ser executada através de ganchos ou sistema 

similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. 

Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço 

galvanizado, medindo %"x3". • Cadeira de balanço em 

aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com 

encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em 

polietileno rotomoldado (composto com aditivo 

antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios 

solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 

chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com 

barra de segurança móvel e assento com encosto. 

Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para 

• permitir a fixação do equipamento através de parafusos 

sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática 

em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 

micrômetros. • Os produtos deverão ser 

montados/soldados através de processo MIG/TIG, 

proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e 

saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos 
prod u tos  deverão ter seu topo fechado com tampa 
metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras 
plásticas para este acabamento. • A superfície metálica 

do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão 

através do processo de fosfatização. • Os parafusos de 
fixado â base do tiDo oarabolt deverão acomoanhar os 

MARCA 	
R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

MODELO 

6. Paraná 
R$ 5.000,00 R$ 5.000.0C 

4 Lugares 



a 

- 

- Produtos. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da 

data 	de 	entrega, 	contra 	defeitos 	de 	fabricação 	e 

- pigmentação/coloração de peças.  

Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. 

LOCAL: • Playground e pátio coberto DIMENSÕES E 

TOLERÂNCIAS: 	• Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 

1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: xlO% 

(dez por cento). CARACTERISTICAS: • Seio do INMETRO. 

• 	Peças 	multicoloridas. 	• 	Não 	tóxico. 	• 	Casinha 

multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) 

dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta 

vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, 

fogão, chaminé, baldo de cozinha e campainha 

Balcão externo na janela (apoio para os braços). 	• O 

produto 	deverá 	ser 	fabricado 	em 	polietileno 	pelo 

25 UN 01 processo 	de 	rotonioldagem, 	composto 	com 	aditivo 
Freso 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 
Casinha FNDE 

antiestático e aditivo anti-IJV que protejam contra raios 

solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 

chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os 

produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu 

acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem 

ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à 

segurança 	do 	usuário. 	• 	Os 	materiais 	utilizados 	no 

processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar 

a reciclagem após o término da vida útil, GARANTIA: 

Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra 

defeitos 	de 	fabricação 	e 	pigmentação/coloração 	de 

peças.  

Escorregador para crianças a partir de três anos. LOCAL: 

• Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 

590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 

2050 	mm; 	• 	Tolerância: 	tlO% 	(dez 	por 	cento). 

cARACTERISTIcAS: 	• 	Selo 	do 	INMETRO 	• 	Peças 

multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com 

ondulações com uma escada de degraus, que deve 

obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. 

Fixação 	da 	rampa 	à 	escada 	através 	de 	barras 	de 

polietileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à 

própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas 

27 UN 01 para dar segurança. 	• Produto deverá ser fabricado em 
Freso 

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 
polietlleno pelo processo de rotomoldagem, composto 

com aditivos anti-estático e aditivo antl-UV que protejam 

contra raios solares e desbotamento provocado pelo 

tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência 

do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as 

laterais arredondadas no topo da escada. 	• Os materiais 

utilizados 	no 	processo 	de 	fabricação 	dos 	produtos 

deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida 

útil. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de 

entrega, 	contra 	defeitos 	de 	fabricação 	e 

pigmentação/coloração de peças.  - - - 
Gira-gira(carrossel) três lugares para crianças a partir 
de 	três 	anos, 	LOCAL: 	• 	Playground 	DIMENSÕES 	E 

TOLERÂNCIAS: • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: Freso 
28 UN 01 

495 	mm; 	• 	Tolerância: 	±10% 	(dez 	por 	cento). 
3 R$ 3.000,00 

37374 

CARACTERÍSTICAS: 	• 	Selo 	do 	INMETRO. 	• 	Peças 

- ,,jmulticoioridas. • Não tóxico. • Peça composta por três  



- 
- demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura 	integral 	do 	equipamento. 	O 

fabricante/contratado 	é 	obrigado 	a 	dar 	assistência 

técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo as peças com 

defeito. _____ __________ 
TOTAL LOTE 47 R$ 20.000,00 

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS 

PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS 

PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS 

GARANTIA CONFORME O EDITAL 

DEMAIS CONDIÇÕES Conforme edital, o qual aceitamos totalmente. 

OS PRODUTOS POR NOS COTADOS Atende a todas as especificações constantes no edital. 

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, 
fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos. 

» Declaramos total concordância com o edital e seus anexos. 

» Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e 
atendimento. 

» Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em 
Edital. 

25 de abril de 2019. 

