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Declara que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, 
encargos sociais e demais 6nus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos que. nos valores apresentados, estão inclusos todos os tilbutos, encargos trabalhistas, previdenciádos, fiscais e 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos 

produtos licitados. Inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, para lodos os fins da direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Cana Proposta está 
em conformidade com as exigêncIas do Instrumento convocatório (edital). 

Validade da Proposta: 
60 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega: 
10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS. 

07 de Maio de 2019 
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PROPOSTA 	 3' 

ITEM QT D!SC*IÇÀO 	 1 MARCA 	1 UNITARIO TOTAL 

1 20 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em EW R$ 	290,00 lis 	2.900,00 
papeilo cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm + papel couche llSgr impresso 4 cores 
com verniz atóxico • forro em papel alta alvura 90 €r impresso em 1 cor com 3 verso, 
diferenciados lum para cada imagem). São 3 imagens diferentes com o terna fazenda com 
quantidades progressnas de peças: 4.6.9 peças Dimensões aproximadas das Imagens: 20 x 20 
cm Embaage.n: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,0 mm + papel couche 105 gr impresso em 4 
cores com verniz atóxico. Quantidade: 30 unidades.  - - 

3 2 Conjunto de Avião Si-Plano-Madeira: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc R$ 	812.25 lis 	1.624.50 

hélice móvel Ique dê para rodar), pintado coo, tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 

C: 29cm x 1: 31cm x A: 12cm. Deverá se' entregue desmontado, coo' todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de Instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 
papelão.Quantidade:10unidades ____________  

4 5 Pia de Cozinha - MDF Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges liS 	217.50 RS 	1.087.50 

de abrir e fechar com tampo de MDF lSmm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armino superior com porias abrir e fechar. Na parte supercr deverá conte, o 
rese'vatórpo de água com capacidade de 1 litro cocectado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciclada revestida (MDF) de ISmm laminado, Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar inciuldos no 
móvel. Dimensões aproximadas: A 98 cm X 	55 cmx P 31 cm. Deverá ser eetregue desmon(ado, 
com todos os seus aassódos, acompanhada de manual de instruções de montagem com 
ilustrações Embalagem: Caixa de papelão. OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca cor" estrutura de metal; Om to'ys R$ 1.137. liS 	3.411.75 

deverá acompanhar colchão revestido de algodão, coa, ziper. Ienço, travesseiro e fronha em 
algodão e mosquetero em tule; deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 cm de altura x58 cm  comprimento Embalagem: caixa de papelão ou 

- sacoladeplástico PVCiaminado transparente (cristal). Quantidade: 5unidades  - 
6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte libano RS 	88,05 RS 	176.10 

carroceria para acondicionar no mínimo 3 e no máximo 4 caros, de cores diferentes, que deverão 
vir inclusos A carrocera deverá conter até 8 rodas, O tamanho das peças do can,inlsão devefl ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 cm. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

- plástico PVClaminado transparente (cristal).  - 
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dmtoys liS 	661.50 liS 	1.984,50 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinávei. cesto 
porta objeto, rodas duplas frontais direcionáveis; depois de fechado, o carrinho deverá 
Permanecer em p4. Dimensões aproxvnadas: C: 54cm; 1:40cm e A: 73 em Embalagem: caixa de 

papeião Quantidade: 5unidades  

8 5 Fogão - MDF: Descrição: Fogão confeccionado em MDF espessura de lSmm iaminado. O tampo Junges liS 	227,53 RS 	1.137,50 
com suporte de panelas deverão se' confeccionados em madeíra/MDF em relevo e a tampa do 
forno deve possuir visor inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças coo' sistema de segurança e fecho com trava. CInco botões 
reguladores de gás com mecanismo pari ser grados e indicadores na horizontal em relevo para 
sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um botão de fogão real. Dimensões aproximadas: A 53 
CM X L 37 cm x P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de 

- Papelão. 085: Não serão aceitos grampos para colagemdomaterial  - 
9 1 Conjunto Fantoche Çami8a Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Sirngue liS 	82.20 R5 	82,20 

cm altura (Mamãe, Papai. Menino, Menina, Vovó, Vovó), confeccionados em tecido 200% acrílico 
e antialérgico e espuma flexivel; cabelos de lã 100% acrllica e antiaiérgica e bem costurados na 

cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos. acessórios 
e demais caracterfsticas representativas de cada membro da faniflia 	Olhos cor" sistema de 
segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermeila; 

- Embalagem: sacola deplasvco PVClaminado transparente (cristal)  - 
10 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Supertoys liS 	347,50 liS 	347,50 

articulados, A cabeça conterá olhos móveis que ab-e e fecha, o cabelo encaracolado 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 t par de meias e 1 par 

- - deténisemlocaevinii.Dimensãoaproximada:30cm.En'ibatagenl:caixadepacelão.  

M̀ 
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Quantidade: 10 unidades. 

34 1 Teatro de Fantoche - Madeira; Descrição: um teatro para bonecos de fanIco',. com estrutura em Lsg kg R$ 	120.03 lIS 	120.00 

madeira maciça linda, serin rebarbas co partes pontiagudas Paredes frontal e literais em MOF, 

com 3mm de esvessora. ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente 7. 	d  
79 C. de largura a 75 de altura - com janela de aproximadamente 68 a 33 em As laterais devem  
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura er 59 CM de 

altura Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela. a' 

- (mbalagen: caixa de papelão.  

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebé branca com cabeça e Diver'toys R$ 	310,00 .00 

membros, produzidos em vinil. atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta  
acrílica. Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar "—.1:.... 
da boneca, e fila para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, 

chupeta e penico, lodos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; 

Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 

Quantidade: 10 unidades,  

36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente Li4 llg R$ 	112,50 RS 	112.50 

1.90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado [tipo lona/lonita) com 

detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas 
em gancho/suporte na porta da safa de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada 

- facilitando a estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão.  
- 

37 3 Conjunto Passa peça - MDF Descrição; Caixa de madeira e tampa deslizante em MDÇ com recorte Fundamental lIS 	343,50 R$ 	1.030,50 
de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da cata; 180 a 90 a 79 mm Abertura 

na pane frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes; triangulo, 

cruz, cilindro e meia lua. Material colondo. mnimo 4 cores. Entalado em saco plástico tipo slwlr%k 

1 resistente. Quantidade; 10 unidades  
- 

38 

- 

4 Con3urto De B4ho Com Filhotes - Tecido; Descnçk: conjurto composto por Quatro animais; Brinkmobil 	RS 	463,65 RS 	1.854.60 

gflnha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
p&ish colorido e com enthknento de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de um riper ou veicro. Galinha; Deverá ter 

no minirno 2 fiVotes acondicionados no interior de no mínimo 2 ovos. Tartaruga Marinha; Deverá 
conter no mínimo 4 f Ihotes acondicionados no mínimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 

mínimo 3 filhotes na barriga. Vaca; Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o 

- conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão.  

39 2 Conjunto de Bolas de Basquete - Vinil: Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada em Sulevim lIS 	182,00 RS 	182,00 

PVC - (Alóxco)/Plaslificante (Alóxico)/Carbonato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 

Rotomoidagem/na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 

pigmento prelo atóxico;. Diâmetro: 22,80 cm 1  9j e circunferência de 72 cm peso médio: 300 a 

- 310 gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 
- 

40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição; conjunto de personagens de contos populares C.arlu RS 	146.08 RS 	146.08 

tradicionais composto por 5 persoriagens; a sereia, o saci'pereré. o curupira. bolo rosa e mula- 
sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acrilico e antlaitrgico 

e espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 

fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do 
folclore do personagem representado Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 

fcristal).  

41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Deschçio: um caminhão de plástico dotado de Roma 	 RS 	369,50 R$ 	739.00 

até 6 rodas lrw,s, botões de movimentação. encaixe para cesto de lixo e caçamba móvel O 

tamanho das peças do carrilntxão destrá ser grande. Medidas aproximadas 50 a 22 a 22 cm 

- Embalagem; caia de papelão. Quantidade; 10 umdaces  
- 
82 1 Coniunto Fantoche Família Branca: Descrição; conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 $imque 	RS 	82.20 R$ 	82.20 

cm 	altura 	(Mamãe. 	Papal, 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	Vovô); 	Matéria-prima; 	fantoches 

confeccionados em tecido 100% acrílico e antiaiérgico e espuma flexivel; cabelos de lã 100% 

acritica, anlialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 

creme/perDIa/bege 	claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	características 

representativas de cada membro da família. Oihos com sistema de segurança, dotados de trava 

interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelna. Embalagem; sacola de plástico 

- 
- PVC laminado transparente.  

43 5 Junges lIS 	217.50 115 	1.087,50 

duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sist 

segurança. Na pane Interna deverá haver duas prateieiras em MOE e uma gaveta em M

verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, co

os 

Geladeira - MOE Oesc'Ição: geladeira confeccionada MDF espessura de lSmm laminaI

para 

seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilus

Dimensões aproximadas; A 100cm xL 40cm a P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 0 

- serão aceitos grampos para colagem do material,  
- 

Total: Trinta e nove mil, setecentos e noventa e tr&s reais e trinta e cinco centavos. ' lIS 	39.793.35 

Prazo de validade da proposta conforme edital; 

Prazo de pagamento conforme edital; 

Prazo e local de entrega conforme edital; 

4 'j~ 



o 	Prazo de garantia conforme edital; 
O 	Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a 

tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação, conforme edital; 
o Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade 

com as exigências do instrumento convocatório (edital); 
o 	 Declara que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando 

apta a usufruir do tratamento estabelecido na lei complementar n2 123/06, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 42  do artigo 39  da lei complementar ri2, 123106. 

- 

07 DE MAIO DE 2019. 

* 
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kiCTA' 
Ao I"egcoiro(a) da Pr.fetu,. de Honionle

ri 4 	

C \
Seaetona, C-9io Sec,,lan.Uun.dp.I de Educaç*o  

PREGÃO ELETRÔNICO N • 20h04.12 2.PE  

0d. Ao.r../a o? de tAtuo de 2019 

PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO Aqus.içào do Bmquodos pedagÓgcos cara a,rdnonlo dai açõn do PAR (Puno do A~ k') dl tWdO doe o Temo do 
Cornpioniiaso n201406206 rsoiuEc, delirado ao Conto dl Educação Vilenu Pwif*,cis Cam*m LACS Go Sivet IAadpío do HO200IWCE 
(ExcLisi.o ME!El'P) conloms. .sp,otclçóos contidas no To'mo o. RWnncJa. 

- 

11cm Descrição Unld Qis Morta 1 Vr tiniu 	Vt Total 
VA 
UNITÁRIO 

TOTAL 

EXTENSO 
EXTENSO 

Col.,.o do 0*00 Cm.ç. P'flnsnt owsao Dna'çào 3 q• 
c*00a3 p')aada 1 pc..liO aa iw,nldo com ..pn..n rnn do 
i4 ri • 	co4t 	1159' 	VlSlO 1 	es wn ,rz SO.Co . i0iv 

:s a-. 	907 np100 e  1 	wr 3 vr,ct S.'ioIdol aborde  
. 

• Ir o.r. aca rgri) Sio 3 n.gse 	- .. COli 0 	* Iiil'Ol 
CJ '0 GROW 	RI 	86000 RI 	60000 

__________ 
a.s..k. • kcn zua"dsjss ol,g.. 	3 caças 46. tp.ça C~~ 

içroinadtl dli in•Qea 20 • 20 ri Etic..Qlr. Içe iatç. o 1^ 
Ivcn4c a5ajanodrsMo 21 .21 .3 .mpvooaaø. er pipIlO. anta 
Ilrna'Jc on oiçau$arl rwww do' O rir • pipIl we. 16 g 
1 rp..ssc si, 4 cos 	verniz slOaco 0e11400s 	0 .n4051 

Boneca. Moa.t. D.scnflo .sS,Atra e, rIlGoil. de ?.Pó 
•oaIipio cdip000.9 ossoslio em corp..no o9 iøn, o M.ialen 1 1 1 
ccrveissdo do 10w,. O 5011130 s4 ir,. ,oiVmi off fato NØOIaI. 1 j 
pino si, 8~1 do ~1,01 pano ITonçai Siupoda con giSt (COCMO) 1 

do1dDq.• conin. ..c.d. P~ stfl .4,0 brilho. Ias jaMlfl tal 
FALCÃO 1 Iqoalro milo n 	ml.1 

2 
ta 	de otnenst..3.3,i 1 300h a bar com dCbtaOÇas COT síamo n. 

UnÍd 	2 MADEIR P AS 	4.700.00 1 RI 	9400.00 I.t000ntoa uatroc.

ovo 	

tos nI  damsnaod.Q.SQa'ux 1.5n o rito. a c..nna paI 
000flç.. OOin .Me.. lo 	gaçt Oimot.Õss flryanadn tituvo A .0.11 11111 
rot ,lflcs 2,00" si,. a. Sn 1 .Tt ko,.s hOIIIDMO 

IIWS POtZOniS 2 00' Disse - r*.p.. dollrø't.dl ot' 
isa 	osÕtO$. e—psVfl do ntsS do ts?,4601 

,iOsj..' CO" &.SaÇØOO (itslsgri C 	do • Pap.00o 

CcnfttÕC e. A.Iao s.PW.o.Maon Dncrçao P,t.azdo e, ,cra 
J maciça do Deu. cc., a ?41,c. n*td :a 06wt rodol. po'taoo COa 	lia se vês mas 

stSca te 4 co.. O,r.naS.. wornaoa O 29ov a L 3'cg, a Â 
CJ 281 

r 
RI 17W00 RI 	3400.00 s.t.anIoo QuflOCIS 120h1. Douto ii, .nii.j. 1.,nrnadc com tocioe os tio. atinara. 

a:cn,ow,l,100 0l Fruo' Co rfloçÕel lo mCnIflWl' cc.? lk*10ç455 r.a iva 
EtbaIsge, c~ C. cweI*o Crnhi,00do lo uridados 

Pia a. Co.,eha . t/D Jucn;lo o 1t4& 3.40 oorço 	dl 
tarc.j&3aos-Io 0cm 4., coia, 05 corto letra, cc., Istpo do %IØI 

.rc,/dI w'l.:: raa ri pIà.I' 	rlI!v.lnI$ wm,iiío 
•,o.1Ct CO. po.l.. .bn' .9.cI. Na pare ip.ra doasla anis ,  o 	1 
i...'a1&o te Igas COm cao.,loda dc 1 la, oor*ciaao 00 	 1 

o rnetraôc co, o 1 
1 

EDITOR 1 40$ nul 

4 
-- lar.. 	ao SI 5 ,0nOr5 O,.r. o,tr.. $ p$ 3t5 OOIW o dao A 1 RI 

qo.,000nlo 
Qoatrocenlos leva 	os. ba mc petra J*10 De. iacoe 09.0 0i'OiIl RI 	496.00 249000 o. noventa 
, wh w Sic.30 00' Øaas de iflO roOGaO. r...soo. 1CÇ do 1 o cio reais 

*wnco Cs oa'Ms a 	e. o neS h.StJ 	sã0al i ENTAL reac 

no
rosIl 0.rr.lo. 

aprozimoda ANa,XL$So',.XP3I 	D.nr$wrfl3u. 
istatoto CO,  03005 "la *Militemo.~ 	do teus do 
hstuçlos do IrOniaçel CO" t4WSÇ0I1. EfftSagsir. OS. do popSio 
cei p4Ø sulho ~M QFIPCS p55 	l9.,  lo rireiS 

Co%arlo do Beiço pe. Boreca. - Mel 	Dstct.çao beiço pua broca 
comial,sluro dl nota t.,-sra aOO.r0i,,t oolcMo roloeido do igodIo 
com 	tipo 	lençol, trs.e,s.Iro e ,rcm. sm .190d40 • rno IOLIVEIR 

ml tezesitos quito rna. 
6 doveil poesur bcl.ao po'.a no,. e,, 10)00'., c.b.cor.,. Cirwn,Õ.. CJ 

A  
RI 	1.350.00 AI 	4080,00 o ~1, ~19 

•pmodae 3$ a, do SIu'a a81 qnomp'n,enIo Ctt*ap.m c.a. 0 roMa reta 
poceir ou 	cti• te plasoco PVC Iarnraoo 	anstat.r,. Ci..ISI 
000rt Iodo 5 iriOns 

Cctvsio do Canino iço os90li 	omssi.00 D.wçho cwmrjilo 
pilssto soado do 	T1a De, 	'doQr,s 30 ,3W,t 3 o no ,'ak.',, asilo e v&eiCsi 
4^ "mu 	rt.. gte dois-lo - ramos * WYIG deWI 

Ci 2 SlLIaAR RI 	170.00 RI 	340,00 astenia qunt ^"*,~ O fl?IQ dos oOçOI 00 anvno a.sss - Q'de 
MoGat ap'ocnodst 92 . 17. 3c o-.t Erce.gse ~ a. ~~ a, . r.a iva 
socdo O. piaste 'vo lendo VW400fl (DtIM 

Ccrvsiio te Catirvo as Ba-.ce- u.iaI Oeso'çãc cewo do salsa 
Cm •fluuii rirlica ton tapa rivenda do l.000 10% aSSeIO Cal' 71 ai ml 
ivcyqsnIo sITIeI 1n03$lC tSàl. 05510 pano eltolo todo_e GalOs CJ 

OLWEIR 
RI 	1 130.00 	RI 	3300,00 

rS contes flnna. 
~14 .1 laç.c4onI., osoosdi tedelo, o UtIWIO dOSSI p_ A teia. toM novena. 
0V p0 zinore4es .cçcs,mrodo$ C 55o,, L: 400, lA: 73 0,, EnttlOi., teM 
casado psp.iio Ooan,dS.: 5 tflda$4 



e' 

[ 	C.it.irto ranixn. Caiba fraca Dna'çao conjr(o da O t.rgocflas  
ca CC urionqta 3: a,  S,n ,ur.. 	,ç.e Mrww , Mewt 
Vovó vo.l:. Mat.1.rn. 'na., caYecoraoo a ,  teodo X% 

r 	o • anliSVg.Do . .ap.,r. 1a.hei cabelos oe4 •0C'. .uIc* 1 c.. e.• " 	"a 	 " CJ 7 7H 1 R$ 	150.00 P5 	750.00 cinqusata o~ na c& awi*DwtÁ.t.g. cara. 	m 	it,,rr(as. 	'o. 1 is .. cesitooa a dera-. s.clric.a reØlsM...ys. de caa rS4'SÇC 1 .- 
'a.,'. 	oe 	1' lnst da a.ran. oeadce es viva WYaiM ria 1 1 
cac.. do 'tct.i . coca alaiade na co rve,a. £'tSar iia 
is ciaiboo DVt lainriade VnøerS 

- "DF D.Krçâo 	Neadi %SDF twJta de 15 - 
PAGIS A is-ri., 'moo coe cai por 	'teste, • p:..riI . ,r.tw,iro as 

e lelw na o.a caia. cri Mr. o. sfl.rVÇe 'ia pt'. 	an. EDITOR 
iv" UU W00.. a.' ¶Cf fl 95•.a -' ' 

LJtI A 
43 vs'dasc alarv dar. cri. ovos a 	ri. azia 0.ai w rag. 

5FUICMI 
RS 	430.00 150.00 RS 	2 a 

0O'10m. Celta aCaUoioi .co'tparr.i. o. nerijel a 
ENTA I nat0.1 da,nsn,ag.ncom lustrEI.. D#flhisOQI 	ioMri.oai A 103 

x P ~ fWer C. øs Pajo CSS 
e.4C4 aIWO 	fl oou.ga., dO tea'a' 

VALOR DA PROPOSTA>>>>>>>>>>  ' a quaWoml 
R$ s4.no.00 

j sitec.nto. . vinte te,. 

lmØO'iai pt.e.,ls Pitçoala e qiiwa de-  
oitenta, quito .,iil, ntic.ntOSi vinte reais 

jRSS&72tH] 

Deda'a que nos p'eços ofertados estão induidas todas as despesas incidenles sobre o fornecimento referentes a tributos, 
encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos que, nos valores aprosentados esMo inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas. predenciinos. fiscais e 

cometais lagas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos 
produtos licitados, inclusive a margem de lucro 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta esta 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edita». 

