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RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CGF 06.214.624-6 

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARÁ. 

PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, 
ESPECIALMENTE OS DA LEI N° 8666/93 E LEI N° 10.520/2002, BEM COMO As CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO N° 2017.04.27.1. 

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA 
LICITAÇÃO. 

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS/BENS 
ESPECIFICADOS NO ANEXO 1, CASO SEJAMOS VECEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO. 

1BJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE NOVA 
BETÂNIA, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 100/2010, CELEBRADO 
COM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
APRESENTADAS ABAIXO. 

LOTE 01 - PA.ROUE INFANTIL 

ITEM ESPZcIFIcAÇÃO TND: 
•• 

MARCA QTD 
•••.••.•. 

V UNIT V TOTAL 

CASINHA PARQUE - CASINHA COM PISO  
DE MADEIRA DE EUCALIPITO SUSPENSO A 
1,10 M DO CHÃO E ÁREA DE 2,20M X 
1,50M; TELHADO: FEITO EM MEIA-LUA DE 
EUCALIPTO 	COM TRATAMENTO AUTO 
CLAVO; ÁREA DE OCUPAÇÃO DO PARQUE: 
15,OM X 5,OM. - COMPONENTES: ESCADAS 
DE ACESSO COM CORRIMÕES, FECHADO 
COM CORDA. ESCORREGADEIRA FEITADE 
ANGELIM (MADEIRA-DE LEI) E PINTURA 
NAS 	BORDAS 	LATERAIS 	NA 	COR 
VERMELHA. TEIA DE CORDAS NA COR 
AZUL, TIPO QUADRADO DE MADEIRA: 
REDE DE CORDA DE POLIPROPILENO DE R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 

01 ALTA 	RESISTÊNCIA 	PARA 	ESCALADA. UND FORT 01 
PONTE 	PÊNCIL 	MADEIRA 	COM Vinte mil reais Vinte mil reais 

CORRIMÕES LATERAIS E CABO DE AÇO 
MEDINDO 	7 	A 	8 	DE 	DIÂMETRO 
GALVANIZADO. 2 BALANÇOS LATERAIS: 
DE MADEIRA (ANGELIM) COM ESTRUTURA 
EM X DE MADEIRA DE EUCALIPTO 
TRATADO, DIMENSÃO H = 3 M COM 
PARAFUSOS GALVANIZADOS, E PINTURA 
DO 	ASSENTO 	NA 	COR 	VERMELHO. 
TELEFERICO: CABO DE AÇO COM 0,2 CM 
GALVANIZADO COM ESTRUTURA EM X DE 
MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA E 
PARAFUSOS 	EMBUTIDOS 	E 
GALVANIZADOS COM ROLDANAS E MEIO  
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RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CG1` 06.214.624-6 

PNEU PARA CRIANÇA DESCER 

BALANÇO EM MADEIRA 	BALANÇO EM 
MADEIDE EUCALIPTO DE 16CM A 
t82M DE DiÃMO COM TRATAMENTO 
AUTO CLAVE E COM FERRAGENS DE 
SUSTENTAÇÃO GALVANIZADAS; ÁREA DE R$ 2.627,00 R$ 2.627,00 
OCUPAÇÃO: 2,OOM X 2,20 ALTURA 1,80M 

02 
APROXIMADAMENTE 	- 	COM 	2 UNI) FORT 01 

Dois mil Dois mil 
BANQUINHOS NAS CORES VERMELHO E seiscentos e seiscentos e 
AMARELO COM ENCOSTO DE 1,50 M DE vinte e sete vinte e sete 

ICOMPRIMENTO POR 	'30: 	CM 	DE reais reais 
PROFUNDIDADE 	EM 	MADEIRA 	COM 
ESTRADO 	PARA 	APOIO. 	PARAFUSOS 
EMBUTIDOS 	E 	FERRAGENS 

e-.'. GALVANIZADAS.  
CAIXA DE AREIA (SEM AREIA) - TORAS DE R$ 3.573,00 R$ 3.573,00 
EUCALIPTO 	COM 	TRATAMENTO 	COM 
TRATAMENTO 	DE 	AUTOCLAVE Três mil, Três mil, 03 
CONCRETADAS, 30 CM DE ALTURA FORA UND FORT 01 

quinhentos e quinhentos e 
DO CHÃO; ÁREA DE OCUPAÇÃO OVAL: setenta e três setenta e três 
2,50MX3,50MX0,30M.  reais reais 
TÚNEL DE PNEU - TÚNEL COM MADEIRA 

,00  R 	4 .0 0,00 R 	4 . 4.050 ,00 EUCALIPTO 	COM 	TRATAMENTO 
04 AUTOCLAVE E ARCOS COLORIDOS DE UNI) FORT 01 

PNEUS COMPOSTO POR 15 ARCOS COM Quatro mil e Quatro mil e 

ALTURA 1,OM X 0,90 M DE LARGURA. cinquenta reais cmquenta rea]e 

CAVALINHO DUPLO - ESTRUTURA DE 
MADEIRA 	DE 	EUCALIPTO 	COM 
TRATAMENTO 	AUTO 	CLAVE, 	CADA 
TRONCO MEDINDO DE 16 CM A 18 CM DE R$ 5.830,00 R$ 5.830,00 
DIÂMETRO, 	FERRAGENS 	PARA 

05 SUSTENTAÇÃO E PARAFUSOS EMBUTIDOS UND FORT 01 Cinco mil, Cinco mil, 
GALVANIZADOS; ÁREA DE OCUPAÇÃO: oitocentos e oitocentos e 
1,50 M X 2,50 M, ALTURA DE 1,80 M; 2 trinta reais trinta reais 
CAVALINHOS NAS CORES VERMELHO E 
AZUL DE MADEIRA (MAÇARANDUBA - 
MADEIRA - DE - LEI) 0,25M X 0,90 X 0,5M  
CASA PARA BONECAS - ESTRUTURA TODA 
EM 	MADEIRA 	EUCALIPTO 	COM 
TRATAMENTO 	AUTO 	CLAVE, 	CADA 
TRONCO MEDINDO 7 CM DE DIÂMETRO, 
FRENTE MEDINDO 2,70 M COM PORTA DE R$ 17.320,00 R$ 17.320,00 
L = 0,35M E H=1,50M E 2 LATERAIS 

06 MEDINDO 2,00 M COM UMA JANELA EM UND FORT 01 Dezessete mil, Dezessete mil, 
CADA LATERAL COM DIMENSÃO DE L = trezentos e trezentos e 
0,35M E H=0,45M E FUNDO VAZADO COM vinte reais vinte reais 
2 PRATELEIRAS; PISO DE MADEIRA DE 
EUCALIPTO E TELHADO: FEITO EM MEIA 
LUA DE EUCALIPTO COM TRATAMENTO 
AUTO CLAVE.  
BANCOS COM ENCOSTO - BANCO COM R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

07 ENCOSTO; 	ESTRUTURA 	TODA 	EM UND FORT 01 
EUCALIPTO 	COM TRATAMENTO AUTO  Hum mil e Hum mil e 
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RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CG1` 06.214.624-6 

CLAVE COM ENCOSTO E ASSENTOS NAS seiscentos seiscentos reais 
CORES VERMELHO E AMARELO EM reais 
TABUA DE ANQELIM DE 30 CM DE 
LARGURA E PARAFUSO 	EMBUTIDOS E 
GALVANIZADOS; - ÁREA DE OCUPAÇÃO: 
0,60M 	LARGURA 	X 	1,50 	M 	DE 
COMPRIMENTO. 1  

VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ 55.000,00 (CINQÜENTA E CINCO MIL REAIS)  

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE PREÇOS PERFAZ O MONTANTE DE R$: 55.000,00 (CINQUENTA E 
L -- CINCO.MILREÁ](S) 

1. VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS, PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS, PRAZO DE ENTREGA 
DAS MERCADORIAS: CONFORME EDITAL E CONTRATO. 

2. O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS 
'TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, 
FRETE, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A 
AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, E QUE TODA A 
MERCADORIA TEM NACIONALIDADE BRASILEIRA. 

PROPONENTE: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 
ENDEREÇO: RUA MIRIAN ROCHA, N°. 431, BAIRRO: PARQUE NOVO MONDUBIM, MARACANAÚ/CE, CEP: 
61930-250 
CNPJ: 09.036.753/0001-21 
DATA DE ABERTURA: 12 DE MAIO DE 2017 
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 

MARACANAÚ, 12 DE MAIO DE 2017 

N~' 

CAIO TALO BAIMA MOTA 
REPRESENTANTE 

RG 2003010094240 SSPDC/CE 
CPF 017.330.653-50 

........................................................................................................................ 
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E.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 

\-, 
CNPJ: 21.253.68110001-70 1 .E: 06.372860-5 

Rua Sebastião Regis, 1176 BAIRRO AEROPORTO 
CEP 63020-840 - Juazeiro do Norte - CE - Tel : (88) 3572-1615 

E-mail e r indcom@gmail  com 

A Prefeitura Municipal  Farias Brita, Estado do Ceará. 
Pela presente declaramos Inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especia mente os da Lei n° 

k66/93 é Li n° 10520/2002, bem como á cla'usulas e condições da modaIidade Pregão n°  2017 04 27 1 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso 

sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 
Objeo: Aquisição de materiais Permanentes e de consumo destinados ao atendimento das necessidades 

do centro de educação infantil, localizado no distrito de Nova Betania, Municipio de Farias Brito/Ce, nos termos do 
Convenio n° 100/2010, celebrado com o Estado do Ceara, atraves da Secretaria da Educação, conforme especificações 

apresentadas no abaixo. 

,....proposta consolidada 

L 05: BRINQUEDOS INFANTIS 
- - MARCA  
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

/MODELO  
BONECAS - Descrição: material: cabeça em vinil; corpo, braço e perna em plástico 

1 
e altura: 34 cm 

UND 5 MML R$ 68,00 R$ 340,00  

2 
BONECAS - Descrição: material: cabeça em vinil; corpo, braço e pernas em plástico 

UNO 5 MKL R$ 58,00 R$ 290,00 
e altura: 25 em. 

BERÇO PARA BONECA - Descrição: material: plástico. Tamanho 
UNO 5 DIVERTOYS R$ 120,00 R$ 600,00 

aproximado: 57a x 381 x 57cx  

CARRINHO DE BONECAS - Descrição: material: armação de metal; 

assento de tecido; dimensão aproximada: ali: 67cm; larg: 38; compr UND 5 BRINK MIX R$ 80,00 R$ 400,00 

KIT COZINHA (BRINQUEDO) - Descrição: material: plástico; peças:5 pratos, 5 
KIT 4 DIVERTOYS R$ 112,00 R$ 448,00 

colheres, 5 garfos, 5 facas, 5 xícaras, 5 copos. 

KIT PARA COZINHA (BRINQUEDO) - Descrição: material: plástico. Peças: 4 peças 

R$ 476,00v 6 para mantimentos, c/ tampa, 3 panelas com tampa, 1 frigideira, 1 escumadeira, 1 KIT 4 LVA PLAST R$ 119,00 

espátula, 1 concha. 

