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Proposta de Preços n°. 8922146140 

rL 	C: 

Pregão Eletrônico 326112019 

Abertura: 2610412019 as 09:00 

Proponente:  

Master Comercio de Equipamentos Elreli - EPP 
João Bettega, 513 

Bairro: Portão - Curitiba/PR - CEP 81070-000 

Fone: (41) 3388-3415 - Fax: (41) 3388-3416 

E-mail: licitacoes@comerciomaster.com.br  
CNPJ 18.472.96110001-64 - 1. E.: 90636203-16 

Para: 

— 	Prefeitura Municipal de Horizonte - CE 

Av Presidente Castelo Branco, 5100 

Bairro: Centro - Horizonte/CE - CEP 62880-000 

Fone: (85) 3336-6022 - Fax: 

E-mail: pregao@horizonte.ce.gov.br  

A/C.: Sr(a). Rosilândia Ribeiro da Silva 

13,47219611000I4 
MASTER COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS - EIRELI 

RUA: )oÃo BETÍEGA, 513 
CONJ. 12 ANDAR: 02 

PORTÃO - CEP: 81.070-000 
C''T'T -"R 

o 
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Proposta de Preços n°. 

Grupo: O Lote: 24 Item: 1 	Qtd.: 1 und 	Produto: Objeto: Balanço 

Especificação Técnica: 
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). CARACTERIS11CAS: 
• 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, 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 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 3~. • 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 poletkno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra 
raios soares 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 MIGmG, propordonando 

abamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo 
,.chado 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 produtos. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação 
e pigmentação/coloração de peças. 

Valor Unitário: 	R$ 2.199,00 Dois Mil e cento e Noventa e Nove Reais 
Valor Total: 	R$2.199,00 Dois Mil e cento e Noventa e Nove Reais 

12 
Entrega(s): 	1 und ----> - - CEP: - Conforme Editai/CE 

Grupo: O Lote: 27 Item: 1 	Qtd.: 1 und 	Produto: Objeto: Escorregador 
Especificação Técnica: 
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 poiietileno laterais ou central. • Corrimão 
incorporado à própria escada. • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. • Produto deverá ser fabricado em 

ietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e 
sbotamento 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 recidagem 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. 

Valor Unitário: 	R$ 1.200,00 Um Mil e Duzentos Reais 
Valor Total: 	R$ 1.200,00 Um Mil e Duzentos Reais 

98104 

Entrega(s): 	1 und ----> - - CEP: - Conforme Edrtal/CE 

Grupo: O Lote: 37 Item: 1 	Qtd.: l u nd 	Produto: Objeto: Refrigerador 
Especificação Técnica: 
Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura 
de operação: entre O °C e -i-7°. LOCAL: • Cozinha. DIMENSÕES BÁSICAS- E CAPACIDADE:*Dimensão condicionada ao projeto de 
arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • Largura máxima: 1250 mm; • Capacidade 
total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS: • Gabinete com quatro portas. • Refrigerador vertical em aço inox com sistema 
"frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). • Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em 
aço inox, em chapa 22(0,79 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade 
mínima de 36 kg/m3. • Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. • Portas revestidas interna 
e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com 
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tolerância /. 5%. • Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 
kgfm3. • Vedação hermética em todo o perimefro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e 
dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. • Barreira térmica em 
todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, 
intercambiável. • Sistema de controle de temperatura por meto de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com 
posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar 
forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. • Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do 
aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de 
compressor hermético de, no mínimo, 112 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e 
degelo automático (sistema Nrost-free). • Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. • Gás 
refrigerante R600a, R134a ou R290. • Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 114". 
Distância máxima de 25 mm entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de disposithvs em aço Inox que 
possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+f- 10 mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 
22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direclonarnento de qualquer liquido derramado no interior do 
gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do 
sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de 
temperatura. • Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico deve ser 
fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8 0C 

mando submetido a ambientes de até + 43 0C. • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a 
.mização no consumo de energia durante a sua vida útil. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 

com a corrente de operação. • Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. • Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA: • Mínima de 
dois anos 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. 

Valor Unitário: 	R$ 6.699,00 Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Nove Reais 
Valor Total: 	R$ 6.699,00 Seis Mil e Seiscentos e Noventa e Nove Reais 

Marca: FrIlux 	 Modelo: RF-064 E 	 Entrega(dias): 15 	Garantia(meses): 24 

Entrega(s): 1 und --> 	- CEP: - Conforme Edital/CE 

Grupo: 0 lote: 40 Item: 1 	Qtd.: 1 und 	Produto: Objeto: Batedeira 
Especificação Técnica: 
Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 121 destinada a misturar e bater massas leves. LOCAL:. 
Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE: • Largura máxima: 800 mm; • Profundidade mínima: 700 mm; • Altura mínima da coluna: 
380 mm; • Capacidade volumétrica mínima: 121. CARACTERÍSTICAS: . Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento 
em pintura ep&o. • Cuba em aço inox AISI 304. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com, no mínimo, três níveis de velocidade.. 
Sistema de troca de velocidade progressiva. • Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. • 
Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. • Motor: ¼ CV, no mínimo. • Dimensionamento 
da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Tensão (voltagem): monovolt - 127 V/220 V 

ar1forme demanda) ou Bivolt. • Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Cordão de 
uimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. 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. 