La 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICiTAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLViMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.' 2019.03.26.IPE 
Do Julgrento:MENOR PREÇO POR LOTE 

Data 26 de Abril de 2019 
Hora da Abertura:08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobilikios e equipamentos padronizados paira equipar o Centro de Educação Infantil Proinf%icia (Nata 
cardo), de acordo corno Termo de Compromisso PAR n 201800239 ce'ebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação . ENDE e a Prefeitura Municipal de HodntWCE (Exclusivo ME/PP), conforme especificações contidas no Termo de 
Refecenca. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 25 

Cl 	LNID 	01 	asinha de boneca para csianças a partir de Pêsanos. -WCAL: ' Play;rcd e pátio coberto QIMENSOES E TOLERÂNCIAS 
• Largura: 1310 mm; • Altura minirna: 1287 mm:' Comprimento: 1610 mm:' Toecãnóa: t 10% (dez porcento). 
CARACTERISTLCAS: • Selo do NMETRO. Peças multicolotidas. • Não tóxico. 'Casinha multicobida deverá acompanhar. 
no minimo. 5 (cinco) dos itens a seguir janelas decorrer, janela colonial, poda vai e vem, tábua de passar com ferro, 
telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). 
• O produto deverá ser fabricado em po1iebleno pelo processo de roromoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo 
anti-UV que protejam contra raios solares edesbotamiento provocado pelo tempo (s01 &ou chuva), garantindo a coce 
resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. 'Os parafusos utilizados 
no produto dôvem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuáno. 'Os materiais utilizados 
no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida CM. GARANTIA:- 

Mlnima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. 
M&RCA:MLIN(3Q / MODELO: MALUKETE 	 2.800.00 	 1100100 

Preço Unitário: Dois Mil Oitocentos Reais 
Preço Total: 	Dois Mil Oitocentos Reais 

M
, 
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HORIZONTE -CE 26 DE ABRIL DE 2019 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICrTAÇJIO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.0316.1-PE 
Do Julgsnento:MENOR PREÇO POR LOTE 

Data: 26 de Abril de 2019 
Hora da Abertura 08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobillklos e equipamentos padronizados pra equipar o Centro de Educação Infantil Prolnf&icia (Nera 
Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educaçio FNDE e a Prefeitura Municipal de Hc,lzantWCE (Exclusivo MEè'EPP), conforme especificações contidas no Termo de 
Referencie. a 

CONDIÇÕES GERAIS 

IVALOR TOTAL DA PROPOSTA R$:2.800,000 (DOIS MIL OITOCENTOS REAIS1 	 1 
VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos enveopes 

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital após ordem de fornecimento 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital. 

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. 

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de 

pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. 

Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,fmtes, seguros 

deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente 

sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta; 

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.03.26.1-PE 

mpromelemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricaçáo;Garantia de 12 (doze) meses 

contra defeito de fabricação;mercadoria de procedencia nacional. 

e- 
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HORIZONTE -CE 26 DE ABRIL DE 20191 
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Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 2019.03.26.1-PE 

À Comissão Permanente de Licitação 

24 

ESPECIFICAÇi&O 

Balanço Quatro lugares (lado a lado) para crianças a 

partir de três anos. LOCAL: • Ptayground DIMENSÕES E 

TOLERANCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima, 

2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: 110% 

(dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRC) 

Peças multicoloridas, • Não tóxico. • Estrutura 

principal em aço carbono com travessão superior em aço 

de 2,5x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe 

e dê sustentação; o espaço de circulação entre os 

assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de 

segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). 

Pé central em aço de 2"x 2,65mm. • Corrente de 

sustentação em aço galvanizado de espessura Smm ou 

sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, 

com no mínimo, Smm de diâmetro. • Para o caso de 

correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o 

'sistema de movimentação/articulação em parafusos de 

aço com diâmetro de W, com movimentação sobre 

rolamentos de esfera blindados acondicionados em 

bucha metálica que permita substituição. • Para o casc 

de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação 

deverá ser executada através de ganchos ou sistema 

UN 01 similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. 

o Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em açc 

galvanizado, medindo %x3. • Cadeira de balanço em 

aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com 

encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em 

polietiteno rotomoldado (composto com aditivc 

antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios 

solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 

chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com 

barra de segurança móvel e assento com encosto. 

Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para 

permitir a fixação do equipamento através de parafusos 

sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática 

em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 7C 

micrómetros. • Os produtos deverão ser 

montados/soldados através de processo MIGITIG, 
proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas € 

saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos 

produtos deverão ter seu topo fechado com tampa 

metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras 

plásticas para este acabamento. • A superfície metálica 

do balanço deverá receber tratamento anti-corrosâc 

através do processo de fosfatização. • Os parafusos d€ 

fixacão a base do tipo parabolt deverão acompanhar os 

MARCA 

MODELO 
R$ UNITÁRIO 1 R$ TOTAL 

B. Paraná 

4 Lugares 
R$ 5.000,00 
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- 
- produtos. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da 

data 	de 	entrega, 	contra 	defeitos 	de 	fabricação 	e 
pigmentação/coloração de peças. - ________________  - - 
Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. / 

