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	 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 Anus 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 nQ 123/06, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 49 do artigo 32  da lei complementar n4. 123/06.  
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07 DE MAIO DE 2019. 
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LIC(t,tVTG .z 
Ao P490e401) da Prefflu,. da IIØnZOrIIO 
$.o-elana / Orgão SecrelatIa Municipal de Educação 

/ 

íi 	t4c; 

Date doAboqtn 070eMaaode2019 
florido OghOongn 

PROPOSTA DE PREÇOS 

OBir 'lo Aqu.ação de Bn,quados pedagógicos oart, atendimento das ações do PAR (Plano do Açôaa Mlculadas) do acordo com o Termo da 
Compromisso n'20 1406296 FNDEftAEÇ desbnado ao Centro de Educação Inlanti Prolnhinoa Can'iem Lúoa da Silva do Municipio da Monzonla/ÇE 
(EscAjeNo MEJ€PP). conl~ eep.ccaçÕea conbdas no Twno de RMnno. 
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Cor,ulio1.Q,atr.-Caç.PTOq'.wwo.papsao 1 0de v,  0,04110 ~ lo ou' npe,a n~ de 
I,4',rt • papal coa?. tiSg r!Vlsao 4 aea tu,' verniz alÓMco • fone 1 1 
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FUNDA» franita 
desricitdc. com  lOdesoe Mia ecaeebs .ccrv.taee a. neaa de 

ENTAL nau • 	w.et.çõee as raqri coir &enØn  Drwn..s fltflrØcas 0,0c 
a-.*L1Oo,.PdtoEwt*gen taasP.oeik OBS '-losna 1 
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SeiecanlOs e vinhe mais 

importa  p.~* Processa a 4SSS de-------- ". 	-- 
	 IAS s&neaoI 

oltani. e quê" mel, seteC•nloe e vime mis 

Declara que nos preços ofertados estio incluidas todas as despesas Incidentes sobre o fornecirnenlo referentes a tributos. 
encargos sociais e demais ónus atinentes á execução do objeto desta licitação. 

Declaramos que nos valores apresentados estão Inclusos todos os tnbutos, encargos trabalhstas. prt.idenc4nos, 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 fina de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Caris Proposta está 
em confonnidade corri as exigências do instrumento convocatõrio (edital). 

Validade da Proposta 

60 (sessenta) dias 

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

07 do Maio de 2019 

a- 
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAl. DE NORLZON'T! 	 j__ (C ITIIVTE 3 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNiCO 'e 20190412 2.PE. 
DATA D[ ABERTURA: 07 DE MAIO DE 2019, As OSIIDOMIN. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÔGJCOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTiCUlADAS) DE ACORDO 
TERMO DE COMPROIIISSO N'2011O1211 . FNOEWEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIl. PROOiFANCLA CARMEM LUCIA DA U 
MUNCÓ'IO DE IQEIZONTVC! (EXCLUSIVO ME.EPPI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES COI4'TlDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

O 
'u-PAÇ..•4A 

Í VI. UNITÁRIO VI. TOTAL DO 
ITEM PRODUTO UND CITO MARCA 	VI.. UNT 
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01011 øatMa 105 Q' lTpIassoeni 

W5 00 Y*TNZ tisiCO Oacaed. 7 

- Cano ae AiiM Bi.PIroM.delre 
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VALOR TOTAL POR EXTENSO 	 saIs ma. tiitsiitoi 5 *'ti i 'mco teNs 	 - 	 - 	- - 

Valor Global da Propoata: 	 RI 51.22347 
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PROPOSTA 

ITEM QT i 	 DESCRIÇÃO MARCA 	1 	UNITÁRIO 	TOTAL 

10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em $c 	 RS 	290.00 R$ 	2900.00 
papelão cinza Iamir,adO cern espessura minirna de 1.4 mm • papei couche 235gr impresso 4 cores 
com verniz atónico • forro em papei afta alvura 90 gr Impresso em 1 cor com 3 venci 
d'erenciados (um pata 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* 20 
cm Embalagem tipo tampa e fundo medindo aproxlmaaamerne 21 x 21 A 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: 10 unidades. 

2 Conjunto de Avião 8i-Pano-Madeira: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinos coa, a Sc 1 R$ 	$12,25 R$ 	1.624,50 
hélice móvel (que de para rodar), Pintado cor,, tinta atóxica em 4 cores Dimensões aproximadas: 
C: 29cm a 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: lO unidades 
4 5 Pia de Cozinha - MOI Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges R$ 	217,S0$ 1.087,50 

de abrir e fechar 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 intenta o reservaterio 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 recitada revestida (MDÇ) de lSmm laminado Os recipientes de 
agua e o material hidrájlico são de material plástico resistente e deverão esta' incluídos no 
m6vel. Dimensões aprosvttadas: *98cm *155 cm 	P 31 cm. Deverá ser entregue oesrnontado, 
COM todos os seus acessórios, acompanhada de manual de Instruções de montagem com 
Ilustrações Embatagem: Caia de papelão. 08$: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material. 

Dm 100 	-1 Conjunto de ôerço para Boaecas - Metal Descrio berço para boneca com estura de metal. R$ 1.137,25 R$ 	3.411,75 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com zíper. lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tu4: deverá possuir bolsio porta trecos em tecido nas cabeceiras 
Dimensões aproximadas: 35 cm de altura *58cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

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

6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte líbano R$ 	88.05 R$ 	176.10 
carroceria para acondicionar no mirim 3 e no máximo A 	decores diferentes, que deverão 
vir inclusos. A carroceria øeverá conte, até 8 rodas. O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande Medidas aproxinradas 92 x 17 x30 cm. Embalagem: caixa de papelão co sacola de 

- plástico PVC amnadc transparente (cristal). - 
7 3 Con;unto de Carrn".c de 30neca - Metal: Descrição, carrinho de boneca em estrutura metálica Dm toys RS 	661.50 	1 RS 	1.984.50 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinável. cesto 
porta objelc, rodas duplas frontais drecion*veis; depois de fechado, o carrinho deverá 
permanecer em pé. Dimensões aproximadas: C: 54cm: L: 40cm e A: 73 cm Embalagem: caixa de f 
papelão Quantidade: $ unidades ______________ ______________  

8 5 Fogão - MOF: Descrição: Fogão confeccionado em MOF espessura de lSmm laminado. O tampo Junges 	R$ 	227.50 	R$ 	1.137.50 

com suporte de panelas deverão ser confeccionados em maderafMD e'n relevo e a tampa do 

forno deve possuir visor inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/lechada 
corri 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/des5gado, w,aar a um botão de fogão real Dimensões aproximadas: A 53 

cm x L 37 cm X P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, com lodos 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  

Conjunto Fantoche Çar,lia Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Slrnque 	R$ 	82.20 	R5 	$2,20 

cm altura (Mamãe, Papai, Menino. Menina, vovó. Vovó), confeccIonados em tecido 100% acrílico 
e antia:érgico e espu"a flexivel: cabelos de lã 200% acrílica e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios 

e demais caracteristcas representativas de cada membro da fam4tia 	Olhos com sistema de 

segurança, dotados de trava Interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha; 

- Embalagem sacola de plástico PVC larrvnado transparente (cristal) 

Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vInil, com membros Supertoys 	R$ 	347,50 	RS 	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. Devera acompanhar macacão 
em algodão costurado com Possibilidade de por e twar do boneco, além dei par de mexas e 1 par 1 
e ténis em lona e vfnil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 

_ / 
j 
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- Quantidade: 10 unidades. ' 

11 1 Conjunto de Fantoche Animais Domésticos: Descriflo:  Conjunto de & fantoches de animais Simgue ,149,58 R$ 	• 149,58 
domésticos, Com aproximadamente 25 cm de altura Confeccionados em feltro e costurados nas  

literais, com corpo em diferentes cores e detalhes similares aos animais. Clhos com sistema de 
 

segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche; Embalagem: sacola de plástico PVC 
- laminado transparente (cristali.  

- 

32 2 Conjunto de Bolas com Guizo-Borracha: De scrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm Silme 	 RS "44flS Rt' 	287,50 
e peso 150 gramas com guizo. Quantidade: 05 unidades Oaservaçlo: As botas deverão ser "--. 
entregues vazias. 

13 1 Conjunto de Boneca Menina Negra: Vinil . Descrlçlo: boneca negra em vinil com membros Oivertoys R$ 	310.00 R$ 	310,00 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, o cabelo encaracolado deverá 

ser implantado em nyton e o coroo 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. Dimensào aproximada: 30 em, Embalagem caixa de pape4o. Quantidade: 10 unidades 

14 2 Conjunto de Solas - Bcemacha - Deicriçio: bola de borracha com circunferência de 38 em e peso Sitme 	 R$ 	142.50 RS 	285.00 

- 
- 250 gramas. Quantidade: 10 unidades Observaçio: As bolas deverio ser entregues vazias. 

IS 1 Con j unto de Boneca B ebê Brinca - Viril Descriçio: 01 boneca bebé branca com cabeça e Milk 	 R$ 	406,75 RS 	406,75 
membros, produzidos em vinil. atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta 
acrfllca Deverá acompanhar macaclo em algodão antialérgico. com  possibilidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá vi' 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 Icristali. 
Quantidade: 10 unidades.  

16 4 Bandinha Rltmlca: Conjunto contendo 20 instrumentos musicais com nomes em Braifie, em cada Lia lia 	 R$ 	675,00 R$ 	2.700.00 
um, isentos de arestas, farpas ou saliências cortantes ou Que impliquem em falta de segurança do 
usuário, sendo: - um agogô duplo Infantil. con'Eclonado em metal, medindo 300 mm, de 
comprimento na parte ma i or e acabamento cromado acompanhado de baqueta de madeira de 
220mm de comprimento. - Um oIa blak, confeccionado em metal cromado, medindo lSCmm de 
comprimento, - uma c.ampaneia com guizos, cor,, cabo de plástico ABS, medindo 150 n'mn e 06 
guizos metálicos com acabamento cromado. -  Uma castanhola (pai) confeccionada em plástico 
*85 medindo $0X60 mm e cabo de nade4Ia lixada e sem farpas, medindo :b3mm, coe' tixaç)o 
flexivel, - um chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e envernizado, e chocalho em 
aivminlo cromado, medindo 220nvn. - um afoxe confeccionado em madeira com contas 
coloridas, medindo aproximadamente 170.nm. - uma clave de rumba jpari, confeccionado em 
madeira roliça marfim lixada e sem farpas, medindo 190rnm e 20mm de diâmetro. - Um congui 
de coco (parj, confeccionado em plástico ABS, com lOOmm de diâmetro. - Uma flauta doce 
confeccionada em plástico ABS colorido, com 300mm de comprimento. - Um ganzõ mirim 
simples, confeccionado em alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo 
250mn, de comprimento e 45n'm de diâmetro. - Dois pandeiros confeccionados em PVC colorido, 
com 200mrn de diâmetro, com 4 pares platinetas em metal cromado, com pele fixa em poliéster 
sintético e acabamento sem saiiências. - Uma piatlneia, com cabo de madeira natural torneada 
lixada e sem farpas, com 02 pares de piatineia cr, metal cromado lixado com rebite, medindo 

230mm, - Prato (par). confeccionado em metal cromado, medindo 200mm de dilmetro. - Um 
recoreco 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 surd3 infantil, finte em 

PVC. cern pele em poliéster sintético. medindo 280 rlvn de altura X 740 mm de diâmetro. 
Acompanha duas baQuetas de 200 mm de altura em madeira torneada, linda e sem farpas e 
tatabarte de n4on cor,, 3.2 nem de espessura e 1230 min, de tamanho. - um surdo mor Infantil, 
fuste em PVC. com  pi em poliéster sintético, medindo 160 mm 1€ 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 mmdc espessura e 1200 mm de tamanho. - Um triângulo infantil, 
confeccionado em 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. Observaçao: Todos Os instrumentos que compõem a 
Bandinha Rítmica devem ser isentos de arestas, farpas, ou saliências cortantes, a fim de garantir 
segurança na sua sabibdade. Acondicionamento: instrumentos primeiramente envolvidos em 
filme plástico termo.encolhivel e/ou plástico bolha, acomodados em bolsa de nylon acolchoada 
com 700 mmdc comprimento.  

17 10 Cavalo de Balanço - Madeira: Descrição: cavalo de balanço de madeira maciça tipo pinos dotado Junges 	 R$ 	157.00 R$ 	1370.00 
de crina e cauda de sisal ou pelúcia sintética antialirgica tixada na madeira Dimensões 
aproximadas: U0 cm 5 P22cm x *60 cm, altura do assento: n'si 30 e mas. 35cm. Deved sef 
entregue desmontado, coe, todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de 

- 
- montagem cern iustrações. Embalagem: Caixa de paçe*o.  

IS 2 Conjunto Jogos Profissões - Mor: bescnflo: 8 conjuntos em MDF medindo 120mm x 63mm K Brinkmobli R$ 	458,48 R5 	916,95 
3mm (com 3 peças cada - totalizando 24 peças de aQmm x 60mm x 3mm). As peças deverâo ser 
impressas frente e verso em 4 cores - com ilustrações de profissões, seus instrumentos de 
trabalho 	e 	nominaçio 	- 	 de 	forma 	Que 	possibilitem 	o 	intercamblo 	entre 	elas 
cabeça/tronco/pernas. Caixa de madeira tipo estojo medindo aproximadamente 21Omm 

- 
- 153mm x 4Smm e plástico encolhivel. Quantidade: 	0 unidades 

19 10 Conjunto de Fnraixps - Cabeça Mamãe e Filhotes - papelâo: Descriçâo: 3 placas, produzidos em Sc 	 R$ 	290,00 	R$ 	2.900.00 
papelâo cinza laminado com espessura minima de 1,8 mm. papeicouche lis grimpresso4 cores 
com vernIz atóxIco 	torro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor, com 3 versos 
diferenciados lum para cada Imageml. Em cada uma das imagens deve existir uma família de 
animal, com 3 ou 3 filhotes que são recortados em peças grandes, com facas exclusivas, Que 

- 
- podem ser encaixadas na cena Dimensões aproximadas das imagens: JO x 20 cm Embaagem: 

#/ 7#~ -ii—~ 

r 



Quantidade: 10 unidades. 

34 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descriçio: um teatro p4ra bonecos de fantoche, com estrutura em 1.g Iig R$ 'R 	120.00 
madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas Paredes frontal e laterais em MOF. 
com 3mm de espessura. ilustradas com serigrafia O painel frontal deve medir apoxirnadamente J¼. • 
79 cm de largura x75 de altura -com janela de aprou'adarnente 68 x 33 cm. As laterais devem «' 

ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cia de largura x 59 cm de 
 - 1 

attura.(strjtura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão. antialérgico na área da janela k' 	AU' IA 

- - Embalagem: caixa de papelão.  \cí) 

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrlclo: 01 boneca bebê tranca com cabeça e Olvertoys lis 310,00 
membros, produzidos em vinil, atóxico e tavável, e corpo em algodão e enchimento de manta -, 
acrilica Deverá acompanha' macaclo em algodão antialérgico, com possb lidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá tr acompanhada por: mamadeIra, 
chupeta e penico. todos em plástico atóxco Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm 
Embalagem; caixa de papelio Ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 

Quantidade: 10 unidades.  

36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente tlgllg 	 lis 	112,50 RS 	11230 
1.90cm x 0,85(m, 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 sala de aula- Possui estrutura i nterna em rnadewa reforçada 

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

37 3 Conjunto Passa peça - MOF Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MDF com recorte Fundamental 	liS 	343.50 	lis 	1-030.50 
de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180x 90 K 79 mm. Abertura 
na pane frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: triangulo, 
cruz, cilindro e meia lua. Material colorido, mlnimo A coles. Embalado em saco plástico tipo shrink 
resistente. Quantidade: 10 unidades 

38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descilçlo: conjunto composto por Quatro animais: Brinkmobd R$ 	463,65 RS 	1854,60 

gainha, tartaruga marinha, porca e vaca Os animais deverão ser confeccicnados em tecido de 
Ølvsh 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 veicro Galinha: Deverá ter 
no minimo 2 filhotes acondicionados no interior de no minimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no minimo 4 lItotes acondicionados no minimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
minimo 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no rainimo 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 SoleWn liS 	182.00 RS 	182.00 

PVC - {Atóxco)/Plastificante (AtÕxIcO)/Carbonato de Cálcio (Atóxico)/ProcessO de fabricação - 
Rotornoidagem/na cor laraf»a com pintura tpa de bola de basquete simulando gomos com 
pimento preto atóxico;. Dlãmetvo: 22,80 cm 1 9'I. 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: Descnçio: conjunto de personagens de contos populares Carlu RS 	146,08 liS 	146,08 
tradicionais composto por 5 personagens; a sereia, o saci.peteré. o curupira. boto rosa e mula. 
sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acrtlico e antialérgico 
e espuma flexivel. Oihos com sistema de segurança, dotados de trava Interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Caca um dos fantoct'es 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 	 RS 	369.50 RS 	739,00 
até 6 rodas livres, botões de movi-entaçio, encaixe para cesto de lixo e caçamba móvel. O 
tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas -  50 x 22 x 22 cm 

- Embalagem: caixa de paoelio. Quantidade: 10 unidades  - 
42 1 Conjunto Fantoche Fam8.a Branca. Descrição: conjunto de 6 fantoctes com aproximadamente 30 Simque R$ 	82,20 liS 	82.20 

cm 	altura 	(Mamãe, 	Papai, 	Menino, 	Menina. 	Vovó, 	Vovó); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrilco e antialérgito e espuma flexivel; cabelos de 18 100% 
acrilica. antralérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/perota/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 ver rnee,a, Embalagem sacola de plástico 
PVC laminado transparente.  

43 5 Geladeira - MOf Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de lSmm laminado, com junges liS 	217,50 	liS 	1,087,50 
duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abiii e fechar nas duas portas com sistema de 
segurança. Na pane Interna deverá haver duas prateleiras em MOF 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 lCD cm x 	40cm x P 43cm 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. R$ 39.793,35 

Prazo de validade da proposta conforme edital; 

Prazo de pagamento conforme edital; 

Prazo e local de entrega conforme edital; 

ar 



° 	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); 

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' 123106, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 49  do artigo 39 da leu complementar n0. 123106.  

i3 	'\ 
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pliosi. produsdo. un papsilo onza iamn.do com .as.ssa 'Wnirvs de 
1.6 ITT,. papil.ate 1155 i1'çm*ao 40o.*s co, vIiIz .ló.co • toiro 1 
r' p.pql •la &vvtI 005 ..çi.no e'. 1 00 co' 3 veios Ys.ncoado. 1 
(sri gei cada i'igia'i E' cada 	. ."*Qrs lIlis 5$* n 10du ~ Na o 

ig tara. 05 wsvqS co' 2 o 3*04*5 - -ISa rer.Ss ri p.ça CJ 13 GROW RI 	000.00 RI 	O 000.00 .a1. 
rda, cor atas .C.. Q.a çoOsT a. .rca.ada rIs ou. 1 r..s ria 

DneaOea lo-ao esse das r*gee 20. 20o.' £ftater. 'go lenga 1 
•Çiioo r.aird; .Prodn*Snli. 21 *2 *3 a'. pOizd& 5111 p1p*I&O 1 
c'z4 Isr,n.do coT .we44oa nini,,. Os 1.0,,., • p.p.l CO,icSii 1060' 
tp-e,so cri caias odm)rn .*õigoo, Cvjw.uidade; lo undades,  1 

Co'into is Ode, a. vcii.1Mni ..clçho Dai 0s M. 'So 
dÕ"t.ccica.ó. e, OVO - Aoót,C, 	,-tri. ,MOaC0 .Cabor 	ds 
doo iAiocco ? D.oc euo os wc.çlc ;o.cnce.ç.rvrv co,. 11(00 e 

20 G.'erIa Ot p'*i'a toca os bois os vOes ls%âr.00 Øcro. con CJ 1 LIDE  P5 	17000 RI 	170j0 asa 
a~ m* ~. pn aboco D~, 2'a'1 5') oio2**voa 0564 a' 1  rSi 

P550 1*00 250. 200 p~ Ous~ lo ndeo.. Cbis'açlo As 
bolu o,.rlo se musgosa n311. 