Entrega(s): 1 und ----> - - CEP: - Conforme Edital/CE 

iS.4728961 /0A01-E4 
MASTER COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS - EIRELI 

RUA: JOÃO BETTEGA, 513 
CON3.12 ANDAR: 02 

PORTÃO - CEP: 6t.C70-CO 
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Total Proposta: 	R$ 13.848,00 Treze Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais 

Validade Proposta: 60 dias 
Prazo pgto edital: 30 dias 
Declaramos Que nos preços propostos estão inclusas as despesas com impostos e fretes. 
Declaramos conhecimento do edital. 

Declaramos que a empresa está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, cumprindo os 
requisitos estabelecidos no artigo 3 0  da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e 
que esta Empresa está apta a usufruir tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 0  ao 490  
da referida Lei. 

Dados Bancários para Pagamento: 	* Enquadrada no SIMPLES Nacional * 
• Banco do Brasil S/A (901)- Agência: 3007-4 - Conta Corrente: 135107-9 Master 

Dados do representante legal da empresa para assinatura do contrato: 

- Roberta de Moraes - Setor Financeiro - PC: 9.457.884-1 - 'F: 046.590.229-43 

Rua Enry Feeken, 1409 - Boneca do Iguaçu São José dos Pinhais/PR - CEP 83040-000 

' iritba, 2 de Maio de 2019 

Ooaãmenbs ei,' ano: 

DedaraçZo de flacoaçk Independente 
1 Oeciaraç5odeMEjEPP 
— Cairó~ 

17$- 

"- 	 PACI 

Master Comercio de Equipamentos Eireli - EPP 

	
- 

13114172 9 61 1 0'ÜU 1< 
MASTER COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS - EIRELI 

RUA: )OAO PETTEGA, 513 
CON). 12 ANDAR: 02 

PORTÃO - CE: 8t.Od7DCCO 

- 
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Declaramos para tcds os fins de direco que cumprimos planamente os reguásilos de habilitaçâo e que nossa Carta Proposta está 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatono (edital) 

Declaramos que os preços ofertados estâo incluldas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos. 
encargos sociais e demais ônus atinentes á execução do objeto desta licitação. 

informamos inteira subrnssao as cláusulas e condições existentes no Edital e seus anexos como também aos ditames das Leis e 
Decretos que regem este procedimento licgatóno. 

vela 	veiratgmad.co%4 daøe 

 

ca Proposta 
CNPJ: 27.663.58310001-97 60 (sessenta) dias 

IE: 06.6614554 
Prazo rc Enlreg' 

15 (quinze) oias. a contar da expedição de ORDEM DE COWM DE OLIVEIFU ME 

FORTALEZA'CE. 02 de Maio de C 1 	 '- 'ian&w1 di ftL'. 
Lixuns 6*OINtIIa 

Administradora 
3 32006016327 

Cfl: 636000122'-15 
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Imagem (lustrativa 

BALANÇO COM 04 LUGARES 

Crianças a partir de 3 anos. Características: Estrutura principal em aço carbono com travessão 

superior em aço de 2,5"x 3,00mm; Pé central em aço de 2" x 2,65mm; Corrente de sustentação 
em aço galvanizado de espessura 5,00mm; Sistema de movimentação/ articulação em parafusos 

de aço com diâmetro de ½", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados 

acondicionados em bucha metálica que permita substituição; Parafusos de fixação a base do 

tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 318" x 3" (acompanhando o brinquedo); Cadeira de 

balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de Zmm, com encosto sem emendas entre o 

assento; Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para 

permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; Todo o 

equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, proporcionando 

acabamento livre de arestas e rebarbas; O equipamento deve receber tratamento de superfície 

metálica através do processo de fosfatizaçio; A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta 

poliéster; Em diversas cores; Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter 

seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para 

este acabamento. Dimensões: Largura: 180cm. Altura: 220em. Comprimento: 440cm. Tolerância 

MASTER COMÉRCIO DE 
EQLJIPA?NTOS - EIREL! 

RUA: JOJkO gnrcA, 513 

CON). 12 ANDAR: 02 

FORTF.O - cr: 1.G733t) 
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ortabEltA VERTICAL INDUSTRIAI. 4 PORTAS 

Rdrtgend.i industflai vertical de 4 p.ttas 

Capacidade ulil rnir,itna de 100$ URros 

rnonolóslc. 110V cii 220V (c.iitoimo tons ao local), çomptusor do 1 2 hp 

• Sistema dc t,uan,iss0o téun&ca cem vectiem, atem vés si. cv mil *Indo res e coisriesisadorc 

coo, lçtema de ar i.rçasl• sistema frostfree). 

• d.tatto de 8 pntol.lns ajestáYeis 

C ar.ctsristicus construtivas 

• Gabinete Up• taouobisco revestido Siderita e extcrisasnente era aço n'ei, em chapa 22 

(0,80 tom). 

• Isolamerde do gabinete itt polarretano injetado, com epeslu misiaina de 55 uno, o 

densidade mã,l.ea ii. 36 )cuwi3. 

• Sapatas requlaseis c.nttltsdas de bate metalica e poalesa maciça de menS 

p.Ismenco, (hasta'. ite modo que a base do eguipa.ner,to t)tucsc a apr.ximadan,en(e 150 

mm do pIso. 