LOCAL: • Piayground e pátio coberto DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS: 	• Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 

1287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% 
(dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Seio do iNMETRO 

Peças 	muiticoioridas. 	• 	N%o 	tóxico. 	• 	Casinha 
multicoiorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) 
dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta 
vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, 
fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. 
Balcão externo na janela (apoio para os braços). 	• O 
produto 	deverá 	ser 	fabricado 	em 	poiietiieno 	peio 

Freso 
25 UN ot processo de rotomoidagem, 	composto com 	aditivo R$ 5000,00 R$ 500000 

Casinha FNDE 
antiestãtico e aditivo anti-UV que protejam contra raios 
solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 
chuva), garantindo a cor e resistência do produto. 	Os 
produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu 
acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem 
ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à 
segurança do usuário. 	• Os materiais utilizados no 
processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar 
a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 
Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra 
defeitos de 	fabricação 	e 	pigmentaçâo/coioração 	de 

peças. "  
~regador para crianças a partir de três anos. LOCAL: 
• Playground DIMENSÕES E TOLERÃNCiA5: • Largura: 
590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 
2050 	mm; 	• 	Tolerância: 	±10% 	(dez 	por 	cento). 
CARACTERÍSTICAS: 	• 	Seio 	do 	iNMETRO 	• 	Peças 
muiticoioridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com 
ondulações com uma escada de degraus, que deve 
obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. 
Fixação da 	rampa à 	escada através de 	barras de 
polietiieno laterais ou central. • Corrimão incorporado à 
própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas 

27 UN 01 para dar segurança. 	• Produto deverá ser fabricado em 
Freso 

R$ 2.000.00 R$ 2.000,00 
poiletileno pelo processo de rotomoldagem, composto 
com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam 
contra raios solares e desbotamento provocado pelo 
tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência 
do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as 
laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais 
utilizados 	no 	processo 	de 	fabricação dos 	produtos 
deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida 
útil. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de 
entrega, 	contra 	defeitos 	de 	fabricação 	e 

- pigmentaçãofcoioraçlo de peças.  - - 
Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir 
de três anos. LOCAL: 	• Playground DIMENSÕES E 

28 UN 
01 TOLERÂNCIAS: • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: Freso 

R$ 3 000 00 R$ 3 000 00 
495 	mm; 	• 	Toieráncia: 	±10% 	(dez 	por 	cento). 37314 
CARACTERÍSTICAS: 	• 	Seio do INMETRO. 	• 	Peças 

- - multicoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três  

/ 
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- 
- demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 
Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 

cobertura 	integral 	do 	equipamento. 	O 
fabricante/contratado 	é 	obrigado 	a 	dar 	assistência 
técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, 

durante o período da garantia, substituindo as peças com 
defeito.  

TOTAL LOTE 47 R$ 20.000,00 

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS 

PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS 

PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS 

GARANTIA CONFORME O EDITAL 

DEMAIS CONDIÇÕES Conforme edital, o qual aceitamos totalmente. 

OS PRODUTOS POR NOS COTADOS Atende a todas as especificações constantes no edital. 

- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, 
fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos. 

» Declaramos total concordãncia com o edital e seus anexos. 

» Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e 
atendimento. 

» Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em 
Edital. 

r] 

25 de abril de 2019. 

'1 

ri' 



PREFEItURA 
MuNInPAL DE 
I-kwIzovt'E 

PREGÃO ELETRÔNICO 

2019.03.26.1 -PE 

LOTE 26 

DESERTO 

à' 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av, Presidente Castelo Branco, C 5100- Cento - CEP: 62.S8O-OO 
Ilonzonte- GE 
Fone: (85) 3336.1434 



ci PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 

201 9.03.26.1 -PE 

LOTE 27 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, C 5100-Centro- CEP: 62.U0-O0 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE H(RIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO RACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.03.261-PE 
Do Jul9wuento;MENOR PREÇO POR LOTE 

Data: 26 de Abril de 2019 
Hora da Abertura:08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliklos e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação infantil ProInf&icia (Nara 
Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FINDE e a Prefeitura Municipal de HorInt&CE (Exclusivo I€/EI'P), conforme especificações contidas no Termo de 

_merenda. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 27 

UNID 	01 Escoiregador para crianças a partir de três anos. LOCAL: - Playçround DIMENSOES E TOLERANCIAS: • Largura: 590 cm; 
Altura minima: 1152 mm;' Comprimento: 2050 mm;- ToIerána: sIO% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: 'Selo 

do INMETRO' Peças multicoloridas • Não tóxico. Rampa continua ou com ondulações com uma escada de degraus, que 
deve obedecer á inclinação estabelecida em norma vigente. . Fixação da rampa Á escada através de barras de poebIeno 
laterais ou central. 'Conimão incorporado á própria escada. - Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. 
• Produto deverá ser fabricado em polielileno pelo processo de rotomoldagem. Composto com aditivos and.estático e aditivo 
anti.UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e!ou china). garantindo a cor e a 
resistência do produto. - O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais 
utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabocação e pigmentaçàotoloração de peças. 