Validade da Proposta 

60 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega 
10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS. 

07 de Maio de 2019 
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L,crtA"-fle 
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL 0€ I4ORQONTE 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÕNICO N 2011041L2.fl. 
DATA DE ABERTURA: 07 DE MAIO DE 2011. AS OOIIOOMIN. 
OBJETO: AOLIISJÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGÕGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACORDO COM 
TERMO 0€ COMPROMISSO Pr2O1401291 FNDEJMEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA CARMEN LÚCIA DA SILVA 
MUNICÍPIO DE HORIZONTEjCE EXCLUSIVO MEIEPPI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 

PROPOSTA 01 PREÇOS 

VIL viTAfilo VIL TOTAL OO 
ITEM PRODUTO PRODUTO  OTO li~ 	Vi.. UNT POR £XTENSG vi.. TOTAL 

1 
11711111171111 POR 

- CflJt da oa. . Caça 
Progc - - DecrçS 

• s.a.. cta prWS0I -' 
— onze flnado com 

rr.mlnne09 1.4 rim • papel 
11 5y irç.eesol ronco., 

vernIz aiô,000 • tua vi' geel alIe 
alvseOOgrmpree.oem 1 coEoi'3 
~osdferencjadoe (Um P118 cada 
Imagerni. são 3lmsgen.d4efselaa oItocentos e 1 	oito mli. 

_« o temwS c 	quwbdMee CJ 10 R$ 	5.0O vinte' cinco RS 8.250 duzentos e 1 ClO9lesav.S de peça. 1.6.9 peças, reais cinluenta reais 
Dtreneões Ioroxnad.e da 

20 	20 a 	Enibaiaçer, 
Iço Ivipe e krdo rieSI0 

woxwrad*.r.. li 	21, 3cm 
praGa .i JOSIQ (na IWIaeB 

eepesaua t .r. de 1 

Peps cace 'D5 pr "aes.o ri 4 

Wn cal' yvfliz aloxiço Ouen,ede 
1 D .r.adn 1 

CcnLreDsAvIã,BI.Dar,o.lAad.rs  
D..crçao Produzido ei, nadeI! a 

fl'EIÇS de prue co., e lilica nevai 
(que 06 P8!5 rodei). prt.do cal liMa 

alóxica em 4 coras DlnernÕn duzentos. Qualracentos e 	1 
epro.lnad.I: C 290mxL: 3IcniA 

CJ 2 
trinta Inove 

R$ 478,78 setenta e oito 	1 
c11 Dever 12 á e W~9re reais e tanta. reais. "tentai 1 

devrontade. cal i000s OS Hua nove Caltavos o'to Ceiltivõs 
aaeaa.lo. arrcstada ao mwal 

os naeuçõas 0a rw.aQeT cai' 
lusflçôss Estaiagei.' ceaaa. 
pepsio ou.s,edade ID .ad.e  

op.a0a.cas- 
W D.ecnção berço pa. boneca 
eo' esrja de metal. devol 1 

nipa,hw ca'ào .vsslldo de 1 
Co., zQer. eriço tr.esseitD 1 1 

910 • fronha e., algodão e rro,mjelsyo 1 1 dois mil, sais mil, 
Sri L,•, devera DW~11bcIeõ2 pote 1 	OLIVEIRA 

AS 2.325,00 trezentos e 
R$ 6S7500 

novecentos, 
l,eco, em tecido nas cebe,elras 1 BRINQUEDOS 1 vinte e anca setenta e caco 

de 1 1 mais méis 
altura x se em cont,inento 

- 
Errbalhge,r caixa Oe capelio ou 

8c06 co pasco  PVC lrín.do 
rr.o.v.nte matai) Os..,.,. 5 

Ccrrno de Carwtâo Ipo c.gorta. 
pianca Decç$o carwveo caNeco 

cotado 3e 	'ocer. pra 
EO'000rIat no T'i3O S 	no 

natmmol carDe, oe =as de.r.es quinhentos e md c,to e 
o que øeverão 	minLsos A ~, ROMA 

R$58041 oitenta reais e R$ 1.160. 82 sessenta reaIs e 
devra Cafler 8*5 rodas O larnano BRINQUEDOS qua renta e gm oitenta e dois 

Da. peça. co  cem nhão devera cv Centavos centavos 
gra.'oe Medoas ap'oximnadss 92 
'7.30.n Cnbai.en calce de 

papetio ou boda de cidalco PVC 

Ç~0 de Carnrtio de Oo'ea. 
Metal Deeoiçko wn*o 	boreca 
em,eflfl recalca al' esote 
reINeS de IeodO 00% sodao 
ca,' r.,ree reler. rco.ao  

r.cfl.l Cealo po' 	otc, rodas 	ri 3 OLWEIRA P12 20OD) dois mil e R$ 6.60000 Seis 111110 
e.s ~# 0,100~.dego's BRINQUEDOS duzentos real, seiscentos reais 

de fediaco, o ca,rho  oevrã 

L 

par 'nanIca, ei, p2 D~6. 
9~.~C 54cm L,400meA 
7307 Embalagem. ca 	do papeao 

 Quenlidade 5 undades  

e 



E 00O'Çio coa d.besqsate 5o 
eleS. colicooa.d4 a? PVC- 

(Aldsco:.'Pl.flcMr. 
UNõdCwto"Mo de, Caco 

(Aiôsicofroca.eo de cc•GlO• 	1 IS duzentos e mil duzentos t- 
39 

Robw,~ w 
O 1 STAOtM RI 1245 CC quarfla e 	RI 1.245,00 quarenta 	d 

&ti i~0* 00$ O. baaqsaie 
cinc, reais 	1 

,e 
reais ssfl,Øo 90,Os w, Preto IiI0 

co 0eo 22.60 aniS) é 
oeosSsi*Id.d.72 cm, Pe.c Mdc 

a 310 7n1 OUWIlOide 1 D 
w.dedn Obsrvsçi As bolas 
divrlo i_linga,_azia,  
Corp.rto D. ír'oc. Foca. 

Descrição corun10 de O.!I4vfl*'4 
de conios popjain ii3,0Ona 5 

conpo€o por S preonagr, a 
SeIO O saci pci ri. o cnia boto 

role. rrMia.lcn..c.bsça co. 
roxiinidnnhi 30 O,' 

Coolsoolonido, em incido 100% duzentos e duzentos e 

40 
.cdiS o risierqito i O 1 CARLU 	RI 267.25 

sessenta i sete 
RI 267.25 

Sessenta e sete 
flixly.i Olhos 	n latam. da riais e vinte e reais*  vi,de e 

liQuItÇt dOtados 0* VaYa resma cinco centavos cinco centavo, 
"e oteçe no 'antoch. aboca 

.vtiajedi. Ceda n dos ltoqis 
dcvi POtIU? iceisólci 

cerict.dsl cc. ,, 'ciclo. do 
Detw.g.n I*CtisWiadO 

Enteleqse ..coio de pileca PVC 
I,,e.do Pwiperc. otM  

Corwmlod.Cans.rl000etIdi 
Uao.PliSco 

D.eo.Øo stt de çdaico 
doisdudi Mitrada. iria. oaôe. 

de IVoiVteSeçãQ escale re'. 	° ROMA dois mil,  cento e quatro mii, 
41 boi c.çrte r*i. O Severo O 2 

BRINQUEDOS 
RI 217000 

setenta riais RI 4.340,00 trezentos e 
da. pica  de w.wi'io ~# W Quarenta reais 
- Mine wcoa.n. $0. 
22.22w ÉIrtflg.n. essa di 
ocilio 0..$.... 10 sadadie 

- Cortunlo Fenloot. Feriu. Õ.ata 
Discrição casno o.6 Ienlorsa 
com aproxunsa,ensnhi 30 cri abu!. 
(Mcmli. Paoa, Menino Minra 

Vovô Vovô) Mtine~ lrtoa.., 
cr4iocio,aa em tecido 100% 
.cziiS o .rt.aió'guco o esQuina 

Vusxiv,i cabelos de Ia 100% atrAca 
anti&irgc. . bom cosiurado* na 

duzentos e duzentos e 
42 

Acso•fr.nio fantoche, W" CJ 1 CARLU RI 256.00 Cinquenta e RI 255.00 cinquenta e anca 
corpo na cor an4.e'oia+b.i cicio. 
com vstinnhia. cabelo% a:naøtlos cinco rias reais 

e cismas carwafls,ices 
rpriosniah,ss de CW,4 n'orbio da 

ft114& 01101 com iisl*fl 	O. 
Seguralça dotacoi do uiavi rr.m. 

na cabeça do I.M.I. . boca 
s'l:u'ada ria cor 	rrraiM 

Emb.4qr Iaco o. Meco PVC 1 
— — — - 

Ao iwI di 
1 5n Swwiedt 	' s Ponci 

flnci i g.raflI i i,.ceIr ai 
twa l.d 	ria 6 	De 
-n de iegtniçl Sei pau 

GlotI'e tstá 5*551 S P'1N1511 setecentos e 
e' Ao i 	9I%Iiei III iCf e sessenta e dou, 

três mil, 

fl vflrn .ÉndiISY*pO1.OVOs uwO 	5 	CMLb 	RI 75250 	reo'; e RI 3.812.51) 	
Oitocentos e doze 

pern, L$7 OLIZIS Devei w rena reais e Cinquenta 
~~ ~CÔO, o' cinquenta 

centavos 
~~13 *~*CO de ranei centavos 

de iflstUÇCis ai ncrteg., co. 
riustrações Dimensões a,osuradaa 

A IDO Cri x L 40cm * P 40Cm 
Embsagev Caa ao Papoilo 00$ 

NIO SOlO scoto. w.wOa  Pci 

00 191.223.57 

VALOR TOTAL POR EXTENSO Sais mil, quinhentoa a vinte e cinco reais 

Valor Giobai da Proposta: - 	RI 11.223.17 

Valor Global da Proposta por E,t.n.o, noventa. um ivi, dsaentos a vinte a ris reais e sessenta i seti cintavos 

e 

pJ 



•Os .a.. ao esatdscøS atUo naao.. e os .coe.. nego. vtarntu vtS,aro. t,  e w.wa. lassa tira. ses duloca-reito, de 
• quela Ovflo Qjfloa ou dcw,s aa rcdr' ou vete,. e 	data ou rSts,rte ioe o frace*io do. prOO..4O. cuistbntee de p'osta .fr.r9rQd 
asV 000S 05 u%1 fl ntV *'aj IeVWe niasaso. à 5fl0410 do objalo ri pretaa C00~n de ao*a .nsnanç&o destas noçt.s flJ!WIW O p'qtoaà 

1V;-' 
1' 

000' o. ØmojiØstQjprreftos Teor nzo, de warta oonto'. x.QsØO#'fll5 EdtS. esses prezo, o, gnntss lua ooncørdMtte 001, os do Edital, Os tens $4ro 
,Gta 'ão pOa.wi ptSZO nino de pflhjr e gw.nh,, Tfl•ns desaita no Cóogo de DaI.,, do Consunoor Coir.worr.hwno. a dar lolal parei. qu.n) 
Qals3e3e 005 pitaulos 0. risodos be- co-o efetuar • ,esti.çào n,eosla. elo,enwte ss suas etpenns de eusqlni produroenhritn OCÇtlprOya:arniiule adflt.do. 
oo.lanlo 01s das .,ccmc.çtn Innca,e o.crÓe, o, misidade OOI'3a1005. san C4O).iizo das n.drda.pdicr*s 
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DfSCRIÇÀO PAAW 	1 	UNFTAAIO TOTAL 

1 10 Consumo de Quebra - Cabeça Progressâvo - papelão: Descrição: 3 quebracabeças produzidos em Bc 	 R5 	290,00 R$ 	2.900,00 
papelão cinza laminado com espessura mninima de 2.4 mm - pape; couche llSgr Impresso 4 cores 
co'" verniz atóxico + forro em papel alia alvura 90 gr impresso em 2 CO, com 3 versos 
diferencIados (um para cada imagem). São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com 
Quantidades progressivas de peças: 4.6 e 9 peças. Dimensões aproximadas das Imagens: 20 x 10 
cm Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura mlnlma de 1.0 mm + papel couche 105 gr impresso em 4 

- cores com verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades. - 
3 2 Conjunto de Avião 81Piano-Madelra: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc R$ 	812.25 R$ 	2.614,50 

hélice móvel (que dê para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 
C: 29cm x 1: 31cm iA: 12cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 

- - papelão. Quantidade: 10 unidades -  

4 5 Pia de Cozinha - MDF Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas poetas Juntes 1 8$ 	227.50 8$ 	1 087.50 
de abrir e fechar com tampo de MDF lSn,m com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior coo' portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água cor' capacidade de 1 litro coneclado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatóno coa, a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 
conter anda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciclada revestida (MDI Cc lSmm laminado. Os recipientes de 
água e o material hidráuhcc são de material plástico resistente e deverão estar incluidos no 
móvel. Dimensões aproximadas: A 98 cm XL 55 cm 	P 31 cm, Deverá se, entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhado de manual Cc Instruções de montagem com 
ilustrações Embalagem: Caixa de papelão. DOS: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material. 

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço rara boneca com estrutura de metal; Dm toys RS 	1.137,25 8$ 	3.41 2.75 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com zlper. lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule: deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 cm de altura a 58cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

- sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 5 unidades - 
6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte ibano 8$ 	8$,05 8$ 	176.20 

carroceria para acondicionar no mínimo 3 e no máximo 4 carros, de cores diferentes. que devedo 
vir inclusos A carroceria deverá conter até 3 rodas O tamanho das peças do Caminhão deverá ser 
grande Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 :m Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

- - plástico PVC  
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dm toys 8$ 	661.50 8$ 	2.984.50 

com capota revestida de tecido 100% algodão conn movimento retrâtil, encosto recinável, cesto 
porta 	objeto. 	todas duplas frontais direcionáveis; depois de Fechado, 	o carrinho deverá 
permanecer em pé Dimensões aproximadas: C: 54cm: L: 40cm e A: 73 cm Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade 5 unidades  

8 5 Fogão - Mor: Descrição: Fogão confeccionado em MDF espessura de lSmm laminado. O tampo Junges 	 8$ 	227.53 	8$ 	1.137,50 
com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madera/MDF em releva e a tampa do 
Forno deve possuir visor inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
tom sistema reforçado nas dobradLças com sistema de segurança e fecho com trava. Cinco botões 
reguladores de gás com mecanismo para ser girados e indicadores na ho'izontal em relevo para 
sinalizar o gás ligado/desligado, s,milar a um botão de fogão real. Dimensões apro ximadas: A 53 
cm x 1 37 cm x P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de 

- - Papelão. 065: Não serão aceitos grampos para colagem do material  

9 1 Conjunto Fantoche Familia Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque 8$ 	82.20 8$ 	82,20 
Cm altura (Mamãe. Papa. Menino. Menina. Vovó, vovó), confeccionados em tecido 100% acriiico 
e antiaiérgico e espuma flexivel; cabelos de lã 100% acrílica e antialérgica e bem costurados na 
cabeça Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vesxlmentas, cabelos, acessórios 
e demais caracteristicas representativas de cada membro da lamilia. Olhos com sistema de 
segurança, dotados oe Irava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha; 

- Embalagem: sacola de plástico pvc laminado transparente (cristal).  - 
10 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Supertoys 	liS 	347,50 	8$ 	341.50 

articulados A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser 
implantado em nylon e o corpo apresentará genitália masculina. Devera acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade depor e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par 

- - de tênis em lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem 	caixa de papelão. 



Quantidade: lO unidades. 

34 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche. com  estrutura em 14 lg R$ 	120.00 RS - 
madeira maciça lixada, sem rebarbas co partes pontiagudas Paredes frontal e laterais em MDF. , 	, 	c 	e 

com 3mn, de espessura. Ilustradas Com serigrafia. 0 painel 'rontal deve medir aproximadamente 
79 Cm de largtwa x 7 de altura - com janela de aproximadamente 68 x 33 cm, As laterais devem 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de  
altura Estrutura acompanhada de cortina de tecido 200% algodão, antialérgico na área da janela. '' 	[IA AM 

- Embalagem: caixa de papelão.  - 
35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e Divertoys R$ 	310,00 

membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta 
acrilica. Deverá acompanhar macacão em algodão antalérgico. com  possibilidade de por e tira, 
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 50 cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 
Quantidade: 20 unidades.  

36 1 Teatro de fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente tig iig R$ 	112,50 R$ 	112.50 
1.90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado ftipo lona/brita) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado Possui alças para serem fixadas 
em gancho/suporte na porta da sala de aula 	Possu estrutura Interna em madeira reforçada 

- facilitando a estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão.  - 
37 3 Conjunto Passa peça - MOF Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MOF com recorte Fundamental 11$ 	343.50 R$ 	1.030.50 

de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa. 180 * 90* 79 mm. Abertura 
na parte frontal para pegar os blocos e contiruar a brincadeira. 4 formas diferentes: tnangulo. 
cruz, cilindro e meia lua. Material colorido. min mo4 cores. Embalado em saco plástico tipo st.rsnk 

- resistente. Quantidade: 10 unidades.  - 
38 4 Conjunto De Bicho Com Fdhotes - Tecido: Descnçio: conjunto composto por quatro animais: Btinkmob,l 	RS 	463.65 R$ 	1.85460 

gairta, tartaruga rrarinha, porca e vaca. Os animar, deverlo ser confeccionados ei, tecido de 
plush coloridos com enchimento de fibra sintetica. Os fihl'otes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de um ziper ou veicro. Galinha: Deverá ter 
no minlmo 2 filhotes acondicionados no interior de no minimo 2 ovos Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no mln,mQ 4 filhotes acondicionados no minirno em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
minlmo 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no minimo 1 Filhote na barriga. Embalagem: o 

- conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão.  

39 3 Conjunto de Bolas de Basquete -Vinil: Descrição: bola de basquete. não oficial, conlecclonada em Sulevim R$ 	182,00 11$ 	282,00 
PVC - jAtóxlco)/Plastificante (Atõticoj/Carbonato de Cálcio (AtóxicO)/ProcessO de fabricação - 
Rolomoldagem/na cor laranja com pintura tipica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico;. Diãmetro: 22,80 em 19"1, e circunferência de 72 Cal Peso médio: 300 a 

- 310 gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. - 
CO 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagens de contos populares Carlu R$ 	146,08 	R$ 	146,08 

tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, O saci.pereré, O curupira, boto rosa e mula- 
sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acriiíco e antialérgico 
e espuma flexivel, Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessónos caracteristicos do 
folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 

- (cristal).  - 
41 2 Conjunto de Caminflo Coletor de Lixo - Plástico: Descl*: um caminhão de plástico dotado de Roma RS 	369.50 	R$ 	739.00 

até 6 roda, livres, botõe, de mowirnentação. encaixe para cesto de lixo e caçamba móvel. O 
tamanho das peças do cam.S40 deverá ser grande. Medidas aproximadas: 50 * 22 * 22 cm 

- Embalagem: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades  - 
42 1 Conjunto Fantoche ramia Branca: Descnção: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 S.mque EIS 	82.20 EI$ 	82,20 

cm 	altura 	(Mamãe. 	Papai. 	Menino. 	Menina, 	Vovó, 	VovÕ); 	Matéria-prima: 	fantoches 

confeccionados em tecido 100% acrll.ico e antiaiérgico e espuma flexivel; cabelos de ti 100% 
acrflica. antiaiérglca e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na co' 

creme/perola/bege 	claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	caracteristicas 
representatrvas de cada membro da famllia. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava 
interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico 

- PVC laminado transparente.  - 
43 5 Geladeira - MD( Descrição: geladeira confeccionada MOE espessura de ISnim laminado, com )unges 	 RS 	217.50 	EIS 	1.087,50 

duas portas lireezer e geladeiral e mecanismo de abrir e fechar nas duas poitas com sistema de 
segurança. Na parte interna deverá haver duas prateleiras em MOE e uma gaveta em MOE para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessõrios, acompanhada de manual de instruções de montagem com Ilustrações. 

Dimensões aproximadas: A 100 cm * L 40cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão OBS: Não 

- serão aceitos grampos para colagem do material.  - 
- 

- Total: Trinta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e coco centavos. EIS 	39.793.35 

- o 
a. 