ESCORREDOR DE LOUÇA (BRINQUEDO) - Descrição: material: plástico; medidas 

7 aproximadas: comprimento: 23 cm; largura: 18 cm; altura: 5cm. UND 4 DIVERTOYS R$ 58,00 R$ 232,00 

KIT PARA CARNE EM PLÁSTICO (BRINQUEDO) - Descrição: material: , 

plástico, iam. aprox. 10 em, 6 peças: tábua, martelo, garfo, faca.  
KIT 4 DIVERTOYS R$ 145,00 R$ 580,00 

FOGÃO (BRINQUEDO) - Descrição: material: plástico, 4 bocas, pese 1,4Kg; 

9 dimensões aproximadas: altura x comprimento x largura: 56 x 40 X 26 cm. UNO 4 MEGAPLAST R$ 405,00 R$ 1.620,00 

10 
LIVROS DE LITERATURA INFANTIL - Descrição: material: tecido, 

UNO 20 ER R$ 63,00 R$ 1.260,00 
Almofadado, tem. 26 X 26 cm; títulos diversificados. 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL - Descrição: material: plástico, tem 13 13 em: 
UNO 20 ER R$ 37,00 R$ 740,00 

títulos diversificados. 

12 
LIVROS DE LITERATURA INFANTIL- Descrição: material: cartonado,tam. 20 x 27 

UNO 60 ER R$ 31,00 R$ 1.860,00 
- cm; títulos diversificados. 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL- Descrição: material: Prosa, verso 
' 13 

quadrinhos; títulos diversificados. 
UND 150 ER R$ 31,00 R$ 4.650,00 

PASSA ROUPINHA (BRINQUEDO) - Descrição: material: pIástio, tam. aproximado 

14 a. 29 x 1,41 x c.11; contém: tábua, ferro, 3 cabides, 1 cabideiro. UNO 4 MEGAPLAST R$ 133,00 R$ 53 2,00 

FANTASIAS PARA CRIANÇAS - Descrição: material: tecido; modelos: Batman, 
15 

príncipe, branca de neve, bela adormecida, moranguinho. 
UNO 10 ER R$ 145,00 R$ 1.450,00 

BLOCOS LÓGICOS COLORIDOS - Descrição: material: madeira MOF, 

16 pintado com tinta à base de água atóxica. 48 peças, 8 x 8cm, a partir de 3 anos. KIT 2 CIABRINK R$ 83,00 R$ 166,00 

- BLOCOS LÓGICOS COLORIDOS - Descrição: material: EVA, 6 canelas, 

17 tam. 19 X 19 cm, contendo 48 peças geométricas. Idade: a partir de 3 anos. UND 2 CIABRINK R$ 72,00 R$ 144,00 



JOGO ALFABETOS E NÚMEROS EM E.V.A. - Descrição: material: EVA, cubo 
UND 2 IBEL R$ 15 ">"'$ 300,00 

contendo 26 letras e 10 números de O a 9, 17 x 17 cm cada.  

PLACAS DE TATAME EM EVA - Descrição: material: placas para tatame (8 FL. 
em EVA (etil vinil acetato) de encaixe; medidas de 100 cm x 100 cm 	20 mm, 

multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de 
UND 4 IBEL R$ 16 'R$ 664,00 19 acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retomar ao formato original 

• . 

após impacto; suas peças devem conter números, letras e desenhos -9 peças. 

- JOGO SEQUENCIA LÓGICA - Material: madeira e tinta: Aplicação: desenvolver a 

coordenação viso-motora, habilidades visuais e auditivas, raciocínio criativo, 

20 
inteligência noção espacial e sequência de fatos modelos: vida, trânsito, higiene, 

.  UND 4 CIABRINK R$-55,00 R$ 220,00 
lazer. Idade sugerida: a partir de 3-anos; colorido; Embalagem: caixa de madeira, 

tipo estojo medindo 174 mm 100 mmx 50 mm (CxAxL) 16 peças 

- TREM DE BICHOS - Descrição: material: trem dévé conter quatro bichos com 

cabeças articuladas e que emitem sons e musicas as orelhas do elefante devem 

21 ter texturas diferentes, o tucano deve emitir sons E movimentos; Os animais não UND 2 CIABRINK R$ 320,00 R$ 640,00 
são fixos ao trem edidas: 43 comp x 0,10 larg x 0,15 alt; idade: a partir de 6 meses; 

cor: colorido (padrão). 

CAMINHÃO CAÇAMBA - Descrição: material: caminhão caçamba móvel em 

plástico; cor: diversas.; tamanho: comprimento: dimensões aprox. do produto (Lx 

22 A x P): 42 x 19 x 12 em. Dimensões aprox. com  embalagem (Lx A x P): 43 x 21,5 x UND 2 MERCOPLAST R$ 184,00 R$ 368,00 

14 cm. Prazo de garantia: 03 meses de garantia legal 

CAMINHÃO CEGONH EIRA - Descrição: material: plástico. Caminhão 
P \ cegonheira aprovado pelo INMETRO; conteúdo da embalagem: 01 

caminhão; 10 carrinhos; peso aprox. com  embalagem: 1,300 Kg; dimensões aprox UND 2 MERCOPLAST R$ 277,00 R$ 554,00 

com embalagem (Lx A x P): 09 x 25 x 65 cm; idade 

recomendada: a partir dos 03 anos. 

CAMINHÃO DE BOMBEIROS - Descrição: material: caminhão de 

bombeiro plástico e ferro; mecanismos: lança a água à longa distancia; escada 

com giro de 180 graus e com regulagem de altura; tanque de abastecimento; 

24 
movimentos: para frente e para trás; aprovado pelo INMETRO idade 

.. UNO 2 MERCOPLAST R$ 164,00 R$ 328,00 
recomendada: a partir de 03 anos; dados técnicos: dimensões aprox. do produto 

(Lx A x P): 42 x 19 x 12 cm. dimensões - aprox. com  embalagem (Lx A x P): 43 x 

21,5 x 14 em: prazo de garantia: 03 meses de garantia legal. 

MEU PRIMEIRO JOGO GP CARROS - Descrição: material: tabuleiro em 

25 forma de quebra-cabeça, personagens em vinil e roleta. Idade: a partir de 2 anos. UND 2 GROW R$ 155,00 R$ 310,00 

JOGO O PEQUENO CONSTRUTOR - Descrição: material; peso com 

26 embalagem: 0,750 (Kg); medidas daembalagem: largura: 51 em altura: 21 cm X UND 1 CIABRINK R$ 155,00 R$ 155,00 

comprimento: 9cm. 	 - 

CASA DE BONECA COMPLETA - Descrição: material: equipada com fogão, pia, 

2' panelas, bule, pratos, vassouras, peças de vestuário e todos os materiais que UND 4 KROOM R$ 1.243,00 R$ 4.972,00 

-,--,- 

propiciem a dramatização livre da vida no lar. 

CASINHA DE BONECA - Descrição: material: kit cerquinha, dimensões: 

28 1,27 m altura x 1,25 m largura x 2,45 m comprimento (com cerquinha e mesinha UND 1 XALINDO R$ 2.996,00 R$ 2.996,00 

aberta).  

CESTA PARA COLOCAÇÃO DE BRINQUEDO - Descrição: material: 

29 caixas em plástico polipropileno, com tema infantil; medida: comprimento: 60 cm; UND 8 PLASUTIL R$ 118,00 R$ 944,00 

largura 40 cm; altura 31 cm. 

TEATRO DE FANTOCHES - Descrição: material: teatro de fantoches com 1,0 x 0,80 

30 x 0,50 m em Algodão com estrutura em PVC, desmontável; Deve acompanhar UND 1 CIABRINK R$ 451,00 R$ 451,00 

sacola para facilitar o transporte; peso aprox: 6kg. 

FANTOCHE - Descrição: material: tecido de pelúcia; técnica: costura; feito à mão 

31 
parcialmente; altura aproximada: 30 cm; temas: família branca e negra, animais, 

KIT 7 CARLU R$ 192,00 R$ 1.344,00 
clássicos da literatura (chapeuzinho vermelho, os três - porguinhos, peter pari, 

branca de neve).  

VIOLÃO - Descrição: material: plástico; atóxico; com alça para o ombro; dimensões 

32 da Embalagem (AxLxP) (cm): altura: 54 cm; largura: 24,5; profundidade: 5,5 cm; CJT 4 GUITAR R$ 158,00 R$ 632,00 
- 	

- idade: a partir de 3 anos.  

MINI PIANO - Descrição: material: Piano com 6 teclas em madeira natural e tampa 

superidr; com 3 pés em plástico para sustentação; deve acompanhar álbum 
UND 4 MEGAPLAST R$ 259,00 R$ 1.036,00 

musical; 16,5 cm de comprimento; 17,2 cm de largura; 9,5 em de altura; faixa 

etária: a partir dos 03 anos.  

FLAUTA DOCE - Composição: material: corpo: ABS polido; conteúdo da 

34 embalagem; cor cinza; garantia do fornecedor: 12 meses; peso Iíq. aproximado do UND 4 IVORY R$ 69,00 R$ 276,00 

produto: 50 g. 



PANDEIRO INFANTIL- Descrição: material: plástico colorido, com 5 chocalhos .- 
35 duplos em metal e decorado na parte superior; medidas: largura: 17,5 cm; altura: UND 4 LUEN R$ 78,9e 312,00 

3cm; faixa etária: a partir de 02 anos  
INSTRUMENTOS PARA PEQUENA JARDINAGEM - Descrição: material: FL C. 

36 
balde: 14,5 x 17,0 centímetros; enxada: 12,5 x 6,0 x 3,5 centímetros; pá: 17,5 x 6,0 

UND 50 LUMAR R$ 90\O0 ) R$,)/50000 
centímetros; rastelo: 12,5 x 10,0 x 3,0 centímetros; composição: plástico. 

MASSA DE MODELAR - Descrição: material: estojo com 12 un. Base de 

37 cera; altura 11 cm; largura': 7,6 cm; profundidade: 5cm. Peso liquido: 180 gr. ESTJ 100 KOALA R$ 4,20 R$ 420,00 

MINI TRAVE DE FUTEBOL COM BOLA - Descrição: material: plástico; tamanho: 31 x 
UNO 2 BASCULT R$ 645,00 R$ 1.290,00 

96x 128em. (AxLxP). Peso aproximado 22 kg.  

TRICLCLQ PAR. CRIANÇA Descnço materiaJricclo de aprox,85 cm deaItura 

(cóma tàste);p,ssui'hast&removWeI (Iara 'empurrara 'criança); acompanha  

39 cesta; dimensões da embalagem: Alt.: 35 cm; Larg.:49 cm; Prof.: SO em; colorido; UND 4 VELOCITA R$ 250,00 R$ 1.000,00 

idade recomendada: de 1 ano e meio a 4 anos. 