Coinloo. C.nInéo YlÇO Caçate-Plã.tico O*scrçlo c111Wfl50 
dOtt000tCaÇfls Dei atolada,. 0011101 cor até 6 ro 	Iwes. A 
sçatba ceruri sal sictisos Saudo ,cw,.rtad. pamSo di 

nas. agesose 
25 eiV11S *44 pré itll* SV*Ii0S'.  MiS Ovv?*1u141 Mil ' 

1 cotusco o.. 011. taflts possua Osré scocr1s vii pé •1 CJ 2 fl.wi RI 	118.00 RI 	232,00 t.ssI na e dois 
. uM terNo D'e-~ 	oaliSaa do cs,rt,Io SCx222tt Eetsap.'n 

aia 0 p.p.11o Da Sacola 0 plaleca PVC Ir'ao II siwetinhi 

- 

Cçnprco da Cri 1h10 liDo Oontsiio . Pláslico O.scr-çio tu ceflrnlo 
de boflero ir. lãsbo0, co' soa 6 rodas, dotado de nlawlttt de 
i..w na escada co' pro di lei g.a . riçiaçira desta o.v.ii aires 

nata. 22 co' ..anqsa s at.cn.so  a os. co. psss W~  É~ 04 2 51W? RI 	150.00 RI 	300.00 o»sa 
Du..,.aa. 	,orsa da c.r,tao. 50 , 23 ,fla P~.r..l.. rua 
1 21,0  EJCSIQSt CntSapsuu 	0 papou si 550115 de 
pc nado .- --- (. 

Co'ia.lo CoTsnÕ cciii tnttsMO' . tesolçIo dcnhió ccots000n803 

23 
• 	Mor cc,, 28 oo;as irurgi.Ins Criai, tias rst&iiuI: oDascli nos doai 

' RI 	70.00 RI 	210.00 
duzailbose 

p00114 	Qt4o 	abo Caco 	exIja dlIuqris 	iriarsoes ,a, noe 	c mais dez me. 
W.*, 7am *3 Scn Qi,a'høaoa 1001.0a0*,  

- Cano Os TSu(or* . Pies. Onosçao cc.* 	t'*OO ri MltGa - - 
116*0 edoido. co' '.claa rtu. 1 Dotio tca rio t0 05 cq. 5 co, 

24 ot. gs0c li... oti cisalo o,' 	Drrsâ., eçrou'adss _ - e., , 2 ELKA 
IiQJiOlfl CitstO 1 dOfl 

04 RI 	56,00 RI 11200 
atas. ria 11 7m a AI o-,' "tasge 	taxi 0+ cisceso CuWuTOioa ID 

Ocr;u,uo J290 dv MerxIrs cciv T*ahn- MDr . Costiçá: h.bi,lo'O dl 
Mor. coo 24 qsai'sdo. ri Mttf. 'or'rrO, '2 W. Gari citam 
aridas corça. -Me 30 ,Øou ia plôtc. Ia. carpem. .,p,rla, 

25 fllu:i ;apS CIrsado. tt.tI ai 	Oflfldø OCflI naS 01950* 
CJ 3 RI 	•ZSCO RI 	263400 9~6 

.tCrICtIaCO CO,  boleias 1~ ouça tIo ~~"e$ etc GSados Melt na. 
Jc 	jort Drw.sa*s tSt 3SaII X 24'. 11*1130 irI 24 °initos q.an ria.. 
.aXSc. Os 5.5a' peça. 24 pasa.s - 	. .1, '2 cais. ri*dr,do 

ST C50I ErcI.00WISecoOeTWT 044,10.0* 10410.051 

Ccnprto da &ãqjer. FolOQIlACI. Plisico. Oseolçéo n'aqsana em 
ti*WlS 0111400. Cciii hill 5 sor. C*1S de bIt 1010. Pousti 3 80(5.. co-a 

«se 
26 

' 	 '° 	 •° 2 ELXA RI 	70.00 	AS 	14000  pinta tolo.  suas gii.tãns ccii som diysiido. 5.0*00 Dali colocir soto di Inc 
rrça loadu a çrv di '2 -teses 0I,r.4II 	,ghicas ?gotx 5 
Ano,. -10 tt !'rt*ade 51' CSICO CS  

Co'pnIo o, 3o1., ao ucoa . Viii Dncrçlo boi. de 'sjtJ, ik otcvi 
conewoneaa e, PVt - Abcc.WPI.s;lcrl. Alão coCflonsto de 

I RMU 
CiciooAto,cojtnroc.,.o a. IÍblcaSo . Rolonvcidagenwl dais SjzaiuIos e duz.olose 

27 O ieisiI 031 plba'a lipica Ou bola au Ltab,i .roiaraio o,rDs cci,, 	Ci 1 LCER RI 	23600 RI 	236.00 	1 1141 n'is, se. 
pgnurro o-si: atasco 01mev. V a, it:,  dlrc.r,'ar*'a* 005' di relas riam 
Peso 1,443  35 a 325 ~ CurIoso. 10 indsøss Co.r..Øo As 
total 3.&SrSC se *sçusl alta; 

doninha ou Baisca B.0e '4555- Vms Dec~ boneca 0504 regi 
Cor. :sta*ça e n.rt'o, p'o&qados em biS'. .10,coo 5 IsilyS * corno 
.Igoalo e tii:hnIrlo de ranla aaliica Deverá SØOIT9m!a 

mil nz.nuos ml uzentos 
28

elgo3l0 arøaiélQico cor, poaivblidad* dl FOi sulisi da boneca . e Asa 
pai. cabeça em 31,"A boneca ijtietl Â, . 

1 
BAMBOL 

AS 	5 	0,Q0 RI 	1 350.00 •Caoq.J*nl. a cI.guenle 

dhapetal ceui:c. lcd,. e. Øasloc abico Grr.ã.. belaca de ruas rIam 
ao,: sr.aørmbu 50:. O lt.l5ç.i. caias de :wsslc ou ^ dl 
caluuaco Dat Ir.Oc 	rlo*t*tC* Ct,tM, Curbd* 	lO pO'ecaa 

EDITOR 	 das mi 1  

r.ontcin 00 EiOOfl I4CC4 '11SF 

~o ~c` 

 bloCo. Jogai 

____ 
riu> ora,,, em 1k 	li ateira' 

.

DO Eie 	- .- 

1.i 
'is rcdoas 7404,18 ria toldado reos) O,'ddss oflocanlos e 	 a 1 

j 	29 , 2uJair.rds rn4 !c.r.ss georaircai (tok"çaio G.,~ Cliojio 5 04 3 RI 	60200 	AS 	2.67000 noventa aFUNDAM 
Il.ihIØaiOl C.ecowpan'aw lamela COI iOErUÇÓII databOSOti 0*U1l0 dois riais 

DUAL ias reais 5c01 1 obaifr3el e,mtjo em tIO' m.dnøo oo o 230.  cern o,rsdsdsa 10 
.anrJI,J*. 

-- - 	 ---- 

41:21d`M,  
\1~~ fé 
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-' 
cqu'lo Çstd'. 	*'ta D..açao  W\uftO 0* 6 Fartxn * 	C Çj_ 

com .o'omidrwe*. 30 	1~ P. Pd.n ia Monha a,  
YodO. Vo'.Õt Uflrnnir. twlo,.. 	eflcc.on.0o. er  teõdc 10% 
.aiIco e flSt9cc o .,çe. SS.l. cedo. 0.4 100% .alulc,e. 

42 
De',' w&indol na aç.. Ac.t'wrrto farctd.ss con 

'oo rata 	 aro com sirrem. 	caio. 1 TN RI 	15000 	R5 	15000  ~dM 
aema.Ioia.g. mije •c.u4rose acTa. caç.cI..1.11c.. t.pt..rtaún. Oe tais ',,orb 	da 

fvntI.. Cho. com  sane,'. 0 ..gnI.nç., daaøo. di ?avs intel,, a 
cabe;. do '.nlccJ.. .bat. siailida ria co' i.rreie Cmosapem tocais 
de oiMco PVC iaq'In.do u'.n,pnni. 

Colador. - MDC Detenção g.I.de.r. oorf.cocnMs UOF OIOOUJOde 
lwunalo ccl, dual pai.. ft..i. • ..d..i.j e ~em,  0* 

iOWa 'tcM "4$ dual para. cc" ..,te'I. 'e .tt.'c* M 0MW imerne EDITOR dIT 
00,0-a ratel 0ja5 orits.'as 0',  MtF . u'w Q*S4 14', MCF pos 

430.00 43 ,t.rts .lS,10 n, pala o,o. 0 	nrw &aa 0.ws te .'t.gta 5 RI RI 2 150.00 sentis 
wqur.a 

ENTAL rtn co fro"age. tu'. awsço.. >nerões .çranaea *lo 
5P Ccn EmtS.qr, taxa di Pasto 085 ',ac isto 

— rw0c5 os. co'iç..' don.iS 

VALOR DA PROPOSTA>>>">>>>> RI 84.720.00 anon, o tUtfrO mil, 
selecIntole vinte ,eat 

Importa a presente Proposla a quanba do--  

oitenta .quatro mil, satecentoi *vinte reais 

Declara que nos preços ofertados estio incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, 
encargos sociais e demais ônus atinentes á execução do obsto desta licitação. 

Declaramos que. nos valores apresentados, estio inclusos todos os tributos, encargos Dabalhistas, previdenoânos. fiscais e 
comerciais, taxas, fretes. seguros. desiocamenlos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos 

produtos hc,tados. inclusive a margem de lucro 

Declaramos, pata 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: 
60 (sessenta) dias 

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

07 de Maio de 2019 

a, 
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N 2019.01.112PE. 	 / 

DATA DE ABERTURA: 07 DE MAIO DE 2019. As OIHOOMIN. 
OBJETO *ouisiçÃo DE BRINQUEDOS PEDA000ICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACORDO cS Q_  
TERMO DE COMPROMISSO Pr20140421$. FNDVIILC. O€$TPlAOO AO CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIS. PRO$(FANCIA CARMEN LÚCIA DA tty&øO A IA 
IIUNCiIO DE HORIZONTTJCE (EXCLUSIVO MVEPPI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 0€ REFERENCIA. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

(TEM 	 PROOUTO UNO OTO MARCA VL UM 
VI. UM VI. TOTAL 00 

VL TOTAL 	(TEM POR POR eXTIENSO, 
EXTENSO 

Corpno aQ.aa . CaE.ça 
Prov*es,.o pcfl Deeo'çho 3 
qsb'• e.çn (rociodos MII 

D.P.IO onze leninado cai, 
ispisius mima de 14 'ini 5 øap.I 
WMN 1 l5imp'.sso 4 	o cai' 
i.rnz siOzico • (q 	em pape alta 

Culta go Qt rQtiflO t 1 cor cc,, 3 
`rios '..cados Ij, pra cede 
ee.,, $503 itepane direta Oitocentos e DItO mil, 

co" olaria San—da cc» Bancadas Ci 10 0110W 	RI 82500 vinte e unto R$ 8.250.00 duzentos e 
pOg(flhiV$i de DElI. 1 Se Ipeças mais cinquenta reais 

DImensões WOiIIfladS$ das 
"egifla 201200T Eiitslagsr 

'IDO laica $ lisco medido 
w,iw,adai'.,ti 2 i2 iS cn 

eI, pepelo ai.. ISIfldO 
cai' iiO.safl rirww da  1  O az, 
pape 	S* IDS ; .rcr.sao ar .4 

Wla,~~Zoró~ Queibdada 
lO utidsosa  

Co4unlo da Avio B-PI.noMaaÕra. 
DaaaÍçio Proddo em nedelra 

ITiOÇ$ Di pIfl.a5 Cai' a hélice ,óviI 
i. dê pela 'Ode). pIniado WT• um 
~~=U Dinie'eões duzentos e Quatrocentos e 

3 AI 	 C ~1 31".& 2 RS23Ç39 trinta enove  
setenta eoito 

'20v 0~i, rt-ag. reais e  trinta e mais e setenta e 
o$s4'sMldo com lodo. 0$ te5 nove centavos oito centavos 

scalOnos acompanhada de mi'.,. 
di ~~ di imnispi., com 
ilialraçõsi Embalapi.', ~de 
pepMêo 0aStidada 10 undades  
Coptio a Beiço pra 8or-ca 

Me. Daeaç50 terço P oa bx.ca 
,.n.t_a,irwr d-s 

acoroerra toldiSo ,,,ssco os 
algodio, com ziar Irçol. tiavaasero 
• Ironia em aodio omosqueteiro dois mil. seis mli, 
a', lula devei possur boalo port, 

Ci 3 
OLIVEIRA 

RS 2 35 
t,eze.itose R 	£ 	

flOveCe,c.,s e 
,ricosemiscløonaecetears.. BRINQUEDOS vinaednco setifltaednco 

Olmarsões wcomades 36 a, de reais reais 
ame . se ai 	'ys' 

Ertelageni ca da capelo ai 
sacola da 0~ PVC arredo 

tenIpsanis Intali Ourtdada S 
uncedas  

Conj.nlo 05 Ca,n,hão tco O,UOfl. 
plitilco 0.aa,çã0,  camnhio pI5ECO 

doado 0$ CSTOCfl pfl 
'Õw 0 mã* 	is no 

rix,,o 1 CITO.. 05 wss d1*tt QuNsefltOs e mii Cento e 
rczaos A cW0ia 

2 
ROMA P3 580 41 Oitenta esse R' 1.160.82 w5sta ruis e 

deveI 	lr 	8 rodes O I.,ri'o BRWIOUCOO$ quarenta e um oItenta C dois 
Ou paças do canhão deves se centavos centavos 
guarda MaGOeI woztadas 92s 
'Ti 30 cm Eotalago'n alua oS 
celo ou aa da diabo PVC 

Ca'pseo di Crrto O. Bo'sca- 
Mes Daea'çlo crwo da boneca 
5' 5S'SSa ,.thIca CD? caces 
rsnelide da teodo 100% aIodlo 
co, 'flovirnenlo uV.ril ercoslo 

reclnivas Casio pra objeto. uodas OLIVEIRA 	RI 2- 
dois mil e 	

R$ 6600 
seis mli e 

aries voltais dnadrãvais. depOS BRINQUEDOS duzentos reais sesantos rfl*s 
dsiech 	ocrnhooavfl 
pr'e 	.dn $ Drwnsõa. 

WrossT,ed$ICSAOi'LlOCSfleA 
flaIIEnbelgvli casa o. pcelo 

0s*dade_5undedss  



De,cnçk, ceinvtio 0o1a0 de 
Caçamba ~ ucoodo Coe' objetos. 
0011 116 e 'odes Ii'ei A caçsmba 

c,ncla 50' otailace. *44100 
tentada 00-  raio de ias 

r...,neia as gia' ri e'4fO1iOiti 

to-le..sdo a. ma et*1t.ire pesa. 
D.er1 .c.orroe't. 	ti' 	1 p1 e 1 

u.sIeIo D,ne,ôes apiotmIole do 
cenirlijo 50,22x22c'r E nalaoorn: 

caia de p.t.lo ou .da dx 
04,e'CO PVC .nr.dc !vwspatrte 

(cri!.i:  
Cc'wvc de Crrtulc iço Bcnoev 
• Pte,bco Dnc'çio u.n coo moo de 

bcr,be40. o. plaslim co, aló 6 
cd.. 331.do 0s necanlinc de 

lançar áQisa e.cade com gro de I0 
g~ e r.giag.m de ata Oeve'I 
co.1e WQa de ateeteonos e  ci ~ com pata. stare. 50524.5 

0— 4e. .çro..rS 00 
nnio. 50 ' 22 i 22 a.. Paeo 
.ç.r.do 1219 Cirmelage-. 
Enibaiee.' cabta depaOeliOOu 

de — PVC irw..do 

- 

- 6oó 	TeeisnaCt. - 
Oe.aiçao —  toscanos — 

'Ci' cor, 28 peçes r$rg.tern 

23 tino, Cod e  relárguto pesou nas atas CJ  oonlas um p.qu.no calculo o. COÇO 
Iexluua ddewale OlnsnsÓas Oas 

peças 1cm, 	3 5cm Ourldaae 10 

2 1 MAGCTOYS 1 51254.07 

duzentos e 1 	 1 QuiahSe 
cmquer*ae 	

RI 518,14 	deZCaøreelse 
nove reais e 	 1 	quaterre 

sete 	tavoi 1 	i 

trezentos e 
,.tecsttos e 

2 ROMA 
RI 35235 e RI 704.10 quatro reais e ons.ctzoos riais e onco 

.z 
centavos 

dois Mil, C entoS 
seis mil, 

3 CAILU RI 2.175,00 setenta e Cinco RI 6.525,00 
Quinhentos e 

reais 
vint, e cinco 

raos 

111;~9ix 

Dew'çao. cevelo de bai,ço de 
a%edora nh.ciç. iço Dote dCtsdO de t 	 -  

011*1 e ai_da de O5M ClJ pIilS 1 
.naoa e asoce 1~ na cento e tijolo e 	1 	1 	mii 

mede. Dw',n,Õ.s craxnieaie 
Quatro rebite 	1 	1 	Quoreflt,tOito 17 Cloot sP22c.,sMOm,, ltndo 1140 10 CARL'J R$i34.82 	 RI 1.348,20 

iiir(Q niri 33 e 1*1* 350?. Deveil oitent, e dois 	 'J 

— enhiegue gepnonlado ~ lodos Centavos 	1 	 Cento 
1 

os eeus aoeeaõroe 	cotprhad. de 1 	 '4 
de .nsuçt.t o. n'artigo. 

CD' ...strotes CrtSag.n  
0  

- Cnno Jogo. prolosões. MDF 
De.a.çlo IoortunlosenMDr 

nhedrdoi20ri,nx6On'nx3mm(coe i  
3 MÇ4S Cada ioit.sando 2' peça. 1 
de 4Gw,,, SOto' 	3mm As peça. 
deveria 

 

M

la.,.., 'w*, e rolo 
1 
1 QUarOCMOt e 

4 	 co. &.usçdee do ^ 1 sessenta e ele novea,*es e 
Ia pw~ ia. ysv.ne*a a Ci 2 *ALIIGO 1 	RI 46750 1 	reais e RI 93500 	1 	(tinto e (taco 

Itterc e omnecão - o. frfle Que 1 1 	Onquento 1 	reais 
po.eoi,ie., o  inlycw,bio .ni. lo, 1 1 	centavo, 

cabÇa.'hrCflCOfpe4flb5 C.C, de 
n'adora (go 0*10)0 	dedo 
olÍae 2n a 1 flym a 

4Mw e ØIst 	t,axt 

pepelio d'vi t'wjed, cal 1 1 e.pesa.nnimrxedel.8 nine 'patel 1 eCi_dIe 1157ir,otnw4OcfflcO? 
papo eme 1 

'fl $0 r rYPiOSOD 01 1W .  ~ 3 
— Serosa,. çc' 

 
dera Coce 

1 
1 
1 .megemt 

 
E- ,~ um aos n,igen, 1 deve exisir 3*1 f~11, de onm 

1 mii Cento' onze mli 
IS cal' 2 o. 3 "Potes Que são Ci 10 010W Ali flO.00 nQuentit reais RI 2150000 

., .,.,to, reais recolo,os eOl peça, vanciá.- CD'i  
scsi e.ca,as aje pode' se 
na ao., -. cri O.nnõee 

minotimom o.. n.Qene 20. 23 gn 
E moel.er. noci iltrio,  e titdO 

medinoo apfosn..nwte 21 *2! t 
301* plOduzidi en pkello diva 

ie.nt.do  coa elpessu'. 'a flna oe 
1 01W • papei come 135y 

#r.eiø ri £ cores co" y0t 
Nea 0,.st cede O 
Cora de Bois, O, Votep-WI 

Deecnçào boa de v&at. não ctc.I. 
codece-onado si' PVC. 