• Peutas revestidas ostenta e efleinarnontg em açe inox, em chapa 22 0,80 mun. 

• isolamento ria porta de politisvtano injetado, com esgiossuin mínima do 45 mi', e 

densidade mmnirna de 30 kq,al 

• Vedaçao hennúlica cai torta o petirnetro das portas, onçtrsinta ste ulaxeta maqnet,ca 

santenada. 

Ponderes, trc.s e d.bndíç as em aço mcx. 

• Trincos cem tuastaneirto aittornatico. 

• Barireira ténnlca es" todos perirneluo dos batentes da poetas para evitar a 

condensaçào. 

• Consiltuidis de resistei,c,a eittrlc a 'te baixa potorici., Milettaini,iavei. 

• Sistema do controle de temj,.aIiira por meio de teunestate requtavel, dotarlo de 

terw,õ.nctro diqrial, e.., po'icl.riamerit. frontal de (dc» acesso. 

dimo..àe rio produto eralialado: 	 Sistema de retíiqcnçao por tni,sm,ss,io termica ceevectiva, detade de c.,npressor 

hermético dc i2lia, meisotashco 110v ou 220V, cota sistema de a, forçado e degelo 

Fionte 1450mtn 	 nutornatico (sistema irestlrce"). 

• e prateleiras ei', , lnrle de aço Inox, seirend do seção olrerularcoso diStinto de 14'. 

Distância motim, de 25 mIa entro arames. 

• Paredes Internas riil gabinete soe dotadas de ditIi.srtivos em aço Soa r;.io postliilitasr, 

o ajuste de aPur, das 

pnleieins a cada 70 'na, - lo mm 

• Piso inIcio. mlo gnbir.elq revestido em aço moa, era chapa 22 (0,Inra.'. 

- A bato mossmn (soneto de bandeja com rebaixe @imeie o direcienauneuit, sie uualquiem 

liquido denasnndo tio iratoriei do gabinete pan o mire,,., com vistas ao seu eçcoamçr,te. 

• Painel suportei..', aço Soa, em chapa 22 (0,7s,rni, pan proteçao do sistema do 

rvtrlqeraçao e eletrico do equipamento. Dtmenisl.r,arauato ela liaça., pitigire o 

conecto-rei etotrtcos cempativeis cera i contate de .çreiaçi,.. 

• Pingue e corto de Simerdrsçao com certdlcsçao INMETRO. 

Conexoc de fiaçao ceia bornes dotados de paiafiases pan cerapsnssao dos tios  

• Todo o sistema elétrico s lixado ao gabinete permeio de braçadeiras. 

• Iridicaça# ria voftngeni no conhmio de alinsentaçdo (iSiictie) do aluamolho. iComprimeirto 

mónimo do cordil.: Zn) 

• Temperatur, de trabalho de me • 8 C quando sidimetido a atubleates de até • 43 C. 

• Produto isemo de rebarbas, atestas certames ou elea,eertos perfssrnrates. 

Profundidade ZSOrnm 

Altura 215tsqn 

Pes. 210 Kg. 

3.47i% ju@Ü1: 
MASTER COMÉRCLO DE 

EQUIPAMT - EIRELI 
RUA: 3o140 gEnEGA. 513 

COPO. 12 ANDAR 02 
PORT - CEP: 
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EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA 
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Ou., Vrqeador Possidõnio Qur,roa n° Ç9 - Jarijun Sorril,nd,a II - 5~â - P9 CI,'. SK.R0S-2RK gqs 	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA — EPP 

(NPJ 11.421.407/0001 - 16 - ln,c.çtadu.,I. 16.' /0.4 	4 

Tetefono/Faw: (RI) .l21 2361 - (mali: sqsoqulpa,nenIoam..11 'uru 

Celular (83) 9016K (J'78 

Equipamentos 	 gqspb.corn.br  

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 	 ' 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 	 PAGINA - 

PREGÃO ELETRÕNICO 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 mobiliários e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Proinfáncla (Nara 
Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n °  201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação- FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME!EPP), conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE CI 

01 	UNTD 	02 	Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total. LOCAL: 
Administrao, secretaria e direção. DIMENSÕES E TOLERAJ.ICIAS: 'Altura: 1330 mm +1-10 mm; 'Largura: 470 mm +1-

10 mm: • Profundidade: 710 mm 41- 10 mm; 'Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micromecros/mâxi,no 100 
micromerros. CARACTERISTICAS: 'Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza: 
'Gavetas em chapa 24 (0,60mni); 'Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior; 'Haste 
de travamento de gavetas em chapa 16 (11 ,50mm): 'Fechamento inferior Qunto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). 

Puxadores em zamac no acabamento steel de 96nim. • Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com Sistema de 
travamento simultâneo das gavetas. 'Chaves em duplicam. 'Compressores para pastas cm todas as gavetas. 
'Poila-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exciusivamente de liga mêtatica não ferrosa cromado ou 
niquelado, 'Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com 
capacidade de carga vertical mínima de 45k9 e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base 
de polixopileno injetado. 'Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA -  Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra 
defeitos de fabricacão e oxidacão. 