TOTAL: TRINTA E NOVE - MIL E QUINHENTOS REAIS R$ 	39.500900 

Lote "08: UTENSILIOS DE JARDINAGEM 

ITEM j ESPECIFICAÇÃO UNID. 
MARCA  

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
/MODELO 

VASOS PARA PLANTAS - Descrição: material: plástico polietileno virgem, atóxico, 

9DE. 

com aditivo contra ação de raios UV; cor: terracota (cerâmica); Dimensão: vol: 
UNO  SIENA R$ 230,00 R$ 	2.300,00 

40L; diâmetro superior: 300 mm; inferior: 270 mm; altura: 320 mm 

VASOS  PARA PLANTAS - Descrição: material: plástico polietileno virgem, atóxico, 

com aditivo contra ação de raios UV; cor: terracota (cerâmica); Dimensão: vol: 80 
2 

1; diâmetro superior: 450 mm; inferior. 430 mm; altura: 450 mm. 
UNO 10 SIENA R$ 300,00 R$ 	3.000,00 

TOTAL: CINCO MIL E TREZENTOS R$ 	5.300,00 

Valor Total da Proposta: R$ 44.800,00 ( QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) 
Proponente: E R Indústria e Comércio LTDA - ME 

Endereço: Rua Sebastião Regis, 1176, Aeroporto, Juazeiro do Norte-CE, CEP 63020-840 
CNPJ N° 21.253.681/0001-70 
Data de Abertura: 12/05/2017 

Horário de Abertura: 09:00:00 

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

J,eiro do Norte-CE, 12 de maio de 2017. 
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CNPJ: 22.918.70610001-70 CGF: 06.462i-6! 

AO SETOR DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N5  2017.04.27.1 

DATA DE ABERTURA: 12.05.2017 HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS 

PLANILHA DE PREÇOS RATIFICADORA 

LOTE 02- MATERIAL ELI'RICO/ELETRÕNICO  
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 1JND MARCA QTD UNIT R$ TOTAL R$ 

APARELHO DE SOM - Descrição: material: Micro system com Karaokê, Entrada para 

USB, e para cartão de memória com as seguintes características: Entrada USB 

1.0/2.0(full speed); entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS; rádio AM e FM 

estéreo com sintonia digital; compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW; reproduz vídeo 
no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA saída S-video vídeo 

componente, vídeo composto; saída de áudio digital coaxial; dolby djgstal(AC3) e DTS; 

Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela; Saída para fones de 

ouvido; Potência: 50W; Garantia de 12 meses. Und Hitachi 1 670,00 670,00 

APARELHO DE TELEFONE - Descrição: material: com fio. Dimensões aproximadas: 

16x6x20,5cm; peso líquido aproximado: 440gi flash; rediscagem; mudo; 3 volumes de 

Campainha; 2 timbres; chave de Bloqueio (opcional); 3 volumes de campainha; 2 

timbres; Flash rediscagem; mudo; chave de tom e pulso; posições mesa e parede. 

2 Garantia de 12 meses. Und Intelbras 2 89,00 1 	178,00 

APARELHO DE TELEFONE COM FAX - Descrição: material: fax com identificador 

de chamadas; design moderno, compacto; função viva-voz; 6 velocidades de transmissão 

de dados; sistema de economia de papel na recepção do documento; personalização do 
logotipo do cabeçalho do documento; trabalha com bobina térmica (performance mais 

arrojada); agenda; função copiadora; tipo de papel: térmico; relatório Operacional 

3 rediscagem automática; data e hora; viva-voz. Garantia de 12 meses. Und Inteibras 1 1.060,00 1.060,00 

AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S - Descrição: material: 18.000 BTUs, tipo split; 

Capacidade 	de 	refrigeração: 	18.000 Btu/h; Voltagem: 	220V; Frequência: 	60Hz; 

Potência: 	aproximadamente 	1.700W; 	Corrente 	elétrica: 	16A; 	Unidade 	interna: 
(evaporadora) e Unidade externa (condensadora); Alertas especiais - direcionamento 

automático; (deflexão de ar vertical e horizontal); Compressor tipo scroll; Controle 

' remoto sem fio; Filtros especiais que eliminam odores, poeira, fumaça, pelos e 
capacidade de neutralizar elementos nocivos à saúde humana (filtros laváveis); Deve 

Conter: operação resfriamento rápido, sleep, reinício automático, timer, operação 

automática e etc; Usar gás que não agrida a camada de ozônio; A unidade externa - 

condensadora - deverá ser instalada na fachada do prédio, suspensa, fixada com mãos 

francesas e com distância aproximada de 2,0 m da unidade interna evaporadora; Springer 
4 Garantia: mínima de 12 (doze) meses. Und Carner 3 2.900,00 8.00,00 

AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - Descrição: material: 9.000 BTUs, tipo split; 

Capacidade de refrigeração: 9.000 Btu/h; Voltagem: 220V; Frequência: 60Hz; Potência: 

aproximadamente 950W; Corrente elétrica: 16A; Unidade interna: (evaporadora) e 

Unidade 	externa 	(condensadora); Alertas 	especiais 	- direcionamento 	automático; 

(deflexão de ar vertical e horizontal); Compressor tipo scroll; Controle remoto sem fio; 

Filtros especiais que eliminam odores, poeira, fumaça, pelos e capacidade de neutralizar 

elementos 	nocivos 	à 	saúde 	humana 	(filtros 	laváveis); 	Deve 	Conter: 	operação 

resfriamento rápido, sleep, reinício automático, timer, operação automática e etc; Usar 

gás que não agrida a camada de ozônio; A unidade externa - condensadora - deverá ser 

instalada na fachada do prédio, suspensa, fixada com mãos francesas e com distância 

aproximada de 2,0 m da unidade interna evaporadora; Garantia: mínima de 12 (doze) Springer 

- 
meses. Und Carrier 1 	1 1 	1.780,00 1 	1.7140 

Rua N (Esplanada Castelão) W 15— Loja 05 Boa Vista - CEP 60.867-660 — Fortaleza - Ceará  
e@hotmail com Fones,. (95)3299.2627 (95) 98852 7576 / (88) 99805 7255 E-Mail pjcarvalhomaiam  
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EXAUSTOR - Descrição: material: Para fogão industrial de 6 bocas; Coifa de parede  
60em com acabamento em aço inox e aba de vidro temperado; função 2x1 podendo ser 
utilizada tanto como depuradora como exaustora; acompanha 2 filtros de carvão ativado; 
2 luminárias de lcd; capacidade de absorção de 660m 2/hora; motor de 170W; nível de 
ruído <ou = 43db; saída do duto de 150mm; acabamento da chaminé em aço inox, 

regulável de 60em até 1 ,20m; 3 níveis de velocidade; voltagem 230v ou 127v; garantia de 

6 12 meses. Und Menezes 1 904,00 904,00 

FOGÃO COM 6 BOCAS INDUSTRIAL - Descrição: material: com capacidade de 

300g/h e 3 conjugadas, com queimador de 300g/h; torneiras independentes; grelhas de 

ferro fundido removíveis de 400mm x 400mm; forno com dimensões internas mínimas 

de 540mm (largura) x 310mm (altura) x 660mm (profundidade), volume 100 litros, 

consumo 800 gfh; Pressão de utilização: 2,8kPa- 280nirnca; Dimensões aproximadas: 

1080 x 1570 x 800mm. Constituintes: Estrutura eN demais componentes fabricados 

integralmente em aço inox 430; 4 pés em perfil "L" de abas iguais de 1 1/2 x 1/8 de 

espessura. Soldado na parte inferior e interna do perfil, tubo de 1/2 chapa 16 (1 ,50mm) 

com 50mm de altura para receber conjunto de ponteiras de alta resistência em 

Poliamida 6.0 (Nylon), regulável, com cerca de SOmm de altura, constituídas por bucha 

cônica com rosca 7/8 e ponteira de apoio plano. Forno: paredes e tetos duplos de aço 

inox. Isolados com lã de vidro; interna chapa 20 (0,90nim) e externa chapa 18 

(0,25mm); 	Corpo 	da 	porta 	em 	chapa 	de 	aço 	inox 	isolado, 

7 ]IIIIUUIIIIIIUUUU@IUIIIIIIIIIIIIIIIIUUUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIBUBUEIIIIII Und Indosfrio 1 2.520,00 2.520,00 

FREEZER HORIZONTAL - LINHA BRANCA - Descrição: material: capacidade 

bruta de armazenamento: capacidade liquida: 419 litros; faixa de operação (dupla ação): 

função refrigerada: 2c a 8c; função freezer: -18c a -22c; dimensões aprox. do produto 

(externa): 94,4x133,1x69 cm (a x 1 x p); dimensões aprox. do produto (interna): 

71,5x122,2x51,5 cm (a x 1 x p); peso aprox. do produto: 69kw, Isento de gás CFC. 

Tensão: 220 v. Deve conter Pés niveladores, fechadura com chave, dreno de gelo frontal 

8 e garantia de 12 meses. Und Esmaltec 1 3.600,00 3.600,00 

GELADEIRA - Descrição: material: refrigerador elétrico com capacidade de 1000 litros; 

Possuir prateleiras deslizantes de aço trefilado, com gavetas, bandejas de degelo, com 

porta aproveitável, com luz interna; Pés traseiros com rodízio e pés frontais reguláveis. 

Recursos 	básicos 	operacionais 	requeridos: 	controle 	de 	termostato, 	lâmpada 

incandescente, pintura em tinta poliacrílica ou alquídica melanímica aplicada por 
processo eletrostático. Tensão 220V. Todo o equipamento deve vir acompanhado de 

material de instrução completo e devidamente embalado. Garantia: garantia de no 

mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação. Certificado de garantia preenchido com 

- data e número da nota fiscal. Und Indusfrio 1 9.700,00 9.700,00 

BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO - Descrição: material: serve 

água gelada e natural (3,5 litros/li); Controle de temperatura da água gelada; Duas 

torneiras de saída de água, com capacidade para servir água gelada e natural; Com 
suporte para acoplamento de galões de 10 e 20 litros; Função liga desliga; Sistema de 

abertura automática do garralào; Baixo consumo de energia nível 'A' - Selo PROCEL; 

Gás refrigerante ecológico; 	Produto certificado 	pelo INMETRO; 	Cor: 	Branco. 

Dimensões: Altura rninim... 960mm; Largura mina: 280mm; Voltagem: 220V. 