(AtÕxicoP..bV catita 
ÍMÕ.00wCaibcn.to  ci Câlcc .,w cento. 

tAIÕMCO)'PrOcissC de licitação 
- Oitenta e dois 

c ento e 
Roicmoidsçarvncows,.sa 

CJ STADOA Rã 118250 tine RI 5.182,50 
oitenta e das 

O 	flJa loca de boa 00 YtIO C 	P 1 1 onquera 
çeaIseancuent. 1 

,tnj*'dO 9~ cor, P.~ VlO j centavos 
centavos 

atóxico; Dãmv'o 2l0'li8:- 1 ceOmterStø.dee4u,Pe.o medo 
 250.2tOgvraeotantldade 'O 

As dionçt 	bois, fldo es Ot t i 
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ra1 

Ccr1unto de Dotas o, BasueIe . 	ni  
Deao'çio, oo'e de bai.QuEs. 'lo 1 
otciel con'ecccnsdaoti tive . 1 

:Aiõioco)?Pla.flcwt. 1 1 a 
(AtÔxCOyCaItOnhtO o. Cit:io 1 - - 

lAiÕ000tlPIooessodeiebtcaçâo. mil duzentos e 1s  mil duz 	e 
Roiornodda9ervnt COt iNala com  OTADIUM RS 1.245.00 quarenta e R$ 1.245,00 quarenta 
presa 00011 de bola de ~chis cinco reais reais 

s,nuando Q0fl04 com poncho piro 
aIOgloo. Dianteiro 22.03 cmi VI. 
orajntbr&lcia os 12 CM Peso mSoo 

3OOe31Cq.wras0usnhd.d. 10 
usdeoes ObwveçiO As bolss 
dsve'Io -, eteg.*s vens,  

C&cunlo Os Fernov. Çolsae 
Desonçio ~ode pe.,øens 

de cofias poçulwss LrsdCOneis 
corcosio p0' 5 pmwagon. 5 

"mas, o seo.- pe'e.* O ~m. mo 
`os41 e i?ule-leriCeo.Ç. ccli 

osnedemre 30 o,  
CoiMecccnedoee, teci 	ioos duzentos e 	 duzentos e 

ID 
wlcoert.*gicoeatuarmo CARLU R$261,25 	

sessenta e sete 	R$ 267.25 	
sessenta e sete 

ne..nl 0h01 004v1 siMømI de 1  reais e vinte e 	 reais e vinte e 
sfl.s~ ~ o. ravswna Cinco Centavos 	 cinco centavos 
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PROPOSTA 

ITEM QT DESCRIÇÃO MARCA UNITÁRIO TOTAL 

'16" Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em BC lis 	290,00 R$ 	2.900,00 

papelão anta laminado com espessura mínima de 2.4 mm . papel couche lSSgr Impresso 4 cores 
com verniz *tóxico • forro em papel alta alvura 90 r Impresso em 1 cor com 3 verses 
diferenciados (um para cada imagem). São 3 magens diferentes coro o tema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4.6 e 9 peças. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 
cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 22 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: lO unidades ____ 

3 2 Conjunto de AVISO Sl.Plano.Madelra Ce~: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc 	 AS 	$12,25 RS 	1,624,50 

hélice móvel (que dê para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 

C: 29m a L: 31cm a A: 12cm. Oeverá ser entregue desmontado, COO, todos os seus acessórios. 
aconipan'iada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 

1 papelão. Quantidade: 10 unidades  - 
4 

- 

5 Pia de Cozinha - MOi Descrição: o móvel será composto de ban(ada/gabinete com duas portas Jixiges 	RS 	217,50 RS 	2.087.50 

de abrir e fechai com tampo de Moi lSmm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário supenor com portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água com capa~ 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 (Moi) de lSmai laminado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e devedor estar ,ncluidos 00 

móvel. Dimensões aproximadas: A 98 em XL 55 em X 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 Sonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Om toys R$ 1.137,5 R$ 	3.411.75 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com zíper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule; deveri possuir bolsão porta trecos em :ecldo nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 em de altura x 58 cri, 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 [!bano AS 	88,05 liS 	176.20 
carroceria para acondicionar no mínima 3 e no máximo 4 carros, decores d (crentes. Que deverão 
vir inclusos. A carroceria deverá conter até a rodas. O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 x 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 Dm toys AS 	661,50 	R$ 	1.984,50 

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

8 5 Fogão - Moi: Descrição: Fogão confeccionado em MOF espessura de lSmm laminado. O tampo Junges R$ 	127,50 AS 	1.137,50 
com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madeira/MDF cnn relevo e a tampa do 
Forno deve possuir visor inquebrãvei e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
tom 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 
çm X L 37 cm x P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, com tos os seus acessórios, 

- 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de 
Papelão. DBS: Não serão aceitos grampos para colagem do material  - 

9 

- 

1 

- 

Conjunto Fantoche Família Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 
cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô), confeccionados em tecido 100% acrílico 
e antialérgico e espuma flexivel; cabelos de lã 200% acrfiica e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches coe, corpo na cor marrom, 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 (cristal).  

Simque AS 	82,20 8$ 	82,20 

20 

- 

1 

- 

Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros 
articulados. A cabeça conterá olho, móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser 
implantado em nylon e o corpo ap'esentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costindocom possibilidade de por e tirar do boneco, além dei par de meus  1 par 
de tênis em lona e VIriii. Dimensão aproximada: 30 cri.. Embalagem: caixa de papelão. 

Supertoys R$ 	317,50 AS 	347,50 
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Quantidade: 10 unidades. 

11 1 Conjunto de Fantoche Animais Domésticos: Descrição: conunto de 6 fantoches de animais 
25 	de 	Confeccionados 	feltro 

Sirnque R$ 	349,5 1(5 ' 	.1451  8 
domésticos. com  aproximadamente 	Cm 	altura 	 em 	e costurados nas 

 

latefais, com corpo em diferentes cones e detames similares aos animaiL Oitos com sistema de ,r 

segurança, dotados de trava riema na cabeça do fantoche; Embalagem: sacoia de plástico PVC  
laminado transparente (cristal).  - 

 

- 

12 2 Conjunto de Bolas com Guuzo-BorTacha: Descrição: bola de borracha com cI'cunferéncia de 31cm Sarne 	 1(5 
e peso 150 gramas com Culto. Quantidade: 05 unidades Observação: AS bolas deverão ser 

- entregues vazias. '.. •0 	1 
- 

13 1 Conjunto de Boneca Menina Negra: Vinil 	Descrição: boneca negra em vinil com membros Oivertoys 1(5 	310.00 '1i0,00 
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 depor e tirar, além de 1 par de meias e 1 par de 

- sapato. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. Quantidade: lo unidades  
- 

14 2 Conjunto de Bolas - Bon'acha ' Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm e peso Silme R$ 	142.50 1(5 	285.00 

- 250 gramas. Quantidade: 10 unidades Observação: AS bolas deverão ser enlregues vazias.  
- 

IS 2 Conjunto de Boneca Bebê Branca - V inil Descrição: 02 boneca bebê branca com cabeça e Milk 1(5 	406.75 1(5 	406,75 

membros, produzidos em wi atõxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta 

acriuca, Deverá acornpanl'ar macacão em algodão antralergico, com possibilidade de por e tirar 

da boneca, e fita para cabeça em plush A boneca deverá vw 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: lO unidades.  

16 4 Batidinha Ritmica: Conjunto contendo 20 Instrumentos musicais com nomes em Braulie, em cada Lig llg 	 1(3 	675.00 1(5 	2,700,00 
um, isentos de arestas, farpas ou sallências cortantes ou que impliquem em Falta de segurança do 
usuário, sendo: - Um agogõ duplo Infantil, confeccionado em metal, medindo 300 mm, de 

comprimento na pane maior e acabamento cromado acompanhado de baqueta de madeira de 
220mm de comprimento. - Um biak blak, confeccionado em metal cromado, medindo lSOmm de 
comprimento. - uma campanela com guizos, com cabo de plástico ABS, medindo 150 mm e 06 

juízos metálicos com acabamento cromado. -  Uma castanhola (par) confeccionada em plástico 

AU ~indo 80x60 mm e cabo de madeira lixada e sem farpas, medindo lBOmmn, com fixação 

flexível. - Um chocalho infantil. com  cabo de madeira lixado e enverrizado, e chocalho em 

aiuminio cromado, nedindo 220mmn. - um afoxê confeccionado em madeira com contas 

coloridas, medindo aprozimadamente I70nvn. - Uma clave de rumba (par), confeccionado em 

madeira roliça marfim lixada e sem farpas, medindo lSOmm e 2m de diámetro - Um conguê 

de coco (par), confeccionado em plástico AIS, com 100nvn de diámetro. - Uma flauta doce 

confeccionada em plástico AIS colorido, com 300mm de comprvnento. - Um ganzá mirim 
simples, confeccionado em aluminio cromado, peeend.ido com pequenas contas e areia, medindo 
lSomm de comprimento e iSmm de dilmetro. - Dois pandeiros confeccionados em PVC colorido, 

com lOOmm de diãmetro, com 4 pares platinelas em metal cromado. Gomil pele fixa em poliéster 
sintético e acabamento sem sallências. - Uma piatineia, com cabo de madeira natural torneada 
lixada e sem farpas, com 02 pares de platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 
230mm. - Prato (pari, confeccionado em meta cromado, medindo 200mum 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 
350 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 diámetro. 

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 Pi com pele em poWiter sintético, medindo 160 mm X 100 mm de diámetro. 
Aconipanl'a duas baquetas de 200 mm de altura em madeira tomneada. lixada e sem farpas e 
talabarte de nylon cern 0.2 mm de espessura e 1200 mm de tamanho. - Um tnlnguio infantil. 
confeccionado em metal cromado, com 150 mlv,, e baqueta metálica do mesmo material e 
acabamento. - um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, cor,, 200 nv, e baqueta 
metálica do mesmo material e acabamento. Observação. Todos os instrumentos que compõem a 
Bandinha Ritmica devem ser isentos de arestas, farpas, ou sali&ncuas cortantes, a fim de garantir 
segurança na sua sabilidade. Acondicionamento: Instrumentos primeiramente envolvidos em 
Crime plástico termo.encolhlvel e/ou plástica bolha, acomodados em bolsa de nylon acolchoada 
com 700 mmdc comprimento.  

li lO Cavalo de Balanço - Madeira: Descrição: cavalo de balanço de madeira maciça tipo pinus dotado Junges 1(5 	157,00 1(5 	1.570.00 
de crina e cauda de sisai ou pelúcia sintética antialérgica fitada na madeira Dimensões 

aproximadas: C80 cm x P22cm x 460 cm, altura do assento: mm. 30 e 'nax. 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 - MDF: Descrição: 8 conjuntos em MDF medindo I20mm x Gørnm x Bnnkmobli 1(5 	458,48 RS 	916.95 
3nvn (com 3 peças cada - total izando 24 peças de 40mm x 60mm x 3mn9. AS peças deverão ser 
impressas frente e verso em 4 cores - com ilustrações de profissões, seus instrumentos de 
trabalho 	e 	nominação 	- 	 de 	forma 	que 	possibdeem 	o 	ritercambio 	entre 	elas 
cabeça/tronco/pernas Caixa de madeira tipo estojo medindo aproximadamente 2lOmm in 

- lS3mm x 45mm e plástico encolhel. Quantidade: 10 unidades  
- 

19 10 Conjunto de Encaixe, - Cabeça Mamãe e Filhotes - papelão Descrição: 3 placas. produzidos em BC RS 	290,00 1(5 	2.900,00 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.8 mm • papei couche 115 &f impresso 4 cores 
com verniz atóxico • forro em papel alta avura 90 gr Impresso em 1 cor, com 3 versas 
diferenciados [um para cada Imagem). Em cada uma das imagens deve existir uma família de 

animal, com 2 ou 3 filhotes que são recortados em peças grandes, com facas exclusivas, que 

- 
- podem ser encaixadas na cena. Dimensões aproximadas das Imagens: 20 x 20 cm Embalagem:  

?/ofr,  '0;;~ \'~~ 1à
~ 

2 
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7» 
tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cinn produzida em papelão cinza 1 
laminado com espessura mínima de 1.0 mm 	papei couche 105 gr impresso em 4 cores com 

- verniz atóxico. Quantidade: lOunidades  ,ilA 
20 1 Conjunto de Bolas de Volisy-Vinil Descrição: bola de vólei. não oficial, confeccionada em PVC - Sue.'n, 

lAtóxico)/Piasticante 	(Atóioco)/Caltonato 	de 	Cálcio 	(Atóxico)fProcesso 	de 	fabricação 	- 

R$ 	181 

Rotomoldagen,Je.n com diversas com pintura tipica de baia de vôlei simulando gomos com N c 	/ 
Pigmento preto atóxico; Dãmetro: 21cm (8"), circunferência de 64 co" Peso médio: 250 a 260 

- - ramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazas, 
21 2 Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba-Plástico: Descrição: caminhão dotado de caçamba para Mercotoys FIS 	7230 RS 	244,60 

acondicionar objetos, com até 6 rodas livres. A caçamba deverá ser articulada, 	sendo 
movimentada por meio de uma manivela que girará uma engrenagem para movimenta Ia para 
que seu conteúdo cala pela abertura posterior Deverá acompanhar uma 1 pá e 1 rastejo 
Dimensões: aproximadas do caminhão, SOxlZxl2cm; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

- - plástico PVC laminado transparente (cristal).  

22 2 Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro - Plástico: Descrição: um caminhão de bombeiro, em Cardoso liS 	81.45 R$ 	162,90 
plástico, com até 6 rodas, dotado de mecanismo de lançar água; escaca com giro de 180 graus e 
regulagem de altura. Deverá conter tanque de abastecimento e cabine com portas laterais 
flexíveis. Dimensões: aproximadas do caminhão, 50 x 22 x 22 cm Peso aproximado: 1.2 kg. 
Embalagem: Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente 

- (cristal)  - 
23 3 Conjunto Dominó com Texttwa.MOf - Descrição dominã confeccionado em MD; coo, 28 peças Fundamental R5 	545,00 FIS 	1.635,00 

retangulares, onde cada retãngulo possui nas duas pontas um pequeno circulo de cor e textura 

- - diferente. Dimensões das peças: 7cm x 3,5cm Quantidade: 10 unidades 
24 2 Conjunto De Telefone - Plástico: Descrição: conieccionado em plástico alóxico, colorido, com Mercotoys liS 	396,25 R$ 	790,50 

teclas móveis, botão para emitir som de toque e com o fone ligado à base por cordão curto. 
Dimensões aproximadas: Ct9cm a 117cm * Al2cm. Embalagem: Caixa de papelão. Quantidade: lO 
unidades  

25 3 Conjunto Jogo da Memória cern Textura - MD; - Descrição: tabuleiro de MD;, COO' 24 quadrados Fundamentai R$ 	520,00 FIZ 	1.560,00 
em MOf, formando 12 pares com texturas variadas: cortiça, tela de nylon, teta plástica, lixa, 
carpete, 	espuma, 	pe:úcia. 	papel 	canelado, 	tapete 	emborrachado 	com 	ilstras, 	tapete 
emborrachado com bolinhas. Essas peças são encaixadas nos quadrados do tabuleiro. Dimensões: 
tabuleiro - 36cm 1€ 24cm dividido em 24 quadrados de 5.5cm; peças - 24 quadrados, formando 

- 12 pares, medindo 5cm cada. Embalado em Saco de TNT Quantidade: 10 unicades  - 
26 2 Conjunto de Máquina Fotográfica - Plástico: Descrição: máquina em material piástico. Cern flash itt star 	R$ 	83,95 liS 	167,90 

• sons reais de tirar foto. Possui 3 botões com frases ferti portug4s: 'OWa o passannho', 'Diga X' 
• 'Vamos twar uma foto', lentes gsatórias coo, som divertido. Espaço para colocar a foto da 
tRança. Idade a parti de: 12 meses. Dimensões aproximadas: 119cm x *22cm a PIO cm. 
Embalada em cartucho resistente,  

27 1 Conjunto de Bolas de Futebol - Vinil Descrição: bola de Futebol, não oficial, confeccionada em Sulevim liS 	182,00 liS 	182,00 
PVC - (Atóxico)/Plastlficante (AtóxlcO)/Carbonato de Cálcio (Atóxlco)/Processo de fabricação - 
Rotomoldagem/em cores diversas com pintura tipica de bola de futebol simulando gomos com 
pigmento preto atóxico; Diárnetro: 21 co' ( r), ci'cunferência de 64 cm Peso médio: 315 a 325 

- gramas Quantidade: 10 ,jndades Observação: As bolas deverão se' entregues vazias.  - 
28 1 Conjunto de Boneca BeDé Negra - Yint Descrição: boneca bebë negra com cabeça e membros, Milt 	 RS, 	406,75 R$ 	406,75 

produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em algodão e enchimento de manta acrilica. Deverá 
acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possibilidade depor e tirar da boneca, e fita 
para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada po': 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 bonecas.  - 
29 3 Conjuntos de Blocos lógicos -MD;: Descrição: Conjunto de blocos lógicos co' MD;. pintados em Sc FIZ 	427.50 	FIZ 	1.282.50 

três cores diferentes, formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74ii18 mm iquadrado 
maior), 	divididas igualmente em 4 	formas geométricas (Triãngulo. 	Quadrado, 	Cfrcuio 	e 
Retángulo). Deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em 
MD; medindo 290 a 230 a õarnm. Quantidades: 10 unidades.  

30 2 Conjunto cc Jogo De Peças Sopradas Para Encaixe - Plástico: Descrição: jogo em polietileno Llg llg RS 	124,C0 FIZ 	248.00 
soprado fo'mado por 50 peças coloridas em formato de estrelas com seis pontas em forma de 
bolas que se encaixam umas nas outras. As peças devem medir 11 cm de uma extremidade a 

- outra. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).  - 
31 4 Conjunto de Encaixe de Blocos - Madeira' Descrição: 25 peças coloridas e uma base medindo Sc FIZ 	738,00 FIZ 	2.952,00 

aproximadamente 32Ornrn a 65mm x 210rnm coo, 10 palitos para encaixar as peças. Matéria. 
prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas 
diferentes, sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem sem 80 mmx 40 mm x 2 mm. A 
base e os palitas devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas, 

- Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidades, lO unidades - 
32 2 Conjunto Caixa Brinquedoteca - MOF Descrição: caixa organizadora com estrutura em MDF coei luMes 	 liS 	895.00 FIZ 	3,790,00 

espessura de 9 mm pintada coo, tinta atóxica. AS laterais menores com 54 cm x 40,5 cm ,  devem 
conter uma furação para encaixe das mãos. A base deve possuir 4 rodizios em plástico injetado- 
para que a caixa possa ser transportada facilmente. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 

Quantidade: 5 unidades . Dimensões aproximadas: A 54cm X 1 63cm X P 40.5cm Embalagem: 
Caixa de papelão.  

33 1 Conjunto de Boneco Menino Branco - VIM: Descrição: boneco branco em na, com membros Sopenoys FIS 	347,53 FIZ 	347.54) 
articulados. A cabeça conterá ot,os móveis Que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 
implantado em nylon, e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costu'ado com possibilidade depor e tordo boneco, além de 1 par de meias e 1 par 

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

v 
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Quantidade: 10 unidades.  