MARCA: GQS MODELO: ARO-40 	 589,00 	 1.178,00 
Preço Unitário: Quinhentos e Oitenta e Nove Reais 
Preço Total: Um Mil Cento e Setenta e Oito Reas 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 1.178,00 (HUM MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS) 

HORIZONTE -CE 02 DE MAIO DE 20191 

0 



GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS 

CNPJ I1.477.407/0001 -16 	- 

LTDA — EPP 
Hua Vereador Possidôn,c, Cturiroga n° 59 -Jardim SørriUndla li gqs - Sousa - PU CM58.805-288 

lnscl-s;adual:16.1JO.465 .4 

T.l.ton./Fsw: (SI) 3521-2361 - Email: gqs.qulpamentoogrnall.corn 

Celular: (83) 9916* 072* 

Equipamentos gqspbcom.br 

ESTADO DO CEARÁ Pag.02 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 4o iif 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO J 	 lis £6O3 

PREGÃO ELETRÔNICO N. °  2019.03.26.1-PE PAGlJ 

Do Julgamento:MENOR PREÇO  POR LOTE 
Data: 26de Abril de2Ol9 "4yj 

Hora da Abertura.08.50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Proinfãncia (Nara 
Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo MEJEPP), conforme especificações contidas no Termo de 

Ro alo ncia. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 19 

sola de dois lugares em material lavavel e pes em alunhinio. LOCAL Administraçao. Mia dos protessores, secretaria e 
direção. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:- Largura: 1250 mm 41-  50 mm;' Profundidade: 750 mm +1-50 mm; • Mura: 730 
mm +1-30 mm. CARACTERÍSTICAS: Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20: 

Acabamento inferior em Tela de Ráfia; 'Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com 
imunização contra moro, cupim e microorganismos. 'Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistem 

Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. 'Espumas de poliuretano: - Assento: 
Densidade D-23 - Braço: Densidade D-20- Encostos: Densidade D.20 GARANTIA: • Minima de doze meses a partir da 
data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes. 
MARCA: SANTANA MODELO: D-21- 	 589,00 	 58900 

Preço Unitário: Quinhentos e Oitenta e Nove Reais 
Preço Total: Quinhentos e Oitenta e Nove Reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 19 R$ 589,00 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE RElAS) 

HORIZONTE -CE 02 DE MAIO DE 20191 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE ,t\ttJI 9'c4\ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PAG 

PREGÃO ELETRÕNICO 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 mobiliários e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Proinfáncla (Nara 
Ricardo). de acordo com o Termo de Compromisso PAR n°201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
daicação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 20 

01 	UNID 	03 	Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. LOCAL: 'Amamentação. DIMENSOES 
E TOLERÂNCIAS: Profundidade útil do assento: minima 470 mim/máxima 490 mm; 'Largura útil do assento: mínima 530 
rnrwrnáxima 570 mm; • Mura (h) da superficie do assento: mínima 420 fim/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 á horizontal): entre -2 e -7;. Angulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90 / máximo 1100; 

Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm/máõma 200 mm; • Largura do apoio de braços: minime 
100 mm. CARACTERíSTICAS: • Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com 
dimensões mínimas de 20x40mm. e espessura de parede minima de 1 5mm. Pintura em tinta cm pó híbrida EpÓxilPoliéster, 
eletrostática, brilhante, polime6zada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • Pés metálicos aparente5 
cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes 
em contato com o piso em plástico in jetado, . Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. 

Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser 
inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido 
(TNT) de grarnatura mínima de 709Im2 - 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 (pane superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade minima 
0- 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 (TNT). Almofada do encosto 
confeccionada em espuma de densidade D-26 com minimo de 100 mm de espessura, revestida com 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 SOOg/m 2 e espessura mínima de 0,121mm, d 
odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16.1406 TPX. GARANTIA: • Mínima de um ano a partir da data da entrega, 
contra defeitos de fabricação, 
MARCA: SANTANA MODELO: P-H 	 443,00 	 1.329,00 

Preço Unitário: Quatrocentos e Quarenta e Três Reais 
Preço Total: Um Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 20 R$ 1.329.00 (HUM MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS) 

HORIZONTE CE 02 DE MAIO DE 20191 
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ESTADO DO CEARÁ Pag.04 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

PREGÃOELETRÕNICON.°2019.03.26.1-PE QNI. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: 26deAbriIde2Ol9 

Hora da Abertura:08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Proinlância (Nara 
Ri- 'o), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entro o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação . FNDE e a Prefeitura Municipal de HorizonteiCE (Exclusivo MEJEPP), conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 25 

01 	UNID 	01 	Casinha ce boneca para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground e pálio coberto DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
• Largura: 1310 mni, • Altura minima: 1287 rnnij Comprimento: 1610 mm, Tolerância: ± 10% (dez por cento). 
CARACTERISTLCAS: • Selo do NMETRO. . Peças mulbcoloridas. • Não tóxico. • Casinha mulúcolorida deverá acompanhar, 
no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir janelas decorrer, 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 processo de roromoldagem, 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 
resistência do produto. • Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • Os parafusos utilizados 
no produto dóvem 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 ÚUI. GARANTIA: 
• Mínima de uni ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. 
MARCA: XALINGO / MODELO: MALUKETE 	 2.800,00 	 2.80000 

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

VALOR TOTAL DO LOTE 25 R$ 2,800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E REAIS) 

HORIZONTE 'CE 02 DE MAIO DE 2019 
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ESTADO DO CEARÁ P89.05 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE Ja E pite 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