Garantia: Certificado de garantia mínimo de 01 ano e atender as especificações da NBR 

10 NM-IEC 335-1:1998 da ABNT e certificado de conformidade do INMETRO. Und Esmaltec 2 885,00 1.770,00 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Descrição: material: elétrico, tipo industrial, 

copo removível com capacidade mínima de 10 litros; copo e base de aço inox ou 

alumínio polido, hélices em aço inox; motor monofásico com potência mínima de 0,3ev, 

cobertura de polipropileno; funcionamento com tensão elétrica de 220v e frequência de 

60hz; manual de instruções contendo: orientação de instalação, forma de uso correto 

(operação 	e 	controle) 	e 	regulagem; 	procedimentos 	de 	conservação 	e 	limpeza; 

procedimentos para acionamento de garantia ou assistência técnica; garantia mínima de 1  ÁO 12 (doze) meses. Und Bermar 1 1.510,00 

Rua N (Esplanada Castelão) W 15— Loja 05 Boa Vista - CEP 60.867-660 - Fortaleza - Ceará  
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LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO - Descrição: material: 600\V de 

potência, capacidade de 2 litros, 5 ajustes de velocidade e um filtro para frutas; 

capacidade para triturar gelo; painel soft touch, painel com superfície macia e sem 

aberturas, de limpeza fácil; botão Easy Clean; lâminas destacáveis; armazenamento do 

12 cabo, tensão de 220V e garantia de 12 meses. Und Britania 1 185,00 185,00 

BATEDEIRA - Descrição: material: potência: 300 w; tensão: 220 v; velocidades: 5 e 

turbo; tigela com capacidade para: 3,5 1 e giro automático; batedores para massas leves e 

pesadas, ejetor de batedores; pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo; 

13 	1 prendedor de fio com comprimento mínimo do cabo de 1,20 me garantia de 12 meses. Und Amo 	1 1 144,00 144,00 

EXTRATOR DE SUCO DE LARANJA - Descrição: material: modelo: industrial; 

motor de 1/6 HP; rpm (rotações por minuto): 1740; corpo em aço inox e base em 

nylon; bica, tampa, peneira e copo em alumínio; - macho em plástico; voltagem: bivolt 

(127/220v); dimensões aproximadas: 7,5x34cm; - peso aproximado: 4 kg. Garantia de 12 

14 meses. Und 	1  Indosfrio i 795,00 795,00 

BALANÇA DE PRATO - Descrição: material: modelo: Digital com Bateria e 

memorização e subtração automática da tara; capacidade: 15 kg; dimensões mínimas do 

prato: 383 x 248 mm; dimensões fmais: 105 x 305 x 280 mm; Alimentação: 110 - 220 

VCA com variação máxima de -15% a +10% - 50160 hz; bateria recarregável, que avisa 

quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas, e recarregador de bateria 

com seletor de voltagem 	110/220V. Visor de cristal liquido garantindo perfeita 

visualização mesmo em ambientes e iluminação intensa; prato retangular com borda, em 

material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação 

15 com mercadorias a granel. Garantia de 12 meses. Und Toledo 1 1.430,00 1.430,00 

TELEVISÃO LEI) A CORES - Descrição: material: TV LED, tamanho de tela: 32 

polegadas; resolução HD mínima de 1366 pontos X 768 linhas, formato de tela: 16:9 

widescreen e formato padrão (4 por 3); conexões mínimas: 1 entrada para PC(RGB), 2 

entradas HDMI, 2 vídeo componente, 1 S-Vídeo, 2 áudio e -vídeo - RCA, 1 saída de 

áudio, 1 saída para fone de ouvido; ângulo de visão mínimo: 176°; brilho mínimo: 450 

cd/m2; contraste mínimo: 8.000:1 dinâmico; potência de áudio mínima: 7W RMS x 2; 

efeitos de som: surround e estéreo; preparado para recepção do sinal digital em alta 

definição adotado no Brasil; sistema: PAI-M, PAL-N, NTSC, tensão: automático 

(bivolt); cada televisor deverá ter os seguintes assessórios: controle remoto, cabo de 

alimentação natural, manual de instruções cm português, suporte de mesa e suporte de 

, parede; Garantia: mínima de 12 (doze) meses. Und Hitachi 1 1.960,00 1.960,00 

COMPUTADOR - Descrição: Computador com Intel Core i3 4G13 1T13 Windows 8 

Processador Intel Core i3; Modelo do Processador 4130 Cache 3M; Chipset Intel H81 

PCH; Memória RAM 4G13 HD 1T13; Placa Mãe Intel H81 PCH Dnves DVD-RW; 
Rede 10/100/1000 Gigabit Som HD Audio w/ Waves MaxxAudio 4; Memória de vídeo 

Intel HD Graphics 4400; Teclado DELL KB213 MULTIMEDIA TECLADO; Mouse 
MOUSE LASER; Sistema Operacional Windows 8; Conexões USB 3.0, (4) USB 2.0, 

HDMI, VGA, RJ-45 (10/100/1000 Ethernet), 3-stack audio jacks supporling 5.1 
surround sound/ (1) USB 2.0, MCR 8:1, Mie and Headphone Jacks; Conteúdo da 

Embalagem Computador, adaptador AC, cabo de força, manuais, teclado e mouse. 

Voltagem Bivolt Dimensões aproximadas do produto (cm) - AXLXP 26,7x10,2x38,1cm; 

17 Peso Iíq. aproximado do produto (kg) 6,36kg; Garantia do Fornecedor 12 meses. Und Lenovo 16 2.845,00 45.520,00 

IMPRESSORA - Descrição: material: Impressora Multifuncional, (impressora, scanner, 

copiadora) monocromática, ciclo mensal máximo aproximado de 50.000 paginas x mês, 

velocidade 30 PPM A4, 15 PPM até 30PPM carta, processador de 400MHZ, memória 

padrão 32M13 expansível, suporta linguagem PCL 6 e Se, tipos de papel A4, carta, 

conectividade USB E ETHERNET 10/100 resolução 1200 X 1200, saída de papel 150 Hewlett 

folhas. Garantia de 12 meses. Und Packard (HP) 1 	2 2.427,00 4.0 

Rua N (Esplanada Castelão) W 15— Loja 05 Boa Vista - CEP 60.867-660 - Fortaleza - Ceará  

-Mail Fones (85)3289 2627 (85)98852.7576 1 (88) 99805 7255 E 	pjcarvalhomaiame@hOtmall com 	J' 



P i CARVALHO MAIA - ME 

CN PJ: 22.918.706/0001-70 CGF: 06.46: 

VENTILADOR DE PAREDE - Descrição: material: oscilante parede, aparelho e grade 
na cor preta; consumo mínimo: 0,13 KW/h, carcaça injetada plástico; Hélice 3 ou 4 pás 

injetada plástico rotação mm. 300 rpm, Max. 1300 rpm, vazão: 225 m3/min; Isolamento 

19 classe H; tensão 220V; grade com diâmetro mínimo de 60 cm. Und Geetec 20 286,00 5.720,00 

 LOTE 02 93.000,00 
noventa e três mil reais 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 	 Preços: CIF 

Prazo de Entrega: De acordo com o Edital 

Prazo de Pagamento: De acordo com o edital 

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitató rio, Pregão n° 2017.04.27.1, junto ao Município de Farias Brito-CE 

,--;I 
têm pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende 

i. 	almente aos requisitos constantes neste edital. 

- concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

- inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatÓrio, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2 0  da Lei n° 8.6666193. 

Fortaleza, 12 de maio de 2017 

P. J. C4R VALHO MAIA-ME 
LIDER COMERCJAL..ME 
CNP 22.918 706/0ooi..-p 	
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AO SETOR DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°2017.04.27.1 

ABERTURA: 12-05-2017 	HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS 

LOTE 04- MATERIAL INFANTIL 
Item-  Unidade Especificação do Produto Marca Qtd Total VL. Unit VI. Total 

BANHEIRA COM SUPORTE - Descrição: material: banheira com suporte dobrável; possuindo 
saboneteira adequadamente posicionada e mangueira para escoamento da água, com tanque 
anatômico, de fácil limpeza, sem reentrâncias que possam acumular sujeira. Material: tubos de ferro, 
plásticos de engenharia, polipropileno e polietileno, rebites, parafusos e arruelas. Design: leve e 
prática. Capacidade aprox.: 25 litros. Peso suportado: até 30 kg considerando-se a criança com 10 kg 
e o restante de água Peso aprox do produto: 4,1 Kg. Dimensões aprox do produto (L x A x P): 79 x 

Und 84 x 60 em. Prazo de garantia: 03 meses de garantia legal. Meu bebê 8 475,00 3.800,00 

POLTRONA PARA AMAMENTAÇÃO - Descrição: material: em corno branco com estrutura em 
madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, 	cupim e 
microorganismos. A sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. O 
travamento de estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Sistema de balanço 
em madeira com molas fixadas com parafusos. 	Medidas: altura: 100 cm; largura: 74 cm; 
profundidade: 80 m; altura do assento: 42 cm; espaço livre do assento: 7 cm de largura por 47 cm 
profundidade; altura do braço ref. assento: 22 cm; espaço livre do encosto: 47 cm de largura por 60 
cm altura; acabamento inferior: tela de Ráfia; Espumas: espumas de poifuretano; assento: densidade 

2 Und D-23; braço: densidade D-20; encostos: densidade: D-20. Meu bebê 2 880,00 1.760,00 

BERÇO - Descrição: material: berço com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm 
de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das 
grades laterais no máximo 6,5 cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no 
máximo 2,5 cm. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser 
chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, para não machucar o bebê ou manipulador; 
a altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado; medidas: Altura - 120 cm; 

3 Und profundidade -60 cm; comprimento 121; largura -61. Meu bebê 8 650,00 5.200,00 

COLCHONETE PARA BERÇO - Descrição: material: colchão para berço, nas medidas de 130 em de 
comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade 018 ou D20 conforme norma 
da ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão 
e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). Revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme 
tabela 1 da Norma anteriormente citada; o fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil 
tipo viés; revestimento de matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre 
lâmina de espuma 100% poliuretano; deverá possuir 51% de viscosa e 49% de poliéster, 
revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em 
uma das facas; obs: os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: anti ácaro E 
antialérgica embalagem: o colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir 

4 Und a entrada de poeira e insetos. SM 8 160,00 1.280,00 

COLCHONETE PARA SALAS DE REPOUSO - Descrição: material: colchonete para salas de 
repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com 
revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, 
deverá ser utilizado nas duas faces; estrutura interna com lâmina de espuma selada D33; obs: os 

5 Und materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: anti ácaro e antialérgica. SM 100 138,50 13.850,00 

ARMÁRIO DE FARMÁCIA - Descrição: material: modelo: 6 prateleiras fixas e 5 reguláveis. Portas 
com fecho magnético e fechadura, equipadas com 2 prateleiras escamoteáveis que funcionam como 
bancada. 2 cruzes verdes e 1 prancha de autocolantes para optimizar a arrumação. Com  fechadura 

1 Ind 19 ,'hn,,n,. innI,ddn.I 	AAndidn,.I 	j /,',,,I 	In,n,,,n 	'). 	 ')II 	nIf,,rn Ç4 ,n&'ío 1 1 ')4ç (VI 4 
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E-mail: palumencomerciaigrnaii.com  1ç) 	

\ 

...... ------ 

- 	CAIXA GRANDE PARA GUARDAR BRINQUEDOS - Descrição: material: caixas em plástico infantil 	 - -__---' 

7 	Und 	com tema infantil, para guardar brinquedos; medida: 37x40x56cm. 	 Plasutil 	2 	97,00 	194,00 

8 	Und 	CANECA - Descrição: material: em plástico polipropileno com alça, capacidade de 300 ml; colorida. 	Plast 	100 	2,95 	295,00 

COLHER DE SOBREMESA - Descrição: material: aço inox; tamanho: largura: 36 mm X altura: 14 mm 

9 	Und 	X comprimento: 164 mm. 	 Ironte 	100 	2,40 	240,00 

COLHER DE SOPA - Descrição: material: aço inox; tamanho: largura: 47 mm X altura 23 mm x 

10 	Und 	comprimento 176 mmm. Peso 0,54kg. 	 Ironte 	100 	245 	245,00 

MAMADEIRA PARA LEITE - Descrição: material: plástico poliprnpileno e atóxico; Capacidade 
volumétrica: 240 ml; altamente resistente, inodora, esterilizável até 121 graus cêlsius, gargalo 
higiênico sem bordas ou rebarbas cortantes bico de silicone atóxico, anti-alérgico, inodoro e insípido, 