34 1 Teflro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Lig iig 	 AS 	120. 'AS' 	120.05, 
madeira maciça lixada. servi rebarbas ou panes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MOF, / 
com 3mni de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medw aproximadamente T 

79 em de largura x 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 *59cm de a A 

aitura.Estrutura acompanhada de cortina de tecido *00% algodio. antialérgico na área da janela. \4 - Embalagem: caixa de papelão.  - 
35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - VInli: Descrição: 01 boneca bebê banca coa' cabeça e Dtvetoys . AS 	310.00' 

membros, produzidos em ~4, atóxico e lavável, e corpo em #"$o e enchimento de manta 
unifica. Deverá acompanhar mnacaclo em algodio antialérgico, com poss.bdade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plvsh A boneca deverá 	r acompanhada por: mamadeira, 

chupeta e penico. todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 Cm; 
Embalagem: caixa de P~ ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal), 

Quantidade: 10 unidades.  

36 1 Teatro de Fantoche- Tecido: Descriçio: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente 119118 AS 	112,50 AS 	117,50 
1,90cm x 0,85cm. confeccionado em tecido 100% a~reforçado (lipo lona/lei com 
detalhes Coloridos Cortina em tecido 100% algodio estampado. Possui alças para Serem fixadas 
em gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui 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 deslizanle em MOF com recorte Fundamental AS 	343,50 AS 	1.030,50 

deformas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 a 90 a 79 mm. Abertura 
na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira, 4 formas dilerentes: triangulo, 
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: Brink mobil AS 	463.65 AS 	1.854.60 

galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverlo ser confecc onados 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 zíper ou velcro, Galinha: Deverá ter 
no mínimo 2 filhotes acondicionados no interior de no mínimo 7 ovos Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no mínim 	4 filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos, Porca: Deverá contei no o 
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 basqiete, não oficial, confeccionada em Sulevim RS 	187.00 AS 	182,00 

p%rC - lAtôxico)/Plastiíicante (Atóxicol/Carbonato de Cálcio IAtõxlcoI/Processo de labutação - 
Rotomoldagem/na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico;. Diâmetro: 22,80 cm ,  (9"), e circunferencla de 72 cm Peso médio: 300 a 

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

tradicionais composto por 5 personagens: a sereia. o saci-perer& o cu'up ra, boto rosa e mula. 
sem-cabeça com aproximadamente 30cm. Confeccionados e- tecido 100% ac,fllco e antialérglco 
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 elástico PVC laminado transparente 
(cristail.  

ai 2 Conjunto de Caminhãc 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 iixo e caçamba móvel. O 

- 
tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas: 50 a 22 a 22 cm 
Embalagem: caixa de ia0ei33. Quantidade: 10 unidades  - 

42 1 Conjunto Fantoche Família Branca: Descrição: conjunto de 	fantoches com aproximadamente 30 Simque - AS 	82.20 AS 	82.20 
cm 	altura 	(Mamãe, 	Papai. 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	Vovô); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrlllco e antialérgico e espuma flexível; cabelos de ii 100% 
acrfllca, antlalérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/perolafbege 	claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	caracteristicas 
representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de segurw5ça, dotados de trava 
internaria cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico 
PVC lamirado transparente.  

43 5 Geladeira - MOF Descrição:  geladeira confeccionada MOF espessura de lsnxm laminado, com longes AS 	217.50 AS 	1.087.50 
duas portas (freezef e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
segurança. Na parte Interna dever* haver duas prateleiras em MOF e uma gaveta em MOf para 
verduras. além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverã ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustraçOes. 

- - 
Dimensões aproximadas: A 100cm xl. 40cm a P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 085: Não 
serão aceitos grampos para colagem do natenai. ______ 

- - Total: Trinta e nove m.l, setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos. AS 39.79335 

t 
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° 	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 123106. e que não Incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 49  do artigo 39  da lei complementar n9. 123106. 	 rz~ 
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setenta realr, pg'rrio riem 	CO DM,e4 	2 la, i e 	aos$e*n.a de ticrs reais 

Pw, medo 250 e 210 p.'.e Ci*ee 10 indeoes OOerwr,ao Ai 
Dele, Se.wao — *tepae seta. 

Caus, de CwNo To Caçn.Sitseco Deemçào 0~ 
data 	O. ceçeete pai. 	a. — c4ea co,  si 5 di 'na A 
caçs'c dew4 w flaiede. wiso .osrtede p 	0 	de " canto e duzentos e 

31 	
vei• a• lt* 50W ØIÇ*WQri -• -ov.a pn 	'e Ci 2 TtV4 RI 	116.00 RI 	232,00 ateu.. flua a dois w.eta, Oee pise eee.u,n piano. Deite etOrwttS tini p5 o  

asSo omensaee — ._J_ do os,rtt. 50x2242an EatSeç..t isa. *51* 

a de p10550 o. noS de pliesco P',C .iweas va-snee 
Sei 

e. CaeVtde n'co &3C0 . Pweeco Oeac,çsc a-. 	re-isao 
de t5a0 em sueco co' iii e 'oó. 	do de nec.Wo de 
caça egt. escade co, pi de Is, 7.. e 'egijegen a t.n De-se-e cento e 

entoe 
22 ca 	lsQsa de 	IsWcfltt e c'e w 	1.e LaI*'*I St,is Ci 2 StMAR . RI 	150.00 RI 	.00 ce.qssita 

Das,eo.e wn»ved 	do... itt 50122 • 227 eao w'aco , a - 
1 2 9. €J1C.Sey,.• (Feisegi.' case de peisao o. se de daaeco 
p 	irnco tnoefl Caian 

Ca'p.imn Dois 'o xi" TeA.ns-U 	Oeaa'çac donat oomtecoorao3 
wr Mor com 2$ teça. retrgiivs ind. cade rvJngijo ©' 	'.' 

23 Ci 3 RI 	70,03 
5551115 

RI 	210.00 Sa..te e 
ponta r o.q'rO o tolo de cor e 'ecu,. ist.nrte C.ire'a6es das 
peça' ?a, a 3 5c1 Orø.oe 10 u'itaCis 

— Crnia Oe telVore - PIlesco Deecnçko co'1ec40.Õ3 ei' tisi 
elôidoo, cciordo GO.. leda mÓs. bolo pan em,' ao', de loque a co.., 

iq.ste e 011110 e i~ 
240 Core içado e bese wcordlo ciMo Durante. aMo*TeOes ClIa, r 	Ci 

I?cm a 412cm E~~ CaSal de pepelio 0^~10 
, 	21ELXA RI 	58 00 	RI 	112.00 

Mis isa. ies 

_a__ 

COqVIIO ogo de Mer&e co-' Ttd,n, MCI' - QØ5ØçQ .  .oaero de 

_.—__—______ 

MOI'. cor 24 qedrado. ri MCF. Icrrroo 12 pais 	tejss 
valada Cortiça. ida de n$at Pote piuldos lixa. capela ~~ 

CIA oIooe.,aot e 
050* 

2 
• çScie paris canelado. lapela WtCflIcteOo cai' una cole 

'• — 	 Ci 
Esse, ,, 3 RI 	SYMO RI 	2634.00 estes e e 

• 	' e 
00 latoeiro. CarriS.. ~mo - 36ca' X 240i1 dialoldo ai' 24 qja'Jo reas 
oJediecos de 6 Som peçai -24 guedralos n'cato 12 pares 'adito 
Soai' cada Entaladoen$accdeTNT Cuanlidece. lo 'jrldidn 

Ccnpr.to de Meqjir.a Fologreaca - Plailco Oe.o,çào' rkqtina en 
nilelia; rláI'co. Co,' ll..h, sons real, de (na' loto. 'caiu 3 ColOas COT Cento e 

26 
lassa."p,ilugtês 'Orne o Peualfl'o'. VIga Oue Va'ros biwuna Ci 2 ELKA RI 	70,00 RI 	'40.00 qurenla 
tolo -  l,rlei pratos con. 50.' ds*tdo. Espaço Ore 	Iowa tolo ca 
ais-iça 'deio s paulr 0.12 nessa. Dn.nsões epnoxraads. Lluln a 

mais 
reate 

Aflo-, a PIO crI Erutelede emcuntOio recolerce 

Cort.nlo de Sol., de 1 utaccI - V.'d Descrçio bole de 't*at'oI. 160 oficial. 
oonie0000.da em PVC - (A1Õxco)PlaaOlcarce .:k-amco,cn;nato  de 
Caco AtÕao,yProa,ao de Itrcaçio - Rolo-i-o&d,gervrr co -e. durenloe e duzeoloe e 

27 elaslis co., irt4 a tielcade bola de Mebol lJnjls'Oo gomos com Ci 1 LIDER RI 	236,00 RI 	230.00 n'la e sele "bom" 
plg..enic p.eto adco. Dikileto 21 ar (ti.  crtu'iteriroa da 64:1 , eec reate 

eeo rido 315 e 3257~ Quaredade 10 ,,ndade. ObwvaQào AS 
Delas deserto se' eroegtes vÍofl 

CorupIlo de acuso. a.a Negra - 	n4 Desciflo boneca bati rapa 
00., cteça e mei-tro.. p-oduodoe em 4nl slÕco e avise e corpo ni 
~~# ~~0 de nauta a'.sc. Deverá .a-waiher IrsecaclO eu, osI tiezenloe mil inezentos 

25 
590050 nei&Pa. cai' PoseotIdade de Go- t MW de Doca. e 'IS 

A 1~11 de,.. 	 'rfldste aeç. e? Lajes. 	 11  accncstsos p C 1 
A 

RI 1 35000 RI 	1 35000 e ca.qvenla e cinquenta 

a'wea e peico, 	s ri otsstco Moxco. Dmen,bos w-.. , teci, reais 

w.oredrwPa soa'. Erasager 	a de papei, o. sacola de 
custa "WV ln 	,r.pa,.ta 0.5.5: Ouw.lceoe 10 boneca.. 

i Co-istmos de Socce logcoe -I# 	Deeo'çlo Co-ia de 1*000e 69 coe 
orlado. e'. ele 	es dlernea tarado por 46 peças tsr EDITOR doa '0), rabat.. rei ress 74,7415 na, (atado necc-. O isdioes 

lo'na 	 Oaaoladc. tatác Ci 3 RI 502.00 
oioo.nlos o esecanw — 

29 	,rer.e e.' 1 	geflilca rTr.MpO. 	 e 
Pela-agito: Deve ew-'c.ts 	ie4o Cri retugoes nl.da de 'ao FUNDAM 

RI 	2 575.00 noventa e 
..'es e 

,L-rCSQe.-I enpo a- M 	'admito 290.230.158M Oufldsdee ID ENTAL dois vadia, 
mais 

iii 



1 Cottrio rata,. rrglg s'a,ce Dncsçlo ~. 0.6 Iartoci,.s 1 1 
hon oroniad.rsr.a t Cn.IIIZI turla. Papa. Mao o llenna 1 1 •' 	- 

1 
IVp.t, Vovbj, MMSre'pnfíe r"^coIecc.on.o,, se ,  .000 100% 1 1 • 
leosilco • enllSórg,00 e npra fle4l. tabelo. dali 100% caibo, 1 aig) 
am,lênecêe b~ cosL,ados ra cabaça Acet.n,Io rarcoole. ano ITN RI 	000 	R$ 	150.00 cmqi84 queti4I) 
I.rpo 5 ao' c,.rrt$rol&beg. tia-o, com VSETO1IU. (soe -o'. 

Iecs4os a d.n,e. ar.*rI,Iica, '.çr.iri.11vss j 	cais tt.'T'tto da '%,  

farila Caio. com  ilase's de segu..rç.. 000a00s da Vt.a mnlema 'a 
-cabeça 0, Parroor. . toca alojada r cor ,r,ah. E rtal.pa,' nls 
a. pilacco Plvt lairado ?nparrr,. 

O*.ø.. V 	Dasoiflo 9Sav. wle000rada M0 ..pmua da 
• 5" ZWiflMO das' a.as sotias 'se—. 910aes• 9V..c.r,tS'iO 0 
abre niV nas da 50141 	1:Irme da .J'VÇS Na pan. "'" EDITOR Wílt rei, 
derare ,.n' duas rtVM,rM em 	e n Qa..ra em MDF 	 UNI A 	RI 

Iqu.iraca-ta 
Is. cenio e 43 ^181' Sena. .ne poIs ato, par, urre Suou Devurá lar ernrepe D 43000 	R$ 	215000 FUNDAM 

tunis 
dwro,Iado coe, lodos os n 	ece,sÕoo,. eccnaw,Iiada a. n,antal de ,, 
na@n da m.q.naontIur.çÕ., Dn0.i apic*Ian. A 100 ENTAL naai, 
on.I.40~~EMalitilio. CoNadoliffoilho OUS Nácisonho 
8004101 QWTPOI p411 WflSI do nale,. 

VALOR DA PR000STAn"" 

Srçotlaa 5m'IISi$ ProsclIa a 4JWl de---•--------------- 
olt.nI. . quatro mel, seiscentos e vinti reais 

1 oietaaquaiami 
RI 1114.720 .00 encantos ee rias 

1 R$ 14.72000 

Declara que nos preços ofertados estâo incluldas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos. 
encargos sociais e demais Ónus atinentes à execução do objeta desta licitação. 

Declaramos que, nos valores apresentados, estão Inclusos todos os tnbutos encargos babalhistas, previdenc4nos, fiscais e 
comerciais. taxas, fretes, seguros. deslocamentos de pessoal, custos. demais despesas que possam incidi sobre a aquisição dos 

podutos botados. incksve a margem de ludo 

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

Validade da Proposta: 
60 (sessenta) dias 

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

07 de Maio de 2019 

rii o 

a'  

Fáli, 



fl 

ai 

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.  

REFERENTE AO PREOAO ELETRÕNICO te 2o19.04.1a2.n. 
DATA DE ABERTURA: 07 DE MAIO DE 2019. As OIHOOMIN. 
OBJETO: AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENDIMENTO 04$ AÇÕES 00 PAR IPLANO DE AÇÕES ARTiCULADAS) CC ACORDO CO 
TERMO DE COMPROMISSO N20I4fl2IS . FND€JMEC, DESTiNADO AO CENTRO DE ED4JCAÇ.&0 INFANTIl. PROINFANCIA CARMEM LOCA DA SILVA 
MUNICIPIO DE HORIZONTE,tE (EXCLUSIVO MEJEPP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERNO DE REFERENCIA. 

5 3SM 

PROPOSTA DE PREÇOS 

VI. UNITÁRIO VI. TOTAL DO 
ITEM PRODUTO UND 0W MARCA 	VIL. UIIT POR EXTENSO VIL TOTAL ITEM POR 

EflEflO: 

CIO09OSr'.C* 
Pog'n',vo . pap.Io Oew,çho: 3 

aaøD't- c.b.as DItdInIS. .., 
pao.Iaø cW'za minvÉnimoi corri 

esQen_r, '.me Ce 1,4 iri . 
1594 ..raassoL 	rn 

co" 

'.-nhz .Õ*oc • lonn, rr Wap& alIa 
Svje97 9, .wp'eUoefl 1 co,con3 
verso. C.I..roado. ?un pw, ceM 
rn.grn} Siso 3 .mflens diterent., 1 oitocentos e Oito miI j  

com o lena Iaxwd. Cor cuwtdaM. Ci 'O 040W RS 625 CO vinte e Cinco RI 8.250,00 duzentos e 
de caça. i. 6.9 peça reais cinQuelItõ rCaiS 

Drren.Õ.. WrOXll'adaS dai 
rlaqsei 30 • 2Caw Etrbalagrv 

teia trpe e a~ fle0ViO 
.pton'..dr4'r621 *21 *3cm 

«odz'd. Ø1 PaPaàO OnZa SinnaG3 
co, 9spessura nrem. det C mm. 
capei cosa'. 10591 flcffl,0r04 

cate com venIz atõnco. Duanlldad.. 

Corltno ri. Avio Oi.PanoM.d.r. 
D.acriçao PrOodO Se n'adeka 

Õc. o. pVb cal. a haia 
(Q.* 0$ Pai 'Odim). pVtàdO 
~"4^ Dim~ duzentos e Quatrocentos C 

.aoxw.ada. C 29cm x 1.: 31a, A C.) 2 044W RI 239.39 
trint, e nove 

RI 478,7$ 
setenta e oito 

12o, D~ 1 &~ És e trinta, reaIs e setenta e 
deernonIsdo com Itocios os seus nove centavos oito centavos 

.an4rlos. eoonoan'ad.e nsival 
de 'netuç4es de 'roniagein cor 
iiaflç4.s Embalagem caixa di 

-1 
 

019040 Ourbdsos lO rídSn  
Co',rrco o. Baço ra. Brisas. 

tS Øeecvçlo o',`. Da to".ca 
a øe 	vi cal' es, n 	'Sê de 

ano,,~coc&o rivestdbma 
005o. -. zlp 	ravessero 

1 	e 'rnha 	aIgod&Da mõsqaleiro 1 	dois mil, 1 	sei, 

M"' e°' tua. ~a poa'.ir ~0 P0115 C.1 3 	
OLIVEIRA RI 2325 X 	1 	trezentos e 

RI 6.975,00 
novecentos e 

trecos em tecido ma cacecera. BRINOUEDOS 1 	vinte e cinco 1 	setenta e cintos 
Dimensões eprosirnida. 35cm de 1 	reais 1 	reais 

alMas 56 cri corlçrn,ertc 1 
Etbac.ç.m casei de capeleo ou 
secaa 

 
na o~ PVC irnado 

vnoarrl.:a.slS, Osartoade 

Coqunto ri. Cnnhao tpo ceolva 
destoo Desciçio carrnn'ao riésico 

Colado O. CerrOcelia cal. 
aconcloons rio mnn,o 39 1 

máximo 4 carro., O. case dufatrites Quinhentos t mii cento e 

e qu. 0.vereo vr ncl.nc. A orrocena 
Ci 2 

ROMA 
RI $60" 

oitenta reais e 
RI 2.160,52 

se~reaIs e 
devaS 	er ela e 'ocas O tanstc SRSI0%*DOS Quarenta e lan oitenta e dos 
dis ~ 00 car.hão oe,eá w centavos centavos 
9420te M.d.das ap'oa@as 92 

1 lx30ti, £rteI.n axade 
pagelo ou secoa O. PCECC PVC 

Ia,nrrad,  - Cortunio de CsiIn"o de Boneca. 
Metal: D.ecrçio c,rrnho de boneca 

em estutur. fletijica 001,1 carola 
revenda de Iecdo lCC% .igcdio 
com novlms'oo refluI. «receio 

reciravel. cselo en 	seo• rode. a.rna 2 	Cj 
4015 flI e seis mil e 

RI 6.600,00 
ti~ t4QUEOOS duzentos reais seiscentos reais 

o. fea'a, o canno deveri 
ornsl.a' 

`É 
 po o*~ 

1 ap'cxinaoes CSWtL4OUICA 
730l' Ernb.Iag.m cmlxi di pecamo. 