Prazo de validade da proposta Conforme edital; 

Prazo de pagamento conforme edital; 

Prazo e local de entrega conforme edital; 



Prazo de garantia conforme edital; 
° 	Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a 

tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que Incidam sobre a execução do objeto desta licitação, conforme edital; 

° Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade 

com as exigências do instrumento convocatório (edital); 
O 	Declara que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando 

apta a usufruir do tratamento estabelecido na lei complementar n9 123/06, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 49  do artigo 32  da lei complementar nQ. 123106. 	 tc4N\  

t PAQ 

07 DE MAIO DE 2019. 

a 
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noworia rapei encosto as*net cesto 90*1* tesa rodas 0~ ci 3 OLIVEIR  R$ 113000 RI 	3390 Q i nata. 
lIartaja ~~Mdfloi dê 1141540.0 ~~~à perniriOs A . fllIa r1 neves 
em ao Dmernões apsnaoa, C 54cm L 4001.. A 73 cm Cmitalag.vv tia 
caixa li peçais,. Ojenlidade 5 isidedes 
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Ccqir 	ait,e 	Wrct 0..aiçao 	.fl: de d fstdn 

'odÕ, VOeS), Mflr*.p'.ne WsU ootScoOnad 	en tõÕda 1 COSi 
flcc e rteêr$o. .w,. fl.n'eI. ta0*Ios dei 1 CO% soilíca 

42 rOMrgca e ae'r cojflnd,. na c.o.ç. Atsba,rrto 'anwdes 
CJ 	1 Til R5 	150.00 Ra 	l5O.00 

0w0 ra cM an.avIat.g. aeo com n,ots,tas. cace',. 
acesso, os e CeTas ctr.clerlibca, eyesefllalívss Qe ceia ra'rfro da 
'mil.. 01o, oon ssina 0* 15941flt, dotado, de tava nUsn,. 'a 
Cabeça do Isnlcct,, e bota .icul.da na CO' ven'Sfla Enoiagen sacola 
de gla,tco 	: latinado Iienipi.enIt 

Geladeira. SIOF Deserção geladeira 	flctiaisia MOr esoass.re,e 
II'W uwnreso Ct4!I 0155 portO (ftIIZIre g.aaira) e rcansto os 
au.' e 'edw -as mal pala. r altere e. iflJrÇa Na oa'te Inlent EDITOR 
dr.ra rever dIli 0r.tra. *11 MCI e %fle geMa ei' 	 UNI  ttZ" 43 ~31itt de 'itt acta c,o. a.. n *414 Dt&.iI Se 

rttoa 
R$ 	430.00 RI 	2 150.00 

oorrcaøo w . 	a , 
ENT* " narjçôn a ro-tagr wr Sa.çõe. D.wede. %Yot teotI A t 

IA  

CM . L ~ P Ccii Ewesge., Cna de Pepsio  08$  heo selo 
— ?r 	fl Odtm do 

VALOR DA PROPOSTAfl,,,>fl,, R$ 14.720,00 	
atent, e quiPo mli, 

seleanlo.. nt. reta 

IIToona a preserle Proposta e quanta de-' .... ...... .................--•--------------- 1 R$ 14.720.00 1 
oitenta e que" mil. setecentos e vinte real. 

Declara que nos preços ofertados estio incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes e tributos, 

encargos soas'nt e demais Õnus atinentes à execução do cOleto desta lotação. 

Declaramos que, nos valores apresentados, estio isdusos todos os tributos, encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais e 

comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam 'stdir sobre a aquisição dos 
produtos Iodados. inclusive a margem de lucro 

Declararmos, para todos os fins de dte'lo. que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e que nossa Carta Proposta está 
em conformidade com as exigêncas do instrumento convocatóno (edital). 

Validade da Proposta: 
60 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega: 
lO (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS. 

07 de Maio de 2019 

a 
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PROPOSTA 

DISCRIÇÃO  - 	 -- MARCA UNITÁRIO TOTAL 

10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 Quebracabeças produzidos em 8c AS 	290,00 AS 	2.900.00 
papelão orna laminado COm espessora mh,ima de 1,4 mm • papel Couche 225V impresso 4 cores 
com verniz atóxico • forro em papei alia alvura 90 gr impresso em 2 cor Com 3 verses 
diferenciados (um para cada imagem). São 3 Imagens diferentes com o tema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4,6 e 9 peças. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 
M. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + papei couche 105 gr impresso em 4 

— cores com verniz atdxlco. Quantidade: 10 unidades.  
— 

3 2 Conjunto de Avião Bi-Piano-Madeira: Descrição; Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc AS 	812.25 AS 	1.624.50 

hélice móvel Iclue di pala rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores Dimensões aproximadas; 

C: 29cm x 1: 31cm x A: 12cm, Deverá se' entregue desmoi com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem; caixa de 

— papelão. Quantidade: 10 unidades  
— 

4 5 Pia de Cozinha - MDF Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas partas Junges 	AS 	217.50 	AS 	3.081,50 
de abrir e fechar com tampo de MOF lSmm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 

conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete Interior para escoar a água O móvel deverá ser 

fabricado com placas de madeira reciclada revestida IMDFI de lSmm laminado Os recipientes de 

água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar includos no 

móvel. Dimensões aproximadas: *98cm X 	ss cmx P31 cm. Deverá ser entregue desmontado. 

com todos os seus acessdrios, acompanhada de manual de instruções de montagem com 
ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. 085: Não seria aceitos grampos para colagem do 
material.  

$ 3 Conjunta de Berço para Bonecas - Metal DescrIção: berço para boneca com estrutura de metal; Dm toys 	AS 	2137,23 AS 	3.411.75 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com zíper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule: deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 cm de altura x 58 cm comprimento. Embalagem; caixa de papelão ou 

— sacola de  plástico PVClaminadotransp&ente(cristal).Quantidade:5unidades  
— 

6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico; Descrição: caminhão plástico dotado de Monte libano AS 	88,05 AS 	176,10 

carroceria para acondicionar no mínimo 3 e no máximo 4 carros, decores dlre'entes, que deverão 
vir inclusos. A carroceria deverá conter até 8 rodas, O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 x li x 30 cm. Embalagem: caixa de papelão ou sacota de 
plástico PVClaminado transparente (cristal).  — 

 
— 

7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dm toys AS 	661.50 R$ 	1 984,50 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento 'etrátil. encosto reciinávei, cesto 
porta objeto, rodas dpIai frontais direcionáveis; depois de fechado, o carrinho deverá 

permanecer em pé Dimensões aproó"adas: C: 54cm; L: 40cm e A: 73 cm Embalagem; caixa de 
— papelão. Quantidade: 5 unidades  

— 

8 5 Fogão - MDF: Descrição; Fogão confeccionado em MDI espessura de lSmm laminado. O tampo Juntes 	R$ 	227,50 AS 	1.137,50 

com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madeira/MOF em relevo e a tampa do 

forno deve possuir visor Inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e fecho com trava. Cinco botões 
reguladores de gás com mecanismo para ser girados e indicadores na horizontal em relevo para 
sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um botão de fogão real. Dimensões aproximadas: A 53 

cm X L 37 cm X P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 

acompanhada de manual de instruções de montagem com tistrações, Embalagem; Caixa de 

- Papelão. 085: Não serão aceitos tampos para colagem do material  
— 

9 1 Conjunto Fantoche Familia Negra: Descrição; conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simgue lIS 	82,20 AS 	82,20 

cm altura [Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovó), confeccionados em tecido 200% acrílico 

e antialérgico e espuma flexível; cabelos de ii 100% acrilica e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios 
e demais características representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de 
segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha; 

- 

 

Embalagem: sacola deplásticoPVClaminado transparente(cristal).  
- 

10 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição; boneco negro em vinil. como membros Supertoys A$ 	347,53 	AS 	347,50 

articulados. A cabeça conterá oa%os móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser 
implantado em nylon e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 

em algodão costurado com possibilidade de por e tirai do boneco, além dei par de meias e 	par 

- 
- detênisemionaevind.Dimensãoaproximada: 30 cm.Embatagem:caixadepapeØo. 

"
0~~7r  í 
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Quantidade: 10 unidades 

34 a Teatro de Fantoche - Maoeua: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche. com  estrutura em Lig kg AS 	220,00 0,00 
madeira maciça arrede, sem rebarbas ou panes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF. ' 
com 3~ de espessura. ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente - / C- 
79 em de largura *75 de altura - com janela de aproximadamente 6$ x 33 em As lalerais devem r t 
ser armadas com dobradiças metálicas e medir ap'ocimadamente 29 cm de largura x 59 em de - 
altura .Estmura acompanhada de cortina de tecido 100% algodio, antialérgico na área da janela.  
Embalagem: caixa de papelão. tst- 

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebé branca com cabeça e Oiverloys 	1 AS 	310 4 ,JtS 
membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta N O) 	3' 
acrilica Deverá acompanhar macacão em algodão antlalérgico, com possibilidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, 
chupeta e pesco, 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.  

36 1 Teatro de ranloche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente 11$ lig 	 AS 	112,50 AS 	112.150 
1,90cm x 085cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonital com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem lixadas 
em gancho/suporte ra, porta da sala de aula. Possui estrutura interna e- madeira reforçada 

- facilitando a estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão  - 
37 3 Conjunto Passa peça - MIEI Descrição: Caixa de madeira e tampa desl ,lante em MOI co 	recorte Fundamental 	. AS 	343.50 AS 	1.030.50 

de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180x90' 79 mm Abertura 
na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 1 formasdiferentes: triangulo. 
Cruz. Cilindro e meia lua. Mateilal colorido. rrilnirno £ cores. Embalado em saco plástico tipo shrmk 
resistente. Quantidade: 0 unidades.  

3* 4 Coriunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto por Quatro animais: Bimi mobil 	AS 	463,65 AS 	1.854.60 
gainha, tartaruga mattha, porca e vaca. Os anm,ais deverão ser confeccionados em tecido de 
plush coloodo e com rchwneato de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de um zíper ou velcro, Galinha: Deverá ter 
no minem 2 flIliotes acondicionados no Interior de no minimo 2 ovos Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no mnwno 4 filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
mínimo 3 filhotes na barriga. vaca: Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o 

- conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão.  - 
39 1 Conjunto de Bolas de Basquete - Vinil: Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada em Sulevim AS 	182,00 AS 	182.00 

PVC - lAtóxico)/Plastificante (Atóxico)/Cartonato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 
Rotomotdagem/na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico; Dlãmetro: 22,80 cm (9"), e circunferência de 72 cm Peso médio: 300 a 

- 330 gramas Quantidade: lO unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. - 
40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Oesc,ição: conjunto de personagens de contos populares Carlu 	 AS 	146.08 AS 	146.08 

tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o sacl'perer& o curupira, boto rosa e mula. 
sem•cabeça com aproximadamente 30 em Confeccionados em tecido 100% acrflico e antialérgico 
e espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada u" dos fantoches deve possuir acessórios caracteristicos do 
folclore do personagem 'epresentado Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 
(cristal). __ 

41 2 Conjunto de Cammh$o Coletor de Uso - Plástico: Descrição: um n'hão de plástico dosado de Roma 	 AS 	369,50 AS 	739,00 
até 6 rodas livres, botões de n.ovlrnentação, encaixe para cesto de liso e caçamba móvel. O 
tamanho das peças do caminhão deverá ser grande Medidas aproximadas: 50 * 22 x 22 cm 
Embalagem: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades  

42 1 Conjunto rantoche Famib Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque 	AS 	82.20 AS 	82.20 
cm 	altura 	(Mamãe. 	Papai. 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	Vovó); 	Matéria-prima : 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexivel; cabelos de li 100% 
acrilica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches coni corpo na cor 
creme/perola/bege 	claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	características 
representativas 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 

- - PVC laminado transparente.  
43 5 Geladeira - MDF Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de lSmm laminado, com Junges 	 AS 	217,50 AS 	1.087.50 

duas portas (freelei' e geladeira] e mecanismo de abrir e fechar 'ias duas portas com sistema de 
segurança. Na parte interna deverá haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDI para 
verduras, além de uma poria ovos para uma dizia. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de Instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 100 Cm x 1 40em x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão 065: Não 

- - serão aceitos grampos para colagem do material. 

- 
- Total: Trinta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos. AS 39793,35 

Prazo de validade da proposta conforme edital; 

Prazo de pagamento conforme edital; 

Prazo e local de entrega Conforme edital; 

*/ 

e.,  



Prazo de garantia conforme edital; 
o 	Declaramos que nos preços ofertados estão incluída todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a 

tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que Incidam sobre a execução do objeto desta licitação, conforme edital; 

• Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade 

com as exigências do instrumento convocatório (edital); 
O 	Declara que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando 

apta a usufruir do tratamento estabelecido na lei complementar n2 123106, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 42  do artigo 32  da lei complementar n 2. 123106. 
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OBJETO Aquisição da 8zInqu.00a p4a909.00a para atandimrio das ãçô,. do PAR (Ptano da Açôet AnoMØu) di soado 00111 o Tanso da 
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Declara que nos preços ofertados estão lnclulfls todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos 
encargos sociais e demais ânua atinentes á execução do objeto desta licitação. 

Declaramos que. nos valores apresentados, estão inclusos todos os tobutos encargos trabalhistas, pre.dencaãnos, fiscais e 

comercais, taxas, fretes, seguros, deslocamento, de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos 
produtos licitados, inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Cana Proposta esta 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edita». 

Validade da Proposta: 
60 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega 
10 (dez) dias a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS. 

07 de Maio de 2019 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÃO ELETRÔNICO N 2019.04.12.2 

PROPOSTA 

ITEM QT 1 DESCRIÇÃO  MARCA UNITÁRIO TOTAL 

T 10 Conjunto de Quebra -  Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em Bc R$ 	290, R$ 	2.900.00 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm, papel couche llSgr Impresso 4 cores 

com verniz atóxico • forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3 versos 
diferenciados (um para cada imageml. São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4,6 e 9 peças. Dimensbes aproximadas das imagens: 20 x 20 
cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + paoel couche 105 gr impresso em 4 

- cores com verniz atõxlco. Quantidade: 10 unidades.  - 
3 2 Conjunto de Avião 81-Piano-Madeira: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc R$ 	812,25 RS 	1.624,50 

hélice móvel (que dê para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 
C: 29m x L: 31cm x A: 12cm, Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade: 10 unidades  

4 5 Pia de cozinha - MDF Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges 	R$ 	217,50 R$ 	1.087.50 

de abrir e fechar com tampo de MDF lSmm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior con 	portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
Que interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciclada revestida (MDF) de lSmm laminado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar Incluídos no 
móvel. Dimensões aproximadas: A 98 em XL 55 em 	P31 cm. Deverá ser entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com 
ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Dmtovs RS 	1157.2S R$ 	3.411.75 

deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com zíper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule: deverá possuir boisão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 em de altura x 58 cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

- sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 5 unidades  

6 i' Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte ibano RI. 	88.05 R$ 	176,10 
carroceria para acondicionar no mínimo 3 e no máximo 4 caros, decores diferentes, que deverão 
vir inclusos. A carrocerla deverá conter até Bradas. O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 cm. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

- plástico PvCiaminadotransparente(cristall.  - 
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dm toys R$ 	661.50 R$ 	1.984,50 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinável, cesto 
porta objeto, rodas djplas frontais direcionáveis; depois de fechado, o carrinho deverá 
permanecer em pé. Dirnensóes aproximadas: C: 54cm; L: 40cm e A: 73 cm Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade: 5 unidades  

8 5 Fogão - Mor: Descrição: Fogão confeccionado em MDF espessura de LSmm laminado. O tampo Junges R$ 	227,50 R$ 	1.137,50 
com suporte de panelas deverão se, confeccionados em madelra/MDF em relevo e a tampa do 
forno deve possuir visor inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e fecho com trava. Cinco botões 
reguladores de gás com mecanismo para ser girados e indicadores na horizontal em relevo para 
sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um botão de fogão real. Dimensões aproximadas: A $3 
cm X L 37 cm X P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de 

- Papelão. 0BS: Não serão aceitos grampos para colagem do materiai  - 
9 1 Conjunto Fantoche Fam'ha Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 $imque R$ 	82,20 R$ 	82,20 

cm altura (Mamãe, Papai. Menino, Menina, vovó, vovb), confeccionados em tecido 100% acrílico 
e antialêrgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% acrílica e antlalérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios 
e demais caracteristicas representativas de cada membro da familia. Oibos com sistema de 
segurança, dotados de trava Interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha; 

- Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).  - 
:0 i conjunto de Boneco Menino Negro - vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Supertoys R$ 	347,50 R$ 	347,50 

articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser 
Implantado em nylon e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade depor e tirar do boneco, além dei par de meias e 	par 

- - de tênis em lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 

-1--- 
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Quantidade: 10 unidades. 

34 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Lig lig R$ 	120.00 R$ 	120.00 
madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes fronta e laterais em MDF, 
com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. o painel frontal deve medir aproximadamente 

79 em de largura x 75 de altura - com janela de aproximadamente 58 ir 33 em. As laterais devem 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de 
altura.Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérglco na área da janela. 
Embalagem: caixa de papelão.  

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e Divertoys RS 	310,00 R$ 	310,00 

membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta 
acrilica. Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, com 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 atõxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; t a' 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 

- Quantidade: 10 unidades. 
 PAQ 	- 

- 
36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente Llglig R$ 	112,5&' 

1,90cm ir 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado Itipo lona/lonital com /403 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas 
em gancho/suporte na porta da saia de aula. Possui estrutura Interna em madeira reforçada 

- - facilitando a estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão.  

37 3 Conjunto Passa peça - MDF Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MDF com recorte Fundamental R$ 	343,50 R$ 	1.030,50 
de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 x 90 x 79 mm. Abertura 
na pane frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: trianguto, 
cruz, cilindro e 'nela lua. Material colorido. mínimo 4 cores. Embalado em saco plástico tipo shrink 

- resistente. Quantidade: 10 unidades.  - 
38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto por quatro animais: Brinkmobii R$ 	463,65 R$ 	1154,60 

galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
piush colorido e com enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de um ziper ou valerei. Galinha: Deverá ter 
no mínimo 2 filhotes acondicionados no interior de no mínimo 1 ovos. Tartaruga Marinha: Deverã 
conter no mínimo 4 filhotes acondicionados no minimo em 8 ovos. Porca: Deverá conter no 
mínimo 3 filhotes na ba'riga. Vaca: Deverá conter no minimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o 

- - conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão.  

39 1 Conjunto de Bolas de Basquete —Vinil: Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada em Sulevim R$ 	182,03 R$ 	182,00 

PVC - (Atóxico)/Piastificante (Atôxlco)/Carbonato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 
Rotomoidagem/na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico;. Diámetro: 22,80 em f 91, e circunferência de 12cm Peso médio: 300 a 

- 310 gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.  - 
40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagens de contos populares Cariu 	 R$ 	146,08 RS 	146.08 

tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci.pereré, o curupira, boto rosa e mula- 
sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acrílico e antiaiérgico 
e espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do 
folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 

- (cristal).  - 
41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descrição: um caminhão de plástico dotado de Roma 	 R$ 	369.50 R$ 	739,00 

até 6 rodas livres, botões de movimentação, encaixe para cesto de lixo e caçamba móvel. O 
tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas: 50 x 22 ir 22 cm 

Embalagem: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades  - - 
42 1 Conjunto Fantoche Familia Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque 	R$ 	82,20 R$ 	82,20 

cm 	altura 	(Mamãe, 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	Vovó); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrilico e antialérgico e espuma fiexcvei; cabelos de lã 103% 
acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/peroia/bege 	claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios e 	demais 	caracteristicas 
representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava 
interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico 

- - PVC laminado transparente.  