P*QjA 	' 

PREGÃO ELETRÕNICO N. °  2019.03.26.1-PE 
Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE 

Data: 26 de Abril de 2019 
Hora da Abertura08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Proinfâncla (Nara 
Ricjo), de acordo com o Terno de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da 	zcaçào ' FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte!CE (Exclusivo ME!EPP), conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 28 

01 	UNID 	01 	Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. LOCAL: 'Playground DIMENSÕES E TOLERANCIAS 
Diâmetro: 1000 mm; • Mura minima: 495 mm;' Tolerância: ± 10% (dez por cento). CARACTERISTICAS: 'Selado 

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 anatõmicos e anbderrapantes. 'Apoio para os pés. 'Produto deverá ser fabricado em 
polietiteno pelo processo de rotornoldagem. composto com aditivo antiestático e adiüvo anti-UV que protejam contra raios 
solares e desbotamento provocado pelotempo (sol e/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 reciciagem após o término da vida útil. GARANTIA 'Mínima de um ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e pigrnentação!coloração de peças. 
MARCA: XALINGO MODELO G-R 	 1.090,00 	 1.090,00 

Preço Unitário: Um Mil Noventa Reais 
Preço Total: Um Mil Noventa Reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 28 R$ 1.090,00 (HUM MIL NOVENTA REAIS) 

HORIZONTE -CE 02 DE MAIO DE 20191 

r  
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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:08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara 
Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n ° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da 	icação . FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo MEJEPP), conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 29 
	

ILTIiIt'I 
TENS 

01 
	

para crianças de um a quatro anos. 
• Largura: 400 mm;' Mura: 470 mm;' Comprimento: 1110 mm; • Tolerância: ± 100% (dez por cento). CARACTERISTICAS: 
• Selo do INMETRO. 'Peças mLlticolofidas • Não tóxico. 'Gangorra em monobloco para duas crianças. 'Manoptas duplas 
e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. • Base antiderrapante pata apoio dos pés. 'Assento 
anatômico e antidenapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. 'Produtc 
deverá ser fabricado em otietileno pelo processo de rotomoldagcm, composto com aditivo antiestálico e aditivo anUUV que 
protejam contra raios solares 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 reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: Minima de um ano a parti 
da data de entrega. contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. 
MARCA: XALINGO/ MODELO: GUGA 	 400,50 	 801.00 

Preço Unitário: Quatrocentos Reais e Cinqüenta Centavos 
Preço Total: Oitocentos e Um Reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 29 R$ 801,00 (OITOCENTOS E UM REAIS) 

HORIZONTE -CE 02 DE MAIO DE 20191 
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ESTADO DO CEARÁ Pag.07 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÕNICO N.° 2019.03.26.1-PE 
 

Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: 26de Abril de2Ol9 

1.9P0 
 

Hora da Abertura:08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara 
Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n o  201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo MEIEPP), conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia. 

1 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 32 
	

VALOR 

AL 

UNID 	01 	Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. LOCAL Playground e pálio coberto. DIMENSOES E TOLERÂNCIAS: 
Largura 870 mm; 'Aitura minima: 870 mm;' Comprimento: 2140 mm; 'To4erãnda: ±10% (dez por cento). 

CARACTERISTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. • Não tóxico. • Túnel em estrutura curva. • Minirno de três 
módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. 'Duas estruturas curvas 
que funcionam corno entrada e saida. 'Polieleno pelo processo de rotornoldagem, composto com aditivo antiestatico e aciti' 
anti- 0V que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a core a 
resistência do produto. 'O túnel deverá apresentar diversos formatos. 'Os produtos deverão ter as laterais arredondadas 
em seu acabamento. • Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem 
facilmente, visando segurança dos usuãrios. • 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. 
MARCA: X.ALINGO/ MODELO: LARANJA 	 1.600,00 	 1.600,00 

Preço Unitário: Um Mil Seiscentos Reais 
Preço Total: Um Mil Seiscentos Reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 32 R$ 1.600,00 (Num Mil e Seiscentos Reais) 

HORIZONTE -CE 02 DE MAIO DE 20191 

0 
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ESTADO DO CEARÁ PagO8 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -  - 

SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO ÇJ 	Lpt 	, 

PREGÃO ELETRÕNICO N. °  2019.03.26.1-PE t 	PAGINA 

Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: 26 de Abni de 2019 

Hora da Abertura:08 50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Proinfãncia (Nara 
Ricardo), de acordo com o Termo do Compromisso PAR n ° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional do Desenvolvimento 
da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo MEJEPP), conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia. 

fl 
PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 36 

01 	UNIO 	01 	Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural 
LOCAL: • Cozinha (creches modelos tipos 1 e 3). DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO: 'Dimensão condicionada ao projeto de 
arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da 
porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. 'Largura máxima: 1850 mm; 'Profundidade máxima': 1350 mn 