Ouanbdede 6 uM$d0e 

2  mxj 



'1 

C,r.io da Bairço - Madaíia — 
Ouo'çâo ca'aio en boanÇO øe 

madeira riaaÇl hpc tiniA dotado da 
«irle e cada O. usa' ou palioa 
sfla rba*9C1 h~ na cento etant, e i trezentosntas e 

li 
rsade,ra Dinsrnõea 	i'osír.d., 

cec ar 	Pfla.i e MC ar ris. do UNO  CARLu 	RI 13482 
Quatro 

reais  
e 

RI 1. 	20341. 
quarenta e oito 

suado rnn 30. riax 35cm Qtvtl 
oitenta e dois 

centavos 
reai, e inte 

centavos 
w fl94 derol*adO. ccm todo, 
ce asa acasErlo.. aw,t.reda de 
ms'uaideinSri.ÇÕeIdIflO'taÇIfl 
fl IIIÂWSÇO$I E'rbelagr' aa. de - 

c_ — PrSeÕas 
Deserção 8 cO'atta .49 I.lOF 

t.drøo 120,1 e 	e 3m 
31 	cade 	cC*zrøo 24 peça 
OaOnii&nn'3n') Aapeç.. 
deirarto se n'pensa erra. is-ao Quatrocentos 8 

r -.atsçdee O. sIssestaI Iate novecentos e 

'6 	oro's.On Isa  rw-..nreo. o. CJ 2 IÇA&WO RI 48750 reais e RI 935,00 	trinta e cinco 
,aro. roirwiaçio . O. *Dr qt. 0r4^ reais 
possbMen o ..'— (-3 etalia. centavos 

csO.ça'rcovns Ca. de 
'nadsea tco e 	'n.dtdo 

wu.- .&._fla'fl21)W,e 153ev, e 
55ev, • — reiiS 
Oue'tdaoe_10ind3n  

CCfl.flO a. Eras... Cabsça 
9MI Ftoin . papeilo 

Duaiçho Opa pt&adOS*' 
— na 	ocr. 

eap..ajsmlni,.del.enW'i. pW.i 

co.nw ¶lSr  irv.saol WS. CO? 
vornz tosco • loro un papa SI. 

sinta 90 w Ír'prn.o ri CD'. ODt 3 
s-rsoa diterenado. (ir ma CaOS 
nflam) Em cada n das riagefl 
avia exisbr itria '~."a de W1,1991. mil cento e onze mil e 

19 ooffi2ou3Ilhoiasqa sSo C.) 10 GROW 	RI 	¶$D% 
cinquenta reais 

R$ 11.500,00 quinhentas reais 
acatados em peças grt'des com 
tacas escusável. Dfl pCdel9 ser 
ercuxadel na cena 0,nrsA.s 

aproxinadas das nagans 20 e fl cm 
Erntialeperi; tipo tampa e tu-do 

medunao aprojmaCDnerte 21.2 -  
3 ti, proouzda a, papelio Onze 

aninado coei espessura min nu de 
10 M. .  capelocuche 105 9, 

(lipiessO e? 4 cotes com variz 
alõxico_Ouri dooa lo undades  
Crlurto de Bola,:. VdioyMni 

Descrição bda de 'óiei, nbooIldaI. 
ccnI.oconad. a,,  PVC. 

:At6xico)P asV canta 
(AtÕxco:?Carbcnwo co Câbo mil cento e 

iNóxcovProcosac de FabicaçâO oitenta e dois 
mii argo e 

20 
Rolomoioagen'en cores dversas 

CJ 	1 	 STADIUM RI' 182,50 reais e RI 5.182.50 
Oitenta e dois 

com Pintura tlpca co boa de vôci cinquenta 
reli, e cinquenta 

. 	Digio Veto siqn..ianoo 	rma go 	cem, 	nen 
centavos 

centavos 
a(óxco Oi*reiro 21cm (SE 

ciicsrfei-6nc.a as 64 em Peso nédio 
250a 280 grenas Ouerccader lO 
,noitadas Ots.rvaM As colas 
datarão ser entreQues vazae.  
Ccnjirtc de Ca,nnhlc rpo 

CSQSMbI-PISS:lco 
Descrição ca,nnhlo dobaco de 

oliçamba pare 000*'dccnW cheio.. 
com ata S 'casa hvres A caçamba 

oaveré $er etc_laca, ssi& 
movimentada COM  O0 	tz,'a duzentos e QuWieMOse 

21 nrraia que ;irwa Utl'O angmragen 
CJ 2 Al TOVI RS 259.07 	cinquenta, 

RI 
reais e 

pela ,cvn'rts4a pn qt. sou reis e euatoae 
ccnieudo caia pela aeta pcst€4la' sete centavo, CefOVOS 

Deverá .ccn'panhaá' una 	pó e 1 
1 aatac Oimenaõ*s ac.tsirnadas 00 
cancháci 50x22g22cn. Enb4agen 

cai.. de papelo o.. sacola co 

MECO PVC ar,raoc :'anlparente 

— Ccn..nlo as Carr,rnao r co Bcricevo 
- Ptáaec. Oeea.çho .sn  cnflo de 

&...&4.' wuipNIScO,S6 
rO.ee, det.00 øe . 	— o. 

IwiçSÉQia e.casceaqfrode 1111) 
rsa e re~ da an Devais trflel'tGs e setecentos e 

22 CJ 2 
ROMA 	 clnotnntaedols 

RI 352.C5 RI 704,10 Qultrorealse 
case. ccii pata 0 	rsheu. enSIQuEDOS 	 reais e Cinco dez centavos 

Oa.reõee aerositedes do Centavos 
tarSo 50s22s22cnP..o 
wro-'0o 1  2 'o EtOeleQn 
Emosagem taxa de papelão o.. 
li. da — PYC nado 

iravizisil  0.1CM, 

Coniteo Doeiro coe. T.n,naCÇ. 
Desaç*o dav.nô wq.onado 149 

ccl' 11 peça. 'aIai'QÁWW dois mii, cento e 
sei 

:Z10% 
23 

rde s &° 	 ' ' C.) 3 CARLU 	RI 2 '7 • po setenta e Onco RI 6.525.00 
Quinhentos e 

pearc crojo a cc. 
Mais 

vinte e cinto 
teta ~~D-~ da reais 

peça.  Tem. 	QarSd.d. ¶C 

MN 



Corv.inio de Bola, de Rosque!.. V011 
Desoriç& latia de te.q..eI.. não  
oficial, oonteocio'eøa cri PVC. 

(AiÕxco1/Pisstif,cane 
(Ai6&icoCato'alO d• Caldo 

(Atóx.coyProtcsso de 'itttCaqio. mil duzentos e mii duzentos 
39 RoiomoldaraMa 	i Inr. com  CJ 	1 	$TAD1UM 1111 , 24510    quarenta e RI 1.245,00 Quarenta e on 

pinlu'a tlpia os boa da bisques cinco reais reais 
s'toiindo 0005 co. pirenlo ~ 
cõsco Dânv.ro 22800v ( 
círctleffrca de 72 ct Peso mIOlo 

333. 310 r' Ous'*dade. ID 
uruoldes Octarv.çlo Ai boas 
osvarso w cnhIQufl vWøS - - , 	 - 	 -- 

Cor.no O. rwiioch. rdcn 
Decnçho wflut o. pnon$Qfl 

OS 00,104 popis.s i,pdícion.s 
COl!wosto no. 6 pa.onagrs 5 

'ar... o saci- rerrê. o caia,. boto 
Voa 	en,  .~ O)fl 

osirnSat4nts 3D cm 
Cetccto,00. se,i.odo 00% duzentos e duzentos e 

40 
8aI.cocatsi4r oosup9's C.1 1 	 CARIL) Ri 28725 

sessenta e sete 
RS 267,25 

sessenta e sete 
iIsxMl Otme OSII san de resisevinte e reais e vinte e 

as~ doct de Cera ~ cinco centavos cinco centavos 
SQS dO Ires,. aboca 

ssoMa Ca itVi $ tj_ 

WsSsIMoes do ioldn da ,_ edil.,.-. Isenda 
..ccasa.paÍsscoPVC 
e.-- —  ÇQ' - 

— Corta de tSISflO C.lss a 
t—.p—o 

D..o'çIo.a..—.J..dsplaltC, 
- 	 de NóS redes Ires bela.. 

dl r.vaflçto ~9"~ 551bo ROSA dois fli. Cento e 
Quatro mil. 

41 a. 5 	• caçstt rêS o ,  CJ 2 RI 2170.03 eniou€oos sae'ta reais 
RI 4.340,00 trezentos e 

~peitudos*    flS, dst se Quarenta reais 
,wa -- 	 _.._i. .J_ 60. 
flicfla.C-..J.,a' c0 
49S1e G....J.J. IO.fledi. 

- Cs,w.oÇnaeÇaasSrc. - D.seçlo co-4ueasSL...Ji.. 
'i wotlfn.deIneits 30 a. as. 

(M.sS. Pips Ms,no Mera 
vOve. Vovó) Malr..coria lir*øfls 

cracc'raÕ,. is, !.000 100% 
&ztucx,e afl.aérpco i aspr.s 

$5.ti,.l. c.c.io. 0.4 133% .ciliíc.. 
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ITEM QT DESCRIÇÃO MARCA UNITÁRIO TOTAl. 

T 16 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em Bc R$ 	290,00 R$ 	2.900,00 

papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm • papel couche 1 -  Sgr impresso 4 cores 
com vem z atóxico + forro em papel alta alwra 90 gr impresso em 1 cor com 3 versos 
diferenciados (um para cada imagem). São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com 
Quantidades progressivas de peças: 4,6 e 	peças. Dimensões aproximadas das Imagens: 20 x 20 
cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 ir 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + papei couche 305 gr impresso em 4 

- cores com verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades.  - 
3 2 Conjunto de Avião BI.Plano-Madeira: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc R$ 	812,25 fiS 	1.624,50 

hélice móvel Ique dê para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 
C: 29cm x L: 31cm ir 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: 30 unidades  

5 Pia de Cozinha - MOE Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges 	R$ 	217.50 RS 	1.087,50 
de abrir e fechar 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 dei litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que Interliga o reserya:õrio 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 reciciada revestida (MDFI de ISmm 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 X P3]. 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 para Bonecas— Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Dmtoys 	RS 	1,17.25 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: 35em de altura x 58cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

- sacola de plástico PVC Iamnado transparente (crislali. Quantidade: 5 unidades  - 
6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte lft,ano RS 	88.05 R$ 	176,10 

carroceria para acondicionar no minimo 3 e no máximo 4 carros, de cores diferentes, que deverão 
vir inclusos. A carroceria deverá conter até 8 rodas, 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 PVC laminado transparente [cristal). - 
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dm toys RS 	661,50 R$ 	1,984,50 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinável, 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 em Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade:  5 unidades  

8 5 Fogão - MDF: Descrição: Fogão confeccionado era MOF espessura de iSimm lamInado. O tampo Junges R$ 	227,50 R$ 	2.137.50 

com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madelra/MDF em relevo e a tampa do 
(orno 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 ilustrações. Embalagem: caixa de 

- Papelão. 08$: Não serão aceitos grampos para colagem do material  - 
9 1 Conjunto Fantoche Família Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque R$ 	82.20 R$ 	82,20 

cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, vovó, vovó), confeccionados em tecido 100% acrílico 
e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% acriiica 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 de plástico PVC laminado transparente Icrlstat).  - 
10 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Supertoys R5 	347,50 S$ 	347.53 

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  
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tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão cinza JE 
laminado com espessura mfnima de 1.0 mm + papel couche 105 gr impresso em 4 cores com  

- verniz atóxico, Quantidade: 10 unidades  

20 1 Conjunto de Bolas de Voliey-Vinii Descrição: bola de vôlei, não oficial, confeccionada em PVC' Suievim AS 	iSg, 1 

(Atóxico)/Piastificante 	JAtóxico)/Carbonato 	de 	Cálcio 	(AtóxicO)/PrOcesso 	de 	fabricação 	
- 

Rotomoldagem/em cores diversas com pintura típica de bola de võlei simulando goiiios com 

pigmento preto atóxico: Diâmetro: 21cm i 8'), circunferência de 64 cm Peso médio: 250 a 260 

- gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As boias deverão ser entregues vazias.,'  - 
21 2 Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba—Plástico: Descrição: caminhão dotado de caçamba para Mercotoys AS 	72,30 R$ 	144,60 

acondicionar objetos, com até 6 rodas iivres. A caçamba 	deverá ser articulada, sendo 
movimentada por meio de uma manivela que girará uma engrenagem para movimentá-la para 
que seu conteúdo caia pela abertura posterior. Deverá acompanhar unia 1 pá e 1 rastelo, 
Dimensões: aproximadas do caminhão. 50x22x22cm: Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 
plástico PVC laminado transparente [cristal).  - - 

22 2 Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro - Plástico: Descrição: um caminhão de bombeiro, em Cardoso AS 	81,45 R$ 	162,90 

plástico, com até 6 rodas, dotado de mecanismo de lançar água; escada com giro de 180 graus e 
regulagem de altura. Deverá conter tanque de abastecimento e cabine com portas laterais 
flexíveis. Dimensões: aproximadas do caminhão, 50 x 22 x 22 cm Peso aproximado: 1,2 kg. 
Embalagem: Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente 

(cristal).  
23 3 Conjunto Dominó com Textura-MDF - Descrição: dominó confeccionado em MOF com 28 peças Fundamental AS 	545.03 	AS 	1.635,00 

retangulares, onde cada retângulo possui nas duas pontas um pequeno círculo de cor e textura 
- diferente. Dimensões das peças: 7cm x 3,5cm Quantidade: 10 unidades  - 

24 2 Conjunto De Telefone - Plástico: Descrição: confeccionado em plástico atóxico, colorido, com Mercotoys R$ 	395,25 AS 	790.50 

tecias móveis, botão para emitir som de toque e com o fone ligado â base por cordão curto. 
Dimensões aproximadas: C19cm x L27cm xAl2cm. Embalagem: Caixa de papelão. Quantidade: 10 
unidades  

25 3 Conjunto Jogo da Memória com Textura - MDF . Descrição: tabuleiro de MDF, com 24 quadrados Fundamental AS 	520,00 AS 	1.560,00 

em MDF, formando 12 pares com texturas variadas: cortiça, tela de nylon, tela plástica, lixa, 
carpete, 	espuma, 	pelúcia, 	papei 	canelado, 	tapete 	emborrachado 	com 	listras, 	tapete 
emborrachado com bolinhas. Essas peças são encaixadas nos Quadrados do tabuleiro. Dimensões: 
tabuleiro - 36cm X 24cm dividido em 24 quadrados de 5,5cm; peças —24 Quadrados, formando 

- 12 pares, medindo Sem cada. Embalado em Sacode TNT Quantidade: 10 unidades ______ - 
26 2 Conjunto de Máquina Fotográfica - Plástico: Descrição: máquina em material plástico. Com  flash Kit star RS 	83,95 AS 	167,90 

e sons reais de tirar foto. Possui 3 botões com frases em português: "Olha o passarinho'. "Diga X' 
e "Vamos tirar uma foto", lentes giratórias com som divertido. Espaço para colocar a foto da 
criança. Idade a partir de: 12 meses. Dimensões aproximadas: Ll9cm x A22cm x PIO cm. 
Embalada em cartucho resistente.  

1 Conjunto de Bolas de Futebol - Vinil Descrição: bola de futebol, não oficial, confeccionada em Suievim AS 	182.00 AS 	182.03 

PVC - (Atóxico)/Plastiticante (Atóxicol/carbonato de Cálcio iAtóxico)/Processo de fabricação - 
Rotomoldagem/em cores diversas com pintura típica de bola de futebol simulando gomos Com 
pigmento preto atóxico; Diámetro: 21 cm (8"), circunferência de 64 cm peso médio: 315 a 325 

[27 

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

1 Conjunto de Boneca Bebê Negra —Vinil Descrição: boneca bebê negra com cabeça e membros, Miik AS 	406,75 AS 	406.75 

produzidos em vín 1, 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 atóxco. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; Embalagem: caixa de 

- papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente jcristai). Quantidade: 10 bonecas.  - 
29 3 	1 Conjuntos de Biocos lógicos —MDF: Descrição: Conjunto de blocos lógicos em MDF, pintados em 5: AS 	42750 	1 R$ 	1282,50 

três cores diferentes, Formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm Iquadrado 
maior), divididas igualmente em 4 formas geométricas (Triângulo, 	Quadrado, Círculo 	e 
Retângulo). Deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em 

- MDF medindo 290 x 230 x 68mm. Quantidades: 10 unidades.  - 
30 2 Conjunto de Jogo De Peças Sopradas Para Encaixe - Plástico: Descrição: jogo em polietileno Ligiig AS 	124.03 	AS 	248,OC 

soprado formado por 50 peças coloridas em formato de estrelas com seis pontas em forma de 
bolas que se encaixam umas nas outras. As peças devem medir 11 cm de uma extremidade a 

- outra. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).  - 
31 4 Conjunto de Encaixe de Blocos - Madeira - Descrição: 25 peças coloridas e uma base medindo Sc R$ 	738,03 	R$ 	2.952,03 

aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar as peças. Matéria' 
prima: biocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas 
diferentes, sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 MM 	40 MM 	25 mm. A 
base e os palitos devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. 

- Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidades: 10 unidades  - 
32 2 Conjunto Caixa Brinquedoteca - MDF Descrição: caixa organizadora com estrutura em MDF com Junges R$ 	895,00 AS 	1.790,00 

espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica. As laterais menores com 54 em 	40,5 em devem 
conter uma furaçio para encaixe das mãos. A base deve possuir 4 rodízios em plástico injetado' 
para que a caixa possa ser transportada facilmente. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com iiustrações. 

Quantidade: 5 unidades . Dimensões aproximadas: A 54cm X 1 63cm X P 40,5cm Embalagem: 
- Caixa de papelão.  

33 1 Conjunto de Boneco Menino Branco - Vinil: Descrição: boneco branco em vinil, com membros Supertoys AS 	347,50 AS 	347,50 

articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabeio 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. 
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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 RS 	320,og.- r7'l*.00 
madeira maciça lixada, se" rebarbas Ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em  
com 3m.,, de espessura. ilustradas com sengrafla. O painel frontal deve medir aproximadamente  

79 Cm de largura x 75 de altura - com janela de aproximadamente 68 x 33 cm. As laterais devem . 

ser afixadas cosim dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 Cm de largura x 59 cm de a — 

atlura.(strutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão. antialérgico na área da janela.  

- Embalagem; caixa de papelão. 
- 

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebé branca com cabeça e Dlvertoys 	R$ 	31 ,q .4 .43 
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 ptush. 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 LIg lig 	 RS 	11230 RS 	112.50 

1,90cm x 0.85cm, 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 na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada 

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

37 3 Conjunto Passa peça - MOI Descrição: Caixa de madeira e tampa desl,zante em MOI co" recorte Fundamental R$ 	343.50 R$ 	1.030.50 
de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 x 90x 79 mm. Abertura 
na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: triangulo. 
cruz. cilindro e meia lua. Material colorido. mínimo 4 comes, Embalado ir,, saco plástico tipo shrink 

— resistente Quantidade: lO unidades.  
— 

38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto por  Quatro animais: Brinkmobit R$ 	463.65 R$ 	1.854.60 
galinha, tartaruga maneta, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
ptush colorido e com enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
intenor da barriga de cada animal e retirados através de um ziper ou velcro. Galinha; Deverá ter 
no minimo 2 filhotes acondicionados no Interior de no mínimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no mlnimo 4 filhotes acondicionados no m(nlmo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
mlnimo 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 1 Conjunto de Bolas de Basquete - Vinil: Descrição: bola de Dasouete. não oficial, confeccionada em Sulevim R$ 	182,00 11$ 	182.00 
PVC - (Atôxicol/Plastificante (Atóxlco)/Carbonato de Cálcio (Atóxicol/Processo de fabricação - 

Rotornoldagem/na cor laranja com pintura tipica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atÕxicc:. Dilmetro: 22,80 cm (T), e circunferência de 72 cm Peso médio; 300 a 

- 310 gramas Quantidade: lO 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 R$ 	146.08 
tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci-pererê. o curupira, boto rosa e mula. 
sem cabeça com aproximadamente 30cm. Confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico 
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 caracteristicos do 
folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 

— (cnstal).  
— 

dl 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descrição; um caminhão de plástico dotado de Roma 	 RS 	36930 RS 	739,00 
até 6 rodas livres. bot&es de movimentação, ecae para cesto de lixo e caçamba móvel, O 
tamanho das peças do camrháo deverá ser grande. Medidas aproximadas: 50 x 22 x 22 cm 

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

42 1 Conjunto Fantoche Familia Branca: Descriçáo: conjunto de 6 fantocries com aproximadamente 30 Simque R$ 	82.20 	R$ 	82,20 
cm 	altura 	(Mamãe. 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó. 	Vovbj; 	Matéria-prima; 	fantoches 
confeccionados em tecido 300% acrtllco e antiaiérgico e espuma flexível; cabelos de li 100% 
acrtiica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/perola/bege 	claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	características 
representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de segurarça, dotados de trava 
interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico 
PVC laminado transparente.  