43 5 Geladeira - MDF Descrção: geladeira confeccionada MDF espessura de lSmm laminado, com Junges 	R$ 	217,50 R$ 	1.087,50 
duas portas Ifreezer e geladeiral e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
segurança. Na parte interna deverá haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF 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. 
Dimensões aproximadas: A 100 Um ir L 40cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 085: Não 

- serão aceitos grampos para colagem do material. - 

- 
- Total: Trinta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos. R$ 39.793,35 

Prazo de validade da proposta Conforme edital; 
Prazo de pagamento Conforme edital; 
Prazo e local de entrega Conforme edital; 
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Prazo de garantia conforme edital; 

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

tributos, encargos sociais e demais ónus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação, conforme edital; 

o Declaramos 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 lei complementar nt 123106, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 49  do artigo 30  da lei complementar n9. 123106. 

07 DE MAIO DE 2019. - 	 o 
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PROPOSTA DE PREÇOS  

../ 
OBJETO Aquisição os Bmqueoos pedagõgcos pai atendimento das ações do PAR (Pano de Ações .Attculadas) de acoWobed )1'ei.d 
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(Exclusivo MEIEPP). condomie especiflcações conVidas no termo de Referenda. 

Mm OncrIçIo Unld OS Marca VrUnli 
VR 

vrrotau 	!uNuMio 
VA TOTAL 

EXTENSO  EXTINSO 

Colirro da Cijio. a - Catiça PWflaivO - etoslio oiiciiçlo 3 qaera. 
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n 
Declara Que nos preços ofertados estio incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento rol"  

encargos sociais e demais ónus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos que nos valores apresentados estio inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, prflideflc 
comerciais, lama fretes, seguros, deslocamentos de pessoal custos, demais despesas que possam StdW sobr 

produtos licitados, inclusive a margem de luto. 

Doclaramos, 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). 

Validade da Proposta 
00 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega 
lO (dez) d'as, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS 

07 de Maio de 2019 
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. 	 j.. (CI t,4 .víTs' 	3 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO li' 2019.04.1t2.PE. 
DATA DE ABERTURA; 07 DE MAIO DE 2019. As 09II00MIN, 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS P(OAGÕGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR IPLANO  DE AÇÕES ARTICULADAS] DE ACORDO COMO 
TERMO DE COMPROMISSO N29I405210 - ÇNDEJMEC. DESTiNADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÁNCIA CARMEN LOCa DA SILVA DO 
MUNICÍPIO DE HONIZONT6CE (EXCLUS(VO MEJEPP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES COØIT1DAS NO TERMO DE REFERENCIA. 

PROPOSTA 0€ PREÇOS 

- 	 1 	 1 

ITEM 	 PRODUTO 	 UNO 	010 	MARCA 	VLUNT 1 VLUMTARJO 	
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ITIM QT DESCRIÇÃO 	MARCA UNITÁRIO TOTAL 

T' 13 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3quebra-cabeças produzidos em Bc 	 1 R$ 	290.00 R$ 	2.900.00 

papelão cinta laminado com espessura mnima de 1.4 mm • papel couche llSgr impresso 4 cores 
com verniz atóxico • forro em papel alta alvura 90 gr Impresso em 1 cor com 3 versas 
diferenciados [um para cada imageml. São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4.6 e 9 peças. Dimensões aproximadas das imagens: 20120 
cm. Embatagein: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida e'.' 
papelão coza laminado com espessura minem* de 1.0 mm. papel couche 105 gr impresso em 4 

- cores com verniz at6xico. Quantidade: 10 unidades.  - 
3 2 Conjunto de Avião 81Plano-MadeIra: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinos com a Sc R$ 	812,25 R$ 	1.624.50 

hélice móvel (que dê para rodar). pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 
C. 29cm x L; 31cm x A; 12cm. Deverá se' entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com Ilustrações. Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade: 10 unidades 

4 5 Pia de Cozinha - MOF Descrição: o móvel será composto de bancada/gatinhe coro duas portas Junges R$ 	217,50 R$ 	1.08750 

de abrir e fechar cc,.' tampo de MOF lSmm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com.' portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatório c~ a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 

conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá se' 
fabricado com placas de madeira reciclada revestida (Mor) de ISmm laminado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico $ão de material plástico resistente e deverão esta' incluídos no 
móvel. Dimensões aproximadas A 98 cm XL 55 cmx P31 cm, Deverá se' entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem Com 
iiustrações. Embalagem: Caixa de papelão. OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição; berço para boneca com estrutura de metal; Om toys R$ 	1.137,25 R$ 	3.411,75 

deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com.' zipem, lençol, travesseiro e fronha e..' 
algodão e mosqueteiro em tule; deverá possuir boisão poria trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35cm de altura x 58cm comprimento. Embalagem; caixa de papelão ou 

- sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 5 unidades  - 
6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico; Descrição: caminhão plástico dotado de Monte líbano R$ 	88,05 1$ 	176,10 

carrocerla para acondicionar no mínimo 3 e no máximo 4 carros, decores diferentes, que deverão 
vir Indusos. A carrocena deverá conter até 8 rodas. O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aprox,madas: 92 x 17 a 30 o.'. Embalagem: afta de papelão ou sacola de 

- plástico PVC laminado transparente (cnsta9.  

7 3' Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica ,  Di.' toys RS 	662,50 R$ 	1.984,50 
com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinável, cesto 
porta obeto, rodas duplas frontais direcionáveis; depois de fechado, o carrinho deverá 
permanecer em pá. Dimensões aproximadas: C: 54cm; 1,: 40cm e A: 73 o.' Embalagem; caixa de 

- papelão. Quantidade: 5 unidades'  - 
8 5 Fogão - Mor: Descrição: Fogão confeccionado em MOF espessura de ISmm laminado. O tampo lunges R$ 	22740 RS 	1.137.50 

como suporte de Parecias deverão ser confeccionados em madewa/MDÇ em relevo e a tampa do 
forno deve possiir vis3m inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e fecho com trava. Cinco botões 
reguladores de gás com mecanismo para ser girados e indicadores na horizontal em relevo para 
sinalizar o gás ligado/desligado. similar a um botão de fogão real. Dimensões aproximadas: A 53 
cm X L 37 o.' x P 33 cm Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios. 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de 

- Papelão. 095: Não serão aceitos grampos para colagem do material  - 
9 1 Conjunto Fantoche Família Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches coa' aproximadamente 30 S.mque R$ 	$2,20 R5 	82.20 

cm altura (Mamãe. Papai. Menino. Menina, Vovó, Vovô), Confeccionados em tecido 100% acrílico 
e antlai&gico e espuma flexível; cabelos de lã 100% acrfiica e antlaiérgica e bem costurados na 
cabeça ,  Acabamento: fantoches com corpo na co' marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios 
e demais caracteristicas representativas  de cada membro da lalTilIla. Olhos com sistema de 
segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha 

- Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).  - 
ID 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Supertoys R5 	347.50 *5 	347,50 

articulados. A cabeça conterá Olhos móveis Que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser 
implantado em.' nyion e o corpo apresentará genkátia masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, aiêm de 1 par de meias e 1 par 

- de ténis em lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 

/ 



n 

1 

Quantidade: 10 unidades. 

'iT' T•' Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Lig li8 li 	120, 00 - - 
madeira maciça lixada, sem rebarbas ou panes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MOF. .. .' 	t.4  

ra, ilustradas cigrafia O painel frontal deve medir em aproximadamentec 	3rnm de espessura, 	 om ser 

79cm de largura a 75 de altura - com janela de aproxàtnadamente 68 a 33 cm. As laterais devem f 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medis aproximadamente 29 cm de largura a 59 cm de  

altura Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antlalérglco na área da janela. PAGINA 

- Embalagem: caixa de papelão.  
- 
35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e Olvertoys R5 	310,00 

membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta 

acrilica Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, com 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 50 cm: 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 

Quantidade: 10 unidades.  

36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente Llglig R$ 	112,50 R$ 	112,50 

1.90cm a 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado Itipo lona/lonIta) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas 
em gancho/suporte na porta da saia de aula Possui estrutura interna em madeira reforçada 

- racihtando a estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão.  - 
37 3 Conjunto Passa peça - Mor Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MDF com recorte Fundamental lIS 	343,50 R$ 	1.030,50 

de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 a 90 a 19 mm. Abertura 
na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: triangulo, 
cruz, cilindro e meia lua. Material colorido, mlnlmo 4 cores. Embalado em saco plástico tipo shrink 

resistente. Quantidade: 10 unidades.  

38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto por quatro animais: BrinkmObiI R$ 	463,65 lIS 	1.854,50 

galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 

piush colorido e com enchimento de fibra sintética Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de um zíper ou velcio. Galinha: Deverá ter 

no minimo 2 filhotes acondicionados no interior de no mlnimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no mínimo 4 filhotes acondicionados no mlnimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
minimo 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no minimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o 

— 1 conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão.  

39 

- 

1 Conjunto de Bolas de Basquete –Vinil: Descrição: bola de basQuete, não oficial, confeccionada em Suism RS 	182.00 AS 	182.00 

PVC - (AtóxicouPlastticante (Atóxlco)/Carbonato de Cálcio (AtóxicollProcesso de fabocação - 
Rotornoidagem/na cor laranja com pintura tipo de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atõxico;. 04metro: 22,80 cm (91. e circunferência de 72 cm Peso médio: 300a 

- 310 gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.  - 
40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagens de contos populares Carlu RS 	116,08 lIS 	146,08 

tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci-pererê, o curuplra, boto rosa e mula- 
sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acrflico e antialérgico 
e esouma flexivel. Oitos com sistema de segurança, dotados de trava Interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios caracteristicos do 
folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 

— — (cristal).  

41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descrição: um caminhão de plástico dotado de Rosna RS 	369,50 	RS 	739,00 
até 6 rodas livres, botOes de movimentação, encaixe para cesto de lixo e caçamba móvel. O 
tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas: 50 a 22 a 22 cm 

- Embalagem: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades  - 
42 1 Conjunto Fantoche Famiia Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque lIS 	82,20 lIS 	82a0 

cm 	altura 	(Mamãe. 	Papai. 	Menino, 	Menina, 	Vovó. 	Vovó); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrilico e antiaiérgico e espuma flexivel; cabelos de lã 100% 
acrflica, antiaiérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 

creme/perola/bege 	claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	caractedsticas 
representativas de cada membro da famliia. olhos com sistema de segurança, dotados de trava 
interna na cabeça do fantoche e boca artIculada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico 

- - PVC laminado transparente.  

13 $ Geladeira - MOF Descrição: geladeira confeccionada MOF espessura de lSmm laminado. com  Junges P5 	217,50 RS 	1.087.50 
duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fecriar nas duas portas cern sistema de 
segurança. Na parte interna deverá haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF 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. 
Dimensões aproximadas: A 100 cm a 140cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 085: Não 

- serão aceitos grampos para colagem do material.  - 

- 
- Total: Trinta e nove mil. setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos. P5 	39.793,35 

mil 

r 
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O 	Prazo de garantia conforme edital; 
O 	Declaramos que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a 

tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação, conforme edital; 

Declaramos 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 lei complementar n2 123/06, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 49  do artigo 39  da lei complementar nt. 123/06.  •jiic; 
\t PAGIN.A 

07 DE MAIO DE 2019. 

a. 

0 

cs 



t irt r,4're oL 	 AO I'roqoiIro(a) da P,e(elure de Hodionti 	 ') 
S,oilw. / Cigào Secretede Municipal de Educaçio 	 C 

PREGÃO ELETROMCO N.' 201*04 12 2-PE 	 5 
Dat.d.Abflr.07deMa.00.2CI9 	 'AO 

10&~:O0$.00~  
çtfI 

PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJE 70 Asnsção de BrnQ.ado, p.dagogco, par. 31000rria10 o.. .ç3n do PAR (Pino de Açõn NLáadu) O. asado coei' o 1s,,,o dl 
Compromisso n20i406296 F sOEI,'EC. ,.ateiado ao Certo øe O ducaçãc nlW, P,0*es,04 Cante'.' tuo. da SIVi 40 ihtCpo de H0tlZOflI.#CE 
(ExcNstvo ME:EPP) co~ e.peofcaçõea conodus no-amo 04 R.4.e.n0a. 

- - 
Vala CRd Mia. 	VrUn4 

" IR  
VrToisl 	UÁO 

 VRTOI1 i  
EXTENSO 

EXTENSO 

D.saIo 3r.. 1 1 1 
acEsa rolado, iq' pe4lo {41i leirioa co..' ..$esstt. 'Tinir. 1 
h s 	• gu a.n. iisg 'n.o 1 ca.. 	 co • io,o 1 

oioae,lo.. 000 mie 
ti is. ad. 	r So 3 flefl dirarse. cofl Ci lO GROW RI 	960.00 RI 	5..03 leis-no ...sawo. 

-' e. a a,,. ao ; V,SIQ r 1 	' w' 3 

	

e'liar, 

-oaoes vO 	poça. . 6. 

EQUeLlo 
eyo.iiT*ia. das sTflMSI 20 	20 cai Errbilagel' 	 rça. Rslco 1 

ag,o,,,y*dn,e. 21 .21 	3 uniprodtødi 	c,rJ. 
tlflflaO0 (O, flQ5U411 lNflflo de 1.011V.' • P501 (OudiO '05 go 
.n,resso rI cais WI' WIU Môsco OJW*000e it undSdSa 

1  Casoba da Oeq.ci Madeira Oeealçio UnUS si. nidelra do 050 
euciIIp4o ~~ #~^0~~de lenes 'Mliii em 1 
çarçr..00 de •0nt 0 le,n, r teI'4 soSnici a., ex. neglial. 1 

Lato rndo 

pw.eI 411 lenW OS 050TrIO pai, lo.-uS eqj,Øase cal. yell c.a,0o 1 
oacrco a offi,tomê a mdl Pote. a.' a Miro .5. reis nu FAiCÂQ 1 	 Inc.. 1,1110 

4, 3Cwi 	1 a. co, 	 n gn 	
L$4 Doo. ri drie*4a d.O. 0ar .1.50. 	a sidra 50' 2 ~IR RI 4 700.00 RI 	9.400.00 

co" 9w-a da asur.rç. Dnna 	'lr.ca. alt. 

E 

 

~Ia 'erlical 203.n 	Iws literal ~M 1 0111W1h:ruzcnhh 
'.80,.' talal I-orzo,hs 2.03.,D.sS -' enle .4s'ro'teda. co'.' 1 L ~46,eco-osnada a. wii.al  0. Iria1Jç14t O. 
TOMflSP C0l. &at.çÕ.a £ l.t4liQefli Caiu 4S Piçalio. 

° koqjno .Je A ao 0.Plro.M.d.,r. 0s01ç00 P-oiz 	un'  
Irraaç. o. pna co,,. ic.l mõnl ou. dã pata roasi piniadocon Na 

,2un D...â ser .nngue demro*soo co, lodosos ~á  ~sôo. 

1,1110 	"an'la 
IIlÕC4 elo 4cn$ Cin.r4.%s ap.oxl'Taoas C 29o, K l 31:nxA 	

Ci 2 GA 	IAS 	1 700.00 R$ 	3.400.00 	soteconlos 	qoalrooen:o. 

1 reis 	reals 5e nr.isii a 	 o, 
casa de DMao Ovarêdise -0""  1 

L. . cosi 	. mog 0.soo00. ot un cosio de 
barcasaApitdrlate cai', dual ronaa de etC'?. ',cMi coo' liorpa de LIDE 1 
fl 5,-Te carpi ~44 contecoonida e? plinco .s,sInte. ~ o  1 1 1 1 llçgro co--, pra c' e 'en Ma esta sala dr.e'4 coxe c r 
1 'nateflc dl ia. co cw.odIøi 'eI 1,0 cowOidc ia 

I ec.nar-rto rt.tdO 0 140n ai. n*'ge o ...rb-.o ar• 
toNal,. qi. 	toCar..'. d.-.n~ a Pa. 4.-aol W041 anda a 

EDffOR 0001 M& 

• 	tOrW Unid 
1 I.. 

RI 	49600 RI 	240000 Isanova,.. quasoceal 4 t.rp.n.oi.eb.l:eaogao.r.i.nt..icCpa.e.coai 	SgJa. O 
lo,,.. sar "Veada con, iscas o. nadeira reodada revnt,aa 1MOF) aI 5IFUNDm e 0*0 ri 
lis.,., 1~, Ci ~~ o. sgoi e o ~10 hdrédoo  Ma da CNTAL 

,-senal pI4at 	raiws. a devido sitie ,du dos no rtvli D.96,2 
50Icst*iS5 AOSunxLsso.x'slu, De..-awrt-egu. 
o.n. coe moo. o. Sais ,o.uO,ce acaewt.d. a «wul O, 
IIfli46n dl ,. 	 coo' *.çâsa €rt.g.'r. Cera de osouio 
009. hios.rioac,ltosywnpo.mcdag.rro,n.t.hS. 

Pai Bonacei MeIS D.iOIÇ&O Orço pai. bailo. - - 
COT eIras.o. r.cS d,.re arpste Cal~ 1~4S 590010. 

 j RI 	4060.00  ..cScsrase'.6.. Ci 3 RI 136000 s.qun 
1 lprevn.adu: 35 o, a lesa o 55 ei' cosvrn..-.c Ereaaçen Mude 1 	 ria rias 

I -'0 ou sacas de laøoo PVC I.a.nraoo O.'.pnr,. ciiaS 
,Ouanidade Sunoad.. 

jcr*aeaoece.ne..eoo.gon..naco Ds.u.~o w~ 1 
,riacco rido a ca.sca pai aca000's no rsw-c 3 * ro nau-o 

aos. 45 cosi io.,,-4 .q,e 4,'44O - lnaoe A carrocela o,.n 
1 wao e Iez.nio. e 

6 r i 2 SILMAR RI 	l70.0O3RI 340.00 Mina q~ eea
Ot.tapaoa ,,wp., 

M.04.e W"~, 62.17  s30 o, Erelaga.. cala o. p50150 ou 1 ' r 

se:ola a piõeuca PVC IaiyIneoo tI&4lWSn1e 10111.1 

O. CrWo a øcn.ca . Metal t.wsçi, crneo o. bawt',J i 
o.' eleita. «Maice cais' c.w 	as 	o. iodo 140% .godao cri bis ml 

71150iw.-io CriO ridoito 'ld'*'* alio Dcli, *440  raSe  fll4t 3 
OtNE  

RI 	1130.00 RI 	3300% 
• nz,ess. 1 

o 	 l d I',ort*s draorti s O504 de mudo, 	~~t,c ewi DSrMr.ar 	1 A 
1 

0v43r 'o eal novela 

cji 

lar. ii Drflnstes aprtdn*oes O 54on LÀOc IA 73 cn Erbalagn: 

N
" 

 19 gedM. Csnl,o.a 5 uridadssf 
- 

i 	Ç7 



e 

Wcofla a çe..ew Proç.o.0 a 3âa e. 	- 

oitenta e quito mil. intentos e vinte mi. 

Deciara que nos preços ofertados estão inciuldas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 

a 
	 encargos sociais e demais ónus atinentes a execução do objeto desta kcMaçio. 

Declaramos Que, nos valores apresentados, estio inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenclirlos, *scais e 
comerciais taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos 

produtos licitados. inclusive a margem de lucrO 

Declaramos para todos os fins de direilo, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Cana Proposta está 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatóno (ed'tau 

Validade da Proposta: 
60 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega 
10 (dez) dias. a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS. 

07 de Maio da 2019 



M IN 

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DEHORIZONTE- 	 Lrc rtA*JTG' 3 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N' 2019.04.12.2.PE. 
DATA DE ABERTURA: 07 DE MAIO DE 2010. As OCHODMIN. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÕGICDS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACORDO COM 
TERMO DE COMPROMISSO N-201406296 .  FNDEJMEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA CARMEM LÚCIA DA SILVA 
MLTNIC1PIO DE HORIZONTE/CE (EXCLUSIVO MEIEPPk CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
t 

VL UNITAR1O VL TOTAL DO 
EM fl TDPRODUTO UND Q MARCA V VIL UNT POR EXTENSO; 

VL. TOTAL 	ITEM POR 
EXTENSO: 

Con»nlo de Quebra . Cabeça 
ProQressivo - oepS& Descriçio 3 

quatro- cabaças pioduzdos em 
paceiao cinzaIeT.naoo Com 

espessa n,lnina co 1.4 nn - papel 
couo"e II5r IfloreIlo £ coras ocr, 
vorriz W.U. e foro em papel alta 

sinta 90 9'  rTcresso si, 1 cor con 3 
.~drferencados (a, pra cada 
meem), São 3 rrapens ciferenles oitocentos e oito mil, 

COi o ten'a fszena ocr, quan!idades CJ ID 0t10V tU 8$0 vinte e cinco RI 8.250.00 duzentos e 
çro-esa.va$ de peças 4.6 e 9 peças, reais cinquenta reais 

D'n,ensõeaapro,cn,adas coo 
iflagens. 20, 20 aol. ErnbWaDen, 

tipo taipa e fundo nedino 
apioximadai-erite 21 x 21 ii 3 	e 

yodaca em pape ao onze ianirado 
escessxsla minna de 10 ffvli 

poçei coucho lOS r inpi,no cml 
coles com verflz alõxCo Qua,bdada 

- 
Cuncades.  