MARCA; XAIJNGOI MODELO: DESMONTAVEL 	 1500,00 	 1.500,00 
Preço Unitàlo: Um Mil Quinhentos Reais 
Preço Total: Um Mil Quinhentos Reais 

KÀE 
HORIZONTE -CE 20 DE ABRIL 



ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PREG.O aETRÕtilco N. 2019.03.26.1-PE 
Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE 

Data: 26 de Abril de 2019 
Hora da Abertura:08 50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliSios e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Prolnf&icla (Narra 
Rica-do), de acordo como Termo de Compromisso PAR n 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - ENDE e a Prefeitura Municipal de Horint&CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de 

.Referencia. 

CONDIÇÕES GERAIS 

IVALOR TOTAL DA PROPOSTA : R$:1.500,00 (UM MIL QUINHENTOS REAIS) 

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes 

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital, após ordem de fornecimento. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital. 

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. 

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de 

pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. 

Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,fretes, seguros 

deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente 

sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta: 

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.03.26.1 -PE 

mprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação;Garantia de 12 (doze) meses 

contra defeito de fabricaçSo:mercadouia de procedencia nacional. 

e 
HORIZONTE-CE 25 DE ABRIL DE 20191 



LOTE UN QT 	 ESPECIFICAÇÃO 

-- BaIanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a 

partir de três anos. LOCAL: • Playground DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima 

2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% 

(dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO, 

Peças multicoloridas. 	• 	Não 	tóxico. 	• 	Estrutura 
principal em aço carbono com travessão superior em aço 
de 2,5x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe 

e dê sustentação; o espaço de circulação entre os 
assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de 
segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). 

Pé central em aço de 2x 2,65mm. 	• Corrente de 
sustentação em aço galvanizado de espessura Smm ou 

sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, 

com no mínimo, Smm de diâmetro. 	• Para o caso de 

correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o 
sistema de movimentação/articulação em parafusos de 
aço com diâmetro de W, com movimentação sobre 
rolamentos de esfera blindados acondicionados cri, 

bucha metálica que permita substituição. 	• Para o caso 

1  de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação 
deverá ser executada através de ganchos ou sistema 
similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. E 

24 UN 01 
Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço 

galvanizado, medindo %"x3". 	• Cadeira de balanço em 
aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com 
encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em 

polietileno 	rotomoidado 	(composto 	com 	aditivo 
antiestMico e aditivo anti-UV que protejam contra raios 

Isolares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 
chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com 
barra de segurança móvel e assento com encosto. 
Range com quatro furos em cada pé de sustentação para 
permitir a fixação do equipamento através de parafusos 
sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática 

em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 

micrômetros. 	• 	Os 	produtos 	deverão 	ser 

montados/soldados 	através 	de 	processo 	MIGIT1G, 
proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e 

saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos 
produtos deverão ter seu topo fechado com tampa 
metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras 
plásticas para este acabamento. 	• A superfície metálica 
do balanço deverá receber tratamento anti'corrosâo 
através do processo de fosfatizaçio. • Os parafusos de 
fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os - 

vIA RCA 
IDO E LO 

R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

L.g?rr' 
	R$ 5.000,00 
	

5000.001 

PROPOSTA DE PRECOS 

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÃO ELETRÔNICO N9 2019.03.26.1-PE 

À Comissão Permanente de Licitação 
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produtos. GARANTIA: • Mínima de um aro a partir da 

data 	de 	entrega, 	contra 	defeitos 	de 	fabricação 	e 

- pigmentação/coloração de peças.  
-- 

Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. 

LOCAL: • Piayground e pátio coberto DIMENSÕES E 

TOLERÂNCIAS: 	• Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 

11287 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% 

(dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO. 

• 	Peças 	multicoioridas. 	• 	Não 	tóxico. 	• 	Casinha 
rnulticolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) 

dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta 
vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, 

fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. 	• 
Balcão externo na janela (apoio para os braços). 	• O 

produto 	deverá 	ser 	fabricado 	em 	polietileno 	pelo 
Freso 

25 UN 01 processo de 	rotomoldagem, 	composto 	com 	aditivo 
Casinha FNDE 

R$ 5.000.00 RS 5.000,00 
antiestático e aditivo anti-IJV que protejam contra raios 
Isolares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 
chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os 
produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu 

acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem 
ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à 

segurança 	do 	usuário. 	• 	Os 	materiais 	utilizados 	no 
processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar 

a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 
Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra 

defeitos 	de 	fabricação 	e 	pigmentação/coloração 	de 
- peças.  - 

Escorregador para crianças a partir de três anos. LOCAL: 
.. Piayground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 

1590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 
2050 	mm; 	• 	Tolerância: 	±10% 	(dez 	por 	cento). 