43 5 Geladeira - MDI Descrição: geladeira confeccionada MOF espessura de lSmm laminado, com Junges R$ 	217,50 	RS 	1.087.50 
duas portas (freezer e geladeira) 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 MOF para 
verduras, além de urna porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue cesmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual cc instruções de montagem com ilustrações 
Dimensões aproximadas; A 100 cm a 1 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 trés reais e trinta e cinco centavos. R5 	39 793,35 



-1. 

- 	o 	 Prazo de garantia conforme edital; 	
T 	-- 

Declaramos que nos preços ofertados estão Incluldas todas as despesas incidentes sobre o 

tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitaçào,' eij 

° 	Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em 'onborm\i4ude 

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 ei 9 . 123106. 

07 DE MAIO DE 2019. 

'a, 
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Declara que nos preços ofertados estio Widuidas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, 
encargos sociais o demais Ónus atinentes á execuç ão do objeto desta licttaçlo. 

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

produtos licitados, inclusive a margem de ludo. 

Declaramos para todos os rn de dm,eito, que cumprimos plenamente os requisites de habilitação e que nossa Carta Proposta esta 
em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital). 

Validada da Proposta' 
60 (sessenta) dias 

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

07 de Meio de 2019 

4' 

- 

',,ff 	1'131 
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. 	 Lj C ST1\ tTC S 	 - 
REFERENTE AO PREGÃO CLETRÔNICON' 20I9.04.12.2.PE. 	 : 
DATA DE ABERTURA: 07 DE MAIO DE 2050. AS OSNOOMIN. 
OBJETO *ouiSÇAo DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATINOSDITO DAS AÇÕES DO PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADASI DE ACORDO CONI G 	 e. 
TERMO DE COMPROMISSO W201406116 FNDLMEC, DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA CAnSEM LUC*A DA SILVA DEI  
MUNICIPIO DE HORIZONTEICE (EXCLUSIVO ME/EPP). CONFORME ESPECIFSCAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 

'j 	PAG 

PROPOSTA DE PREÇOS 

_____- -- vi. u,mtAo t TOTAL 00 
 rns 	 ~0 11W 010 MARCA 	VIL LWT OR EXUNIO: VIL TOTAL ME¥ MR 

Co'tflo Si O,.eb'a - CflÇa 
P'ogrnilvo papsio O.wiio 3 

quob'a- ~§ p.odigid,, cri 
pao.lâo cri. .inr.do 	n 

caC. II Sg '-cosia 4 	n w.% 
acCra, • teto o" aOS db 

~e 9 7 ~W0i 5 i cOifi 1 

.ipitat. ni , nhtna 00 '.1 flW* 

- 

pesa, 

nua. odoi,ca0o. (um pare cOsi 
Im.9.rn] São 3 m.gons ddirort.. oitocentos e Oito mli, 

ou,, o lona fazendo em ujrLdaai Ci 10 GROW RS 525.00 sinta e cinco R$ 8.250.00 	duzentos, 
~~u de paça. .. e o9 poças 14s 0~9 Mais 

Dnw,a6.o ia. oa.,ad*s COa 
.'rs 20s 20cn Entaçe.' 

'cc tr'po o Iirdo r,ido'Co 
ap.oxn'ado..ra2l *21 *3Cm 

proajada o, oic.lao Cinza Iam nado 
Com 0iO5iWi mi.'ima 501 O n'ri. 
papal COMd'0 1069' flI0OIO iri 4 
Ot4 ca' VWII aiÕaKC OIS'cgtdi 

Ca'o,rooøoAt-.hoS.Pwc-Mdn 
D..c'çâo. Prooazioo em nSora 

naciça do pi-u, co. o leia r~ 
(Ra dê pra roda' pnlada com tnie 

olôrnca o, 4 caos Di,nonoôes duzentos e Quatrocentos. 
aprOzn'adaa C 29o,. 	L 31cs A 

U 
tnnta 	*n 

R$ 47' 78 
setenta 1 Oto 

— 'iate tara. • leais  Setent, e 
0OS'O'tfl W' tOSCO CO_á i 	novo Centavos oito Centavos 

acossa' o. emT~ftT~ 
do vai, *4001 00 nOflSQfl cOm 
ilustisçOos Ent.ag., caead. 
p.ç.lAo O..re.Oad. 10 un40009 

0qunIO do Berço pai. Boneco.- 
MOI.' 0OICÍ1Ç4 	BeIÇO pr. bcs.ca 

co,ost't.'i CO r"oIaI dente 
.cOnca'Y-s coimio 	do 

SÇOdk cr,  tipo lo'çoi. trts0000ÉtO 
o kO'na em *gooao. naQuotolio dois mil, seis mil, 
o, lula devo -à possui tio .10 poita , , OLIVEIRA RI 232500 trezentos. 	

R$ 6.97500 
novecentos e 

ti~ OT I.:iso nss ~caros, ORINOUEDOS .lnta e cinco 	 ' setenta e cinco 
Dirsra00i ap'osin.iaÍ ISai do reais reais 

6t48. Seu' a,mp' 'cerco 
Entai.9.m ~doemos. . 
.acoi. do Saco Pvt 'Si10do 

Vor*pryto anta; Duanodide 5 
ndaoos  

Cortunto do COtinhao *0 apn'a. 
c'Mtoo Dewi;ão  ca',lnhaO  pànco 

ad0 0o car000ula pai 
icOnsoor. no lnnntO 3° no 

,,aa,o 4 crvo do cai' dMr,. curhentos e mli cento. 

6 
a,o,iekwe,d.so. Aca'rotra 

2 
ROMA 

RI 	Q4 	oitenta realse 	
RI 116082 

sessenta rvalst 
dovra cantor rês ipsas O tananho BRINQUEDOS ouarenta e 	 ' oitenta e dois 
doo p.çaa do ca~ Oe.'â boi centavos centavos 
ganso. MO4I50O ~~9, 92. 
i7 *30 cm. Enbalflon Casa do 
P~ Ou saca. de Otoc PVC 

IOmn.do nçe.nt. O'Iial) 
Croteoo do Cawrc do Inca - 

D000'içIo wvi-to a bnca 
o.', 'sAn t.w.a com cadela 
i*vo*lido 00 leodo 100% .Ip,dio 
co, noeinonlo roliiil Orcosto 

raclinêvOi OOEO pO'lS tototO '°' 	Ci 3 OLIVEIRA  AS 2 20C 00 dos m il e ,, seis s n, 
a. 'cantai di'000nan.s. 300a 8RWIOIJ€DOS duzentos reais • W~04 reais 
do 'odiado o CSt riio 'tire 

em pó Ononsoos 
0ai'ndaa C 54rr L lOcino& 

73 cm, EI.*OIQO., ca a. d. p.p.ao 
0,snlid.do_5_itidadêl1  



,N3SC) 

Cavalo de Báanço . Madera 
Deserção caWo de Dalalço de C 1" nadera 'raciça Iço pru; dotado ao 
c'neecauoa de Sint ou peúda 1' 

sinlótica arut,sIó.gics rada na cento e trinta e mil trezenten 
nade ,. Dn,ensees ap'orn.das. 

Q ua tro reais e Quarenta e *lt 
17 	COO a, 	P22cm xAZO cm. altura UNIO 10 '34,82 CMLU 	RI 

oitenta e dois 
RS 1.348,20 

reais e vint 	ri 
assento mm We n'ar. 35o,. Dovari 
sei entioçuedesnonlado cor 'ocos centavos centavos 

os teus aoe$aórCØ eco,prh.da de 
firo.i de rWtÇÕes de 'rorcageT 

cal' ikflUeçõe5 Embageir caixa de 
- çapelao  

C~Q J0901 Px,'ssões. MOF 
Deacriçao $ ceÇ,tircoa e, MOF 

fleando 12Cnnx6OnT x3min(Ot 
3 peças cada - tolahzaldo 24 peças 
de 4011v, * S3tnv ix Smm) As peças 
deva,Ao ser impressas frente e verso Quatrocentos e 

em 4 cores- com iluflaçte, do sessenta e sete novecentos e 
IS crotss4es, seus ,n,bumenlos de CJ 2 XALINGQ 	R$ 457.50 reais e R$ 935.00 	trinta e Onco 

trabsho e ncsninaçao - de 10111. QJO cinquenta reais 
poss.blltlon o ns,c.ntio ere'e GIU - centavos 

cabeçait'onootperr.os Caixa da 
madeira lipo entoo mecinco 

qoximadairente 2'Cnn x 153'rrn x 
451w, o pislco oncoPivel. 

Ouarihdade_ID unidades  
Cortunlo de Encaixes- Cace;. 

Mairiso a F Iho.es . papelCo 
Descrxç&o 3 pico'. O(OQJZIOO5 Ciii 

papelão coza lat.naao cem 
.nenja ninini  de 1,8 mm • pape: 

idle 115 q 1~510 £ cares co,' 
verniz acõrco • torro ar papel alia 

aMta SOg' n'presto sol 1 cor. ccli 3 
venci St oa&s 1,. pua cada 
maçom) Em cada uma das viragens 
deve e$tir uma lanIba de eniTai. mil cento e onze mil e 19 con2ou3oihates coe são 	C.) o GROW AS 1.15000 R$ 11.500.00 

cinquenta reais quinhentos reais recO.tados Gil OCÇi. giwidos. 00,1 

laca. oxclu.ivss. Que  podem te' 
encaixadas na tons Dimensões 

aproximadas das magra 2- . 2': 
Entelag.mn tipo tripa e 

"rediMo ap'osinadensnte 2' e 2' 
3cm prodt2ida em papelão cinza 

Iannr.do col' «celeuma 1' nina oe 
1 3 mm • papel cour, 535 gr 

inp'eSIO enl4 ocire, com verniz 
alóxico. Quantidade lO unidades,  
Ccrljirto ce &oia de Vdiey.Vril', 

Descrição: tola de valei, não oficia 
confeccionada sol 

CAlõxicoYPla.btcanle' 
A16co),taibor.atode COCO, mil cento e 

CAiÕxlcO)AProCe.so do tobn:oçáo. oitenta e dois mil cento e 

20 
RoIomoldaerivem W148 civersas 	o! , / STADIUM 	R$1 18250 reais e R$ 1.182.53 

oitenta e dois 
com pirctra tlpca do bola de vdloi 

cinquenta 
reais e  cinquenta 

srloianco ganoa ccxvi pigmento voto 
atõxco Dkmiflo 2 1 cr: 5').' centavos centavos 

circxrrecfrioa de 54 or Peso nédio' 
250a 200 pramas Ourrcae 10 
unidades Oteerraçio: AI boas 
osverão Ser entregues varas/ 
Ccnljito de Ca'r.nhk Tipo 

Caçamba-P ãst,:o 
Descsiçt. cannhlo dotado 00 

caçamba para ocondccnr abetos. 
oco, ate 6 rodas urres A caçamba 

deverõ se' atc.lade, sendo 
mcvin,eqitada cor mino de rra duzentos e quinhentos e 

2' 
manivela que giis.á ura .n;rragen 

CJ 2 MACIO TOYS AS 259.07 	cinquenta c 
KÇ 518.14 dezoito reais e 

para rnovine'tS.ia pareiq,e teu nove reais e Quatorze 
conteúdo cala pela acorl&ra pcvsnw Sete centavos centavos 

00.0,á occmpanhsr una' pá e 1 
raao. Dimensões aproximadas 00 
cannhao 5x22x22cn: Embalagem. 

caixa de papeleo O, sacola pe 
pfltco PvC la'nnodo transparente 

CcnMitOaeCwnnhéoT0090npqiro 
Plástico Detenção um cannhlo do 
bCrflbei'o sol plã.too, cr, atã 6 

coas dc4ado da mecanismo co 
lançar ág..a; escada cor gíic ao 1€C 
gias e ieçuageol de allura. Deverá trezentos e 

setecentos e 
22 

cc,iler :wiQ..e de obostecirronto ° 
CJ 	2 	ROMA tincuenta e dois 

AS 352,05 R$ 704.10 quatro reais e c.bine corir golas lalrais 1  exl'. eis BRINQUEDOS reais e cinco 
Dimensões ap'oxlmodes do centavos 

dez centavos 

camirnao. 53*22*22cm Peso 
aprotnado: 	2 	k Emttalage'r, 
Embaiagam: cani de papelão o 
sacola de iSãstco PVC laminado 

traniparerle_;cntal.  
Colurdo Domnno com Teslu'a.MDF- 
Descsiçáo dc.v,nb co-locoonado em 

MI» coo' 2b peças iEwpJifls. 
dois mis, cento e Mil,sins 

23 
orioe cade rçcan.,lo possui nas Sài 

3 CANLU R$2 ¶75.03 setenta e atiço Rã 6.S25.00 
quinhentos e 

W.183jm pecurc ci'cjo d cor e e 	aco e c 
extra difesenle. D~69 dos 1 ifli5 

reais 
peças 7cm x 3,Scs,i Qusobdida 13 

stidades 	 1  

r,ç 
.J - 

n 



c.,1,jntod.SOud.8al4ufl.VIM 
0..c"çac 0oi.D..aai. não 
o"co, 	doC'oaa a." PVC. 

iAoacot -.go o. Caicao 
tAercot$roca.ao de ISCeÇàO - rn4i duzentos e mil duzenlotçe. 
Roao noid.ç.n'n. co, 
presa IO 

1 	STADILJM RI' 	4S.03 	ou.rel,ta e RI 1.245,00 	quarenta e ctec4 
onco rea , ; rel; 	a 

aM'IJWGO o.roa oc 	o.grwS prato 
eltnco Dia ~o 22 E o. S'j.. o 
cuczr.'floc. oe 72 cs Pao nadio 
333.310w.'.s O,..artioaøs 10 

."id.d.s OOaerv*ÇIO Ai oca 1 

dv*tjO - 011a205e azas  
Conj.nto De taniocM FddO'a, 

Duc'ç&o co'ttO 0e panonssn, 
o. oonlos DODuira t'adiCOflsll 
CO'T'OOIIO DO' 5 pIISO"aQøfW a 

Jo'ia, O W. n'alô. O curLQi'a, DOlO 
. n'uI.-..n-csooçs CDI' 

aplo*rvaeame'la 30 ali. 
Cont,coon.cJo. 50' teQoo 100% 	1 duzentos e duzentos e 
ao'iIico e wIi.Ia.Qco. .apina 	1 CARLU 	RI 207,25 e 

RI 267.25 
sessenta e sete 

110.1v41 Olho, COI siatana de ~.11 'vinte e reais e vinte e 
t49ufIilÇa, dolalol de ema rlarM 	1 CIflCO Centavos OnCO centavos 

na cabeça do 14010CM a boca 
wtcjada Cio, um do. lrlcd,.s 

cala possue acassO'oI 
Calacla.lsIjcoa do folclore do 
prsaeça'r 'aÇ'tW'ISOO 

Enb.agr sacoa e. pilEca PVC 

Cflod. Cag'wtho Coa' co 

OJ1y1. s 	trt*t dt flSco 
flad do atê 6 redil Iae, bÕaa 

o. ' 	'5. SM -- ROWi Gol. mal, cento e 
Quatro mii, 

41 a5. 	&vnô 	Oiewto O 2 panap R$2 170,00 
~"ta 1"5 

RI 4,340,00 trezentos e 

d..p.ç.. s.,...jta.e.s'e.. quarenta reais 
Me 	,-,-s..- 	50X 

flx22o'E.4.ul...~de 
ow.ito Outtdaøe 10 ,t4dsds. 

CnaS Furor. FarnIlis Urra. 
Descuflo conhirlo ø.6 I.ntod,n 

m 	o,ln,s0.nania 30 cri aflua 
(MunIa, Papai, Menino, Mano., 

Wv6. Vov0 MMêl1aiiina. troa,.. 
conlaoccnioos 5111 Iludo 100% 
.01111w e a"t.lbrglco e .liuna 

re*-»e cabelo; de li 100% evado 
Ó'tIaJÕ'Ca e bem oo.ttrado. 1. duzentos e duzentos e 

42 
cabeça  Acabamento rantochei 0001 	

CJ 1 CARLIJ RI 255.00 cinquenta a R$ 255.00 	cinqi,enta e anca co'o na co, a,sr,4,iroiwSga 01110 
cern veat' 'nota,. cab,o. ac*aOi.øs cinco reais ma 

a Cena,; ce'acta.iE,Cas 
rep'eaeolaiivaa de Ceda mamola da 

'srI,; OMos com sIstema de 
segtnnçs, dolalos da tro,ranlar'• 

na cabeça do r.Mor. e oca 
rcuad, -. car rsrnir,a 

Emb.agam seco. e. ØÁEOO PVC 

Gessos.'. - tCf' Desençio ç.lao.ra 
:rf.oca'ae. 

 
~ 4w...4. de 

'Sim latinado ocr, dss Ponas 
-ccc' e g.laoarai a n.ce- no ce 
Se e lado- nas das pw~ co,' 
SSn da sawç. Na05W 

reata dears MeIS' 8â55 P'ølafl setecentos e 
e lan ganIa ei MF ~D 

sessenta e dois 
tr¼ mil, 

S'dti.nhepcalaovoe 
43 1.11110 5 CARLU RI 762,50 reais. R$ 3.922,50 

oitocentos e doze 
pe 	r'e diga Deefl ser "I" reais e onquenta 

teria-tudo co.-. Nocib, os.... cinquenta 
centavos 

sasso'c. acampaibede da 'Danjil centavos 

da i'islru;&as de rzsflQr com 
iiusiraçõas Oinsnsõ.. ~r~@ 

A 103 cm 	L lOcn x P 40c,,' 
Enbalag.n' Ccx. de Papelao 095 

NINO semo aceitos ia'rio; pai. 1 
colaqin' do nfl'al 1 

RI 01.223,67 

9 

VALOR TOTAL POR EXTENSO 	 aie inti, quinhentos, vinte a cinco reais 

Vaiei' Global da Proposta: 	 RI 61.223,67 

Valor Global da Proposta por (slenso; 	novarlta e lan liii, dtstentoa 5 vinle e tra. reais' sessenta e sala Caninos 

rstJç 



'Os ',al'es apesenlados estio in:lusos, tocos os impostos, encargos Iratetietss p'eldencMrce Ascals e cometais, taxas trotes scuro,, desocarenlos de pessoal. 
o quaisquer outros custos ou despesas Laje irodail ou yehyn  a ti,cícif d?eta ou Ír,øíretamente sobre o íorneonrto dos prcd,tca co'sstanlos da pioçosla, abrangenco, 
assim, tolos os custos com maleals Grou savços necessiros à .Xec..ÇiQ & cbjct: em poiforlas o,ndiçôes de ao e a nlanu,e.,çao Cestas concições drate o prado de 
contrato 

Todos os o.oøutoaiequpatnenlos Tem pazos de garantia cr(orre exi;do nesae Edrlai esses prazos de gaanbas oi a 000cadkos coo, os do Edital. Os e',s que rio1 
eeaJ. nio possuam prazo T'flQ  de çaisnba possuem s garantia mlrin,a deacnla ro CÕdro de Deles. coconsj ,,idcr. Ccmpronctenos a dar total geantis 4arto 4 4 	 O 
qualidade dos çroStcs fornec,cos, tem corno etetus' a subsiltuçio iredisis e totalrrenle às sas .xpr,as co qatãt riodulo rtrflue cotpicvadarente acutie'adcj 
portento. os das espeo~es ubmicas a padãss de qualcade ob1gatrlos sem pejulzo das recordas IcCoas  

IL- 	o 
O t.crtrte coclwa cue -os poços ,'e.tados estio Ircuidas telas as despesas Inodoras SOSÇO O 'cineonrio 'efs!snles a bbixca, oncagos sodas acenas bius 	 ACtødA 	" 

atinentes a ececuçio do Objeto desla licitação 

Deciranos. para todoe çs tira de d'reto cuecr.np'rmos p.nsnro"re os requisitos co hsbilrtflSo e que osei Cana Procosta esta em colornceoo com as O*IQ*IciSP d "4, 
insurnefllO oonvocaIÓrlO (soltaI: 

O Licilrte cedera cue nos preços o4flsdos estio Ínouldu boas as descasas inocentes sacre o 'cinsonorito referentes atribulas VCatOs Soda Se densa ôftuS 
diretos e rdretos  ejo IrcC,n sobre a exec4ào do otj elo desta lidls*. 