Ccnj,nio cio Avião Bi.PIa'a.Madeila - 
Dnc'çlo: Pioduzico em madera 

maciça de puros COfia hêlCo neveI 
(que cã pai, rodai), pinado cons Iria 

atóxica em 4 cores Dinensões duzentos e quatrocentos e 
aroxunsoas C 29cm x L: Slcsii xt 

CJ 2 CARLU R$ 239.39 trinta e nove 
RI 478,78 

setenta e Dito 
2oi Dereia ser entre90 reais e trinta e reais e setenta e 

cesnrtado com Io&s os seis nove centavos oito centavos 
acessóros acompanhada de mamei 

de IrISIrUÇ001 de flontageni com 
iusireçôes Etrbatage'it caixa de 

- peIao. Quantidade 1 O nidades  
Ccn»nto de Berço Pari, Bonecas- 

Metal Oescr'çio baço para boneca 
com estrutura de melat de,ri 

aCon,prhar coichSo iw.'estdo da 
alQodio. CO?fl ziper. leflçti. ?a-,essero 

e frota em agocãO e mosqueteiio dois mil, seis mil. 
em Iuie, deve'a Possuir bOUO perta CJ 

OLIVEIRA RI 2 325. cC trezentos e 
RI 6.975, 00 

novecentos e 
TreCO, em Inicio nos cabcce'ras. BRINQUEDOS vinte e cinco setenta e cinco 

Dimensões apro,nleIae: 55011 de reais reais 
atura r SS cl,' colrpiincnio 

Enibaagem caixa os pepailo ou 
secoa de piav.w PVC tornado 

Iranscaisale (cilsIal) Ouenitceoe: 5 

Corwnlo de CarnilSo ipo ce;orha. 
pâLco Desai*c catinriso palco 

dotado de CWTOCOIÍO para 
accndcicnr 'o minimo 3 e no 

mamo 4 cerTos. de cores dtciantes. quinhentos e mil cento e 

6 
qa deverâo ii ircknos. Acsicceris c 2 

ROMA R$ 680.41 
oitenta reais e 

1.160,82 
sessenta reais e 

deraS coliei £55 rodas O ta,an'o BRINQUEDOS quarenta e um oitenta e dois 
055 peças do ca'nnháo deverá se- centavos centavos 
grande. Medicas ap'oximadas 92 
17 xSOcn. Enbaiaen: caixa de 
paetao co xacoa de palCo PVC 

Ccnjnto de Ce,innd de Boneca - 
Metal: Desctlçao: ca'nrho de oraoe 

e,,' esirutu-a nelálca co-lo capota' 
rerestida de Tecrn, 1 on ~olho,~olho, 
Com rnO'eIlnenlO iaoiti 

1 	lSCIflêy5l. CSSIC pots ctjeto. rod e,' ' 
CJ 3 

/ OLIVEIRA RI 2 2CD.00 
dois mil e 

RI 6.600.00 
seis mie 

1 	duplas IroniaS dursoonávais; deçQis BRINQUEDOS duzentos reais seiscentos reais 
de reaoado. o carrr'ho de-,era 
permanece' ar, pé  Omensões' 

ap'ozn,adas C. 54cr1. L. 4COol e A' 
73cm En'øeiagem caixa de pepeiSo.' 

QuridaCe. 5 unicedea,  

/ 



e 
Crtinlo Fanloctia F*'i,ilia &rca Oeacrçao ccrkurio da e fanoctia. 
Ocr, .ÇrOcr,adan'e 30 ci,' ar. M*A'áe Ps  Mrs'c Uru.. 

MsiSle4'Sfrs trt0d.i correcoonado. anleodo 1ODS 
.aihco e sbNéroico e eapiama 094e1 c.bSo. da Ia '00% aciiiica 

42 rt a*?c.a  a Der, ectra4 'a ~ MdorW*C 1a100't W 
Co'p na c»' o r.D.rost.le claro, com .IIin.r(a$, cabelos 
acen410s. are. crecl..i,tc.. r.cr..snae,a o. cada 'reato øa 
frisa Cl,,. '• .s—.,. ~ança doado. O. Pc'ii naet na 
caça 00 frto,. boca an.DÁa.3a na co. ,or.lne Cnit.at,g.n' sotla 
0 ciMtoo Dv: *nr'aOo aiwen 

G.i.O.wa C D..oØo 9~ 	 UO' .ap..an da 
lSn., iwsn, com da rota, urnam e g.isdeta. ma-i.nso de 

UNI 

abica faaw nas 4.'.s Dc.'.. ocr, . MWI dc Mq,trç. Na e. "e'e 
4..'.l lia.. As coceara, .' Ifl$ eis. g,..ta ar. ICE 'a 

43 vtds(Il, alafli de ifl,a pona Ovo. pare unte dizls D.v..'ê lier .nhI.. 
aatroltedo OWI bios o. Ia.. tcsaadro. accrvt*aea da r.an.a a 
.nWsçôat de rtnag.r co- Ü5be9Õn .n.n,a.s Ip'otTeoaI 4100 
dli L Cai .P Com €mbsaç.m Casa da PaoelIo 0535' 41004r10 
ateia. rpO par. .g.- do "-ei. 

Lar0. 
1 TN R$ 	150,00 R$ 	150.00 *quena 	ic.nm 

EOITCR 1 Rã 	ao.00 
qualrootala .caato• 

RS 	215000 	,.tvie 
lanasta. 

ENTAL 
te.,. 

1 

VALOR DA PROPOSTA>"'>?fl» Rã ai 
720001_jUnIa o quatro mo. 

____ 

limpada a paae,w Procoda a guani. de'— - - 
oitenta a qualro mil, .atec.nto. e vinte reais 

íR$S&720A01 /c 

Declala que nos preços ofertados estio ,ncluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referen• 
encargos sociais e demais Ónus atinentes á execução do objeto desta licitação 	 . .'• - 

n 
Declaramos que, nos vatores apresentados, estão Inclusos todos os tributos. encargos trabalhistas, previdenclános, fiscais e 

comerciais taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos 
produtos licitados. Inclusive a margem de lucro 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisites de habilitação e que nossa Carta Proposta está 
em conformidade com as exigências do instrumento convocat6fo (edital). 

Validade da Proposta 

60 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega 

lO (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS. 

07 de Mato de 2019 

JIM 

ir 



A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. 	 ..,tC Ct AaJTC 	3. 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO M• 20I9,04.1t2-Pf 
DATA DE ASERTURA: 07 DE MAiO DE 201$ AS O$IOOMIN 
OIJETO: *oijisiçAo 0€ BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PLANO DE *çOEs Affr 
TERMO DE COMPROMISSO N20140829a11 FNDEJMEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTiL PROINFANCIA 
MUNICÍPIO DE HORIZONTtCP. (EXCLUSIVO ME/tPPP. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 0€ REFERENCIA. 

lc'.\  

e 

MN 

PROPOSTA PC PREÇOS 

vi. uNnARI0 VI. TOTAL DO 
ITEM 	 PRODUTO UND 010 MARCA 	Vi.. UNT 

MR EENIC- Vi.. TOTAL ITEM POR 

H Cooea-Caç.  
Proeuno . peç.lo Desalçio 3 

3~w cabeças DrOSiZiCoI em 
pepelêo Cinza IImi'.ØO Com 

flpentta nlnime de 1,4 flITl 	PWet 
CØud"e 1ISg' Irpieflo 4 (bel com 
VIInuZ ilxi 	• 'ano e,  01011 ela 

11w. 90  ~Mo em, 1  CO' O't 3 
vlIlO$ 04tena.301 (ItT' 1'l 	d. 
r.e'r) SóD 3 mIgrE  3i1e1 entes oitocentos e oito mil, 

5 com o na fazona com q.ianhidid.s CJ lo GROW 1 	1t582500 vinte e anco RI 8.250.00 duzentos e 
P0Ve•IY6I de peçe. 4 6. 9 	 çs. 1 reel, cinquenta reais 

Dwi,reõea ~~ das 
n.çe'e 2C.20os,  Ei'nsagr 1 lçolrpe•t's.dowGn6 
.aornnMemenIe 21. D . 3 a, 

p'oduziøe em papeilo onze Mnínedo 
Cm' ..oesaure mim?. de T  O tv.' . 
01011 CoiCe '05 gt ii'ICrflaO e, 1 

we coen vrvz naco Oatdede 

- Co.no da AviSo BPaao.M.oers 
Deecnçâo. Pro&ndD 101 013fl$ 

maciçe o. rui  OCOI a I*Ia móvel 
(que dê pôs rodar) rodo 	, i~ 

~~4~ DwnnÕn 1 1 duzentos e quatrocentos e 
arounedes C 290v .L 31cm A 	CJ 2 

CANIL,

1 	'i 23939 tant, e flove 
M 47878 Selarite e 0.50 

12cm 2~ ar W~ 1 1 ruis e trinta  reais e setenta e 
deevrontaco. C001 todos os sou, 	1 nove Centavol oito centavos 

acs.diloS acotpa-heda de "Na, 1 
de nsIi.$ØeI  cc  not.gwi COfl 

&i,flóe. Enteagn c. ia de 

toflunlO de kto pua 

 

- 
~01 Oesaiçâo: be.ço PaTa  boneca 

com etiniture de metei. dave.4 
amei?. cattilo revwco de 

lIgtdêo  * eu 	w  sgooio e ,noeGjaIIlo dois ml, seis mil, 
hile defliepOflJI bOaD pof. RI 2 325C0 Vezentose 

RI 6.975,00 
novecentos e 	1 

t~ em meco nu cebeceras. BRINQUEDOS 1 Vinte e cinco setenta e CInCO 	1 
Dimensões ayoxlm.das 315 em de 1 reai, reais 

alt..,. i SOa, conorn'e'Io 
Ent.i.çam 	n. de papelSo ou 
sa.a dl P4StCO PVC I..noo 

tncsria i:t,.l Oarrce,e. 5 
ali-  

Corunio dê Cwilrrio tpo cegonhe - 
pIâflco: Deeciçio -  carvrflC cieatco 

d0 	oe croa' a pôs 

naxalo 1 cr. oe WeI oleertei 1 quinhentos e mil cento e 

1 	CJ 0 -a deve'iO vir ineLsos A 	'Ocetie 
2 

ROMA 
R$ W0,41 i,  oitenta rea 	e 1 	sessenta reais e 

RI 116082 . 	, devei conle' ates 'OdEs O ItflrtlO BRINOUCOOS quarenta e 
 

um 1 	alteIa e dois 
as ri, do csnnljo de..ri IC centavos centavos 
giende Meadas ecVOx-seøa. 
17,3Cc" ETtalage'r UM  
paorão a, sacoli De pÉnteo PVC i 

laltIflhdo lirsorenle  
- 	COn)Jli0 ele CWlntoOeS3fIsCat 1 

Metal De.cnçio, cwir.,o  de oo'ec. 4 
101 tS!'.Rtfl maré a  cai capeta' 

de IIO 	1 X% sgcoSo - 
Com  

redrivel. cato P" oblato rcoeE CJ 3 OLIVEIRA 	1 	RI 22*00 
doi$ Mil e R$ 6600. DO seis mil e 

duplas lrorcIia mreCdn*v.l.. depois' BRINQUEDOS 1 duzentos real. seiscentos real, 
de 1~, o ~o deveis 
C.,r,WeC 	til' Dê Dn.e'leãeS' 

.rcireSC54cnt1Ocn.A 
73oeEr.taoe'Tm cetaoepcelêo 1 1  QuantiDade SU~ 

1 

 1 

PrÁ 



Ca,pno øs Soa o. _7 
Deea.çSO bda 0 DUQAee. não 
OOii. 	ClO'ia ir. PVC. 

IARÓ*iOO)iPi..t41C5'ie 
(Ascot.tiibcnro Oe CliQo 

eia ie~- 	 mil durefitose 	 mil duzentos Á 
pIes,. tlpca o. W. de basqaíe 	1 g 	RS9 	'r"*~ 	CJ 	1 	STADQ 	1 	RI 1245.00 	quarne 	RI 2.245,00 	quarenta e cifical 

sinuwdo gomo. com  egmanio p'.co 1 	 1 	
p 	cinco reais 	 reais 

Sózico, Ultimar, 22SCTYLI 	1 
wcirdrfroa*s 12av' Pe,or4o 

u'daas ~~ Aaboia 
mo 	)lDwnnQuttdSe 10 	

I 	

I 

H- 	
deverãow .flgia. "sues  

Ccriss'io De FwiocI.a Foldore 
Dssaçao Ca'1.r*c as PW1O'SÇWW 
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PROPOSTA 

ITIM QT  DESCRIÇÃO 	 MARCA UNITÁRIO TOTAL 

10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - pape8o: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em Sc AS 	290,00 AS 	2.900,00 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm . papel couche ltSgr Impresso 4 cores 
com verniz atóxico • foro em pacel alta alvura 90 g'  impresso em 2 cor com 3 versos 
diferenciados Jum pala cada imagem). São 3 imagens diferentes com o tensa fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4, Se 9 peças. Dimensões aproximadas das Imagens: 20x 20 
cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 a 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm. papel couche .05 ir impresso em 4 

- cores com verniz atóxico. Quantidade: 20 unidades 

3 2 Conjunto de Avião SI-Plano-Madeira; Descrição; Produzido em madeira maciça de pinus coma Sc AS 	812.25 AS 	1.624.50 
hélice móvel (que dê para rodar), pintado com tinta atóxica em 	cores. Dimensões aproximadas: 
C: 29m x L; 31cm a A: 12cm. Deverá ser entregue desmontado. com  todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com Ilustrações. Embalagem: caixa de 

- papelão. Quantidade; 10 unidades  
- 

4 5 Pia de Cozinha - MDt Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges R$ 	21730 AS 	IOSI,50 
de abrir e fecha, com tampo de MDF lSmm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente: armário superior com portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que interiga o reservatório com a totnewa que ao abrir a tornewa deverá encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa fia pia e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas ie madeira reciclada revestida (MDF) de 2Smm lamInado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar incluídos no 
móvel. Dimensões apoxlmadas: A 98 em 	L 55 em 	P31 cm. Deverá ser entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com 
Ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. 085: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

5 3 Conjunto de Berço ciara Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Dili toys AS 	2.137.25 AS 	1.411.75 
deverá acompanha; colchão revestido de algodão, com zíper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tWa, deverá possu'r bolsão podia trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 em de altura x 58 cm comprimento. Embalagem; caixa de papelão ou 

- sacola de p1lstico PVC laminado transparente (cristal) . Quantidade: 5 unidades  
- 

6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descnção:  caminhão plástico dotado de Monte Itano AS 	88,05 AS 	176.10 
carroceqta para acondicionar no mlnimo 3 e no máximo 4 carros, decores diferentes, que deverão 
vir inclusos. A carrocena deverá conter até 8 rodas, O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 cm. Embalagem: cala de papelão ou sacola de 

- plástico PVC laminado transparente (cristal).  
- 

7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metáka Das toys AS 	661.50 AS 	1.984.50 
com capota revestida de tecido 200% algodão coas movimento retrátil, encosto reclinável, cesto 
Perta objeto, rodas duplas frontais d,rec.onâve,s; depois de fechado, o carrinho deverá 
Permanecer em pá. Dimensões aproximadas: C: 54cm; 1:40cm e A: 73 cm Embalagem: cama de 

- papelão. Quantidade: 5 unidades  

5- fogão - MOF: Descrição: Fogão confeccionado em MOF espessura de lSmm laminado. O tampo longes A5 	227,50 AS 	1.137.50 
com suporte de canelas deverão ser confeccionados em madeira/MDF em relevo e a tampa do 
forno deve possuir visor inquebrável e transparente, coas mecanismo, para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e fecho com trava. Cinco botões' 
reguladores de gás com mecanismo para ser girados e indicadores na horizontal em relevo para 
sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um botão de fog$o real. Dimensões aproximadas: A 53 
cm X L 37 cm X P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios. 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caia de 

- Papelão. 08$: Não serão aceitos grampos para colagem do material 
-"  - 

9 1 Conjunto Fantoche Família Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 SlmQue 1 AS 	82,20 AS 	82,20 
cm altura (Mamãe, Papal, Menino, Menina, Vovó, Vovõl, confeccionados em tecido 100% acrilico 

e anoa*gico e espuma flexivel; cabelos de lã 100% acrllica e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos. acessdtiOs 
e demais características; representativas de cada membro da lamflia. Olhos com sistema de 
segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha; 

- 
- Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristali.  

10 1 Conianlo 	coMenino Negro - vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Supertoys 	AS 	347,50 AS 	347,50 
articulado 	A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ter 

oeBone 

irnplanlad 	em nyton e o co'po apresentará genitálla masculIna. Deverá acompanhar macacão 
em algodã costurado com possbddade dePor e twar dO boneco, além de 1 par demeias e 1 par 
deténis 	m lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: cara de papelão 

É '0;2~ 
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Quantidade: 10 unidades. 

34 2 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em lig iig 	 AS 	120,00 ..fl— 	120,00 
madeira maciça lixada, sem rebarbas ou panes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF. 

com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente  
79 Cm de largura x75 de altura - com janela de api'oxirnadamente 68 x 33 cm As laterais devem / ,t 
ser afiadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de rargur a x 59 em de 1 

altura tstrutura acompanhada de cortina de tecido 100% agodão, antialérgico na área da janela. t 'ia& 
- 

Embalagem: caIxa de papelão. -  
35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e Olvertoys 	Ff5 	110W WW  

membros, produzidos em vinil. atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta 'Nç CD 
31'A 

acrilica, Deverá acompanhar macacão em algodão antialirgico. com  possibilidade de por e tirar 

da boneca, e 'ti para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, 

chupeta e penico, todos em plástico *tóxico. Dimensões boneca de aproximadamente 50 cm: 

Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 

- Quantidade 10 unidades.  
- 

36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente Liglig 	 Ff5 	212,50 AS 	112.50 
2,90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado ltipo lonaflonita) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 10014 algodão estampado Possui alças para serem fixadas 

em gancho/suporte na poria da $ala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada 

- facilitando a estruturação do teatro. Embalagem caixa de papeião.  

37 3 Conjunto Passa peça - MDF Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MOF com recorte Fundamental 	AS 	34330 AS 	1.03030 
de formas nas tampa para bnncar ce passa' bloco Medidas da caixa: 180 K 90 a 79 mm. Abertura 
na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira 4 formas diferentes: transvio. 

Cruz. cilindro e meia lua. Material colorido, mínimo 4 cores, Embalado em saco plástico tipo shrink 

resistente. Quantidade: 10 unidades.  

