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Pi JANL  COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTØA 

Pua laninjã. 169--Bairro Jardim do Bosque 

CEP  94960585 .- CacI'ioeirinha / R5 

I-c'nt ; i:' 4 38 1352 / 3470.1109 

financeiro rejanereo.cpm.br  

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.9 2019.04.12.2 -PE 

Objeto: Aquisição de Brinquedos pedagógicos para atendimento das ações do PAR (Plano de Ações Articuladas) 

de acordo com o Termo de Compromisso n9201406296 - FNDE/MEC, destinado ao Centro de Educação Infantil 

Proinfância Carmem Lúcia da Silva do Município de Horizonte/CE (Exclusivo ME/EPP), conforme especificações 

Sontidas no Termo de Referencia. 

PROPOSTA 

ITIMQT DISCRIÇÃO  MARCA 	UNITÁRIO - - TOTAL 

5 	5 liS 	828h Pia de Cozir'ha — MOE Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges 	 14$ 	165.65 
de abri e fechar com tampo de MDF lSmm com pia embutica confeccionada em plástico 
resistente: armário superior com portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 

- reservatório de água com capacidade dei litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatõro com a torneira cue ao abrir a torre ri deverá encher a pia deverá 

- conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete nlerio para escoar a agua O movei deve-á ser 
Iabrcadq com placas de macera 'ecciada revestida (MDF de ISnm ian'inado. Os 'ecipentes 

- de água é 	material n.'ã4kc são de material pá,t.co 'et.Ste.ite e deve'So estar jncludos rç 

move: 	.Tqn54e5 aproximadas: A 98 CM XL 55 cm x P31 cm 3#ve'a ser entregue desmontado. 
com todos Ot Seus acessórias. acompanhada de manual de instruções de montagem com 
lustrações Lmbalagem: Caixa de papelão. 085: 1110 sc"ão aceitos grampos para colagem do 
material 

6 	2 Conjunto de caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: camlnhao plástico dotado de Monte libano R$ 	67.50 8$ 	135,00 
carroce'ia para acondiciona' no minirno 3 e no máximo 4 carros, de cores diferentes, que 
deverão vi oclusos. A carroceria deverá conter até 8 rodas, O tamanho das peças do caminháe 
deverá ser grande. Medicas aproximadas: 92 x 17 x 30 cm. tmbalagem: caixa de papelão ou 
sacola de_  plástico PVC laminado transparente Icristali. ____ - 

8 	5 Fogáo - MDt: Descrição: Fogão confeccionado em MOF espessura de 15mi lam!nado. o tampo longes 	 R$ 	134,22 RS 	671.10 
com suporte de panelas deverão ser confeccionados em made-ra/rivi em relevo e a tampa do 
Forno deve possuir visoo inquearável e transparente, com mecanismo o.ra ser aberta/Fechada 

- com s sierna reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e (ecto com trava. Circo 
- botões reguladores de gás (cal mecanismo para ser girados e indicado -es na horizontal em 
reevo para sinalizar o gás ligaco/desligado, sivvlar a uns botão de iogio (eal. Di-nensões 
aproximadas: A 53 cri XL 37 cm 	P30 cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus 
acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilt,st'açôes. Embalagem: 
Cata de Paae ão 08$: Não serão aceitos grampos para colagem do material 

9 	1 Conjunto rantoche Pant isi Negra: Descrição' conjunto de 6 Fantoches com aaroximadamente 30 Slmque 14$ 	50,46 8$ 	50,46 
- trri allura (ManiSe. Papai. Menino, Menina, Vovó. Vovô), confeccionados em tecido 100% 

ac,l (o t' .iritialetgiu e espuma flexivel; cabelos de 13 	100% acriica e antalérgica e bem 
- costurados na cobuça. Acabamento: fantoches com corpo ria cor marrom, com vestimentas, 
cabelos, acessórios e demais características representativos de cada membro da Família. Olhos 
com sistema de segurarça, dotados de trava interna na cabeça do Fantoche e boca articulada na 

de_  plástico 	laminado_  transparente -_cor _vermelha: _Embalagem:_sacola 	_PVC 	 _Icristal),  

tO 1 ' Conjunto de Uoneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Supertoys 	14$ 	299,67 RS 	299.6? 
articulados, A cabeça conterá olhos móveis que abre e Fecha, o cabelo ercaracotado deverá ser 

-- implant  adia emnyron e o corpo apresentará genitálta masculina Devo-a acompan.na' macacão  