11 	Und 	fabricada de acordo com a NBR. 	 Lillo 	16 	19,50 	312,00 

MAMADEIRA PARA ÁGUA - Descrição: material: clássica, colorida; capacidade: 120 ml; bico de 

12 	Und 	silicone, frasco em policarbonato altamente resistente a impactos e de alta durabilidade. 	 LilIo 	10 	18,80 	188,00 

DEPÓSITO PARA MAMADEIRA - Descrição: material: plástico propileno. Caixa Prática com 
capacidade para 6,8 Lts; Tamanho: altura: 125 mm X largura: 233 mm X comprimento; diâmetro: 

13 	Und 	320mm. 	 LílIo 	2 	45,00 	90,00 

ESCOVA PARA HIGIENE DE MAMADEIRA - Descrição: material: cabo de polipropileno, cerdas em 
nylon e núcleo em arame de aço inoxidável, coberto com Polietileno terefialato (PET); em nylon de 

14 	Und 	alta qualidade. Deve ser acompanhada de escova pequena para limpeza do bico da mamadeira. 	Lilio 	10 	10,00 	100,00 

ESTERILIZADOR - Descrição: material: aço inox. Esterilização a vapor 600D; Produto deve ter Laudo 
de laboratório credenciado pela vigilância sanitária, atestando a eficiência de seu esterilizador, Bi-volt, 
capacidade de esterilizar ao mesmo tempo 6 mamadeiras e seus acessórios (bicos, aros e tampas); 
com função de desligar automaticamente quando a água se esgota; consumo médio: 35140 watts; 

15 	Und 	Garantia de 12 meses. 	 Lilio 	1 	550,00 	550,00 

LIXEIRA PARA FRALDAS DESCARTÁVEIS - Descrição: material: plástico de polipropileno, com 

16 	Und 	tampa e pedal, capacidade para SOL. alt. 41 cm; Iarg. 32 cm; compr. 33-501. 	 Plasutil 	2 	120,00 	240,00 

LIXEIRA PARA SALA - Descrição: material: Lixeira com tampa e pedal, com plástico reciclado, com 
cesto interno para auxiliar a remoção; capacidade 10 Litros; diâmetro: 260 mm; formato: redondo; 
tamanho: 310 mm de altura; material: polipropileno, tampa: polipropileno; balde: polipropileno; pedal: 

17 	Und 	polipropileno. 	 PIasutil 	4 	28,00 	112,00 

LIXEIRA PARA DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA CRECHE (COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO E 
BERÇÁRIO PARA FRAUDAS DESCARTÁVEIS) - Descrição: material: lixeira com pedal e tampa em 
plástico rígido, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou 
emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV; pedal fabricado em tarugo de 
ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada; dobradiça traseira fixada em suporte reforçado 
e preso à lixeira por 04 parafusos; chapa da dobradiça arrebitada na tampa; medida Externa: 71,0 x 

18 	Und 	44,5 x 37,0; medida Interna: 60,0x39,0x24,0; capacidade: 50 litros. 	 Plasutil 	4 	180,00 	720,00 

LIXEIRA SELETIVA - Descrição: material: conjuntos de lixeira coleta seletiva em fibra de vidro, cap. 
50 L. Fabricados em aço eletro galvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo 
de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. 
Pintura final a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. Anti-chamas, 

19 	Und 	anti-ferrugem, anti-corrosão. 	 Plasutil 	2 	590,00 	1.180,00 

MÓBILES COLORIDOS - Descrição: material: móbile musical para ser fixado em berço e carrinho; 
mecanismo à corda, com música e movimento rotativo; Com haste para ser movida de um lado para 
outro; Os animais devem ser macios e coloridos, adaptados corretamente, para fácil visualização do 

20 	Und 	bebê; Dimensões.- Embalagem: Altura: 25,5 cm; Largura: 33 cm; Peso: 0,80kg. 	 Meu bebê 	8 	320,00 	2.560,00 
PRATO PARA REFEIÇÃO - Descrição: material: aço inox; grande; Dimensão: largura 60 mm; altura 

21 	Und 	130 mm; profundidade: 80 mm. 	 Ironte 	100 	19,00 	1.900,00 
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P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME / CNPJ: 23.644.39910001-49 / CGF: 06.478.001-5 	E-mail: palumencomercial@gni.aiLcom.  

TIGELA PARA SOBREMESA - Descrição: material: em melamina. Características: sobremesa formato 

22 Und oval; Dimensões: 12 x 15 x 6 cm. Lume 100 1400 1.400,00 

SABONETEIRA - Descrição: plástico; tipo polipropileno; cor branca com peça em forma de peneira 
para evitar acúmulo de água; fácil de limpar e com material de qualidade e resistente; tamanho: 13 x 

23 Und 8 cm. Plasutíl 8 4,80 38,40 

LOTE 04 R$ 37.499,40 

trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos 

O prazo de validade da Carta - proposta é de 60 (sessenta) dias. 

Prazo de Entrega: Conforme exigencias editalicias 

Prazo de Pagamento: Conforme exigencias editalicias 

Preços: CIF 

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Pregão n°2017.04.27.1, junto ao Município de 

Farias Brito-CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua 

proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

Declaramos, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório Pregão n°2017.04.27.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, 

que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

Declaramos, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licítatório, Pregão n°2017.04.27.1, junto ao Município de Farias Brito/CE, 

sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que 

ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §21  da Lei n°8.6666/93. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Fortaleza-CE, 12 de maio de 2017 

M'fl~ 

EN %M~C1JAL  
399/ÍXIOI -49 

-ME pANDERSON FERREIRA DE LIMA 



W., ICTOR _OLIMEMANU L 	 DE ARAUJO — ME 
Rua Vicente V. da Silva n2 93, Vila Bancária 

CNPJ: 17.321.531/0001-89 - CGF: 06.625854-5 

Lavras da Mangabeira –CE - CEP 63.300-000 

E-mail - comercialwe@hotmail.com  

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n 2  8.666193 e Lei n 2  10.52012002, bem como às cláusulas e 

condições da modalidade Pregão n 2  2017.0427.1 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedores da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Educação Infantil, localizado no Distrito 
de Nova Betânia, Município de Farias Brito/CE, nos termos do Convênio n° 10012010, celebrado com o Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação, 

conforme especificações apresentadas abaixo. 

Proponente: Wictor Emanuel Rolim de Araújo - ME 
Rua Vicente V. da Silva ng 93, Vila Bancária, Lavras da Mangabeira —CE - CEP 63.300-000 CNPJ: 17.321.531/0001-89- CGF: 06.625854-5 

Dados Bancários: Banco: Bradesco; Agência: 5396-1; Conta Corrente: 1838-4 

Data da abertura: 12 de Maio de 2017; Horário da abertura: 09:00 (nove horas) 
Prazo de entrega: Conforme edital e contrato; Validade da proposta: 60(sessenta) dias. 

Lote: 09 - Materiais Diversos - PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA 

anodizado 

1 

QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA ALUMÍNIO Descrição: material: quadro com moldura em alumínio 

fosco, frisado; fundo do 	 em eucatex, 10 mm e acabamento em feltro verde; dimensões: altura natura 	 quadro confeccionado Coteart Unidade 1 230,00 230,00 

120 cm, largura 90 cm.  

QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA MADEIRA - Descrição material: quadro com moldura de madeira cedrinho 

2 
vermelho, lixada e selada; fundo do quadro em chapa de eucatex, base de EVA 10 mm e acabamento frontal em cortiça 

aglomerada e selada; medidas: altura 1,2C m; largura: 1,50 m; madeira: 0,4 cm. 
Coteart Unidade 1 268,57 26857 

ESPELHO - Descriç8o: material: Espelho bisotado; medidas: 1,20 m de Altura por 90 cm de Largura aproximadamente; 
Mabel Unidade 4 224,00 896,00 3 5 	de Largura moldura em madeira MDF na cor madeira; medidas: 	c 	 aproximadamente. 

GARRAFÃO PARA GELÁGUA - Materiais: 	capacidade: 20 1. plástico;  4 _i  3000 

Página 1 



WICTOR DEEMANUtLROLIM  RAUJO — ME 
Rua Vicente V. da Silva n 2  93, Vila Bancária 

CNPJ: 17.321.531/0001-89- CGF: 06.625854-5 

Lavras da Mangabeira –CE - CEP 63.300-000 

E-mail - comercialwe@hotmail.com  
PURIFICADOR DE AGUA ANEXADO A TORNEIRA - Descrição: material: plástico; acessórios: oito adaptadores para montagem  

em torneira QuickFít, alerta PureProtect; troca do cartucho do filtro: seleçio de água: spray filtrado, spray não filtrado, fluxo 

não filtrado; taxa de fluxo de água: 2 1/min; taxa de fluxo de água: 5 	C especificações do design: cor(es): branco; peso 

aproximado do produto: 230 g; dimensões aproximadas do produto (Cx L x A): 60 x 137 x 105 mm; sistema de purificaçio: 

remoçio de bactérias: 99,99 %; remoção de cloro: >75 %; remoçio de turvação: 3 mil litros ou aproximadamente 1 ano;; 

5 remoção de compostos orgânicos voláteis; especificações do filtro; vida útil do filtro: 2.400 litros ou aproximadamente 8 Esmaltec Unidade 1 575,43 57543 
meses; componentes principais do filtro: membrana microporosa, carvão ativado granular; condições de entrada de água; 

pressio mínima de entrada de água: 0,7 bar; pressão máxima de entrada de água: 3,5 bar; temperatura máxima de entrada 

de água: W C; sustentabilidade; Garantia mínima de 12 meses. 

.... 	 :1.. 	 .• 

Declaramos que nos preços proposto já estão inclusos todas as despesas, inclusive tributos, taxas, contribuições e demais encargos incidentes direta e 

indiretamente no objeto deste Edital. 

Lavras da Mangabeira - Ce, 15 de Maio de 2017. 

W-1  

(7/ 
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WICTOR EWUI.'L ROLIM DIlÈ ARAUJO,-  ME 
Rua Vicente V. da Silva n2  93, Vila Bancária 

CNPJ: 17.321.531/0001 -89 - CGF: 06.625854-5 

Lavras da Mangabeira -CE - CEP 63.300-000 

E-mail - comercialwe@hotmail.com  
A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n 2  8.666193 e Lei n9  10.52012002, bem como às cláusulas e condições da 
modalidade Pregão nQ 2017.04.27.1 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedores da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Educação Infantil, localizado no Distrito de Nova Betânia, 

Município de Farias Brito/CE, nos termos do Convênio n° 10012010, celebrado com o Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação, conforme especificações apresentadas 
abaixo. 