O Licitante dadaa cus o proponente Qincre penansnle os isquislo, de hstilila;ác e que sua Cada Proposta esta vi' contorrndale cor as exgrcasdo inslful,ercO 
oonvccVÕno (edtal) 

PRAZO DE ENTREGA, Conlorre o EdsI 
VALIDADE DA PROPOSTA 60 tsessrta) Disse parti ,  da da:s co SUS apresqnleç5o, 
Prazo de entrega dos bens oonlon,a os te,i'ce co sdtal 
Prazo de validade da Carta Proposle MD rM'ef Ice a 60 s,Sserts: dias 

ai 
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Av. Presidente Castelo Branco, o 5100- Centro - CEP: 62.880.00 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 	 j r ri ? ) 1  

PREGÃO ELETRÓNICO N 2019.04.12.2 
!2 __ 

PROPOSTA 

DESCIIIÇÃO 

Conjunto de Quebra - Cabeça Progreflivo - papetio: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em 

MARCA 	UNITÁRIO 

Bc 	 R$ 	290,00 

TOTAL 

E 	2.900,00 

ITEM QT 

'F iF' 
papelão Ønla laminado com espessura minima de 1.4 mm 	

papel couche llSgr impresso 4 cores 

atóxico • forro em papel alta alvura 90 gr Impresso em 1 cor com 3 versas 
com verniz 
ddefetcladO1 (um para cada irnflem) $io 3 imagens diferentes com o tema fazenda com 
Q 

	progressivas de ~%
, aGe 9 peças. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 

cm (r'bata(ef" tipo tampa e Fundo medindo aproximadamente 23 x 21 *3cm produzida em 

papelão cinza ~mo tom espessura minima de 1.0 mm. papel couche 105 gr Impresso em p 
com verSe atónco. Quantidade lOunidades 

R5 	812.25 R$ 	1.624.50 

'V Con4vnto de *ao bi.Ptano.Madefl: DewIçãO: Produzido em madeira maciça de pinus com a L Sc 
7" 

hflce móvel (Que dê para rodar). pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 

C; 29cm a t 31enn a A: 12cm, D4 w entrflue destadil com todos os seus acessórios- 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 

- 
4 5 

paçe4io. Quantidade: 10 unidades 

Pia de Cozinha - MOI Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas junges 	R$ 	217.50 R$ 	1.087.50 

de abris e fechar com tampo de MOr lSmm com pia embutida confeccionada e" plástico 

resistente; armário superior com portas  abril e fechar. Na parte superior deverá conte. o 

reseivatór lo de égua com capacidade de 1 litro conectadø ao encanan'ei'tO embutido no sistema 
Que  interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pra; deverá 

conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado con' placas de madeira reciclada revestida (Mof) de 35mm amàiadO. Os recipientes de 

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

móvel. Dimensões aproximadas; A 98 CM X  ss em 	P 11 CM Deverá ser entregue desmontado. 

com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com 

ilustrações. Embalagens: Caixa de papelão. OBS: P430 serão aceitos grampos para colagem do 

T T'  
material. 
Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Om toys 	RS 1.137.25 R$ 	3411.75 

deverá acompanhar colchão revestido de algodãoi com zíper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule; deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 

1 
Dimensões aproximadas: 35 em de altura *58cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

- sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade:! unidades  - 
6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte rbano 	R$ 	8$05 	R$ 	276,10 

carroceria para acondicionar no minimo 3 e no máximo 4 carros, de cores diferentes. Que deverão 

vir inclusos. A carrocerla deverá conter até 8 rodas. O tamanho das peças do caminhão deverá ser 

1 
grande. Medidas aproximadas; 92 x 17 x 30 cm. Embaiagem: 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 Om toys 1 661,50 	E 	1.984.50 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto rectiriável, cesto 
porta objeto, rodas duplas frontais dlrecionáveis; depois de fechado, o carrinho deverá 
permanecer em pé. Dimensões aproximadas: C: 54cn,; 1: 40cm e A: 73 cm Embalagem: caixa de 

- - papelão. Quantidade: 5 unidades 
8 5 Fogão - MOE. Descrição: Fogão confecc.onado em MOF espessura de lSmm laminado. O tampo Junges E 	227,50 R$ 	1.137,50 

com suporte de panela, deverão ser confeccionados em madeira/Mor em relevo e a tampa do 
(orno 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 It L 37 cm )( P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, com t000s 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 

Conjunto Fantoche Famiiia Negra: Descrição; Conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Slmgue 	- i E 	82.20 	E 	82.20 
cm altura (Mamãe. Papai, Menino, Menina, Vovó. Vovó), confeccionados em tecido 100% acs(lico 
e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% acrllica e antlaitgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, 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; 
tmbalagem sacola de plástico PVC ian'.inado transparente (cristal). ii •F Consinto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição; boneco negro em vlSi, com membros Supertoy, aS articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser 

347,50 	E 	347.50 

Implantado em nylon e o Corpo apresentará genitália masculma. Devera acompanhar macacão 

L_. em algodão costurado com possibilidade de por e trar do boneco, além de 3 par de meias e 
	par Ide tênis em lona e w& Dimensão aprornmacw 30 ais. Embalagem 	caixa de papelão. 

é'  OW"55- 
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tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papeiâo cinza 
 

Laminado com espessura rnnima de 1 0 mm* papel couche 105 gr impresso em 4 cores com '- 
verniz atóxico. Quantidade; 10 unidades 

20 T Conjunto de Solas de Volley'vinhi DescriçJo: bola de visitei, náo oficial, confeccionada em PVC - Sule'sim 	R$ 	182,0G.,1  

(Atóxicoj/Plastr5cante 	(Atóxico)/CarbonatO 	de 	Cálcio 	(AtÕiiicOj/PrOcesSO 	de 	fabricação 	
- 

03 
Rotomoidagem/em cores diversas CCitt pintura típica de bola de võlel simulando Comi cor" 

pigmento preto atóxico; Diâmetro: 21cm ( 8'), circunferência de 64 cm Peso médio: 250 a 260 

(ramas Quantidade IC unidades Observação. As bolas deverlo ser entregues vazias.  

iT i Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba-Plástico: Descrição: caminhão dotado de caça"ba para Mercoloys 	R$ 	72,30 RS 	244.60 

acondicionar 	objetos, com 	até 6 rodas livres. 	A caçamba 	deverá ser 	articulada, 	sendo 
movimentada por meio de uma manivela Que girará uma engrenagem para movimentá-la para 
Que seu conteúdo cala pela abertura posterior. Deverá acompanhar uma 1 pá e 1 rasseio, 
Dimensões: aproximadas do caminhão, 501t22x22cm; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de. 

- plástico PVC iarnwiado transparente (cristal) / - 
22 2 Conjunto de Camirflio Tipo Bombeiro - Plástico: Descnçio um caminhão de bombeiro. em Cardoso 	RS 	$2,45 RS 	162.90 

plástico, com até 6 rodas, dotado de mecanismo de lançar água; escada com giro de 180 graus e 
regulagem de altura. Deverá conter tanque de abastecimento e rabi-e com portas laterais 
flexivels. Dimensões: aproximadas do caminhão, 50 a 22 x 22 cm Peso aproximado. 1.2 kg. 

Embalagem: Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente 

23 3 Conjunto Dominó com Texluia'MDF . Descrição: dominó confeccionado em MOF com 2$ peças Fundamental 	RS 	545.00 1115 	2.635.00 
retangulares, onde cada retângulo possui nas duas pontas um pequeno circulo de cor e textura 

- diferente Da'nensbes das peça 7m a 3.5cm Quantidade: 10 unidades - 
24 2 Conjunto De Telefone - Plástico: Descrição: confeccionado em plástico atóxico, colorido, com Mercotoys 	R$ 	395,25 R$ 	790,50 

ledas móveis, botão para emitir som de toque e com o fone ligado á base por cordão curto. 
Dimensões aproximadas: CI9cm a 117cm x Al2cm. Embalagem Caixa de papelão Quantidade: 10 
unidades 

25 3 Conjurto logo da Memória com Textura - MOr- Deriçio: tabuleiro de MOF. com  24 Quadrados Fundamental 	R$ 	520,00 RS 	1.560,00 
em MOF, formando 12 pares com texturas varadas cortiça, tela de nylon, tela plástica, lixa, 
carpete, 	espuma, 	pelúcia, 	papel 	canelado, 	tapete 	emborrachado 	com 	listras, 	tapete 
emborrachado com bolinhas. Essas peças são encaixadas nos Quadrados do tabuleiro. Dimensões: 
tabuleiro - 35cm x 24cm dv,dido em 24 Quadrados de 5,5cm: peças - 24 quadrados, formando 

- - 12 pares, medindo Sem cada. Embalado em Sacode TNT Quantidade: 10 unidades 

26 2 Conjunto de Máquina Fotográfica - Plástico: Descrição: máquina em material plástico. Com  flash Kit star R$ 	83.95 R$ 	167,90 
e sons reais de tirar foto. Possui 3 botões com frases em português: 'Olha o passarinho', 
e 	vamos tirar uma foto'. Lentes giratórias com som divertido. Espaço para colocar a foto da 
criança. Idade a partir de: 12 meses. Dimensões aproximadas: 119cm x A22cm x PIO cm. 
Embalada em,  cartucho resistente. 

27 1 Conjunto de Bolas de Futebol - Vinil Descrição: bola de 4utebal, não oficial, confeccionada em Sulevim lis 	182,00 R$ 	182,00 
PvC - lAtõxicol/Piastiflcante (Atóxico)/Carbonato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 
Rotomoldagem/err cores diversas coo, pintura tipica de bola de futebol simulando gomos c~ 
pigmento preto atóxico; Diâmetro: 21 cm ( 8"), cIrcunferência de 64 cm Peso médio: 315 a 325 

- gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 
28 1 Conjunto de Boneca Bebé Negra - Vinil Descrição:  boneca bebé negra coo' cabeça e membros. Milk R$ 	406,75 R$ 	406,15 

produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em aigodio e enchimento de manta acrilica. Deverá 
acorrpanhar macacão em algodão antialérgico, com oossibiiidade de por e tirar da boneca, e fita 
para cabeça em plush. A boneca devera vir acompanhada por: rnan'adesra, chupeta e pego. 
todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 em; Embalagem: caixa de 

- - papelão ou sacola de plástico PVC Laminado transparente (cristal). Quantidade: 10 bonecas. 

29 3 Conjuntos de Blocos lógicos -MOF. Descnção: Conjunto de blocos lógicos; em MOF. pintados em Sc R$ 	427,50 R$ 	1.282,50 
três cores diferentes, formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm (quadrado 
maiorl. 	dividida, 	igualmente em 	£ formas geométricas 	(Triângulo. 	Quadrado. 	Circulo e 
Retângulo). Deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em 

- - MDF medindo 290 x 230 a GSmm. Quantidade,: 10 unidades. _______________ •_______________ 
30 2 Conjunto de logo De Peças Sopradas Para Encaixe - Plástico: Descrição: jogo em poiietlieno t,ig iig R$ 	124,00 

____________ 
[ 	

248,00 
soprado formado por 50 peças coloridas em formato de estrelas com seis pontas em forma de 
bolas Que se encaixam umas nas outras. As peças devem medir 11 cm de uma extremidade a 

- - outra Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).  
31 4 Conjunto de Encaixe de Blocos - Madeira. Descrição: 25 peças coicridas e uma base rnedmdo Sc liS 	738,00 RS 	2.952,00 

aproximadamente 320rnm x GSmm x 2I0rnm com 10 palitos para encaixar as peças. Matéria. 
prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas 
diferentes, sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mmx £0 mmx 25 mm. A 
base e os palitos devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. 

- - Embalagem: sacola deplástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidades: 10 unidades 
32 2 Conjunto Caixa Brinquedoteca - MOF Descrição: caixa organizadora com estrutura em MOF com junges ' R$ 	$95,00 RS 	1.190.00 

espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica. As laterais menores com 54 em si £0,5 cm devem 
conter uma função para enaa das mios A base deve possuir 4 rodtzios em plástico injetado' 
Para que a caixa possa ser transportada facilmente. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Quantidade: 5 unidades 	Dimensões aproximadas: A 54cm x 1 63c1 X P 40.5cm Embalagem: 

- - Caixa de papelão.  
33 1 Conjunto de Boneco Menino Branco - vinis: Descrição: boneco branco em vinil, com membros Supentoys R5 	347,50 	liS 	347,50 

art,culat$os. A cabeça conterá olhos móveis Que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 
implantado em nylon, e o corpo apresentará genitália masculina. Cevera acompanhar macacão 
em algodão coslurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par 

- - de ténis em lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: cama de papelão.  
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Quantidade: 10 unidades. 

ji 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro pata bonecos de fantoche, com estrutura em Lig lig 	 R$ 	120.00 RS 	... 	 120.00 
madeira maciça lixado, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MOF. 
cor,, 3m,,, de espessura, lustradas com serigrafia. O pair*l frontal deve medir aproximadamente 

79 CM de largura x 75 de altura- com janta de aproximadamente 68 x 33 cm. As laterais devem r - 

ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de 
altura. Estrutura acornoanhada de cortina de tecido 100% algodão. antatérgico na área da janela. ; £ 

- Embalagem: caixa de papelão.  
- 

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca . Vinil: Descnção. 01 boneca bebê branca com cabeça e Omvertoys R$ 	310,03 310.00 
membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta  

acrílico Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plusi' A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeo. 
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: lO unidades.  

36 1 Teatro de rantoche - Tecido: Descrição. um  teatro de fantcche, medindo aproximadamente LI II 	 RS 	112.50 RS 	112.50 
1.90cm x 0,85cm. confeccionado em tecido 100% algodão relorçado (tipo lona/bruta) com 
detalhes coloridos. Cortinai em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas 
em gancho/suporte na porta da sala 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 R$ 	343,50 R$ 	1030,50 
de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da Caixa: 180v 90 x 79 mm. Abertura 
na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira 4 formas diferentes triangulo, 
cruz, cilindro e meia lua. Material colorido, minimo 4 comes. Embalado em saco plástico tipo shrink 

- 
- resistenle. Quantidade: 10 unidades.  

38 4 Conjunto De Bicho Cor,, Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto por quatro animais: Brink mobil rIS 	463,65 rIS 	1.85460 
gatinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animal deverão ser confeccionados em tecido de 
ptush 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 velcro. Galinha: Deverá ter 

no mir, mo 2 filhotes acondicionados no Interior de no mínimo 2 ovos. Talaruga Marinha: Deverá 

conter no minuto 4 filhotes acondicionados no minimo 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 Boas de Basquete- Vi,il: Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada em" sulevim rIS 	182.00 rIS 	182.00 
PVC - lAtõxicol/Piastificante lAtóxico)/Cartomiato de Cálcio lAtõxicol/Processo de fabricação - 

Rotomoldagem/na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 
pernento preto atóxico;. D4ãmetro: 22,30 cn, 1 9"), e circunferência de 72 cm Peso médio: 300 a 

- 310 gramas Quantidade: 10 unidades Observação As bolas dever ão ser entregues valias.  
- 

40 1 Conjunto Oe Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagens de contos populares Carlu R$ 	146,08 RS 	146.03 
tradicionais composto por 5 personagens: a sereia. o saci'pereré, o curupira, boto rosa e mula. 
sem-cabeça co.,, aproximadamente 30 cm Confeccionados em tecido 100% acrilico e antialérguco 
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 acessórios característicos do 
folclore do personagem representado. Embalagem sacola de plástico PVC laminado transparente 
(Cristal)  - 

 

- 

41 2 Corijuito de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descrição: um caminhão de plástico dotado de Roma rIS 	36910 rIS 	739,00 
até 6 rodas livres, botões de movimentação, encaixe para cesto de .ixo e caçamba móvel, O 
tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas: 50 x 22 x 22 cm 

- 
- Embalagem: caixa de papelão Quantidade: 10 unidades  

42 1 Conjunto Fantoche família Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches cor" aproximadamente 30 $imque 	R$ 	82.20 	rIS 	82,20 
cm 	altura 	(Mamãe, 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó. 	Vovó); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrilico e antiaiêrgico e espuma flexivel, cabelo, de lã 100% 
acrHca, 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 sstema 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 	 rIS 	217.50 rIS 	1.087.50 

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 urna gaveta em MDr para 
verduras, além de uma poria ovos para uma dúzia. Devera ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruçôes de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 100 cl. x L 40cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 095: Não 

- 
- serão aceitos grampos para colagem do material  

- 

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

4;', 

kI ceot~ 
- Prazo de validade da proposta Conforme edital; 

Prazo de pagamento conforme edital; 

Prazo e local de entrega conforme edital; 



o 	 Prazo de garantia conforme edital; 
* 	Declaramos Que nos preços ofertados estão incluidas todas as despesas incidentes sobre o fornecirnentqJ!a 4 9.ã_-.  
tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação, cøWjlíI 
° 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 123106, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 49  do artigo 39  da lei complementar n2. 123106. 

07 DE MAIO DE 2019. 
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1 Wflfl*0tO Qe I9É Co, CWeOdeOe 05 1 ÍO cOieaado e 

EDITOR deleS. 
comete au.., ao, ,' a onere drma sioPe' a Da besií oorw a noMa A qja4. 

4brpana pia e 0*04°c g.-sie i~ pua 1100ir. iQa O tives 	Unia 	5 RI 	00 406 RI 	240 0.00 
FUNDAM 

 se noves 
Sue') - tt os cc., nec.. de fla 'iodada -eeeSøa 'a: de Is 040 as 
1".... 	nsdo Os 	s de e 	co 	.nS riflii 	-' ENTAL i mis 

Itn1 plislico 'esilIsnIe e dev.oto se,.' Irduicos no móvel DITraÕe. 	. 
acoonnadas -  A IS Ct XL 650, X P31 cm Densa -' enflgi.. 
deenotca& CO? Odes 04*5.4 .c.ssS'os eorprteca de n5%4I 
Infl 4644 de nrug.. 	,' êwçOea Ero*0g."t Ceia a c.oeio 

1 
005 Não seita acedo, gr~ pus colagem ao rsl.us 

1- —,. 90 na Ba,eca . 	Deio bo 	ba 
efl de 	W 	I aCflfl 	o 	atdo de 590010. 