1 



0 

• 
em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1. 	•'' 
par de ténis em lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 em. Embalagem: caixa de papeião.J .; 

- - Quantidade: 10 unidades, 	 ________________________________________ri:'c1'S __- 
12 2 	Conjunto de Bolas com Gulzo.Borracha: Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 	5ilm e ,, 5$. 	86,25 R$ 	172.50 

cm e peso 150 gramas com guizo. Quantidade: 05 unidades Observação: As bolas deverão ser — 
entreguesvazias. _______ 	-_  

1,3 1 	Conjunlo de Boneca Menina Nesta:  Vinil 	Descrição: boneca negra em vinil com membros 	Divertøys 	- 55 	291,60 
- 	- 
5$ 	291.60 

articulados. A cabeça conterá olhas móveis que abrem e fecham, o cabelo encaracolado deverá 
ser implantado em nylon e o corpo apresentará genitália feminina. Deverá acompanhar vestido 
confeccionado em algodão com possibilidade de por e tirar, além de 1 par de meias e 1 par de 

- 	sapato. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: cala de papelão. Quantidade: 10  
14 2 Conjunto de Solas - Borracha . Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 em  e peso Silme 55 	85,50 5$ 	171,00 

- 150 gramas. Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.  
15 	1 Conjunto de Boneca Bebé Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebé branca com cabeça e Milk 55 	341,30 5$ 	341.30 

membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta 
irrIta. Devera acompanhar macacão em algodão antialérgico, tom possibilidade de por e  tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plush A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, 
chupeta e penico, todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50cm; 
Embalagem, caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal]. 
Quantidade: 10 unidades.  

17 	*0 Cavalo de Balanço - Madeira: Descrição: cavalo de balanço de madeira maciça tipo pinus dotado Junges 55 	109,00 R$ 	1.090,00 
de crina e cauda de sisal ou pelõcia sintética antialérg'ca Azada na madeira Dimensões 
aproximadas: C80 em 	P22cm x A60 cm. altura do assento: mio. 30 e max, 35cm. Deverá ser 
entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de 

— mesniaflem com ilustrações. Cmbalaem: caixa de papelão.  
1 Conjunto de Caminhão T*o Caçamba-Ptástko: Descrição: caminhão dotado de caçamba para 	Mercotoys 55 	42,49 5$ 	84.911 

acondicionar objetos, com até 6 rodas lmvres. A caçamba devera ser articulada, sendo 
movimentada Por meio de uma manivela Que girará uma engrenagem para movimentá-la para 
Que seu (oritSdo caa pela abertura posterior Deverá acompanhar uma . pá e 1 rastejo. 
Dim~ aprox.madas do caminhão, 50x22x22cmi Embalagem: ca" de papelão ou sacola de 

- plásticoPVC_laminadotransparente (cristali. 

22 	2 	Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro - Plástico: Descrição: um caminhão de bombeiro, em Cardoso 	 5$ 	58,95 	5$ 	11790 
plástico. com  até 6 rociais, dotado de mecanismo de lançar água; escada com giro de 180 graus e 
regulagem de aflua. Deverá conter tanque de abastecimento e cabide com portas laterais 
fiexiveis. Dimensões: aproximadas do caminhão. 50 x 22 x 22 cm Peso aproximado: 1.2 kg. 
tmbalagem Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente 
(cristal)  

K* star 	 : 5$ 	53,90 	5$ 	l07,IIC Jb 	2 	Conjunto de Maquina Fotográfica - Plástico: Descrição: máquina em material plastico. Com  Itash 
e sons reais de tirar loto. Possui 3 botões com frases em português: 'Olha o passarinhor, 'Diga 

e 'Vamos tirar uma loto". Lentes giratórias com som divertido. Espaço para colocar a foto da 
criança. Idade a parir de: 12 meses. Dimensões aproximadas: 119cm x A22cm x PIO cm. 
Embalada em cartucho resistente. 

28 	t Conjunto de Boneca Bebé Negra - Vinil Descnção: boneca bebé negra com cabeça e membros, Mdlx 5$ 	349,00 	5$ 	349,0( 
produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em algodão e enchimento de manta acrílica. 
Deverá acompanhar macacão em algodão antialërgico. com  possibilidade de por e tirar da 
boneca, e fita pala cabeça em plush. A boneca devera vir acompanhada por: mamadeira, 
chupeta e penico, todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm: 
Embalagem caixa de papelão ou sacola de plástico PvC laminado transparente (cristall. 
Quantidamk: 10 bonecas. 