Proponente: Wictor Emanuel Rolim de Araújo - ME 
Rua Vicente V. da Silva n 2  93, Vila Bancária, Lavras da Mangabeira -CE - CEP 63.300-000 CNPJ: 17.321.53110001 - 89 - CGF: 06.625854-5  
Dados Bancários: Banco: Bradesco; Agência: 5396-1; Conta Corrente: 1838-4 	 / 
Data da abertura: 12 de Maio de 2017; Horário da abertura: 09:00 (nove horas) 
Prazo de entrega: Conforme edital e contrato; Validade da proposta: 60(sessenta) dias. 	 '\ i 
Lote: 07- Utensílios Domésticos - PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA 

_ 	 edftcoØo _______ Marco Un14 QUanLJ VaiOrTo& 

1 
ASSADEIRA GRANDE 	Descrição: material: alumínio - retangular tipo hotel com alças - dimensões aproximadas: (Lx Cxx 

A) 55 cm x 38 cm x 7cm. 

ASSADEIRAS MÉDIAS COM TAMPAS REGULARES - Descrição, material: alumínio - retangular tipo hotel com alças; 

Erca Unidade 4 95,00 380,00 

2 

3 

. 	- 
dimensao: (Lx Cx A; 40 cmx 27 cm x 07 cm. 

BACIA GRANDE 	 Descrição: mal: poUppflenogrande 45 Lt 	altura: 35 cm; diâmetro: 60 cm.  

Alumic 

Mercompsc 

Unidade 

Unade 

4 

15 

49,00 

200 

196,00 

300,00 

BACIA PEQUENA - Descrição: material: polipropileno; capacidade: 6,5 Its; Altura: 18 cm; Diâmetro: 45cm. 
Mercomplastic Unidade 20 6,00 120,00 

5 BACIA PEQUENA - Descrição: material: PolipropiIeno;_Pequena 3,5 lts; Altura: 16 cm; Diâmetro: 27 cm. 

BALDE 8 LITROS - Descrição; material: balde plástico polipropileno, com alça de alumínio de alta resistência; com 

Mercomplastic Unidade 8 7,00 56,00 

6 "capacidade de 8 litros", para limpeza doméstica; deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar e ao Mercomplastic Unidade 7 6,00 42,00 

uso a que se destina. 

BALDE 15 LITROS - Descrição; material: balde plástico polipropileno, com alça de alumínio de alta resistência; com 

7 "capacidade de 15 litros", para limpeza doméstica; deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar e Mercomplastic Unidade 10 10,00 100,00 

ao uso a que se destina. 

BALDE 20 LITROS - Descrição: material: balde plástico polipropileno, corr alça de alumínio de alta resistência; com 

8 "capacidade de 20 litros", pare limpeza doméstica; deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar e Mercomplastic Unidade 7 14,00 98,00 

ao uso a que se destina. 	 j 

BANDEJA DE ALUMÍNIO - Descrição: 	iaI: alumínio, retangular; lisa medidas: largura: 30cm; comprimento: 60 cm; 
Mabel Unidade 10 40,00 40000 

- 



WKTOR EMA .LROUM DE ARAME 
Rua Vicente V. da Silva n9 93, Vila Bancária 

CNPJ: 17.321.531/0001-89 - CGF: 06.625854-5 

Lavras da Mangabeira -CE - CEP 63.300-000 

E-mail - comercialwe@hotmail.com  

lo 

li 

12 

BANDEJA PLÁSTICA - Descrição: material: bandeja plástica em polietileno de alta densidade; medidas: 9,7 x 30,0 x 49,0cm 
- 

(Alt x Larg x Comp); com sistema de empilhamento para a redução de espaço.  

CAIXA PARA GUARDAR LEGUMES - Descrição: material: plástico tamanho: comp. 45, larg. 40 um. 

PENEIRA PARA SUCOS DE FRUTAS - Descrição: material: plástico funda, com cabo. 

Mabel 

Richioto 

Jaguar 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

6 

3 

6 

12,00 

50,00 

6,00 

72,00 

150,00 

36,00 

FAQUEIRO - Descrição: material: aço inoxidável, garfo com dentes longos e faca com lâmina longa: composição: 12 facas - 

13 de mesa 4; 12 garfos de mesa; 12 colheres de mesa; 12 Colheres para chá. Total de pecas: 48. Mabel Unidade 1 90,00 90,00 

14 

FACA GRANDE PARA CORTE DE CARNE - Descrição: material: lâminas aço inox e cabo plástico; será utilizada para corte, 

Unidade limpeza 	 de 	 devem 	 inibir 	 de bactérias e preparo 	carnes; cabos 	conter proteção antibacteriana para 	o crescimento 	 e 

fungos, tamanho: 7 polegadas.  

Star 2 30,00 60,00 

FACA MEDIA PARA CORTE DE CARNE - Descrição: material: lâminas aço inox e cabo plástico; será utilizada para corte, 

15 limpeza e preparo de carnes; cabos devem conter proteção antibacteriana para inibir q crescimento de bactérias e 

fungos, tamanho: 8 polegadas.  

Star Unidade 2 25,00 50,00 

16 

FACA MbIA PARA CORTE DE FRANGO - Descrição: material: lâminas aço Inox e cabo plástico; será utilizada para corte, 

limpeza e preparo de frangos; cabos devem conter proteção antibacteriana para inibir o crescimento de bactérias el 

fungos, tamanho: 8 polegadas.  

Star Unidade 2 25,00 50,00 

FACA PARA CORTAR E DESCASCAR VERDURAS E FRUTAS o Descrição: material: lâminas aço inox e cabo plástico; cabos 

17 

18 

devem conter proteção antibacteriana para inibir o crescimento de bactérias e fungos, tamanho: 4 polegadas. 

COLHER GRANDE PARA SERVIR ALIMENTOS - Descrição: material: policarbonato; medida: comprimento: 28,3; largura: 

Star 

Star 

Unidade 

Unidade 

8 

4 

10,00 

15,001  

80,00 

6000 

19 
COLHER GRANDE PARA SERVIR ALIMENTOS - Descrição: material: aço inox; Tamanho: comprimento: 28 cm; largura: 7,0 

cm. 
Star Unidade 10 11,00 110,00 

20 
COPO PARA AGUA - Descrição: material: copo com alça de alumínio; capacidade: 300 mi; diâmetro: 8 cm; altura: 

aproximadamente _10cm. 
Alumic Unidade 150 3,00 450,00 

CUSCUZEIRA GRANDE - Descrição: material: corpo em alumínio, alças em baquelite antitérmico com guarnição metálica 

21 revestida, fixadas por três rebites; medida: tamanho grande; dimensão/diâmetro aproximado: 30,0 cm; capacidade 

aproximada: 4,0 litros; Espessura: 1,8 mm. 

Balduino Unidade 1 69,80 69,80 

CONJUNTO DE DEPOSITO PARA MANTIMENTOS - Descrição: material: plástico polipropileno; corpo transparente; os 

cantos devem ser arredondados para proporcionar um fechamento perfeito; tampa que pode ser usada com base 

térmica; borda deve ser reforçada para garantir fácil fechamento e limpeza; dimensões: pote quadrado pequeno alto com 

capacidade de 1,2 litros - DIM. (cm) 12 x 12 x 13 pote quadrado médio alto com capacidade de 

1'9 

 litros -- DIM. (cm) 14 xl 
22 

14 x 15; pote quadrado grande alto com capacidade de 3,8 litros - DIM. (cm) 18x 18 x 17; pote quadrado grande alto com 
Emplastic Unidade 2 80,00 ,00 

capacidade de 5,6 litros - DIM. (cm) 20 x 20 x 20; pote quadrado grande alto com capacidade de 8,4 litros - DIM. (cm) 22 x, 

22x24.  

DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS - Descrição: material: plástico pollpropileno; dimensão: 15,6 X 14,4 X 17,9 cm e 
23 . 

capacidade de 2,3 L  

DEPOSITO PARA MANTIMENTOS 	Desc 	 aIPsbcoPohoPáenomensâol93Xl8x22crncaPacadej 

Nitron 

Nitron 

Unidade 

Unidade 

3 

300 

28,00 

105 

2  i\ 

04,b10, ,̀  
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WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME 
Rua Vicente V. da Silva n2 93, Vila Bancária 

CNPJ: 17.321.531/0001-89 - CGF: 06.625854-5 

Lavras da Mangabeira -CE - CEP 63.300-000 

E-mail - comercialwe@hotmail.com  

25 1DEPTOM TOS - Descrição: material: plástico pollpropileno, dimensão: 22,8 X 21,4X25,8cn 

Capacidade de8l. 
Nitron Unidade 2 50,00 100,00 

26 
DEPOSITO PARA MANTIMENTOS - Descrição: material: plástico polipropileno; dimensão: 12,9 X 12 X 15 cm. Capacidade 

Ni tron Unidade 3 
de 1,31. 

DEPOSITO PARA MANTIMENTOS - Descrição: material: plástico polipropileno; dimensão: 9,4 X 14,4 X 17,9 cm. Capacidade 

20,00 60,00 !  

27 Nitron Unidade 3 15,00 de 0,5 1.  45,00  

28 
ESCORREDOR DE ARROZ INDUSTRIAL - Descrição: material: alumínio reforçado, alça de alumínio vergalhão; tamanho: 

Balduino Unidade .. 
diâ metro da boca: 	capacidade: SI. _30cm; 

1 4700 
1 

4700 

29 ESCORREDOR DE LOUÇA - Descrição: material: Em plástico, para 20 pratos, com suporte para talheres. Nitron Unidade 4 1 	3 
30 

ESCORREDOR PARA MACARRAO INDUSTRIAL - Descrição: material: alumínio reforçado, alça de alumínio vergalhão; 

tamanho: diâmetro da UNO boca: 30 cm; capacidade: 5 L 
Balduino Unidade 1 4700 4700 

FRIGIDEIRA GRANDE - Descrição: material: corpo em alumínio, rebites em alumínio para garantir a rígida fixação; 

31  
guarnição alongada em ino> dificultando a transmissão de calor para o cabo; cabo em baquelite anatômico e antitérmico;! 

Balduino Unidade 2 
dimensões do Produto: comprimento aproximado 47 cm; altura aproximada: 9,1 cm; largura aproximada: 20 cm; 130,00 260,00 

diâmetro aproximado: 37 cm. 

FRIGIDEIRA MEDIA - Descrição: material: corpo em alumínio, rebites em alumínio para garantir a rígida fixação; guarnição - 

32 
alongada em inox dificultando a transmissão de calor para o cabo; cabo em baquelite anatômico e antitérmico; 

Balduino Unidade 2 
dimensões do Produto: comprimento aproximado 35 cm; altura aproximada: 9,1 cm; largura aproximada: 20 cm; 75,00 150,00 

diâmetro aproximado: 20 cm. 

jiNIL 	 10  33 

J RRAFÃO 

- Descrição: material: plástico polipropileno; medida: 	cm. 

TÉRMICO - Descrição: material: botljáo térmico para conservar bebidas quentes e frias; material: atóxico e 

Jaguar Unidade 3 2,90 8,70 

reciclável; torneira deverá ser desmontável para facilitar a higienização e utilização; a boca deverá ser mais larga para 

facilitar a colocação de gelo. Pés devem ser retráteis; Informações Técnicas; capacidade: 9 litros; dimensões do produto 
Soprano Unidade 2 

(comp, x larg. x alt.): 29,4 x 27,3 x 34,5 cm; dimensões da embalagem (comp. x larg. x alt.): 28,2 x 28,2 x 35,9 cm. Peso 150,00 300 

aproximado: 2,0 Kg. 