38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - tecido: Descrição: conjunto composto por quatro animais: Brtnk motif R$ 	46345 AS 	1.854.60 
galinha, tartaruga ma'inha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccorsados em tecido de 

plush colorido e com enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
Interior da barriga de :ada animal e retirados através de um zíper Ou seleto. Galinha: Deverá ter $ 
no minimø 2 filhotes a condicionados no interior de no mInimo 2 ovos Tartaruga Marinha: Deverá 

conter no minimo 4 filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 

mtntmo 3 filhotes na barriga Vaca' Deverá conter no mInirno 1 fihote na barriga. Embalagem. ° 

- conjunto deverá se' revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão.  
- 

39 1 Confunto de Baias de Basquete - Vinil: Descnção: bola oe basquete, não oficial, confeccionada em Suievim 1 	182,00 ( AS 	182,00 

PVC - (Atôxico)/Plastiflcante IAtõxico)/Carbonato de Cálcio lAtõxicol/Processo de fabncação - 

Rotomoidagem/na cor taranla com pintura tipica de bola øe basquete simulando gomos com 

pigmento preto atõxlcc: Diámetro: 2280 cm (T). e circunferência de 72 cm Peso médio: 300 a 

- 310 gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 
- 

40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: DescrIção: conjunto de personagens de contos populares Carfu 	 1 AS 	146,08 	R$ 	246.08 

tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci-pererê. o curupira, boto rosa e mota. 

sem-cabeça com aproximadamente 30cm. Confeccionados em tecido 100% acrllico e antraiõrgico 

e espuma flexivel Olhos com sistema de segurança, dotados de t'ava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios caracteristicos do 
folclore do personagem rapresentado. Embalagem sacola de plástico PVC aminado transparente 

(cristal). 

41 2 Conjunto de Carnirtão Coletor de LixO - Plástico: Descrição: um caminhão de plástico dotado de Roma 	1 115 	36930 	AS 	739.00 
até 6 rodas livres, botøes de movimentação, encaixe para cesto de bxo e caçamba rrióvel. O 
tamanho das peças do caminhão devera ser grarde. Medidas aproximadas: 50 x 22 x 22 cm 

- Embalagem: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades  
- 

42 1 Conjunto Fantoche Famhia Branca: Descrição:  conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque 	 AS 	82,23 	AS 	82,20 
cm 	altura 	lMarn3e, 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	VovÕ): 	Matéria-prima: 	fantoches 1 confeccionados em tecido 100% acrílicos e antialéigico e esouma flexivel: cabelos de lã 100% 

acriita, ant.alérgca e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/perota/bege claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	caracteristicas 
representativas de cada membro da familia. Olhos Com sistema de segurança, dotados de trava 
interna na cabeça do fantoche a bolia articulada na cor vermelha, embalagem: sacola de pláslico 
PVC laminado transparente.  

43 5 Geladeira - Mor Descrição: geLadeira confeccionada MD! espessura de 15n,m laminado, com junges 	 Ff5 	217.50 AS 	1.087,50 

duas portas Ifreezer e geladeiral e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 

segurança Na parte interna deverá haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MOr para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá $4r entregue desmontado, com todos 

os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com Ilustrações 
Dimensões aproximadas: A 100 ata a 1 40cm a P 40cm Embalagem; Caixa de Papelão. 085: Não 

- serão aceitos grampos para colagem do material.  

- 

- Total Trinta e nove mii, setecentos e noventa atrás reais e trinta e cinco cenlavos. AS 39.793,35 

í j~;~'~è 
Prazo de validade da proposta conforme edital; 

Prazo de pagamento conforme edital: 

Prazo e local de entrega Conforme edital; 

N&) 



° 	Prazo de garantia conforme edital; o 	Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a 

tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação, conforme edital; o Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta P'oposta 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 lei complementar n 2  123/06, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 42  do artigo 32  da lei complementar n2. 123/06. 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

CRiVO Aquisçio de Bttqiadot pedi~ para atendlri.nlo das açd.. do PAR (Plano do Ações AfOculadas5 de acordo com o Termo da 
Co.rceomsno n'201406296 - rNDttIEC deslt,ado ao CenHo Oe tducaçSo Inlanti Pro4nuinda Carmem Lua. da Silva do Moriciplo O. F4onzonle)Ci 
En*nNo IEEPPI or,Ion', .spe~ contdn no ir-no O. Relee.noa 

lIam 

-- 	 '1- 

Descrição Unld 0W Marca V~11 VrTot.I IUNITÁ VIR TOTAL 

3EXTENSO EXTENSO 

Coet,nw a. O-acre. Cace Pr,gaslno . pcelao 040'00 3 .ab. 

- 

.Mç.s cr3djziCOs *. pwaI&o cinza Isw,ado cor. .w.wn "irra dó 
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Iranado wr esse. ifl.'a Oa O na • pe cafl !06y 
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e-. lel fl de aOWtO 0. Vram -' 'o— Cri ; 	1caeol 

COO' O a. C*IIGT.. a ..cds 	WWfl -, ntcAo q.ai .a. nowe age 
ldlrruõ4sO.S5cine3Con.4Cw.C011iWadaaco4'flEWladI 

arnnIo 0.0 50". 150cm. p:da a UM  WCE RI 4.70000 RI 	9100.00 alla.....&. q.av.a.&.. 2 j.flJr.da. 
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00' Intel 'o1za 	2.00a D.aarl lei .rt.i. dnronta,a C4li 
000504 5*4 acaan. .cowçrMda de re,jS de rasta~aSal 
rccf arem kaffiroçõe,  £... Cai. Os Pn*ao 

É C~M de AiS Ó'.PlMSre D11crçáo 	 o&vd, .madn 1 
lne:I dl p1114 com a mim nAval {ô dê pra 'cOar). pntaoo Cai. Unta 1., 	• iria mi. 
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1 
utecnntol ual'oconlos1 12m Otian em .,e.j. daa orcaOo coml000. os 

aCa'trMcà 04 lisaS 0.1~de ,~cow ~~0 leal, real 

f r.eswrnc.ao.pceleoOno.o.i3.nd.da.  

[ a o. Ccva . MDI Da.:nçêo. o 	are cono o, 
bdlabflara cai. pisa porias de .611411cM' wn tercod. MOF 1 
lS,,r 00w p1 etDjlIoa cordacdnda em pleno, rsIJflsrte. a,nlo 
saia co, pe'.as t4 4 1101% S we k4410 Oe.eiI cortai o 1 
m.armtlz de apa 00 CW.O 	04 h" cnc'sdt st 1 4J , g1 o r.4r.i0 co,  • cca doaa ml. 

4 
tomeis cia 	arfa na ~~,P* deveiS Caris. a'da a 

O tinjO RI 	495.00 tarpe na me e belo, no çair.la nele' para alas flua 	to.S 5.cw i RI 	2.490.00 1• 
• fio~* deverá w'abnc.do com Øacaa de madeira r.00ac. menino. (tCF) da 

ENTAL  4 040 r1a4 
ltrrrnla,riracO, Oa ~~de  flua co malar.' hdrliaoo 4, de  
tens olealco M.~ e o.vsi$o seta, lridu.00, no Sial DIresA.s 1 pror,rada A OS cri a t 55 o,,  X > 31 Cm Devais ae, rIs2u. 1 
o,.r»'caoo wil lodo. os 54$ &4ssbia icotpart'afl de TeuS da 
ina*wÓ.s de waQr co- &ataçdea ('-cs.r. a 'e da paio 
09$ MO seio .c~ vrvo. te. cclaoei 'a 1 

o. Do pw. Bas M~ 061Øo ao l a,1 bca 1 
Cai, os,,in Tl retal da-.fl acorparMu ccdctaIo Tango. o. igoMo. 
wr zip.r, lenço liamaa'o .'rt,a em elgodio e rros3uer.ro.nIa. 0tNE  mil bezeølOi que" mil e 1 

5 ,ata 	 O dswâ possa. btao 	irecos ri asado na. ~1.a 	teia.. c 3 RI 1.36000 RI 	4.060.00 . alquimIa ofiquanta 	1 
serene~ 35 cri ,..nn . 56 o. co'p.'-.-t 	rtaaapra' celta de 
papelio a, seco. ia glOso CO r.0 Irrado Vvapn,. W 
O..eedod 5 'atadas 

Ciluirto 00 CamnMo tpo agoire - plasico 0.sc'çao canwihao 
pliflco dotado da caroCra para aCOed000e* rio Wniiro s. no táxnio o..ito e 0,10n109 e Scan. i.o.un do~ .citar  denmiovllrdu,os.ACWOO.lad.vra 

Ci 2 SlLPaR RI 	170,00 RI 	34000 ..lanIa qajaianla 
ora. ae e rode, O flato da laça. 00 cr"tiao as.ianí sei yØI-d. 
w~ 	oajtadae 52 a 17 a 30ow E~~ "M a. paçalao W mais raaie 

sawI da p'aace PIC Sw 	._ 	- (argel). 

Coip 	de Cm 	de Denaca. Mela Deserção 	da 
cm nta temica 	capeta lanuda de Nodo 103% alao com VÓS 

jflianlos 7 IrYllnlfc0 raia, entalo mediras. calo pela ~~M agwlas 
c 30I' RI 1130.00 RI 	3390,00  md cento e e 

I'rona. draorteas dapo,, o, lc.00 o CallWo nvaS Irmana A Vala veM noventa 
as 	vrna.a w.otr?ael$ O 54o L ~ * A 73 cri Cresaçem 
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io foglo. Mor O i 	 Mor cÍo IUrSO Fog 	rl.cnado *4fl 	..peflura de - 1 l€ 	iri"adO 0 co 	. .n o. onas o,tc — 1 1 
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.5 	 PAC. 
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vnre6es wcs.as AIO anX LI? Ct 	PIO 	eati SeI 
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'rrus di  irflçtfl  Ce mawagi., Cor. SaV.çÕea. EPCSIg.T 	.a da 
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l
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j
.orco.dia 

Ceialc ie Osliço- UadewU 	esoiçao c..Sc do CÓWÇC da  

115M 	CO PInaS 001500 da alt. o alidO da  Ito. DII IlIti IOFCSOCI 	 1 duaefltoie dois mie 
usada "a madelU M~0,, e010x,rradas CeO CI, c P22ct1 5 	
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W, 0.3:4 o, las .caUeaOe .00irosflOa de nor.. De 1 	'TOlIflO 	1 ofl 
(isniqões de ,,ahlagan com ilgIraçOtU. Entaagem 	alia 24 papeilo. 

 



&Ori.iio 1 •nloct 	récita &tic 	Desonçao. cofluito da e iaiIocPn 	1 
cr401nsem4rwna3a,tnM$Djç 	iltnio 

 Vovó Vovô). Matóaoqna. 'an4c4, ccal.cco-ados e 19000 
S 

aolhco a wtbé.gtcc 	SéPtflS Ss&s4 c.vSos da ia oo 	aallio. 

'CJ 
Í 	42 larcaiIrg.c.,b.rnccsitra4o.,aØ,ça A040wwi: wtocei.sccn 

1 TN RI 	130.00r4$ 	15000 Ituvo r 	a.'ri.r4aP.g. oro. co', V,EiTSIiéS c*tooê, 1 ' 
!acaa,Ønos s d.o,.i, cs.- bticai r.r.sécrv vis e. caos r.a'c.c aa 	1 1 

opa COci PIe'T Da 

 

09JVa. d~ da b'ta 'nua,. na  
aO.ç. da Scd• a Dcc. wsc4aoa -é 	,r,s'a W't*I.QIe' i4a 

Ia. 	P.0 iainc,aDo r~iiiiiintil 

1 5tw tfli. 	n S.aa co'a (*591*' t gtaoars, i rcr,srm di 
O.iaõ.a ,  MDF Oaw'çao gssea oorflca.i.d. MOÇ .w.na  da  

alt o 'amar nas jn poflu com Si*"a da NU'Ça Napa i"a' EDITOR 1 dois mil. 
d.wS 4.Da. y.iSr.s anMDÇ . ,svs 94~WMDF pfl UNI 

______ 

tau'M alinda uir acata ovos n'a w,a dtaa Otvs'l w v~ 131v.
ldnet.aaeo w,  l~;o, ...,, a.,o.... acw,tflaa di ma,,.' da 

 
FUNDAM 

RI 	430.00 RI 	2.I50OOla.tnnt. 

ENTAL mal 
inafl6U dl flOttlQi& CO? `11~D"W*ÕsS Irias Tfl1 A raala 
icmxt cana P 4CceEntap, Caio. Paasiko 06$ filo selo 

VALOR DA PROPOSTA>--- ,>>,> RI 54.720.05 
ÓtIMOs quase ml. 

sstaeqiloa e vinta r.as 

inøflaa pe.aai, 'a Pr000sta a 9~ *---------------- -- --- ------------------------- 1 R$ 14.72000 
oiIant.a .quatro mil. tttactnto,. vinte real. 

Declara que nos preços ofertados estio induidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente, a tributos 
encargos sociais e demais ànu, atinentes 1 execução do objeto desla licitação. 

Declaramos que. nos valores apresentados estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, prevldenciãrtos. fiscais e 
comerciais taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos 

produtos licitados, inclusive a margem de lucro 

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

Validade da Proposta' 

60 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega 
10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS. 

07 do Maio de 2019 

a 
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAl. DE HORIZONTE. 	 j_ C tTAuTE 	3 
REFERENTE AOPREGAO ELETRÔNICO N - 2019.04,112-PE. 
DATA DE ABERTURA: 07 DE MAIO 0€ zai.. As 019800~
OBJETO: *ouiçAo DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PAfl ATEN DI MENTO DAS 	$ DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTIC ULADAS) o. Aco*oo 
TERMO 0€ COMPROMISSO N'20140flfl. FNDEIUCC. DESTINADO AO CENTRO 0€ E~ PIFMITL PROINFANCIA CARMEN tItIA DA 34. 
MUNICPIO 0€ NORIZOHTLCC IUCLUSIVD LIFEPN CONFORME ESPECI.IcAçOacoI.TmAs NO TERMO DE REFERENCIA, 	 a 

PAGINA 	.z 1. 
PROPOSTA DE PREÇOS 

- 

- 

MARCA VI.. 	T UN 
VI. UMTANO 1 	VLTOTALDO 

'ÓL TOTAL 	ITEM POR 
' 

POR IXTVI$Ot 

Casino o. Os.Cr. - Cai;. 
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—. cara p-o&ado. a. 
p.p.io ore. Iwt,r..do co,' 

•wn.u. ninnia (II 1 4 mm i papel 
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vliflZ iloalco • Irro inpi W4 
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~ G'S'IACSdQi Ia" pci c.d. 
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com o  tiaa fiara com, q.smidi$ CJ 10 640W RI 825 X vinte e aRco R$ 8.250,00 duzentos e 
PIOQi..I'VII o. PIÇIl 4 6. O peça, ,is cinquenta reli, 
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wo.ir.0an.,te21 '2' .3cm 

p'iza -, p.ilo 0~r.do 
w.' lwiso,ri rSr " 10«w .  
pc.tm co'C. ¶05 ; ecr.,.O e" 1 

corgacom ~nimueo Ourida. 
10 na~.  

tOmWnIO d. Milo Bi.PIanflhloiiIi 
Doicaçio Produzdo Ir nadei. 

lflÇl d' omnia com a .êIic• Sul 
dê Mia iOdWI, 0W34X coPi MII 

O.m.' .0.. duzentos e Quatrocentos e 

3 a.d.s C 29M xl 310. t & 
CJ 2 CARLU RI 239,39 RI 478,16 	
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- pS& Cu..ntcad. 'C undefll  
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M* O..oçt .rço pn 
'e'ia~•Oi"*• deisl 

lcOirCSV'ii oOittilø r*i-ls,o de 
algodão com IpI' Irçol. 'lv.i..,O 

e liori,. .,n .lpáo a .noaquVlIIO dais mIl, seis mil, 

c 3 ItT  lula dovi'I poslur tio são pcmis OLIVEIRA 2 35Ø 
tFtZt*ltOSi 

RI 6.975,00 
flOVIOSItOSe 

ti~ ar Iocidc 11 c.beo.i'ii BRINQUEDOS vinte e cinco tossia e — 
D'riria.. acicxrlflu. 3501' 4a  naus 

e',. • 51 0? C0'Dp' 	ti0 
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doi.00 dl CWTOCIflI PNS 
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6 
9»OeisIOVm tCusos AC&ttCCeJ 

C 2 
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Cal pi;., do cr,,nhão d.v.mI ix centavos 1 	centavos 
gird. Miadas iroxn'ldls 92* 

17 * 30 em Entala9., Chia da 
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IWI.inido flflaOoirtl (alllaI  
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MiCa Diaçlo Cflfl dl botIca 

S'fl 'asA' 1 ',ea WI' CW5 
reviliS O. 10003100% .IaOdlo 

,' fTlOVøTWfllO ,st'ltl, .nCOIIO 
r,çInjmei o.stopo'.acbplc, 'cd.. OLIVEIRA Ri dois mil e 	 1 	seis mil e 
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D.,crçâo: riu cartinrio  de olastico 
doiaøo co ais 6 roda, livres botões 

de rno-eimenlaflo enCaixe P510  casto ROMA dois mli, cento e 
quatio mil. 

41 de .xo o açwiba móvel. O tamanho Ci 2 BRINQUEDOS 
RI 2 t70O7 

setenta reais 
R$ 4.340,00 trezentos e 
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abir e fecrar nas tuas poitasi con 
sistema w segsrça Na reis 

nierria devei haras' duas vaie eiras . setecentos e 
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•iustraoes Dimensões aproxiTadas 
A 100 cri, 1 40:n x P 40cm 

Embalagem calca co Pacelio. 08$: 
Não seria acertos pampa. pra 

- cciaoem do mataria 	1 
RI 91.223,57 

VALOR TOTAL POR EXTENSO 
	 seis mil, quinhentos e vinte e cinco reli. 

Valor Global da Proposta: 
	 RI 91.223.67 

Valor Global da Proposta por Extenso: 
	noventa 0 uni mli, duzenlose vinte e trõs reais a sossonta a sete centavos 

1 
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PROPOSTA 	 'X. PAGINA 

ITEM QT DESCRIÇÃO - 	- 	- 	 MARCA 	UNiTÁRiO TOTAL 

1 10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão; Descrição; 3 quebra-cabeças produzidos em Bc e 	290,00 e 	2.900,00 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm + papei COuche lIsgi' Impresso 4 cores 

coo' verniz atóxico • forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 co' coo, 3 verses 
diferenciados (um para cada Imagem. São 3 Imagens diferentes corri o tema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4.6 e 9 peças. Dimensões aproximadas das imagens: ao x 20 
cm Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproirnadaniente 2: x 21 x 3 u' produzida em 

papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm • papei couche 105 gr impresso em 4 

- coces corri verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades.  

2 Conjunto de Avião Bi-Plano-Madefra: Descrição: Produzido es" madeira maciça de psnus coa' a Sc e 	812.25 R$ 	1.624.50 

hélice móvel (que dê para rodari, pintado com tinta atóxica em 	cores. Dimensões aproximadas: 

C: 29" x L: 31cm a A -  12cm. Deverá se' entregue desmontado, com todos os seus acessórIos, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com Ilustrações. Embalagem: caixa de 

- papelão.Quantidade: 10 unidades  - 
4 5 Pia de Cozinha - MOI Descrição: o rnõvei será composto de bancada/gabinete com duas porta; lunges R$ 	217.50 R$ 	1.087.50 

de abrir e fechar com tampo de MDI lSmm coo, pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com penas abrir e fechar. Na pane superior deverá conter o 
reservatório de água coo' capacidade de 1 litro conactado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete Inferior para escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado corri placas de madeira reciclada revestida (Ivi de ISmm laminado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico do de material plástico resistente e deverão estar incluldos no 
móvel. Dimensões aproximadas A 98 em XL 55 cmx P 31 em. Deverá ser entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com 
Ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. 085: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Um tO'vs P5 	1.137.25 P5 	3.42 1.75 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com zlper, lençol,  travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule; deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 em de altura a 58 em comprimento. Embalagem: caia de papelão ou 

- sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 5 unidades  - 
6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte (bano 1 e 	88.05 e 	176.10 

carroceria para acondicionar no minimo Se no máximo 4 carros, decores diferentes, que deverão 
vir lrclusos. A carroceria deverá conter até 8 rodas. O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aproximadas; 92 a 17 a 30 cm. Embalagem: caixa de papelão Ou sacola de 

- plástico PVC laminado transparente (cristal).  - 
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dmtoys P5 	661,50 P5 	1.984.50 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrãtll, encosto reciinivel, cesto 
porta objeto, 	rodas duplas frontais direcionáveis; depois de fechado, o carrinho deverá 
permanecer em pé. Dimensões aproximadas: C: 54cm; 1: 40cm e A: 73 o'n Embalagem casa de 

- papelão. Quantidade: 5 unidades  - 
8 5 Fogão - MDF: Dtsulç&o: fogão confeccionado em MDI espessura de lSmm laminado. O tampo 

com suporte de panela; deverão ser confeccionados em madeIra/MOr em reino e a tampa do 
Junges P5 	227.50 P5 	1.137,50 

forno deve possair visor inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e fecho com trava. Cinco botões 
reguladores de gás com mecanismo para ser girados e indicadores na horizontal em relevo para 
sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um botão de Fogão real. Dimensões aproximadas: A 53 
cm X 1 37 cm X P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, coo' todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações, Embalagem: Caixa de 

- Papelão. 085: Não seção aceitos grampos para colagem do material  - 
9 1' Conjunto Fantoche 1 amua Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches coo' aproximadamente 30' Slmque P5 	82,20 P5 	82.20 

cm altura (Mamk, Papal, Menino, Menina, Vovó, Vovõl, confeccionados em tecido 100% acrílico 
e antialérgico e espuma flexivel; cabelos de lã 100% acrílica e antialérglca e bem costurados na. 
cabeça. Acabamento; rantoci'es corri corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos. acessónos - 
e demais características representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de 
segurança, dotados de trava Interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha; 

- Embalagem sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). - - 
10 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição:  boneco negro em vinil, com membros Supertoys P5 	347,50 P5 	347,50 

articulados A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ler 

implantado em nylon e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade depor e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 	par 

- - de ténis em lona e vinl. Dimensão atoximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 

a,  

/ 
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Quantidade: 10 unidades 

ir"-  j Teatro de Fantoche - MadeIra: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Li; lig R$ 	120,00 AS 	120,00 
madeira maciça fixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MOF.  

com 3mm de espessura. ilustradas coo, serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente  
79 em de largura a 75 de altura - com janela de aproximadamente 68w 33 cm. As laterais devem 
W afixadas corei dobradiças metálicas e rnedr aproximadamente 29 cm de largura a 59 em de 

 

aitura,Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão. antiatÉrgico na área da janela.  
- Embalagem: caixa de papelão.  