Grelhas mínimo: 400 min 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas 
com diâmetro a partir de 300 nirn; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mn, e!- lornm; 'Diâmetro do queimador tipo 
coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de - natural; 2,8 kPa 
(quilopascal) no caso de GLP. CARACTERISTICAS: 'Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). 'Com dois 
fomos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). . Alimentado por GLP (gás liquefeik 
de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). 'O fogão deve possuir identificação do tipo de ahrnentação, gravada de 
forma indelével, em local visivel junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: 'UTILIZAR 
GÁS NATURAL' ou 'UTILIZAR GLP'. • Com queimadores dotados de dispositivo 'supeMsor de chama'. • Quatro pés em 
perfil "L' de aço inox, de abas iguais de 11/2' x 118' de espessura. • Sapatas reguláveis constituldas de base metálica e 
ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. 
'Quadro inferior composto por travessas cm perfil 'li' de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras 
estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. 
• Quadro superior composto por travessas em perfil 'O' de aço inox em chapa 18 (1 .25mm), tendo as travessas longitudinais 
60 mm de altura e as transversais 180mrn de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de 
parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. 
'Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox. chapa 14 (1 ,90rnm), obtida através de corte a laser, em uma peça única 
onde se encaixam as grelhas em número de seis. 'Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil ¶' em 
chapa 14 (1 .9Omm), de abas iguais de 1114' x 1/16* de espessura, fixados por solda a ponto na forma de V' ao longo da 
superficie inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perimetro do tampo, bem como em suas divisões internas. 
• Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés 
através de parafusos e porcas de aço inox. . Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 
10 de espessura, com furação para encaixe. 'Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20(0,90 mm) com puxador 
desenvolvido na própria peça. 'Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandas coletoras, chapa 18 (1 ,2Smm). 
'Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil 'U em chapa 20 (0.90mm). com 70 mm de largura, e 
espaçamento máximo de 130 mm. Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. 
'Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 114' x 118' e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. 'Tubo de 
distribuiçào em aço inox com diâmetro interno de 1', fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à 
estrutura através de parafiisos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal 
do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo 'L' (cotovelo), de 1', com redução para 117. situada no 

HORIZONTE -CE 02 DE MAIO DE 2019 
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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 	 rJW~514ág)-C 
Do Julgamertto:MENOR PREÇO POR LOTE 1 	

PAGINA 

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

DO OBJETO: Aquisição do mobiliários e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara 
Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n °  201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo MEJEPP), conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia, 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 36 

ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 112 que por sua vez, devera ser 
conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. 'Alimentação do fogão através de terminal de 
acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NER 14177. Tubo flexivel metálico para 
Instalações de gás combustível de baixa pressão. 'Fogão e fomos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. 

Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo cachimbo de 300g/hora conjugado com queimador tipo 'coroa' 
de 3009fti, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três 
queimadores simples, compostos de queimador tipo 'coma' de 300gffi. 'Queimador do forno tubular em forma de li", com 
diâmetro de V. e capacidade de queima de 80091h. 'Torneiras de controle tipo industrial, 318' x 30 reforçadas, fixadas e 
alimentadas pela gambiarra. 'Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados 
devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponiveis nas posições aberto e 
fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada 
para fácil localização, além da Identificação para controle de temperatura. • Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de 
entrada de ar fixados a cada injetor. 'Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo 'supervisor de 
chama' que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a 
extinção acidental da chama. O dispositivo supervisor de chama deve ser fabricado de acordo com a norma técnica 
ABNT NBR 1507$. Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. DIMENSÕES DO 
FORNO: • Profundidade máxima: 580 mm; ' Largura máxima: 540 mm; • Altura máxima: 30 mm, CARACTERISTICAS: 

Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, senda a face interna confeccionada em chapa 20 (0.9nm) 
e a face externa em chapa 18 (1 ,25rnm). Isolamento entre das de lã de vidro ou de rocha com espessura minima de 60 mm' 
densidade mínima 64 K9Im3. 'Corpo da porta em chapa de aço kox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de 
vidro ou de rocha com espessura minima de 60 mm e densidade mínima 649K91m3. Eixo de abertura da porta horizontal, 
dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a 
aplicação de força ou fechada de forma hermética. • Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removivel. com  orificio de 
visualização das chamas. Altemativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. 
Espessura mínima da chapa de 5 mm. 'Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção 
circular 0=114'. Distância máxima de 50 mm entre arames. ACESSÕRIOS: • Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro 
fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 
400 min 400 mm +1. 5 mm. GARANTIA: 'Minima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integ ral 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. 

MARCA: ITAJOBI MODELO: INDO6CF 	 2.390,00 	 2.390,00 
Preço Unitário: Dois Mil Trezentos e Noventa Reais 
Preço Total: 	Dois Mil Trezentos e Noventa Reais 

HORIZONTE -CE 02 DE MAIO DE 20191/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 	 . tcl  

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 	 O 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO N. °  2019.03.26.1-PE ' Í'AG,NA 

Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: 26 de Abril de 2019 

Hora da Abertura:08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara 
Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n°201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo MEJEPP), conforme especificações contidas no Termo de 
R ''ncia. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 36 

02 	UNIU 	01 	Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural LOCAL: 
Lactário. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: • Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz 

respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. ' Largura máxima: 600 mm; ' Capacidade mínima do forno; 
50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO: Mesa em aço inox. 'Acendimento automático da mesa. 'Funções de timer 
sonoro e relógio. . Sapatas niveladoras reguláveis. Botões de controle com limites intransponiveis nas posições aberto e 
fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. 
Todos os controles deverão estar identificados. Voltagem; 110V e 220V, conforme demanda. 'Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. . Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação 
(rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO: 'Ascendimento automático. • Com mínimo duas prateleiras, sendo 
pelo menos uma delas deslizante. •Com grill. ' Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. 'Sistema de segurança 
para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a salda de gás caso a chama se apague. 'Recobrimento 
especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema 'autolimpante" ou similar). 

Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo 
que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de torça e fechar com facilidade. 'Piso em aço carbono esmaltado ca 
orificio(s) de visualização das chamas. 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 periodo de garantia, substituindo as peças com defeito. 
MARCA: ESMALTEC MODELO; BALI 	 480,00 	 480,00 

Preço Unitário: Quatrocentos e Oitenta Reais 
Preço Total: 	Quatrocentos e Oitenta Reais 	 - 

VALOR TOTAL DO LOTE 36 R$ 2.870,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS 

HORIZONTE -CE 02 DE MAIO DE 20191 
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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 Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: 26 de Abril de 2019  

Hora da Abertura:08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação Infantil Proinfâncla (Nara 
Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR no 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo MEIEPP), conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia. 
a' 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 41 

uidutRIl'][4IYitii WJL 	 .1  IJ?Ff3Jr'It 	(ITt! 

01 	UNIU 	01 	Espremedor automático de frutas cinicas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/peneira e dois cones 
de extração (castanha] carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. LOCAL: 'Cozinha DIMENSÕES E 
CAPACIDADE: • Mura mádma: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima 1 litro. 
CARACTERISTICAS: • Gabinete (cor)o) fabricado em aço inox. Copo superior. em aço mcx ou Surninio, desmontável 
com bica, 'Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. 'Jogo de cones de extração 
(carambolalcastanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 114 HP. Base antiderrapante. - Dimensionamento da fiação. 
plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. 'Voltagem: 110V e 220V. conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 'Cordão de alimentação com 
1.5 m de comprimento, como mínimo. 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. 
MARCA: AGRATTO /MODELO: 300W 	 330,00 	 330.00 

' Preço Unitário: Trezentos e Trinta Reais 
Preço Total: 	Trezentos e Trinta Reais 

UNIU 	01 	Centrifuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço 
LOCAL: 'Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE: 'Diâmetro! largura máxima: 400 mm; 'Ajiura máxima: 440 mm, 

Profundidade máxima: 450 mm: 'Volume mínimo do copo coletor. 1,2 litros. CARACTERÍSTICAS: 'Tubo de alimentação 
e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. Filtro em aço inox. 'Lâminas e peneira 
em aço inox. 'Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. 'Trava de segurança. 'Com função 
pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. 'Base firme com pós ancideslizantes (ventosa 
'Motor com potência mínima de 700W. 'Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 
com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme 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. 
MARCA: BRITÃNIA f MODELO: Juicer 1000 	 450,00 	 450.00 

Preço Unitário: Quatrocentos e Cinqüenta Reais 
Preço Total: 	Quatrocentos e Cinqüenta Reais 

HORIZONTE -CE 02 DE MAIO DE 20191 
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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 'GINA 

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

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

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 41 

C 

03 	UNIO 	01 	Mixer de alimentos para preparo de sucos. vitaminas e massas leves. LOCAL: • Cozinha. OIMENSOES: • Altura máxima: 
400 mm; Largura máxima: 150 mm; • Profundidade máxima: 320 mm; • Volume mínimo do copo: 600rnm. 
CARACTERISTICAS: Cabo (alça) ergonómico. 'Láminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar 
na vertical e na horizontal. 'Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. 'Corpo do aparelho construído em 
polipropileno e borracha. Base antirespingos. Botão turbo. • Motor com potência mínima de 350W- 'Dimensionaniento e 
robustez ca fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. 'Voltagem: 110V e 220V. 
conforme demanda. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 
GARANTIA: • Minima 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. 

MARCA: MONDIAL MODELO: ROBOT250 	 250,00 	 250,00 
Preço Unitário: Duzentos e Cinqüenta Reais 
Preco Total: Duzentos e Cincüenta Reais 

de alimentos, com 
CAPACIDADE: • Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm: 
• Volume mínimo. 1,5 litros. CARACTERISTICAS: • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. 'Tigela 
extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade minima para 1,51 litros de ingredientes liquidos. 'Tampa da tigela com 
bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita 
o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. 

Base firme com $s antideslizantes (ventosa). 'Motor com potência mínima de 700W. • Dimensionamento e robustez da 
fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. 'Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO. com  indicação da voltagem ACESSÓRIOS: Batedor para 
mistura de massas leves e pesadas; 'Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; • Dois 
discos de metal para ralar e picarem pedaços finos e médios: 'Liquidificador üaffa)  com tampa, com capacidade para 1,5 
litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; ' Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em 
neve e maionese. 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. 
MARCA: BRITANIA / MODELO: BMP900P 	 300,00 	 300,00 

Preço Unitário: Trezentos Reais 
Preço Total: 	Trezentos Reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 41 R$ 1.330,00 (HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS) 

HORIZONTE -CE 02 DE MAIO DE 2019j 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (4 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5 	141. 4 
PREGÃO ELETRÕNICO N. °  2019.03.26,1-PE ' 

PAGINA 

Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: 26 de Abril de 2019 

Hora da Abertura:08:50 Horas 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Proinfância (Nara 
Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo MEJEPP), conforme especificações contidas no Termo de 
Rc \ncia. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 45 