GARRAFÃO TÉRMICO - Descrição: material: botijão térmico para conservar bebidas quentes e frias; material: atóxico e 

reciclável; torneira deverá ser desmontável para facilitar a higienização e utilização; a boca deverá ser mais larga para 

35 
facilitar a colocação de gelo. Pés devem sei retráteis; Informações Técnicas; capacidade: 12 litros; dimensões do produto 

Obba Unidade 2 - 
(comp. x larg. x alt.): 30,0 x 28,6 x 40,0 cm; dimens ões da embalagem (comp. x larg. x alt): 31,5 x 29,2 x 41,6 cm. Peso 19000 380 

aproximado: 2.6 Kg. 

36 
GARRAFA PARA CAFÉ - Descrição: material: revestimento em aço inoxidável e ampola de vidro. Deve ter sistema que evita 

pingos e capacidade de 1,8 its. 
Termolar Unidade 2 

1 
15500 31000 

GARRAFA PARA CHÀ - Descrição: material: revestimento em aço inoxidável e ampola de vidro. Deve ter sistema que evita  
37 

pingos e capacidade de 1,8 lts. 

JARRAS PARA SUCO - Descrição: material: plástico de polietileno; com Isolamento com espessa camada de poliuretano;i 

Termolar Unidade 2 	1 15500 31000 

38 capacidade: 4 Lts: quente e frio; alça para transporte; bocal com larga abertura que facilite o enchimento e limpeza. 

LEITEI_R~  D,;~c~ÍçÍ~o;  material: alumínio, com ta 	a; capacidade 6 1. 

Nitron Unidade 6 40,00 240,00 

39 ca  di UmdadeL3 5200 15600! 
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WICTOR EMAINUEL RO',LN~ DE ARAUJO ME 
Rua Vicente V. da Silva n 9  93, Vila Bancária 

CNPJ: 17.321.531/0001 —89 - CGF: 06.625854-5 

Lavras da Mangabeira —CE - CEP 63.300-000 

E-mail - comercialwe@hotmail.com  

Declaramos que nos preços proposto já estão inclusos todas as despesas, Inclusive tributos, taxas, contribuições e demais encargos incidentes direta e 

Indiretamente no objeto deste Edital. 

Lavras da Mangabeira - Ce, 15 de Maio de 2017. 
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A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 

Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 2017.04.27.1 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no 
Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo destinados ao atendimento das 

necessidades do Centro de Educação Infantil, localizado no Distrito de Nova Betânia, Município de Farias 
Brito/CE, nos termos do Convênio n° 10012010, celebrado com o Estado do Ceará, através da Secretaria da 
Educação, conforme especificações apresentadas abaixo. 

e Vi- MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROPOSTA CONSOLIDADA 

- Ordem ' 

' 	 __r___________________ ----- _ -- _ --.- __ -------- , - -__—_- 1–_--__---1 
. 	i Quantidad t 	Preço 	i Descrição do Produto 	' Marca 	Unidade 	 ' 	 . - . 	' Preço Total 

ICANETA ESFEROGRAFICA - 	1 1 	1 	1 	1 
:Descrição: material: caneta 

!esferográfica corpo único em plástico 
transparente resistente sextavado, j j 

1 	'ponta com esfera de tungstênio, escrita 
: Compacta 	: 	UND 	1 	50 	0,98 	: 	R$ 49,00 

fina 0,7 mm, carga e tampa conectada 1 	1 	1 	1 
:ac corpo por encaixe, similar ou : 	 1 
Isuperior a "Compacto"; cor: azul e 
'preta. 	 1 1 	 1 	 1 	 1 

:CANETA HIDROGRAFICA - 	 : 1 
IDescrição: material: caneta 	 1 1 	1 	1 	1 
:Ilidrográfica corpo elástico; formato  

2 	!cilíndrico; ultra flua: escrita fina com Compacta 	ESTJ 	100 	13,86 	R$ 1.386.00 

j carga estojc com 12 cores, similar ou Ç) 
: superior a "Faber Castel".  

CARTOLINA - Descrição: material: 
'dupla face; tamanho: 500 inin X 660 1 	1 	1 

1 ,mm - cores diversas: branca, azul, 
iNelp en 	FLS 	200 	0,77 	R$ 154,00

i  
: 

:verde, Amarela.  
ICOLA BRANCA - Descrição: material: 1 1 	1 	1 	1 	 1 	' 

- 	 . 	1 

composição em PVA, lavável atoxuca,  
1 	 1 	 1 	 1 

'para uso em papel, com bico dosador de 
4 	1 	. 	 : 1 encamxe, embalagem com 90 und 90 

 
Bb 	UND 	: 	50 	: 	R$ 2.10 	1 	R$ 105,00 

:gramas, similar ou superior a Tenaz".  
1 	 1 1 	1 	1 	1 
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imaterial: bloco de ficha pautada n° 4, 
• 	

i 	j 
5 

 
.tamanho: A4; Folhas: 96; similar ou 	Domingos ' UND ' 	2 	' 28,82 	R$ 57,64 
Isuperior a "São Domingos".  

:fichário  7 gavetas; medidas: II 1,335 	 : 

6 1 	 1 Pandim 1 UND 1 	1 	1 R$ 858,36 1 R$ 858,36 •L 0,50 x P 0,71; que comporte LO 
 

jfichas. 	 1 	i 	i 
:FITA GOMADA - Descrição: material:  

!adesiva; opaca; papel crepom; cor: 	1 	 1 	1 
7 	Palha; T: 32 mm; comprimento: SOm, 	Eurocel j UND í 	8 	j R$ 17,00 j R$ 136,00 

:similar ou superiora 3 

LAPIS DE COR - 48 cores, com 
'pigmentos, aglutinantes, carga inerte, 1 

8 	ceras e madeira reflorestada, similar ou Faber Castel i  ESTJ í 	100 	í  R$ 45,00 1 R$ 4.500,00 
superior a "Faber-Castel". 

í. 	 i 	i 
PAPEL MADEIRA - Descrição: folhas 	

Bb 	j FLS  j 	200 	j 	0,72 	j R$ 144,00 
tamanho 60 mm x 96 mm. 

1PAPEL OFICIO - Descrição: material: 
branco, granlatura de 75 g/rrT, 	

: 

medindo 210 x 297 mm; folha A4; cada 
Rinno 	,RESMA! 	4 	• R$ 44,75 , ,caixa contendo 10 pacotes de 500 folhas, 

cada um, similar ou superior ao 	1 	 1 
"Chainex".  

'PASTA DE PLÁSTICO COM 	• 	 • 

j ELÁSTICO - Descrição: material: 
• 	 • 	Acp 	UND ,transparente, fina. 20 mm. Similar ou  

1 superior a "Yes". 	 1 
1PINCEL ATOMICO - Descrição: 

Lat 	pincel atômico ilOOp;  escrita :m  
grossa; recarregável; tinta a base de 

:álcool; caixa com 12 unidades; cor a 

!sihhllar ou superior ao "PILOT". 

l ---- ~ -----------------NNCEL ATOMICO - Descrição: 

Imaterial: pincel atômico 11 00p; escrita 1 
grossa; recarregável; tinta a base de 

1 13 !oo1; caixa com 12 unidades; coi preto; 
iimlo1' ,m 	 'P1T (Vi" 

10 

l ---..-.- 

11 

Bic 
ml; 1 

1. 

1 
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200 	2,85 

179,00 

R$ 570,00 

..- 

o 

20 	10,01 	! R$200,20 1 

20 	j 	10,01 	j R$ 200,20 j 

IPINCEL ATOMICO - Descrição: 	1 	1 	1 
:material: pincel atômico iiOOp;  escrita  

Igrossa; recarregável; tinta a base de 	1 	1 	1 
14 ', 	 . 	 . 	 ' 	Bic 	' UND ' 	20 	' R$ 9,50 

: álcool; caixa com 12 unidades, cor 
!v ,rrn ,1hisimilar ou gi1r,rie,r sin 

R.$ 190,00 
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Descrição: material: ponta macia para 

,não danificar o quadro; que apague 	 i 	 u 

15 1facilrnente, ponta de acrílico de 4,0 mm; 	Bic 	1 UND 	50 	j 	3,84 	1 R$ 192,00 
espessura da escrita: 2,0 mm; cores: 

!preta, azul e vermelha. 	 ! 	 ! 	! 

TESOURA PEQUENA - Descrição: 
Imaterial: aço forjado,, inteiramente  
niquelado; lâmina polida; cabo de 	 : 
Ipolipropileno com furos redondos e 	1 	1 	1 	1 	1 

16  iguais, reto em continuidade; lâmina; 	Desart 	UND : 	60 	3,81 	R$ 228,60 

f pontas  ovais; comp. 175 mm, similar ou! 	 ! 	! 	! 
jsuperior a 'TRAMONTINA".  

Valor total do lote 
; novemil,centoecin9üenta reais __ .. _J 

Valor total da Proposta 	 jR$9 

nove mil , cento  eifl9 	reais ______--- 

Declaramos que nos preços contidos na proposta inicial apresentada e naqueles que, porventura, vierem a ser 
ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todas as despesas, inclusive tributos, taxas, contribuições e 
demais encargos incidentes direta e indiretamente no objeto do edital. 
P N Feitosa Sancho - M - CNPJ: 23.707.21810001-86 	- 	CGF: 06.477211-0 
Rua Pedro Gonçalves, N° 115 - Centro, Varzea Alegre - Ceará 
Data da abertura: 12 de Maio de 2017 	 Horário da abertura: 09:00 horas 
Prazo de entrega: Conforme edital e contrato 	Validade da proposta: 60(sessenta) dias. 
Banco: Bradesco; Agência: 770; Conta Corrente: 5770-3 

Varzea Alegre - Ceará, 15 de Maio de 2017 

2jP N FEfl/O\ SAN HO - E 
NI`4?3,7  .211001-86 F06.47211-0 

CPF: 034.868.433-97 

1 
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Ao Pregoeiro(a) 
da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO 

Secretaria de Educação 
Pregão Presencial N °  2017.04.27.1 

Data de Abertura: 1210512017 
Horário: 09h:90min. 

Proo.tadePrecos..ConsoLtdada 
Lote 03-MOVEIS  

,LIIM DESCRIÇÃO UNID QTD MARCA VIR. UNIT. VIR. UNIT. VR. TOTAL VIR. TOTAL 
EXTENSO EXTENSO 

trinta e quinhentos e' ALMOFADAS GRANDES - Descrição: material: tamanho: 
Sete reais e sessenta e 50x50; colorida; especificações: 72% algodão + 28% 

Poliéster; UNID 15 
AMAZONA 

R$ 37,55 cinqüenta e R$ 	563,25 três reais e 
impermeável, resistente aos raios solares, 

resistente ao esgatçamento, anti-fungo. 
cinco vinte e cinco 

centavos centavos 

ALMOFADAS PEQUENAS - Descrição: material: tamanho: trinta e 
quinhentos e 

2 
30x30; especificações: 72% algodão + 28% poliéster 

UNID 15 
AMAZONA 

R$ 34,80 
quatro reais 

R$ 	522,00 vinte e dois 
impermeável, resistente aos raios solares, resistente a e oitenta 
esgarçamento, Anti-fungo, centavos 

reais 	

1 
setecentos três mil, 

ARMÁRIO - Descrição: material: fabricação em aço em inox 
e nove quinhentos e 

3 ou em aço esmaltado. Altura: 150 cm. Profundidade: 40 cm. UNID 5 RR METAL R$ 709,47 
reais e 

R$ 	354735 
quarenta e 

Comprimento: 60 cm. 
quarenta e sete reais e 

sete trinta e cinco 
centavos centavos 

um mil, 
dois mil. 	1 

ARMÁRIO PARA UTENSILIOS DE COZINHA - Descrição: 
cento e 

duzentos e 
material: em aço inoxidável com três portas superiores. 
Medida: 120 x 30 x 55 cm. Dimensões do tampo: L.120 x A. 
85 	P. 53 x 	cm. 