CARACTERÍSTICAS: 	• 	Selo 	do 	INMETRO 	• 	Peças 

multicoloridas • Não tóxico • Rampa contínua ou com 

ondulações com uma escada de degraus, que deve 
obedecer à Inclinação estabelecida em norma vigente. 

AFixação da rampa à 	escada 	através de 	barras 	de 
pohetileno laterais ou central. • Corrimão incorporado à 
própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas 

Fres  
27 UM 01 para dar segurança. 	• Produto deverá ser fabricado em O04  R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto 
com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam 
contra raios solares e desbotamento provocado pelo 

1 tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência 

do produto. 	• O acabamento do corrimão deverá ter as 

1 laterais arredondadas no topo da escada. 	• Os materiais 
utilizados 	no 	processo 	de 	fabricação 	dos 	produtos 

4/ 
deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida 

útil. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de 
entrega, 	contra 	defeitos 	de 	fabricação 	e 

- pigmentação/coloração de peças.  - 
Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir 
de 	três 	anos. 	LOCAL: 	• 	Playground 	DIMENSÕES 	E 

28 UN 
011 TOLERÂNCIAS: • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: Freso 

RS 3 300000 
495 	mm; 	• 	Tolerância: 	±10% 	(dez 	por 	cento). 37374 

1 CARACTERÍSTICAS: 	• 	Selo 	do 	INMETRO. 	• 	Peças 
muIticoIoridas. • Não tóxico. • Peça composta por três  

7 



- 

- demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura 	integral 	do 	equipamento. 	O 
fabricante/contratado 	é 	obrigado 	a 	dar 	assistência 
técn ica  gratuita na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo as peças com 
defeito.  

TOTAL LOTE 47 R$ 20.000,00 

VALIDADE DA PROPOSTA 1 60 DIAS 

PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS 

PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS 

GARANTIA CONFORME O EDITAL 

DEMAIS CONDIÇÔES Conforme edital, o qual aceitamos totalmente. 

OS PRODUTOS POR NOS COTADOS Atende a todas as especificações constantes no edital. 

» Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, 
fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos. 

' Declaramos total concordância com o edital e seus anexos. 

» Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e 
atendimento. 

> Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em 
Edital. 

25 de abril de 2019. 
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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORI/ÁNTK 

PREGÃO ELETRÔNICO 

2019.03.26.1 -PE 

LOTE 28 

a 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, C 5100- Centro - CEP: 62.88040 
Horizonte- CE 
Fone: (85)3336.1434 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREG.kO ELETRÔNICO N? 2019.03.26.1-PE 
Do Julgunento:MENOR PREÇO POR LOTE 

Data 26deAbnIde2019 
Hora da Abertura:08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliios e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil ProinIicia (Nata 
RIcardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n  201800239 cSobr&Jo entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE e  Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo MEIEPP), conforme especificações contidas no Teimo de 
Referencia 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 28 

Cl 	UNIL) 	01 	Gira-gira carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground DIMENSOES E TOLERÂNCIAS: 
Diâmetro: 1000 mm; 'Altura mínima 495 mm;' Tolerância : ± 10% (dez por cento). CARACTERISTICAS: Selo do 

INMETRO. 'Peças multicoloridas. 'Não tóxico. 'Peça composta por três partes: base, assentos e volante.' Base com 
textura anriderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma 
vigente.' Volante central fixo. 'Eixo metálico central -o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura 
para os usuários. • Três assentos anatómicos e anliderrapantes. • Apoio para os pós. ' Produto deverá ser fabricado em 
poliebleno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestáco e addÍVO anti-UV que protejam contra raios 
solares e desbolamento provocado pelotempo (sol &ou chuva), garantindo a core a resistência do produto. ' Os produtos 
deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. 'Os materiais utilizados no processo de fabricação dos 
produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: • Mlnima de um ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentaçâo:cotoraçâo de peças. 
MARCA: XALINGO MODELO: G-R 	 1.900,00 	 1.900,00 

Preço Unutio: Um Mil Novecentos Reais 
Preço Total: Um Mil Novecentos Reais 

p.01 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.@ 2019.03.26.1-PE 
Do Jul9wnento:MENOR PREÇO POR LOTE 

Data: 26 de Abril de 2019 
Hora da Abertura:08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados pua equiparo Centro de Educação Infantil Proinfkicis (Nua 
Ricu'do), de acordo com o Teimo de Compromisso PAR n 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNOE e a Prefeitura Municipal de Hor1nt&CE (Exclusivo MEI'EPP), conforme especificações contidas no Teimo de 
Refei'encla. 

CONDIÇÕES GERAIS 

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes 

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital, após ordem de fornecimento 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital. 

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. 

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta. com  os preços e prazos acima indicados, estamos de 

pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e Integralmente. 

Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdencianos, fiscais e comerciais, taxas.fretes, seguros 

deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente 

sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta; 

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.03.261-PE 

mprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação:Garantia de 12 (doze) meses 

..,ontra defeito de fabricação:mercadona de procedencia nacional. 

Nt, 

HORIZONTE -CE 26 DE ABRIL DE 20191 



LOTE UN Qi' 	 ESPECIFICAÇÃO MAS 

MOO 

Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a 

partir de três anos. LOCAL: • P aygrouno 	DIMENSÕES E 

TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima. 

2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% 

(dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO 

Peças 	multicoloridas. 	• 	Não 	tóxico. 	• 	Estrutura 

principal em aço carbono com travessão superior em aço 

de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe 

e dê sustentação; 	o espaço de 	circulação entre os 

I assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de 

segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). 

Pé central em aço de 2x 2.65mm. 	• Corrente de 

sustentação em aço galvanizado de espessura Smrn ou 

sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, 

com no mínimo. 8mm de diãmetro. 	• Para o caso de 

correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o 

sistema de movimentação/articulação em parafusos de 

aço com diãmetro de W', com movimentação sobre 

rolamentos 	de 	esfera 	blindados 	acondicionados 	em 

bucha metálica que permita substituição. 	• Para ocaso 

de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação 

deverá ser executada através de ganchos ou sistema 

similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito 6. Par 
IJN 01 

Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço 4 Lug. 
galvanizado, medindo Wx3. 	• Cadeira de balanço em 

aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com 

encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em 

polietileno 	rotomoldado 	(composto 	com 	aditivo 

antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios 

solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 

chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com 

barra de segurança móvel e assento com encosto. 

Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para 

permitir a fixação do equipamento através de parafusos 

sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática 

em pó, em tinia poliéster, com espessura mínima de 70 

micrômetros. 	• 	Os 	produtos 	deverão 	ser 

montados/soldados 	através 	de 	processo 	MIG/TIG, 

proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e 

saliências. 	• Todos os tubos utilizados na fabricação dos 

produtos deverão ter seu topo fechado com tampa 

metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras 
plásticas para este acabamento. 	• A superfície metálica 

do 	balanço deverá receber tratamento anti-corrosão 

através do processo de fosfatização. • Os parafusos de 
- fixação á base do tipo parabolt deverão acompanhar os  

CA 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÕNICO N2 2019,03,26.1-PE 

À Comissão Permanente de Licitação 



: 

- - 
- produtos. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da 

data 	de 	entrega, 	contra 	defeitos 	de 	fabricação 	e 
- pigmentação/coloração de peças.  

Casinha de boneca para crianças a partir de 14S anos. 

LOCAL: • Playground e pátio coberto DIMENSÕES E 

TOLERÂNCIAS: 	• Largura: 1310 mm; • Altura mínima: 

1281 mm; • Comprimento: 1610 mm; • Tolerância: ±10% 

(dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do 1NMETRO. 
Peças 	muiticoloridas. 	• 	Não 	tóxico. 	• 	Casinha 

multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) 
dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta 
vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, 
fogão, chaminé, baldo de cozinha e campainha. 
Saldo externo na janela (apoio para os braços). 	• O 

produto 	deverá 	ser 	fabricado 	em 	polietiIeno 	pelo 

25 UN 01 processo de rotomoldagem, composto com 	aditivo 
Freso 

casinha FNDE 
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

antiestatico e aditivo anti-UV que protejam contra raios 

solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 

chuva), garantindo a cor e resistência do produto. • Os 
produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu 
acabamento. • Os parafusos utilizados no produto devem 
ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à 

segurança do usuário. 	• 	Os materiais 	utilizados no 
processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar 

a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: 
Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra 

defeitos 	de 	fabricação 	e 	pigmentação/coloração 	de 

- - peças.  

1 Escorregador para crianças a partir de três anos. LOCAL: 
• Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • Largura: 

590 cm; • Altura mínima: 1152 mm; • Comprimento: 
2050 	mm; 	• 	Tolerância: 	±10% 	(dez 	por 	cento). 
CARACTERÍSTICAS: 	• 	Selo 	do 	INMETRO 	• 	Peças 
multicoloridas • Não tóxico • Rampa continua ou com 

ondulações com uma escada de degraus, que deve 
obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. • 
Fixação da 	rampa à 	escada através de 	barras 	de 
polletiieno laterais ou central. • corrimão incorporado à 
própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas 

27 UN 01 para dar segurança. 	• Produto deverá ser fabricado em 
Freso 

R$ 1000,00 R$ 2.000,00 
polietileno pelo processo de rotomoidagem, composto 

98104 

com aditivos anti-estático e aditivo antl-UV que protejam 

contra raios solares e desbotamento provocado pelo 
tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência 
do produto. • O acabamento do corrimão deverá ter as 
laterais arredondadas no topo da escada. • Os materiais 
utilizados 	no 	processo de 	fabricação 	dos 	produtos 

deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida 
útil. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de 
entrega, 	contra 	defeitos 	de 	fabricação 	e 

- - - pigmentação/coloração de peças.  