30 2 Conjunto de logo De Peças Sopradas Para Encaixe - Plástico: Descrição: jogo em polietileno L18 lig 5$ 	74,99 5$ 	149,91 
somado formado por $0 peças coloridas em formato de estrelas com seis pontas em Forma de 
bolas que se encaixam umas nas outras. As peças devem medir 11 cm de uma extremidade a 

- outra. trnbaIjum: sacola de plástico PVC laminado transparente cristalt.  
l3 1 	Conjunto de Boneco Menino Branco - Vinil: Descrição: boneco branco em vinil, com membros 	Supertoys 55 	318,00 5$ 	318,0( 

articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e Fecham, e o cabelo deverá ser 
implantado em nylon, e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 
par de ti'ri's em 	una e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 
Quantidade 10 unidades.  

5$ 	72,53 5$ 	72,5 34 	leatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura 	Lig lig 
em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em 
MDI, com 3mm de 	espessura, ilustradas com 	serigrafia. O painel frontal deve medir 
aproximadamente 79 cm de largura x 7 de altura - com janela de aproximadamente 68 x 33 em. 
As lalerais devem sem afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de 
largura 	x 59 cm de altura.Estrutura acompanhada de cortina de tecido 	100% algodão, 

• 	,intiaiergico na área da janela. Embalagem: caixa de papelão. - - 
35 1 Conjunto Cc Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebé branca com cabeça e Divertoys 	1 11$ 	310.00 liS 	310.0 

ixiembros, prod.zdo$ em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta 
ac,,lica. Devei 	acompanhar macacão em algodão antialórgico, com possibilidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá «ir acompanhada por: mamadeira, 
chupeta e penico. todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; 
Embalagem 	caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 
Quantidade: 10 unidades.  

41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descrição: um caminhão de plástico dotado de Roma 	 5$ 	281,80 5$ 	563,6 
até 6 rodas livres. boiões de movimentação, encaixe para cesto de lixo e caçamba movei, O 

- tamanho das peças do caminhão deverá Ser grande. Medidas aproximadas: 50 ii  



1 EmbaIaem: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades 	 1 
1 f torantoche Família Branca: Descrição: conjunto de6ianio 	com aproxWameniSir 

30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino. Menina, Vovô. vovó); Matéria-prima: fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma Aexivel; cabelos de IS 100% 
acriI,ca. .ntialêrgica e bem costurados na caba. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
cretnejperolafbege claro, com vestimentas, cabelos, nessOr.os e demais caracteristicas 
represenlativas de cada membro da familia Olhos com sistema de segurança, dotados de trava 

• 	 interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem sacola de plástico 

43 	5 Geladeira - MOI Descrição: geladeira confeccionada MOE espessura de lSmm laminado. (OU' Junges 	 RS 	129.55 	R$ 	647.75 
duas portas llreezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas postas com sistema de 
seguranca. Na parte interna deverá haver duas prateleiras em MOI e uma gavela em MOE para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 

• 	 ensães aproximadas: A 100 cm a 1 40cm a P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 085: Não 
• kscrioaceito!jvampos para colagem do material, 	- 	 -___________ _________________________________ _____ 

b8393 

Prazo de validade da proposta conforme edital; 	

T/.••_
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° 

	

	
Prazo de pagamento conforme edital;  

Prazo e tocai de entrega conforme edital. 

• 	Prazo de garantia conforme edital; 

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a 

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

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

Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Declara que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta 

a usufruir do tratamento estabelecido na fel complementar n9 123106, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no 

parágrafo 49  do artigo 39  da lei complementar nQ. 123106. 

Responsável pela assinatura do contrato: MARIA REJANE DE FRAGA GOMES, brasileira, solteira, súcia-gerente, residente e 

domiciliada na Rua Tarumã, 199, na cidade de Cachoeirinha/AS. portador (a) da Carteira de Identidade n°. 4025964571, órgão 

expedidor SSP/RS, CPF n9. 41587103087. 

Conta para depósito: Caixa econômica federal, Agência 3451, conta 27-4. Operação 022 (Poupança jurídica) 

Cacnoeirnfa, 14 de ma .o de 2019. 

	

rtÃv 	EME LOINO 

Coordenadora 

RG 5095835293 / 5SP-RS 

CPF 028.018.070-52 