UNIU 2 ITATIAIA R$ 1.125.95 
Vinte e 

cinco reais 
e noventa e 

R$ 	2.251,90 
cinqüenta e 
um reais e 

noventa 
cinco 

centavos 
centavos 

trinta e 
quatro mil e 

sete reais e 
trinta e dois 

reais e 
5 CABIDEDEMOCI-IILA- Emzamack. UNID 108 MAP R$ 37,34 trinta e R$ 	4.032,72 

quatro 
setenta e 

centavos - 
dois 

 
centavos 

MESA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS 
- Descrição: material: mesa confeccionadas em tubo duzentos e 

três mil, 
industrial de 1 1/4 com soldagem eletrônica MIG, pintura Vinte e seis 

6 
eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca; 

UNID 15 MAP R$ 226,74 
reais e 

R$ 	3.401,10 
quatrocentos 
eum reais e 

tampo em MDF 18mm revestido em laminado melaminico setenta e 
dez 

colorido (referencia L 189), com bordas coladas em PVC na quatro 
cor branca; medidas: altura da mesa: 54 cm; tampo da mesa centavos 

centavos 

quadrada para 04 lugares: 70 em x 70 cm. 

NOVA DENOM1IAÇÁO SOCIAL: ÕMEGA DISTRmUIDDRA DE PRODUTOS AUIIIENTICIOS EIRELI 

ÕIVIEOA DISTIU EU 1 DORA DE PRODUTOS ALI MENTI dOS LTDA- 
Rua Tereza Cristina N. 1258 - Centro - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.015-141 

Fone/Fax: 3255.9870 / 3255.9850 / 3255.9865 - CNPJ: 41.600.131/0001-97 - CGF: 06.189.506-7 

e-mail: omegacomercial@hOtmail.00m  - omega.distribuidora@hOtmail.00m 
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CADE IRA PARA SALA DE AULA   CRIANÇAS DE2A4  

ANOS - Descrição: material: assento e encosto das cadeiras 
revestidos de laminado melaminico colorido (referencia L 
189) e fixados através de rebites POR; estrutura em tubo de 
3/4 com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor cinco mil  , oitenta e 

seis reais e duzentos e branca; cadeira com sapatas em polipropileno copoilmero 
UNID MAP 

injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de 
60 R$ 	8688 oitenta e R$ 	5.212,80 doze reais e 

acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe: oito oitenta 

"parafusos de fixação do tampo, auto- ata rrachantes de centavos centavos 

3116 x 3/4', zincados: altura do assento da cadeira ao chão: 
29 cm; altura total: 59 cm; assento da cadeira: 24 cm X 24 
cm - encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm. 

MESA NDMDUAL PARA 	DE AULA SALA 	 CRIANÇAS DE 
4 A 5 ANOS - Descrição: material: mesas confeccionadas 
em tubo industrial de 1 114', com soldagem eletrônica MIG. cento e 
pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor setenta e Oito mil, 

8 
branca, tampo em MDF revestido em laminado de várias 

UNID 50 MAR Rã 	179,36 
nove reais 

Rã 	8.968,00 
novecentos 

cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de e trinta e e sessenta e 
bordo de poliestireno de 1 ,5mm de espessura na cor preta seis oito reais 
colado com adesivo "Hot Melting"; medidas: altura da mesa: centavos 
60 cm: tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar base maior 
- 60cm x base menor- 40 cm x largura - 40cm. 

CADEIRA PARA SALA DE AULA - CRIANÇAS DE 4 AS 
ANOS - Descrição: material: assento e encosto das cadeiras 
revestidos de laminado melaminico de várias cores amarela, 
azul e vermelho) e fixados através de rebites POP estrutura 
será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura oitenta e 

quatro mil, eletrostática na cor branca; deve possuir sapatas em 
UNID 50 MAR Rã 	88,10 

oito reais e 
R$ 	4.405,00 quatrocentos prolipropileno copolimero, injetados, na mesma cor e dez 

tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura centavos 
e cinco reais 

através de encaixe; "parafusos de fixação do tampo, auto 
atarrachantes de 3116 x 314, zincados; altura do assento da 
cadeira ao chão: 37,5 cm; altura total: 67,5 cm; assento da 
cadeira: 29 e 	27 cm; encosto da cadeira: 29 em x 17 cm. 

L 
ESTANTE - Descrição: material: em aço inoxidável com seis 

reguláveis, medida: 196x92x30 cm, na cor cinza, prateleiras 
duzentos e 
sessenta 

dois mil e 
oitenta reais 

UNID a PROINOX Rã 	280,02 Rã 	2.08016 , 
que suporte uma sobrecarga distribuiria de até 25 Kg por reais e dois e dezesseis 
prateleiras, centavos centavos 

MESA PARA COMPUTADOR - USO ADULTO - Descrição: um mil, 

material: produzida em 100% MDF com tampos de 25nnm de 
quatrocento -  setecentos e 

espessura, uma gaveta e tampo deslizante para teclado e 
UNID 4 MAR Rã 	441,21 

5 e 
quarenta e R$ 	1.764,84 

sessenta e 
quatro reais mouse; cor marfim; dimensões: largura: 1 150mm, altura 

900mm, profundidade 480rnm, cubagem 0,065m3, pese 
um reais e e oitenta e 

33kg, volume 2. 
vinte e um quatro 
centavos centavos 

NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALV4ENTICIOS EIRELI 

ÔMEGA DIsrRI BLJ 1 DOR.A DE PRODUTOS ALI I#1 EPITÍCIOS LTDA_ 
Rua Tereza Cristina N' 1258 - Centro - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.015-141 

Fone/Fax: 3255.9870 / 3255.9850 / 3255.9865 - CNPJ: 41.600.131/0001-97 - CGF: 06.189.506-7 

e-mail: omegacomercial@hotmail.com  - omega.distribuidora@hOtmail.COm  
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CADEIRA GIRATÓRIA KID'S COLOR PARA MESA DE 
COMPUTADOR - Descrição: material: cadeira giratória com 
assento e encosto estofados em couro ecológico de alta 
resistência e espuma laminada injetada de 35mm e 
densidade 55kg1m3; assento com regulagem de altura no 
estrutura central, encosto com regulagem de profundidade 
rodízios de roda dupla, base giratória com 5 elementos 
(pés), metálica com capa de polipropileno: proteção plástica 
nas ponhas de década elemento; cilindro de gás central: 
canopla plástica de proteção no eixo central; colorida: 
laranja, pirik, azul e verde limão; acessórios: rodas de 
poliuretano (PU); medidas: dimensões: largura do assento: 
39 cm; altura: 90 cm; profundidade do assento: 37 cm; obs: 
as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter 
garantia de 5 (cinco) anos. 

UNII) 12 MAP R$ 	38477 

trezentos e 
oitenta e 

quatro reais 
e setenta e 

sete 
centavos 

R$ 	4.617.24 

quatro mil, 
seiscentos e 
dezessete 

reais e vinte 
e quatro 
centavos 

CADEIRA PARA BIRO (DIREÇÃO, SECRETARIA 
PROFESSOR) - Descrição: material: cadeiras giratórias com 
braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado 
multi laminado anatómico, espuma de poliuretano injetada 
em densidade de 40 a SOkg/m 3, com apoio dorso lombar 
com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a cinco mil, 
propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez a setecentos e 
luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280129091m. mecanismo 

s s e oitenta 
sessenta e 

13 relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em UNID 12 MAP R$ 	480,13 R$ 	5.76156 um reais e 
aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto 

reais e 
cinqüenta e 

em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, 
treze 

seis 
revestimento em tecido azul, fogo relardante. Braço 

centavos 
centavos 

reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano 
com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de E 
larguras 580 mm de profundidade x 90011000 mm de altura. 
OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 
e ter garantia de 5 (cinco) anos. 

CADEIRA PARA SALA DE REUNIÃO - Descrição: material: 
cadeira fixa com braço, espaldar médio, assento e encosto 
em compensado multi laminado anatômico, espuma de 

injetada 	densidade de 40 	SOkg/m 3 poliuretano 	em 	 a 	, com 
quatrocento quatro mil, 

apoio dorso tombar, corri capa de polipropileno anti-alérgico E se Seiscentos e 
E em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa 
1 	14 deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso UNID 10 MAP R$ 	467,81 

sessenta e 
R$ 	4.678,10 

setenta e 

28012909/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta 
sete reais e oito reais e 

encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cio 
oitenta e dez 

azul. Braços fixos apoia braços em poliuretano. Medidas: 
um centavos 

580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 90011000 
centavos 

mm de altura. OBS: as cadeiras devem ter a certificação d 
ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. 

1 quatrocento 
uni mil, 

MESA DE PROFESSOR - Descrição: material: em madeira setecentos e 

15 
MDF de 1 Smm com tampo e tapa-coxa revestido com 

UNID 4 MAP R$ 	431,97 
se trinta e 
um reais e R$ 	1.727,88 

vinte e sete 
madeirada; medidas: 120cm de comprimento; 60cm de 

noventa e 
reais 	E 

largura. oitenta e oito E 
sete 

centavos  
centavos E 
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MESA PARA REUNIÃO - Descrição: material: mesas de 
reunião oval, medindo 2000x1 000x750mm,com tampo em 
melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas 
arredondadas em perfil de PVC preto, 180", sobre estrutura 
metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com 
garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, 
em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, novecentos novecentos 
tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, compés é sessenta e sessenta e 

16 horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em UNID 1 MAP R$ 	966,10 e seis reais R$ 	966,10 seis reais e 
poliestireno injetédo na cor preta e sapatas niveladores; e dez dez 
bandeira central em melamina platina com altura final de centavos centavos 
50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180", na 
curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na - 

cor preta; estrutura em aço na cor preta, com tratamento ant 
ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo 
processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi 
com poliéster em pó, com secagem em estufa; 10 lugares. 

vauor uu Lole 	 1 K 	4.5UU,UU 
cinqüenta e quatro mil e quinhentos reais 

roposta: 	 R$ 54.500,00 Lv!!!3lobal da P 	
cinqüenta eiitro mil e quinhentos reais 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Procedência dos Produtos: Nacional. 
Forma de Pagamento: Conforme Edital. 
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias a contar do recebimento da Ordem de Compra. 
Informações de Banco: n 001 (Banco do Brasil) -AG.: 1604-7 - C/C.: 7658-9 

FORTALEZA! CE, 12 DE MAIO DE 2017 
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