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebé branca com 	cabeça e Divertosis RS \7310,00  .00 
membros, produzidos em viii, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta '.5 
acrílica. Deverá acompanhar macacão em algodão antiaIÉrco, coo' possibilidade de por e twar  
da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, 
Chupeta e penico, todos em plástico atdoco. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 
Quantidade: 10 unidades. 

36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente Ligilg AS 	112,50 AS 	112,50 
1.90cm a 0,35cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado £tipo lona/lonita) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas 
em gancho/suporte na porta da saia de avia. Possui estrutura interna em madeira reforçada 

- 
- facilitando a estruturação do teatro Embalagem: cai de papelão __  

37 3 Conjunto Passa peça - MÇ Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MDF com recorte Fundamental AS 	343,50 AS 	1.030,50 
deformas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 230 x 9 a 79 mm. Abertura 
na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: trlanguio, 
cruz, cilindro e meia lua Material Colorido, nilrisno 4 cores. Embalado em saco plástico tipo shrink 
resistente. Quantidade: 10 unidades. 

33 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto por quatro animais: Brinli mobil AS 	463,65 AS 	1.354,60 
galinha, tartaruga marinha, porca e vaca, os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
plush colorido e com enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de um ziper ou valera Galinha: Deverá ter 
no minimo 2 filhotes acondicionados no interior de no minirno 2 ovos, Tartaruga Marinha Deverá 
conter no mínimo 4 filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
minwno 3 filhotes na barriga. vaca Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o 

- conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de pape'io  
- 

39 1 Conjunto de Bolas de Basquete - vinil: Descrição: bola de basquete, não oficiai, confeccionada em Sulevlm AS 	182,00 AS 	132,00 
PVC - (Atóxico)/Plastiflcante (Atóxicol/Carbonato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 

Rotomoldagem/na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 

Nmento preto atóxico: D4metro: 22.10 o" (91. e circunferéncla de 72 cm Peso médio: 300 a 

- 310 gramas Quantidade: ID unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.  
- 

40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagens de contos popuiares Carlu AS 	146,08 AS 	116,08 
tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o sacl.pereré. o curupita, boto rosa e mula- 
sem-cabeça com aproximadamente 30 em. Confeccionados em tecido 100% acriiico e antialérgicO 
e espuma flexlvei. Olhos com sistema de segurança, dotados de crava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios caracteristicos do 
loiciore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 

- (cristal)  
42 2 Conjunto de Caminhão Coletor de tixc - Plástico: Desct'ção: um caminhão de pUst'co dotado de Roma AS 	369,50 AS 	739,00 

até 6 rodas livres, botões de movmentação, encaixe para cesto ae lixo e caçamba móvel. O 
tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproxima~ 50 a 22 a 22 cm 
Embalagem: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades  

'22" 1" Con1unto Fantoche Fameila Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simqje R$ 	$2,20 AS 	82,20 

cm 	altura 	(Mamãe. 	Papai. 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	Vovô); 	Matéria-prima: 	fantoches 

confeccionados e"' tecido 100% acrfPico e antialérgico e espuma flexIvel: cabelos de li 100% 

acríiice antlaiérglca e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 

creme/peroialbege 	claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	características 
representativas de cada membro da famiiia. Olhos core' sistema de segurança, dotados de trava 

interna na cabeça do fantoche e boca art iculada na cor vermelha. Embalagem: sacola de piástico 

PVC laminado transparente. 

43 5 Geladeira - MDÇ Descrição: geladeira confeccionada MOF espessura de 15n'm laminado. com  Juntes p AS 	217.30 AS 	2.087,50 

duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 

segurança. Na pane interna deverá haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF para 

verduras. além de urna po'ta ovos para s,ta dúzia. Deverá ser entregue desmontado, coon todos 

os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 

~4 Dimensões aproximadas: A 100 ci" a L 40cm a P 4Ooei Embalagem: Capta de Papelão. 065: Não 

serão aceitos grampos para colagem do material. ________________ 
- 

- 

- Tocai Trinta e nove ml, setecentos e noventa e trés reais e trinta e cinco centavos. R$ 39 793,35 

Prazo de validade da proposta conforme edital; 

Prazo de pagamento conforme edital; 

Prazo e local de entrega conforme editai; 



O 	 Prazo de garantia conforme edital; 
o 	Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a 

tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação, conforme edital; 

o Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade 

com as exigências do instrumento convocatório (edital); 
O 	Declara que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando 

apta a usufruir do tratamento estabelecido na lei complementar n' 123/06, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 42  do artigo 39  da lei complementar n2. 123/06. 

07 DE MAIO DE 2019. 	 .INA 
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Secrelana Orgão Secretina Municipal de Educação 	 :- 
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cento e conto e - incei e enl.sIés'pco e esputa Ce*.*I. cabelos de 15100% acrilca. 
42 iasoaisraics e bem ccaiu'.aos na ab.ça Actw,enIc fa,to;ros COT 

CJ 1 TN R$ 	150.0'] R$ 	150.00 Cinquenta dnquonla copon. .,crenofpeta'bege d" tem vastrAtates cabelOs, 
reais reas ecetsd'lOS e demais c&eciteriSIices r9r95o.iIaItva5 	e cada n'entro -C. 

tanta. C4hco comsistate de seguata dotados da beea interna na 
cabeça do 'arcoctie e Doca erEuaøa ra c 	vefn,elha. EirbaIa.'n sa~ 
de platco PC I.Timidi, Iraripatente. 

Gelaaolr. . MOF Ducnçâo gelaocira noríucionad. Mor estbssJa de 
lnvnIwriratO cem duas POflS (freezer e Qeledelre) e T.00nIwm 09 
abir e lodiar nas fl.jes pc.la. con estoire de ae5urça Na are ifllfl EDITOR dois mil, 
dm15 haw dias rialeleires em MDC e usa ga.'eta em MDt Cara UNI 

quatioconto cento e 
43 werauas altnde una Corta O05 para tire etC.. Cevesá sei erb'o;ue D AM Rã 	430.00 RI 	2.150.00 	se ItInla onquonta ~relido ::n tcdu os esta acessório1. acrrvsit'a,a de nsna de reais 

nakt.çôas de rntnegerncOmiIuEraÇOes Dnsoes eprortocas A 'O ENTAL reais 

o, x 	40cT x P lOa'.. Eroalagen. Caixa de Pepel5o 005 Não ae'ac 
acates g.arpos para Wae, do nato.,. 

VALOR DA PROPOSTA»'»" RI 54.720,00 
oOnIae Quatro mo. 

setaconios e vinte reais 

lriipo.'te a Crosenie  Proposta a quanta de--•--- 	 RI 64.720ft1 1 
oitenta e que" mil, setecentos e vinte teste 

Declara que nos preços ofertados estão incluídos todas as despesas Incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos. 

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

Declaramos que, nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas. pre4denciários, fiscais e 
comerciais, taxas, fretes, seguros. deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam Incidir sobre a aquisição dos 

produtos licitados. Inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, para todos os uns de direito, que cumprimos plenamente os requisilos de habililação e que nossa Carta Proposta está 
em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital). 

JEEC 

-0 
Validade da Proposta:  

60 (sessenta) dias 	 a 

': PACINA 

Prazo de Entrega:  

10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS. 

07 de Maio de 2019 

dl- 



1 VI. UNITÁRIO1 
OTO 	MARCA 	V1_ UNT 1 POR EXTENIO 	

VI.. TOTAL 
VI. TOTAL DO 

ITEM POR 
'n'MIO. 

0.toceMos. 
	

oIto mIl. 

10 1 	CROW 	RI 625.03 
	

vinte E CInCO 
	

RS 8.25000 
	

duzentos, 
mais 
	

cinquenta reaIs 

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. 	 L CC rt ,jIC 	3. 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N' 2019.0412 2-PE. 
DATA DE ABERTURA 07 DE MAIO DE 2011 Às oiwoOusn- 	 . 
OtICTO. AQUI9ÇAD DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AQOES DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACOI1DQ CtI*I O 
TERMO DE COMPROMISSO N'2014052%- FNDE(IAEC. DESTiNADO AO CENTRO DE (DUCAÇAD INFANTIL PROINFÁNCIA CARMEN LÚCIA DA SILVADO 	'-' 
MIJNICFIO DE HORIZONTEJCE IEXCLUSIVO ME/flPI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 	 " 

PROPOSTA 01 PREÇOS 	 SI) 

1, 
2 	1 	CARLU 	1 R$ 23939 

TTEM 	 PRODUTO 	 1$10 

Coqunlo de Quites. C.ø.ç. 	- 
Pvog.sw.o . pigIjØ Onavçêo 3 
o.e& citiça ooaadoe 
~caca Mrr.00 00 ,  

•.pnsir. man. Ci 1.1 nx 4 pappi 
119! III1Ci5i0 £ 

erniz s6x e toiro rn Capei .11. 
iva 90 gr n.p#eao ri 1 co ,  com 3 
vr.01 di., .no.. um Pi ao. 

$503e9i.t,d.'r'.. 
cOII o fl ttz4i OT US14iOiI 	CJ 
vroO.nsv..o.p.çna.0.9 peça 

Der.n.O.i iØiozeredn das 
IflUQOfli 20.20m EnIbsi.pe. 
t"!~ e P.flO rwdirdo 

21. 21. 3CJY 

ioaâvøe 1.  peelio a'n .W'i00 
I' espesslta mari. de 10 rw,. 

piçel couçile IOSp n'piano em' 
conta cciii eriIz .IôitIco 0taM4iae. 

¶0 unidades 
o. AiIM $I-PWo.M.d.Vi 

Oeso-çlo P'ajsgdo e' r*dea 
miçça dê oaa co1 5 MiEi .timl 
Ia.. dê a 'odwJ, ~~com IIr.l• 

MÕxjc. ei 4 Cofia. Dn,ereões 
api0n'ada C flo',xL 3lau.xA 	

CJ 12r DataM w .nIr.g. 
GeAnflio co" iodoe Ci liA 

wc. .,nc.wtiadt da rw 
dê rrjçCe. o. iaflq.., cOSi 
II_st.sçÕ.s 1 nl4lflifl CasAda 

duzentos e 1 	1 quttrqnntos e 
trInta e nove 	 1 Setenta e OItO 

reaisetnntlt 
	

11014170,78  	
reaISesitintSe 

nave Centavos 1 	
1 1 0*0 cravos 

Maca DesceçIo ovço te. ,r.CS 1 1 1 
cor eswiAt.d.nE. dêsI 	1 1 
.wtI,,c0Ol0tei*do3i 1 1 

. fronha w .I15o e nio.qjel.vo 1 1 óols mil, sela mil. 
.11 !Je. devei E'OsI.JI' bolSo pra CJ 

OLIVEIRA 1 	RI 2 .00 
trnentost 

111116.975.00  
novecentos e 

(ricos em tecIdo as CO~"" IRINOUGOOS 1 vinte e a~ 1 	setenta e cInco 
Dftensôa 	, o. irAda 33 c. o. 1 nas 1 	reis 

fl.S5circo.r0rr.r . 
En.bsr csaoapailoou 
atole de p3wco PVC Irriado 

VW1spt.nha (tililail Quantidade 6 
unIdades  

Co'sj'to da C.mrti&o tIpo c.goqn - 
- 0,50.00 c.,\raIc #iec0 

da anote. De. 
14._.,p *0 	3 inc 

'nirrl'o 4 croa da co-as ,trefn... 1 	QuInhentOs e mv cenlo e 
6 au 	 Ao.r'oca'. 

CJ 2 
R0 1 	RI 	 oitenta reais e 

RI 1.160.82 
sassenta reais e 

a,.ró cona' até 8 ~. O IrleRo BRINQUEDOS 1 i 	auarenta e uns tenta oi 	e dois 
Iii peças do ~ao o~# se 1 centavos centavos 

W'0. MIÕd.s 	r:xnacis 92 • 1 1 
li e3Oor E't.eOee vaueda 1 1 

p50ilSc u sacoa w piç os PVC  

Múlal. ~~c.rr"ho da bonaca 
fl5 45t'uJ5 ~1. con ~U

Cia51000 • O% 0~
co.i,  r"v*o ,a* - •- e-cone 

reclnleel casO 00115 XIStO !OdSi 
01*155 ncrtes OII.00nivais: escol, 

de feds~ o cMTrho Ce.WI 
pencr .,pé Dir,eisõi. 
o.W'iec.s C 54cm LlOcmaA 

73 as Ert..os' :s ao. piçelo 

OLIVEIRA 	
1 

	dois mil e 	 1 	SEIS mil" 
CJ 	3 	8RINOUEDOS 	

RI 22*03 	
duzentos reis 	

RI 6.600.00 
1 seIScentos reais 

#ell 	
IJ`U 



- 	
FlOno1~oFogio 	1 	1 1 

(wweco0'11do
4, RIOf npeeiwe de 1 

ISiwia'wadoOtn000r, 
Supfl.d.pa1.floevtiosa 	1 

co&iccjraô,. .rl m.%vwUO a,, L 
1 	'...00Icrnoø, 1 1 

Dcs*iit.iwiinquecitale 
caT r.cani't 	1 1 i ACØ 

ter abalaiYn,.da cc., 'uLan. 
r&rçao ue4 OObIdÇae cc.' 	1 

t,s*ta de teurwlça 0 locis, coa, 
VIa Ctce 0O. °S" 	 5 CARLU 	RI 450% QuatrOCentOs e R$ 2.750.00 dfaIMaI e 9.5 cc., rv.cw, esmo p.a te. 9~ Onquerto mal, 

e Ind~11 a. cflzrc 	4,  
Pie "*1W o $s .g.00Ssiçfl7. 1 

•ifluiwewflbO!ioCefogiOrOai 
1 

 
Da~ c.onvadnA53o9,XL. 1 

1 	. 

37otXP3Otn 

Deveutis 
rV.tflswa.doc.?1a,O,o. 1 
e.a ecteadnos aw-na,a de 1 Ta~ de unitruç&, a. ncatag.. 1 

*%ôes Entsag.n Caia 	 1 1 	 I 1 
dl P.pe.ao oos não trio I rçospnctSr'OcsmS.S_1  

Cooj.no r.a,ocbe Fim' e N.rs" 
0.eaIçio C~0 do 

30 cn eiltra. 

1 	Meã. Pio. ,  Marino Mr,ne,, 
VvwC V05t7. oc.tcor.X. .4t" 

1 	'todo 100% .csllico e .'caik9oo. 

acriLc.orl.iergicaete.n- 	1 i 1 1 
/ I 	oultntose 1 duzentose 

9 rochescatco'pon. cor n,ro,n. 1 	CJ 1 CARLtJ 	A3265,CQ 	1 	IflQUinU. I 	C R$ 25S.00 tcinquv*aeønco 
cc., veElna'ias, c.ioe .:ntIos 1 cinco reais teus 

• ,.n*s w.aen,ca, 

E 	1~ Oo.can.gnø. 	1 

recr.5rCai'v44 de cade mentiu de  
tegu'MlÇa, dOtado. de .v8 amar.  1 	1 

do 
1  1  eiI.o4iecanICvWnfle 	1 1 

$crntet.00eaco.pinoovc 

1—  	Ccn j,io dl FÉ~* A"~, 1 _ 
 

0o.it!,, Desc'ÇãO OOJiO de 6 1 tanloctili de anrnais d0Tt11000. 	1 
1 	carecrorJrisdwr.n.25c'r,. 1 1 aisie CoeØ.cccn.00, ei' Ir'oe 1 	 .4cole I duzentos e ~~n I$eaig. 	 1 

P127203 	1 	seteila e dois Ri 272,00 	secenia e dois 1'  d#V~ coma e dtUPils 
tiniu.. Soe armei, 011,0. 1 	 reais 1 noes 

irad..fl$wçSdadoSS 1 	 1 v.vainl.merec.teçadoIenioct. 1 v't.iaga' si de finco PVC 

1 1 	Ca'p.ttod.BoitocnGuO- 1 Srfl.. D.w'çio tola dl oort'ca e 
QUãt

quateentos oitocentos e 

12 	corncvc.nl..froad.8am .peec 	Cl 2 	PAISEÇILMOS 	
Oflt rfli$ 

Ri 829,50 	
vinte e nove 

setent, e onco 1 	1 reais e dncuenta 

1 

•so Ø'imaS cc., 	Oacdeo. 
1 	os iz"dadel Oo...v.flo A, tola. 	1 1 	centavos 1 	 1 	centevos 
1 	ø.v.riow.rtaazs. 1 

T Ca,,loø60n.ceM.nlna Nra N 	. 	 eg  1 
1 	V.iil.Oo'çlo bc.i.ca eg.*r  1 

A  1 	1 1 	c.sçcc.1..facihosT4.isQa 	1 
1 mil novecentos I
I 	

1 	n 	novecentos 	1 .acar.00ado dlvii se, ,.rciredo •novtlt.e 	1 
12 e' 'Y'Ci'iI OWOC 	tri'wi 1 CO'TIPLÁS 	RI 1$97 50 	sete reais e 	*5 199750 	

e noventa e sete 
grstsie I.nr,na Devera 	1  1 reais e cmaQueita oncuenta 

40~~~Mwv.cc, 	, 1 i 	 i 	 1 	centavos 
e'.' agudo cai' poisbil cade 	

. 
1 	 1 	centavos 

1 .Ivv. siln% de do 'rue.s. 1 cor 
1 descaio Dnrsâoapronn.da 	1 

tia Embaiag.nr casa de MP4máO  
Crsu'cc.claBoae.Bom'acM. 1 1 	 novtcento,e 

Descrcic bala 30 DOraCPme cc.' noventa e tece mii novecentos 
14 	toJ,4r*uoad. 35a, .pec 15C CJ 2 LiD€R 	1 	RI 997C 	1 	'ia'. e RI 5.995.00 e noventa e 'o uncades 

cinquenta cinco riais 0osrvaio AS oo. 	de.* lho » 1centavos 
CcrseO de Bcnico Soem &va.ta- 
VnO De.onØo O' boneca D.Oõ 	1 
bwca 	' cldlça O I pmoduzi3oe e., vali. .lóxíco e lti*vt 	1 

• 	'po em algodão a erc•ln4u'lto de 1 
.c'lca OóatoTpr$.v 1 i

-tea 
natio ei' ugodio 1 	 mim setecentos e 	 1 	mi, setecentos e 

~c~ da pc.' . We da 	1 Quarenta e tte 	 1 	arenta. Sete qu is 	1 • te, pane cacete .npiuin. 	c 	j 1 	1 $UPtR1OYS 	1 	RII 74 7 W 	1 	reais e 	*51 747.50 
real, e onqueqe. 