Gira-gira (carrossei) três lugares para crianças a partir 
de três 	anos. 	LOCAL: 	• 	Piayground 	DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS: • Diâmetro: 1000 mm; • Altura mínima: Freso 

28 UN 01 
495 	mm; 	• 	Tolerância: 	110% 	(dez 	por 	cento). 37374 

At .3.000.00 R 	3.000,00 

CARACTERÍSTICAS: 	• 	Seio do iNMETRO. 	• 	Peças 

- - - muiticoloridas. • Não tóxico. • Peça composta por três  

0 
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Freso 
20119 

AS 5.000.00 IRS 

partes: base, assentos e volante. • Base com textura 
antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos 

e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma 
vigente. • Volante central fixo. • Eixo metálico central - o 
eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira 
segura para os usuários. • Três assentos anatômicos e 

antiderrapantes. • Apoio para os pés. • Produto deverá 
ser fabricado em polietileno pelo processo de 
rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e 
aditivo anti-UV que protejam contra raios selares e 

desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva). 
garantindo a cor e a resistência do produto. • Os 
produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu 
acabamento. • Os materiais utilizados no processo de 

fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciciageni 
após o término da vida útil. GARANTIA: • Mínima de um 

ano a partir da data de entrega, contra defeitos de 

Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. 

LOCAL: • Playground e pátio coberto DIMENSÕES E 

TOLERÂNCIAS: • Largura: 400 mm; • Altura: 470 mm; 
Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: 2:10% (dez por 

cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO. • Peças 
muiticolorídas. • Não tóxico. • Gangorra em monoblocc 

para duas crianças. • Manoplas duplas e fixas que 
ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes 

• Base antiderrapante para apoio dos pés. • Assentc 
anatõmico e antiderrapante com ressaltos nas 

extremidades para reduzir a possibilidade de a criança 
cair para trás. • Produto deverá ser fabricado em 
olietileno pelo processo de rotomoldagem, compostc 
com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejarr 
contra raios solares e desbotamento provocado peic 

tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência 
do produto. • Os produtos deverão ter as laterais 

arredondadas em seu acabamento. • Os materiais 

utilizados no processo de fabricação dos produtos 
deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida 
útil. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e 
pigmentação/coloração de peças. 

Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. LOCAL: 
Playground e pátio coberto. DIMENSÕES E 

TOLERÂNCIAS: • Largura: 870 mm; • Altura mínima: 87C 
mm; • Comprimento: 2140 mm; • Tolerância: 210% (dea 
por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO. 
Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura 

curva. • Mínimo de três módulos auto encaixáveis 
vazados para visualização interna e com possibilidades de 
expansão. • Duas estruturas curvas que funcionam comi: 
entrada e saída. • Polietileno pelo processo de 
rotomoldagem, composto com aditivo antiestático E 

aditivo anti-UV que protejam contra raios selares e 

I
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva) ]  
garantindo a cor e a resistência do produto. • O túne 
deverá apresentar diversos formatos. • Os produto! 
Ídeverão ter as laterais arredondadas em se 

'o 

r 
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R5 1 000,00 1 RS 2 
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- 
- demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA: 

Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura 	integral 	do 	equipamento. 	O 

fabricante/contratado 	é 	obrigado 	a 	dar 	assistência 

técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, 
durante o período da garantia, substituindo as peças com 

defeito. ________ __________ 

TOTAL LOTE 47 R$ 20.000,00 

VALIDADE DA PROPOSTA 600145 

PRAZO DEENTREGA 15 DIAS 

PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS 

GARANTIA CONFORME O EDITAL 

DEMAIS CONDIÇÕES Conforme edital, o qual aceitamos totalmente. 

OS PRODUTOS POR NOS COTADOS Atende a todas as especificações constantes no edital. 

» Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas como impostos, taxas, 

fretes, e quaisquer outras que venham a incidir sobre os produtos a serem fornecidos. 

» Declaramos total concordância com o edital e seus anexos. 

» Demais condições conforme Edital e seus Anexos quais temos total concordância e 
atendimento. 

> Declaramos que os produtos ofertados atendem na integra todos os quesitos solicitados em 

Edital. 

25 de abril de 2019. 

( 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÀO ELETRÔNICO N.' 2019.03.28.1-PE 
Do Juigemento:MENOR PREÇO POR LOTE 

Data 26 de Abri! de 2019 
Hora da Abertura:08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil ProlnfMcla (Nora 
Ricwdo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE e e Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Temia de 
Referencia. 