01 - UNID 	09 	Puricadorí bebedouro de água refrigerado. LOCAL. - Copa dos funclonanos, cozinha, iactar:o e solanos. DIMENSÕES E 
CAPACIDADE: • Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; • Profundidade máxima: 370 mm; 'Fornecimento 
niinimo de água gelada: 1,2 11h. CARACTERISTICAS: • Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem 
os particulados da água e o cloro livre. • Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. 'Botão de 
acionamento automático do tipo fluxo continuo, com regulagem para diferentes niveis de temperatura (natural, fresca ou 
gelada) ou torneira. • Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. • Câmara vertical de filtragem 
e purificação. * Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pÕ. 
• Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção LIV. • Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água! hora. • Pressão 
de funcionamento: 3 a 40 m,c.a (0,3 kgflcrnl à 4 kgf/cm. • Temperatura de trabalho. 03 à 40'C. • Componentes para fixaçã 
e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação 58; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: 
flexível e mangueira. . Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO,coniprobatonos 
de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica APROVADO. • Gás refrigerante 
R600a ou Ri 34a. Dimensionamento e robustez da fiação, ptugue e conectores elétricos compativeis com a corrente 
de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme 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 garanba, substituindo as peças com defeito. 
MARCA LATINA MODELO: PA335 	 418,55 	 3.766,95 

Preço Unitário: Quatrocentos e Dezoito Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos 

	

Preço Total: 	Três Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos 

VALOR TOTAL DO LOTE 46 R$ 3.766,95 (TREIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) 

HORIZONTE CE 02 DE MAIO DE 20191 
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ESTADO DO CEARÁ Pag.14 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÕNICO N. °  2019.03.26.1-PE  j 

Do Julgamento:MENOR PREÇO POR LOTE PAGINA 

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

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Proinfãncia (Nara 
Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação- FNDE e a Prefeitura Municipal de HorizontelCE (Exclusivo MEJEPP), conforme especificações contidas no Termo de 
R( 	:ncia. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LOTE 48 

01 	UNIU 	ai 	ventilador de parede para uso em ambiste esco»ar. LOCAL: • Creches 1, II e II, pie-escola, multiuso, dieção, secretaria. 
sala dos professores, copa, refeitório, administração. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro entre 500 e 600 mm; 

Comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERISTICAS: • Ventilador de parede, com uma 
hélice com no mínimo três $s. 'Base de fixação á parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliarnida 
na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em polianlida injetada na cor 
amarelo escolar, referência 1.25V 7112 (Canelas Munsell). 'O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 
5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. 'Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de 
articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor E 

hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. 'Q equipamento deve ser dotado de grade de proteção 
de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • As grades 
deverão serem aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar- referência 125V 7112 (Canelas Munsell). 
• As grades não poderão ser removidas sem ouso de ferramentas. • Os equipamentos deverão apresentar controle de 
velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). 'O acionamento deverá ser do tipo 
controle de parede' • Os equipamentos deverão respeitar o nível mlnimo de eficiência energética de 0,0040 m' is W/m 

para as velocidades. • Vazão observando-se cada uma das velocidades: - máxima: 0,45 m 3/s - Média: 0,37 nl'/s - 
Mínima: 0,33 m'/s • Deverá possuir motor elétrico 'monovolt'. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 
elétricos compativeis com a corrente de operação. 'Voltagem: 110V e 220V, conforme 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/contatado é obrigado a dar assisttnaa técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o verlodo da garantia, substituindo as pecas com defeito. 
MARCA: VENTISOL / MODELO: PAREDE NEW60 	 222,00 	 6.882,00 

Preço Unitário: Duzentos e Vinte e Dois Reais 
Preço Total: 	Seis Mil Oitocentos e Oitenta e Dois Reais 

VALOR TOTAL DO LOTE 48 R$ 6.882,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) 

HORIZONTE -CE 02 DE MAIO DE 20191 

ri 
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ESTADO DO CEARÁ Pag.15 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO (J 	J-ctG 

PREGÃO ELETRÔNICO N.°  2019.03.26.1-PE o, 
PAGINA 	a 

Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: 26 de Abril de 2019 

Hora da Abertura :08:50 Noras 

DO OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equiparo Centro de Educação Infantil Proinfáncia (Nara 
Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação- FNOE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE (Exclusivo MEJEPP), conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia. 

CONDIÇÕES GERAIS 

IVALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: 24,235,95 (Vinte e Quatro Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e 

CincoC entavos) 	 %ZSCz ; jrt . 

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

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 

soDao fornecimento dos produtos, constantes da proposta; 

Ct .camos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.03,261-PE 

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

contra defeito de fabricaçâo;mercadoria de procedencia nacional. 

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG:0759-5, CIC:33.039-6 

HORIZONTE -CE 02 DE MAIO DE 20191 

a/fL. LLduua éb40. 
Talita Medeiros Costa Qiaeiroga 
Diretora 
RG: 1240084341 MhX-CE.'  
CPF: 012.742.983-26 

C.N.PJ. 11.427.407/0001-16 
GQ$ ELETROS E EQUIPAMEhTOS LIDA-EPP 
Rua Vereador Possidónio C.ueIrcBa, N? 59 
CZP -  S&SCS-2SZ - :.v'' - . 50: 	il, 