A bO'.c' devei it acrprt. 1 cinquenta 	 Í centavos 
p0' ne'T.deu& cnvpeta • penca. 1 	 centavos 

1 'Ø" 	ah1c0E0t 	Dn'e" I 	 1 1 	porca cio ap'DefleGatOive 53w', S I 	 1 1 	€flaIflem cail.d.PioelAoou 	I 
acO.depflt.00PVCIrW063 1 1 	 1 

flnspamrml :05 .4.1, Ou.nlidade 10 

IA_ r. 

n 



Dnoção bladeasq_e* nic 
orQa 	..c.ra,a fl PYt. a 

kÕx?P?ca-te — 
(*00CStOIiO de CaicIo 

1 A,ar,coProoeuo o ?Saçao - mli duzentos e 
' a  

 mil dUZe4Sóás ol ROrcidøsvYflI =iatia tOT 
Ci 1 STADIUM RI 1245.00 quarenta e R$ 1.245,00 	quarenta 

pV*fl ttlÍÇl de Ma de cas;'ale 
cinco reais reais .injendo 9ØITØ5 wv .gnenlo preto 

alónco. Diflelro 22Bcm•: YLe 
o,afl.rÕn,s cio 72 cm Peso nôdio 

300. 310 gramas a,janiioade: 1  
iÃlidld.5 Obeerva;&o As cola. 

ConhnIo De Faslioche Fcidte: 
D.ecnçao cot'ju'Io cc peaoragens 

de contos porqirce c'adcionaie 
co'T'çoeio PC'S verto-agene.a 

weis. o s.C- 8rerê o czJr.,pra, Colo 
dIa. Tuis.slflClÇa Corri 

o. n'aianrtl 30 o', 
Conl.cc.o'd&. r' dWe.ItGte duzwt3t e 
w cc e wtav9Cc e .w'ra 	CJ 1 CARLU RI e sete 

RI 267,25 
sessenta e sete 

fiti, .5. Ch..:o-rs.ttr%, Cc reais e vinte e reais e vinte e 
ooa,os a. va.-. rra cinco centavos Cinco Centavos 

na Ceteça do i.roce e DCCI 
a'toJad. Casa sn M. 'rtoO,e. 

0evo pajr aceite, os 
cafacWltliOOs do iOlciYe 03 
peon.e'r .pr.nniato 

Enbatagen' seco. 00 pasco PVC 
Is111fl5Ø0 b'an$perelIS (cnslWi. 

Co,~ da Canirl,ao Cosio' o. 
Lixo' Plâflco: 

Descrição um csmnh$o do plósilco 
doido de até O rocas liVres. bccSes 

cio movimentação, encaxe pare alto ROMA dois mil, (tiltOt dois 
 mil, 

41 do itcoe caçamba ~1 O ttnrho Cl 2 SRiNOUEOOS 
R$2170.00 

setenta reais 
R$ 4.340,00 e 

doa DQII do Cliflt4lIo ceverã sa.  Quarenta reais — Medidel eproaimedas 50 
22. 22 ci. Em*.iag..n casa de 
pws'ão Ourbdada IO rMdøtdls 

CIIUIO Çwroc". Fatil &wa 
,#& cwsj'Io daS fldWS 

1 Ctra3ra(5 30 cm 
(Mamaa, Par. iMnrø, IMAIW 

Vovó VOvól iAarenaçtne l.S,.d_ 
cofoa'aXn e- tecido 100% 
ec' ihCo e ai aitrgco. afana 

T'e*n'e caindo, dei 100% asIIca. 
s"t.sIórGaa bar cos,u'ad,s a duzentos e duzentos e 

cabeça Acat,a're.iio laniocins cci 
co'oo na co. aa'n.peroi.'r,eg. calo CJ 1 CARLU 	RI 256.00 cinquenta e 93 255,00 cinquenta e cinco 

co'nv..i 'reniae . cabeo, a:s.sd.c. CiflCO 'cais reais 

o dOflS 5 ca'acIo.lr.cai 
rep'eseniahvas de cacia r,orb,o da 

•wrilØ Onos com stilenl co 
nqu'aflÇar dolalOs do ka,a nMma 

na cabeça do I,nlcc"e e cccl 
a-t,cuadanscc,'.crtciha 

EmbaRgar ,.co.cepisXPVC 

— Gsaos,ra MOÇ Coscnçào g.Iacon 1 
ca'flcccrfl Muf 	 ÓaIue 'e 
tS,rr. la'nnalo cc" das ro'as 

rrer . geaQevai e rr.ifl, 30 
tr e Sffiw nal da, 30a5 Wl' 

e.,sçaMapSte 
'-frIa devera t. das p'sre*t.s setecentos e 
•" Ç)Ç • ^ atSr' 	- sessenta e dois 

14s mil, 
card,res cai, de j'a po'ta OVOS 

43 115110 5 CARLu 	RI 762,60 reais e RI 3.82,50 
oitocentos e doze 

cala .rc duz,s Defl sol 0~" 
cinquenta 

reais e dnquenta 
monalo 	 a,, 

centavos 
centavos 

acassÕ'c» sco-rps'rhaoa da rarsai 
de ntiiuções de montagem com 

riusixações D,n.nsÕn acroxitradse 
A 100cm, L 40cm x P 40c0 

Enbatagem Casa cePspeiio aos 
Não .0,50 acatO. CM~9 pVa 

coiageT' 03_'lIsOS  
RI ttfl3ST 

9 

4 

VALOR TOTAL POR EXTENSO 
	

alta fli. qubtentose vinte e cinc Ore.,. 

Valor Olobai da Propoeia 
	

RISi.223.47 

Valo, Global da Progoela por Extenso 
	noventa e Ir, ml duzentoa e vinte e três saie e .n.anla e sete centavos 

4/ 



VrEFf " 
Os .sol.. apnosrtados eslão rdusos lodos os Irpostos rcaroa rabalhslas. p,evdercklos. iscas .cbrecias, lata, 'e1•5 ~,d.sIoc.mttlto. o. 

• cuaaq.J cultos osos ou d..oéfl. qa irt.da.n Ou grlai'  e .,odr d'era Ou fl4t,si,.nl. Sob's O rotr.on,.flo doe prodijos wase da c.000st.. 
ano,. bá,. os cultos miarel.I,al .tcu ereçcs flecees&cs à .xscLçao do ctjero Ir, O.flsI*e itiç4.s dl ueO e a na'.flrçàO alta. do"dØsa &tWCe 	 t 
on1rei° 	 ,»  

-r, 	 hnp-so, 4$ aani.a o,nlrn. .rdo sz. EdIs ns.s prazos o, 9san,as ou a corc0.dknc.a fl os do Ed* Osit.nej. no PAGINA 
lOtal. '4* possuan ptazo n,nbno da garanta pourr a granito n,,rsn a  debita no Cooigo de D...a do Craundot COT9I0TSIØrOS a 4w 10101 prnrta qti'p1 
Qualdade do. produlos 1c,ngodos be.,' como ablua' à suDsttubçAD n'sflIa a tOtsma'l. is suas excen$$s da Quwquef piocJi,t0 .nhi.ga QoflCÇOvademlnIe adskr 
porlanbo to'. das e.poci$caçôas Isorca, e padide. de cua'dade oor.galfroe. Ir preulzo daí r.dicas udcs 

 

O LlcJtartle ~ia 44e nos preço. O4siadOs wM~ las ama,..detcesas rc'Oeqfle se. o n cn..niO 'eievr,tes a ,-bjros rctos ou... os.,. s frui 
a, -r.a a escudo do cbflc o.Ua líctaçio 

O,csr.r,o. pra Iodos os 'ré O. (1"a'tC Que c.npmos p.nr.y'le os ~mos da h.bír.çIo a qu. nossa Cata Picgosla aliá e, ccntort-d.la com as eti»ic4a do 
ínsvuwsr.lo WrwDCaIOflO lediIaI 

O 1018014 declara que rol preço. olerbalos eslão ncivaa. todas.. 0.1pflaa fldderlaj sobra o fO-'ec,fr.nlo anrcsa etroubos arcarço. ,ocal, e dsn,ae Õgt. 
Creio.. ndraIoI que rodr sobra a ...culo do obielo desa otEao 

o Lcts,*e 4$os'a as o p-og'r*. QJ 1 t p'ers't.* OS mistos de "aCMaÇt e lua sue twa Proposta atar VO°Ttd.O. 	a exgéoai do rwlrtrr(o 
con.ocnc .0t 1 

PRAZO 0€ ENTREGA Conri.. o EotaI 
VALIDADE DA PROPOSTA. €0 Sesw,la) Dia, e oaflr da data de sua arra.eniaQao 
Prazo de rtsga dos bens corlcrma a 151001 do adilat 
Prazo de vaidade da Cai. Procoela nk rdror a €0 (.s*Hflta) 4as 

OIN 

UM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 00 2019.04.12.2 

(jCiTÁiltC 4-.. 
/<S0 

5 3L 

PROPOSTA 

ITEM QT DESCRIÇÃO MARCA UNITÁRIO TOTAL 

1 10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças prodjzidos em & R$ 	290.00 R$ 	2900,00 
papelão cinza laminado com espessura mirim. de 1.4 mm *papel couche llSgr impresso 4 cores 
com 	verniz atóxico • forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3 verso, 
diferenciados (um para cada imagem). São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4.6 e 9 peças. Dimensões aproximadas cas imagens: 20 x 20 
CM Embalagem: tipo tampa e Fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm 	papei couche 105 gr Impresso em 4 

- cotes corri verniz atóxico, Quantidade: 10 unidades.  

3 2 Conjunto de A4o 9.Plano.Maden: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc RS 	812,25 R$ 	1.624.50 
hilice móvel (que d& para rodari, pintado comi, tinta atônita em 4 cores Dimensões aproximadas: 
C. 29cm x L: 31cm x A: 12cm. Deverá ser entregue desmontado, coo' todos os seus acessórios. 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 

- - papelão. Quantidade: 10 unidades _______ 
4 5 Pia de Cozinha - MDÇ Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas panas Junges R$ 	217.50 R$ 	1.087.50 

de abrir e Fechar com tampo de MDF ISmm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com portas abrir e fechar. Na pane superior deverá conter o 
reservatório de égua com capacidade dei litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia: deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel devera s4r 

fabricado com placas de madeira reciclada revestida (MOFI de iSmm larrinado Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar incluídos no 
móvel. Dimensões aproximada,.: A 98 cmx155 cm  X P 31 cm. Deverá ser entregue desmontado, 
com todos os seus acessóiios, acompanhada de manual de instruções de montagem 	com 
Ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão 065: Não serão aceitos grampos para colagem 	do 
material,  

5 3 Conjurto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Dm toys liS 	1.137,25 	liS 	3.411,75 
deverá acompanha- colchão revestido de algodão. corri ziper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tue: deverá possuir boli.ão porta trecos em tecido nas cabeceiras 
Dimensões aproximadas: 35 cm de altura x se cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

- sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 5 unidades  - 
6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte libano 1 R$ 	88,05 liS 	176.10 

carroceria para acondicionar no minimo 3 e no maxirno Ácaros, de cores diferentes, que deverão 
vir inclusos A carroceria dever* conter até 8 rodas. O tamanho das peças do caminhão dever á ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 cri. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

- plástico PVC laminado transparente Icristali. i - 
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição carrinho de boneca em estrutura metálica Dm toys liS 	661,50 liS 	1.984.50 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimente retrátil, encosto reclinável, cesto 
porta objeto, 	rodas duplas frontais direcionáveis: depois de fechado, 	o carrinho deverá 
permanecer em p& Dimensões aproximadas: C: 54cm; 1:40cm e A: 73 cm Embalagem: caixa de 

- papelão. Quantidade: 5 unidades  - 
3 5 Fogão - Mor: Descrição Fogão confeccionado em MOF espessura de ISmm lamtado o tampo Junges 	 5 	227.50 liS 	1.137.50 

com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madeira/Mor em relevo e a tampa do 
Forno deve possui' visor inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
coo' sistema reforçado nas dobradiças com sIstema de segurança e fecho com trava. Cinco botões 
reguladores de gás comi. mecanismo para ser girados e indicadores na horizontal cri relevo para 
sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um botão de fogão real 0mensões aproximadas * 53 
cm X 1 37 cm X P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, corri todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de 

- Papelo 08$: Não serão aceitos tampos para colagem de material  - 
9 1 Conjunto Fantoche Fa.niia Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Smque 	liS 	$2,20 liS 	82.20 

cm atura (Mamãe. Papai. Menino. Menina, Vovó, Vovó), confeccionados em tecido 100% acrilico 
e antialérgico e espuma flexivel; cabelos de lã 100% acritica e antlalérglca e bem costurados na 
cabeça Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom',, com vestImentas, cabelos, acessórios 
e demais caracterlsticas representativas de cada membro da lamilia. Olhos com sistema de 
segurança, dotados de trava interna na cabeça do lantoche e boca articuLada na cor verrnelta; 

- Embatagem: sacola de plástico PVC laminado transparente Icristai) _____________________________  - 
10 2' Conjanto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com mmbros Sue perloys lt$. 	347,50 liS 	347.50 

articatados A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser' 
implantado em nylon e o corpo apresentará gen4áiia -asculx'a Dever) acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de metas e 1 Dar 

- - de ténis em tona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embaagem: caixa de papg4oe 

/ 
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Quantidade: lounidades 

li i Conjunto de fantoche Animais Domésticos; Descrição: conjunto de 6 fantoches de animais Simou. 	R5 	149,58 R$ 	149.58 

domésticos. com  aproximadamente 25 cm de altura Confeccionados em Feltro e costurados nas 

laterais, com corpo em diferentes cores e detalhes similares aos animais. Olhos com sistema de 

segurança, dotados de trava interna na cabeça do Fantoche Embalagem: sacola de plástico PVC 

— laminado transparente (cristal).  

32 2 Conjunto de Bolas com Guizo-Borracha: Descrição: bola de borracha com circunlerência de 39 cm Silme R$ 	143,75 R$ 	287.50 

e peso 150 gramas com guizo. Quantidade: OS unidades Observação: As bolas deverão ser 

entregues vazias.  

13 1 Conjunto de Soneca Menina Negra: Vinil ' Descrição: boneca negra em vinil com membros Divertoys liS 	310.00 R$ 	310.00 

articulados. A cabeça conterá olhos 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, caixa de papelão. Quanticade: 10 unidades  
— 
14 2 Conjunto de Bolas - Borracha. Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm e peso Siinie 	 R$ 	142,50 liS 	285,00 

— 150 gramas. Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão se' entregues vazias.  ___ — 
15 1 Conjunto de Boneca Bebê Branca - Vinil Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e Milit 	 R$ 	406,75 MS 	406.75 

membros, produzidos em vinli. atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta 

acrílica. Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possib lidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em calunie 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.  

16 4 Bandinha Rltmica: Conjunto contendo 20 instrumentos musicas com nomes em Brailie, em cada Llg lig 	 liS 	675,00 R$ 	2.700.00 

um. isentos de arestas, farpas ou salilaclas contentos ou que impliquem em falta de segurança do 

usuário, sendo 	Um agogõ duplo infantil, confeccionado em metal, medindo 300 mm, de - - 
comprimento na pane maio, e acabamento cromado acompanhado de baqueta de madeira de  
220mm de comprimento, - Um blat blak, confecc.oaado em metal cromado, medindo lSOmm de 

comprimento. 	Uma campaaeia com 	com cabo de plástico A8S. medindo 150 mm e 06 - 	 guizos, ( 
.,JML.6L....... Burros metálicos com acabamento cromado. - Uma castanhola (paz) confeccionada em plástico ' 

ABS medindo 80X60 mm e cabo de madeira lixada e sem farpas, medindo 180mm, com 	ação  

flexivel -  Um chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e envernizado, e chocalho em 

aiumlnio cromado, medindo 220n'm. - Um afoxi confeccionado em madeira com contas 
 

coloridas, medindo aproximadamente tlomm. - Uma clave de rurriba (par), confeccionado em ". 	. 	. 
madeira roiça marfim lixada e sem farpas, medindo 190mm e 20rrm de diámetro. - Um corigué 

de coco (par), confeccionado em plástico ABS. com  lOOn,a,  de diâmetro. 	Uma flauta doce 

confeccionada em plástico ABS colorido, com 3'im de comprimento. - Um ganzá mirim 

simples, confeccionado em alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia. medindo 

250mm de comprimento e 45mm de diâmetro. - Dois pandeiros confeccionados em PVC colorido. 

com 200mm de diâmetro, com 4 pares ptatinelas em metal cromado, com pele roca em poliéster 

sintético e acabamento sem saliência,. - Uma platinela. com  cabo de madeira natural torneada 

lixada e sem farpas, com 02 pares de platrnela em metal cromado tocado com rebite. medindo 

230mm. - Prato (par), confeccionado em metal cromado, medindo 200rnm de diâmetro. 	Um 

reco-reco Infantil em madeira torneada. lixada e sem farpas, medindo 200 mm. com baqueta no 

mesmo material e acabamento, - Um sininho infantil, confeccionado em metal cromado medindo 

150 mm, com cabo de madeira lixada/envernizada e Sem farpas. - Um surdo infantil, fuste em 

PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280 mm de altura X 240 mm de diâmetro. 

Acompanha duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e 

talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1200 mm de tamanho. - Um surdo mor infantil, 

fuste em PVC, corri pele em poliéster sintético, medindo 160 mm X 200 mm de diâmetro. 

Acompanha duas baQuetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e 

talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1200 mm de tamanho, - um triângulo infantil, 

confeccionado e" metal cromado, com 150 mm e baqueta metálica do mesmo material e 

acabamento. - Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 200 mm e baqueta 

metálica do mesmo material e acabamento. Observação Todos os instrumentos que compõem a 

gordinha Rltnilca devem ser isentos de arestas, Farpas. ou saliências cortantes. a fim de garantir 

segurança na sua sabilidade 	Acondicionamento: instrumentos primeiramente envoividos em 

filme plástico termo.encolhlvel e/ou plástico bolha, acomodados em bolsa de nylon acolchoada 

— com 700 mm de comprimento. — 
17 10 Cavalo de Balanço - Madeira: DescriçãocavaIo de balanço de madeira maciça tipo pinus dotado Junges R$ 	157,00 lis 	1370,00 

de crina e cauda de sisal ou pelúcia sintética antialérgica fixada na madeira Dimensões 

aproximadas: C80 cm x P22cm x A60 cm, altura do assento: mm. 30 e max. 35cm. Deverá ser 

entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de 

— montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de papelão. ____________  — 
18 2 Conjunto Jogos Profissões - MOE: Descrição: 8 conjuntos em MOF medindo 120mm x 6Omm x Brink mobil R$ 	458,48 R$ 	916,95 

mm (com 3 peças cada - totalizando 24 peças de dOmm x õOmm x 3mmj. As peças deverão ser 

impressas frente e verso em 4 cores - com ilustrações de profissões, seus instrumentos de 

trabalho 	e 	nominação 	- 	de 	forma 	que 	possibilitem 	o 	intercambio 	entre 	elas 

cabeça/tronco/pernas 	Caixa de madeira tipo estojo medindo aproximadamente ZlOmrn ii 

- — lS3mm x 45mm e plástico encolhivet. Quantidade 10 unidades  

19 10 Conjunto de Encaixes - Cabeça Mamãe e Filhotes - papelão: Desciçao: 3 placas, produzidos em Bc liS 	290,00 R$ 	2900,00 

papetáo cinza laminado com espessura minima de 1.8 mm + papel couche 1 I gr impresso A cores 

com verniz atdxico • forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor, com 3 versos 

diferenciados (um para cada imagem). Em cada uma das magens deve existir uma famflla de 
animal, com 2 ou 3 filhotes que são recortados em peças grandes, com lacas exclusivas. que 

- - podem ser encaIxadas na cena. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 cm Embalagem:  