LOTE 29 

01 	UNIU 	QZ (sangorra dupla para crianças øe um a qualro anos. LOCAL:' Haygrouno e pauo cocerto UIMtNSUtS t1 ULKANLlAS: 

• Largura: 400 mm: • Altura: 470 mm; 'Comprimento: 1110 mm; 'Tclerânda: ± '1 O0GTdeïpor cento CARACTERISTICAS: 
• Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. • Não tóxico. 'Gangorra em monoó4oco para duas crianças. 'Manoptas duplas 
e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes." Base antiderrapante para apoio dos pés• Assento 
anatómico e antidenapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás Produto.-
deverá ser fabricado em otietileno pelo processo de rotomoldagcrn, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que' 
protejam contra raios solares e'desbotarnento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a core a resistência do 
produto. 'Os produtos deverão ter as laterais arredondacas em seu acabamento. • Os materiais utilizados no processo de-
fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. ~TIA: 'Mínima de um ano a part 
da data de entrega, conta defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.' 
MARCA: XALINGO / MODELO: GUGA 	 900,00 	 1.800,00 

Preço Unitário: Novecentos Reais 

• 	Preço Total: 	Uni Mil Oitocentos Reais 

2% 

HORIZONTE -CE 26 DE ABRIL DE 2019 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 2019.03 261-PE 
Do Julgrento:MENOR PREÇO POR LOTE 

Data. 26 de Abni de 2019 
Hora da Abertura:08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados pua equiparo Centro de Educação tifwitil ProinfMcie (Nxa 
Rica-do), de acordo como Teimo de Compromisso PAR n 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FINDE e a Prelatura Municipal de I-3orizont&CE (Exclusivo ME/EP?), conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia. 

CONDIÇÕES GERAIS 

IVALOR TOTAL DA PROPOSTA : R$: 1 ,800S 0O(UM MIL OITOCENTOS REAIS) 

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes 

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital após ordem de fornecimento. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital. 

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. 

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de 

pleno acordo com as condições estabelecidas para esta ticitaçáo, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. 

,ia estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais e comerciais, taxas,fretes, seguros 

deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente 

sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta: 

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.03.26.1-PE 

niprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação;Garantia de 12 (doze) meses 

contra defeito de fabricação;mercadoria de procedencia nacional. 

é,  

HORIZONTE -CE 26 DE ABRIL DE 20191 



LOTE L)N QT ESPECIFICAÇÃO 

- - 
- Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a 

partir de três anos. LOCAL: • Playground 	DIMENSÕES E 

TOLERÂNCIAS: • Largura: 1800 mm; • Altura mínima: 

2200 mm; • Comprimento: 4400 mm; • Tolerância: ±10% 

(dez por cento). CARACTERÍSTICAS: • Selo do INMETRO. 

• 	Peças 	multicoloridas. 	• 	Não 	tóxico. 	• 	Estrutura 

principal em aço carbono com travessão superior em aço 

de 2,5"x3mm. • Coluna a cada dois assentos, que separe 

e dê sustentação; o espaço de circulação entre os 

assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de 

segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • 
Pé central em aço de 2"x 2,65mm. 	• Corrente de 

sustentação em aço galvanizado de espessura Smm ou 

sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, 

com no mínimo, 8mm de diâmetro. 	• Para o caso de 

correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o 

sistema de movimentação/articulação em parafusos de 

aço com diâmetro de 'Ia", com movimentação sobre 

rolamentos 	de esfera 	blindados 	acondicionados 	em 

bucha metálica que permita substituição. 	• Para o caso 

de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação 

deverá ser executada através de ganchos ou sistema 

similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. 
24 UN 01 

Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço 

galvanizado, medindo %Mx3". 	• Cadeira de balanço em 

aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com 

encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em 

polietileno 	rotomoldado 	(composto 	com 	aditivo 

antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios 

solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 

chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com 

barra de segurança móvel e assento com encosto. 	• 
Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para 

permitir a fixação do equipamento através de parafusos 

sob base de concreto. • A pintura deverá ser eletrostática 

em pó, em tinta poliéster, com espessura minima de 70 

micrómetros. 	• 	Os 	produtos 	deverão 	ser 

montados/soldados 	através 	de 	processo 	MIGfTIG, 

proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e 

saliências. 	• Todos os tubos utilizados na fabricação dos 

produtos deverão ter seu topo fechado com tampa 

metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras 

plásticas para este acabamento. 	• A superfície metálica 

do balanço deverá 	receber tratamento anti-corrosão 

através do processo de fosfatização. • Os parafusos de 

- - fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os 

MARCA 

IODELO 

1. Paraná 

lugares 

R$ UNITÁRIO 1 R$ TOTAL 

r 

R$ 5000.00 R$ 5000.00 

ç 	.2 

1' 
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PROPOSTA DE PRECOS 

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2019.03.26.1-PC 

À Comissão Permanente de licitação 