.., lgodio molDas emitas; corapu. terços  ~114410 e brami 	e 	e OtrtEIR 
mil frezet,Ios qusvo mIe 

5 na. cabeceiras dueri possuir tossia pala peco. 5, leOdo 	 Oorr.dea CJ 3  RI 	1 33000 	RI 	4 050.00 • on~U auqusnia 
apiQúredas 36 com a alie a Sia,. 	•,... 	-. Eieeg.m dei. de 
papelio oj secos, de çsaflcc PC n'só, ruspufle 10i5W 
Oartdede. 5 u,loeoes 

Co-$jno de Cr.flIao Iço cegrrs . — Osialçio cntio 
3 e 'o irà si-e centos 	terefliOle 

• 
4 	a alea demites. ta devait w iodlao.. A cnra devais 
eMa ali Stoois O tirania da peçes do canntt deere se, g'rd.. c 	2 SILMAR RI 	170.00 RI 	310,00 setenta 	i quaranta 

Mecides acqoImeda. 92. '7.30 Cm Ert.saam cas, da ocelio au reau 	maS 
aMa de plaisco Put temusdo I..pflrae 

• Cou 

	

de cm0 de Inca 	---- oeiaO COMIMO 35 	ca 
a salva r*Mic. e.r calos, r.nnoe e. ~, coia 4100010 coo,  

rt..fl resto -— red 	̂~~    ~d~ RI' 130,00 RI 	31390.00  
5  e 

traMam sosoonives 05005 de 'ad.ao. o ctTeWo deveI panl.recei 0,11. 1105 noventa 

	

OHna,sóes . 	aptoxorada.541^. A 730' Emtelaga m 

	

pé 	 O S 	L 40cm real) 
1cal*aie receito Dualidade 6 ur'dade 



1 CorvseJanosPmJuØes.u0c Deea,çio ico'yjt..nuy 	1 
- jnsdindo lZOwnx e:,,, 	3.irn (oori3 peça Cade - iMaIianao 21 p.ç.. 1 

o. eCo,, x (Oiro, x 3nyn AI P&W ~&0 ser Wp.ssns w~ • .wso 
- CO'11 ibançõn de D'oIs.6s Isa w*Yire*a. de flt to CA minas dOS mi. 

• r.anneçs, o. peinis ca ..., 	, ,. 	CJ 2 NK RI 	1.310.00 AS 	2.720.00 e s.sseot. saaatos• 
cao.çatnoo4en'ee.Cáadsm.d.velpo..tqo r.0001 	 1 (.35 

Co,)od.Encsas.Cw.ç.Mfl.eFmoln.pwfl, 0.wiçlo 3 -_ :•_•_ 
cUlta DrtÕaIdo. 4., c*sIÕ ana ifldo CC., .w.uw.  mm r.. » 
1$,.!. • ccs totflw rO p .'v...c 'co.. Co', 	wSCo • k.TO O 
em P9011 alta aIn. COgi ,tCdeUo 5151 co. a., 31*101 df.,.nclMDe 
('.' pra ad. °1rm'  Em cede unaa W.QSIa dIli es ice .jr. 

1* fwr*.de svvS. om2 oj 3 fl..,a elo 'swtadas e, peças C.1 10000W RI 	960.00 RI 	9600.00 III 
9(W064 CC.' Iscas sadtaivss 44 podio, Mi SIC.flSeS na crI (.35 

mw  
>~- cto4n.d.e o.. mar. 20 * 20 o, E~ 100 larpe 
• %nØ) rflnao sp-our.dewe*. 25 . 21. 3 ot poaaõ. wyt p90563 

lsrinido CC, .wuaps m~ 861.0 nYtI • papel toucas 10* 9' 
tUlO 4.,, 4 cale co,, ,r.z «Õaoo Qustdads 5 O undides 

O4tbt0 Se 60165 de VONY.WS Ontrçao bOla øs ~ fio  

IcortewtnedI e, P%C . (As.00Q1sstcefi. &0x,coiCflonMo de 1 CNoo AIomcoI,°rocIssod. fsbflcalo. 	otcenc(d..rvrs CCI.3 conto. 
aflo• 

20i fl,e'ns co' pera IØca os bola e. .015 w'Ja,o grI cor CJ 1 LR RI 	17000 RI 	170.00 sessa 
1 cir.o cera MONco D~ 21cm 8 	crqjrSeIKcl de 64cm mm 1311,1. reais1 

Ps.o 1M310 2504 2609,4~, Ou.Mdad, lo uadadss Ob..rvsção AS 1 bda*dsn'SoI4treasvIoa 

1 Cortina e. C.flrflo lIpo CEsIte.Pl4,Iico Osur'çlo c.rIrnso' 
W.dc d (acarte 05. ICOtOOIW 06p5631 co" 1166 rOd.6 IreI A - 1 
ça;wt. ae.'erl W .flcáida. *rdO mOI41Mq4ada p0t 0550 de LSIIC Canto. 	duxonlos e 

tmIny•Ll Q...e irrs a- en;tsnegrn 	nWfllIfltSlS rI Qa sei 
oevre 	 , CJ ' 2 'Itil RI 	1111011M1111011M1111011M RI 	232.00 dezenas 	I13I does   a. ç.t. geis. 	ste,o 

'uteo DirrsS.s acetona., ao cenrnio, bO,2241un Énb.4gws reais 	tais 
cala .3,ysp.lê3 Ou ~18 de plinto PVC lrlrldO b.,spei.nl. 1 

Cor1trto a. Canrfla rp Bc.'te'o . PISIAcO 	nmç6c a, ca-,rr,ao 
a. bOtt*rO. VI pasta an Mi * 0015 	a3O 35 I'*XS'T0 05 1 
Sarça- isa. siais 0a.ngo 05 '$Dq.sae efluatn dl altura. Devas Cll'tO • 

22 crul ,  talco, de .bancars'm e cabe. cor pas letrIa tetas CJ a $RWR RI 	160.00 RI 	300.10 aqu.nca 
0~~.c9we3M de, ~~50h22.22 OT PISO Sl0YtlTic0O riem 

1.2 kg EnoIegw" t't'øeIIgvti CIMa de p90560 ou ,&da de DIsto. 
PUt - VflPflSe 	) 

CCOJNO 000,06 com lea,re-MOÇ . 0.Erçlo domno contaras. 

RI 	70.00j 23 em VY 	. 29 	 _ 	asa 	JO 	- -- 
pø,tsI w, P~diok es a' 5 lestia 0lFs'sns. Dniensõsi de, 

COA 
00111K 

R11 	21(11.00 6~ ~leiam,
dez mas 

P6Ç41 /0,1,3 ta, Oovudem lO sF106065 

- jConprto De tssetr. PIISSCO D"~çao ~~IOO remato - - 
IMOILiCO c,Joloo. toi' tadas ,rdvMs teU. Ose flbr saIs de Coa. 00 aquO e Cl0 'doze 

24tCCnsb9ICoiIaeWCOfl6o0it De'wssô..wo*n*d.s doam 2 LU a C .J AI 	60.00 RI 	II 200 ' mas mis 
I"' 	

£12011 ErtS.gw, Ceia Se pilao. Qoarcaoe 10 j..is - 

or.d,des  

C040'ia Jogo di %1.møna co, Tosse. tUY . Oescnçac. Imueito 4e 
luor. cair 24qaandoe e, UC. torces 12 pelocr. lrn 
varada. w1t 	e '00" ~ ri,fl " a." "°" dOIS 011. 

-- 
'ertcraCnedo 

p Stt,. p905 cnlaoo 190e 	snto-rao'eSo oom Setas. leQue 
Lua, 	ao 3 RI 	870.00 j RI 	2834.00 

Jotocen 
11*111 

semanlOs e 

lootatri...ø 
tom termaL 	pecas 	ne'ss.. 	, 
e.MØs, tJbJo.36cm4240r&..00Cr24 1 °'°" 

Iquad-sooi o, 5,5c,tx peças-24 quandol, Iorn.rsSo 12 peles. tflntlo 
°' cade. EnvtfløO 5,10.000. 'NT Ouarededi -0 sntao.s 

Ctm1i.rlo CI V~. rctogrlaca . Planco 0..olçâo 'VflJfle cri 
-rc.ns (tina Com, ~.w,as de es loto ~. cento. 

26 
fçfla, 5fl ~mOrne o pesser,to 'Dgs r 	v,nioe 1'r una CJ 2 LutA RI 	70.10 RI 	140.00 tlO&Oi'tâ 
tay tenn 9m5041U co' sr Sver.00 €wlçO CV. codocar a loto O. 
a~ 1053e e P"Os 12 (listes. Dnart6., apro'lmedis 1 lia,, 11h 

Aflcn 5 P0 cm Entalada er 081~ 1151515116. 

Cijjn10 a. Bolai Se Fu14001 . VOU Descrc$o boI, de 'itebol. olo 010511. 1 ' 
conteco nace ri P.0 . (AIódCOt.'PlflstcWtS tAto*ooyC.rtotSO de 1 
Cano A tccjProcen 05 S,c.çà . Rccorola.w.'I(n caIS 

1 i 
dozaUoS• aanlos. 

27 0~ U. rlrura :Ipca a tal 01 rulsool .irrputrdo gomos coa CJ 1 LCER RI 	236.00 i RI 	236.10 Mia  865 btita 1 SIM 
~0 C~ sosot. *flto 21 a,r r orwltfraa deMo' 1-a meis 
Peso 'r*3sc 3156 325 	6eres 0..antoaos W sIdades Oosrvsç& As 
bom 	o.mtbo tal Ifllitguss 111. 

Conjailo de Beata OsbI Negra. VS.1 Dncçlo Sata olbi flre 
CO' at., e "s"tti CiC&zsOoe r'*S MOSCO Is-uval e COPO , 

e srt'n'r*llo de ercil .CzIc. De..rs acw'parflam natado «si flzefltoi 0511 VeteMOs 
&g:dlo .nl .l*co. com pos, bllCeOe Se p5 eSta-da boroa ''la 

A coleca ouial #1 	'm.ada 	men.d..* A RI 1.300,00 RI 	1350.00 e U.ie86 1 alqisIsS 
1 C 	ceç,a rI dos' 	 p0' M" ria nQrl e rricc lodo. eI pCIIico .10*00. Dsrereoes coloca de 
arqoslnaden,le 50 Cm 	Emrtelsgom cala de napsio eu leais de 
ç.âst.w P.0 Ir..3C 'S'acaretf* 	*s, C.jev*Sede 50 bolota. 

-UDir DelcoçIo 0G4IFaO de Socos  
Ir UDI p nc4 •r' 4$ cale SWSSSS I01?.00 por 45 Peçil '' . EDIToR does mil. 
isbaibas nas irielidis u.u*ls mio (qUS500 mala'), divididas 1 

IC.J RI RI 	392.00 	2874.00 
oÉccso SI j sisecenlOs  

29lpa5n.rWew 4 tGTnII gw'iv'cai Crratjo Ou.&ede. wtdOI :UN0MA 
110,11,01,14 

1teIente. 
Is fl'gJOI tt-..crpan'.' 1~tSVi46tI dsI*dss de uso 

ENTAL 
dois nímiassei$ mais 

JEirteIegn .11050 0.MCI' ~noto290*230 6*iWt Qiafiedede. ia 

90 



e 

corvanio Fanocl 	Fiflia Bs..ia. r)esaiç&o. oor1itiIO se 6 IsiloeMi 
t ErO 	i'flt4iS30a, SJt4  Mr*e P4011. Ueiro. %is'ir. 

p4 

vo.Õ V,.t tin(sp. Iror.. wlcacnado 	, to40 1  O©% \ 
.aulice. t.ba4r;ica .wJ-•  t.& .41 caD*34 de IS '0D3 SCffiC*. 
artalSpCa e te,, coruraøoi na caofla Atenio fa.iscM. com  

cMr
Iv

cata 
 42 

WpO ne co' cr.rrtce'o&b.g. claro cci, vfltnMas c*oL c 'l'N 5000 RI 	150.00 

n,,a'c. . o.-.. 	, CaI f0'eS'tseS O. caa rrt.o a 
Isyl.. Oro, tr 	o. ..ança, do%aøaO ia, rI.f. na 
Oas. do lM11Sn. bo:a aojI.S na co' vrw*s Eflt.Iw.n seoci. 
de ØMbCÕ Fyt la'nnno tr.ro.rwiI. 

Oein.ra .M3r 0..caao 9saoe'acoSofl.i. 1fF  
IS,,n re'r.ra 	com AJa. portas freazws gelader.l • mi~ o4 
ad. e '.Ctw "a. ias Qofla co.' iii—. o. s.9J..ç. 	a Pata fls'r EDITOR dom .y.s 
Ide.eS 	V---V---t e.,VÇ a .r gania •fl MOF P. UNI A 

lquwocsalo 
canto. 43lnrdjin,altnntr.apoitaovoipnjirao4it Davflser tflhitgãt 

FUNDAM RI 	430,00 RI 	2.15000 Iaatmia 
1 ~IMOcom iodo. os seu. .c.alÕ'io., ~~ de n,~ 

ifl.lr.QC4. da nor(lgae wv 1.at19ç2et 0.Mrn44. wosi-eca. , "oc ENTAI, r,a 

a' e L 	e P 	Et.ügr Caio O. 0a.Iêo OSS Mo ,flc 
flôt 9ilrpoe pfl colagem 00 itrai 

VALOR DA PQOPOSTMn"»'>" RI •a.ne,00 
0fli,ts. gato mi. 

..I.anIoe e v*M. riram 

Irnpo.1a a piflefiis Propostas quantia 
	

IRI 14220,09J 
oitenta a quatro mil, setecentos a vinie reais 

Declara que nos preços ofertados estio incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tnbutos, 
encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta lotação. 

Declaramos que, nos valores apresentados, estão inclusos Iodos os tributos, encargos trabalhistas. prevldendinos, fiscais e 

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

Declaramos, para Iodos os fins de direito que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está 
em con'orm4ade com as exgênc.as do instrumento convocatono (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 

ri 
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REFERENTE AO PREGÀO ELETRÕNICO W 2O19,O4.tt2E. 	 L Ir iD4f 3 	

ç 	* 1• 

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

DATA 0€ ABERTURA: 070€ MAIO DE 2011. AS OIHOOMIN 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES 00 PAR (PLANO DE AÇÕES ART1CULADASI DE ACORDO COMO 
TERMO DE COMPROMISSO N'201406294 . FNDEJMEC, DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA CARMEN LÚCIA DA SILVA 00 
MUNICIPIO DE NORIZONTEJCE (EXCLUSIVO SEJEPP). CONFORME ESPtCIFICAÇÕES CO#ITIOAS NO TERMO DC REFERENCIA. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

1 Vi. UNITÁRIO VI. TOTAL DO 
ITEM PRODUTO UNO OTO MARCA 	VI.. UNi' 

POR EXTENSO, 
VI-TOTAL ITIM POR 

- COVJMOOeÕ1.U..C&.ç. 1 1 
Progrnbvo - papelão: D..310110 3 1 

ab cabeça ro4..adonm 
pepsio 	fl er.do eu, 

pnwe mn.m. ai 1.4 nln 	p,I 
C0OIi 1159r ~calo 4CA'aecom 

. 40Y0S1Ø4IS 
Sss.KgIntn.ornl '0w,) 
verba 

 
46'enc.do. (LAr Dtô cade 

1 
1 

IfliQei') São 3 vr.Q..,. ,Jitati(ilas 1 oitocei*ose 04(0 mIl, 
CJ 10 GROW 	1 	Al 825 X i 	vinte e onco RI 8.250.00 duzentos e 

ØiOQieItivSi de peças 4. 6 . 9 pe;n 1 reais cinquenta reaIs 
Dirr.nsAn MiOAlTddba 00$ 

wn.gen. 2Cs20a, Er0.ag.n 
(00 17ç • 'wdo r.drOO 

•prolunledanrle 21 	21 A 30T 
pfuzida iii pecha ana Iwnn.Jo 
'0' ..o-•.fa r*wrla os 1 O rvr 
pepel caad. 106 2, 'flCriuO .14 

conte, com veria .lóa,co auNIbd.d. 
IOundeon  

- Csle de Avião S.Pw.o4ere 
OssoilçéSi P,coado wl moeu* 

madçe di pflas 	vl a 1*0. mõiel 

(si,  dl PCa r) prlado ~C~ 1 duzentos e quatrocentol e nica ~coo Ceras Dimensões 
woxinad.s C 29o'r1 31cm * A 

2 CARLU 	1 239 
trinta inove RI 47878 . Sitiflta e cito 

12cm Devri — enIreQu. 1 e Inata. ~1$ e litina t 
oe1nrt 	w' lodo. o. sÓ.., i nove cintevos oito witavOS 

ece.aó'oa .w'ipwlried. di renal 
4. reli .çÕss da ircnIern com 
m.&'.ge.s E~ e. ia de 
pep.Ilo Ouredeas lOindedu  

- C01$uMo de B.ço pra  Croas. 
M D..ci'çio berço pera oo-.c. 

&JTflYiflfl di frias divrã 
aoompnhw 0oa40 revendo o. 

.igodao Com Z;peI. .flo Ii.vfl$4lio 
e froitc em .190440 e r.o.ojeteco dai, is, sql, mil, 

eh, ti.. d.nrà poibur ~ ww 
CJ 3 RI 2326.00 R$ 6.975.00 

no'*°, e 
Wscoe em tecido rei "~é*, BRINQUEDOS W~e Ønco 1 setenta e Cinco 

Oimr.Õee wrom.cu 35 a do reas 1 	reeh, 
W^ . 58 as ww.to 

Eiroel.gee,: Ceia de p.p.aO Ou É 
sacola O. plástico PVC I.nf'aco 

IrreQerril o1ltS) Oundide 5 1 
—n  

Coriunto de Cemín',ão bpo c.3rh. 
OIÓSICO D..crção cw.lry'âo Øjsbco 

dCi.&dicrocrapWa 1 
.00nd.00,.rrc t 'ino3so 

mM,lrc 4 aCros. de cores d'ereiltie. 1 quInhentos e mIl Cento e 

6 deverão w rcbIIOI. A crocerie ROMA RS SEu 2 oitenta reaIs e 1.160.82 
1 	sessate flCil e 

deverá~~8   rada O wrrno BRINOUCOCS quarenta e um 1 	Olt*nt* e dois 
da peça~ em.iW,õo d.veiá — centavos 1 	centavo, 
v~MeSda CiOxnieda: 92 i 
I7.30or Erbeiger asada 
PepSo DI seco', a. placco PVÇ 

I.mv',do IltieprenI. (orEi).  
- Co,inodeCs*rod.Boaea. 

MIeM Oeecrç 	remo di 
efll e$"^~.Wcom asote 
retitude 4. toado 'CO% algodão 1 
caIr mawwfl W0,5roaac 1 

r.dnóv 	Cesto p0 	SIKO ra OLIVEIRA RI 22*00 004 mil e 
R$ 6.600,00 	seis mli e 

1 &SlS, ?l0lIas dlniOO"ãveIL 0400$ BRINQUEDOS duzentos reais flIlCeAtOs real, 
cio lech.00.ownnflooev*'S 1 
prrnc.empéDremsdsl 1 

uproxireda C  S40ll.L aDensA 1 1 	 1 73onE.noalapen casadepep.Ião 1 1 1 



- Ce.oø.9as-çc-u.aa 
Duø"Øo 	Ime~ 4. 

macei'. n.oçe Uro pin.s oiado de 
cm'. e cia a. usai o p.s.oe 

sW'satca .' ms'g.ci 
mflra 0.nen.Õ.i ap'tn'r.45s cento e mnt. e 

1 

1 mii Ifuentose 

ii C80c'n xpflo, g A60 cT .n do UNO tO CARLU RI 134.62 quatro reais e 1 	RI 1.348,20 
quarenta todo 

estrio 	 "a es 	o mm 30. 	z SSor De...I 04"U e dois 1 reais e vinte 

ser na o.ntado co"" centavos 

os 	j, ao•nÕ'os SCDTpflda de 
manos de .flhiIUQøe$ de niontagtoi 
m duaL' ações Entaiagen' Gaita os 

0 
— Co-trto Joços P',fssÕea - 1 

Oescnçãc 6 ca'utx'to. em MOF 1 
m.d.doi2Dtm,6Cmnx3#rm.on 1 

3 	.. caca . ctMizrdo 24 peça 
de O3rd) *505955 
devréO '5' 'rip.sSas 'lento ve'so quatrocentos e 

em 4 c0l,e . com iusl.agõss da sessenta e sete 1 	novecentos e 
'I ptt.són sais nsIr,n,e'ioe os CJ 2 XM.iNGO 	1 	RI 46150 reais e 11$ 93510C 1 	tflfltis GCCO 

Vflac e rõ'n.t .deo'té que 1 CiQuent. reli. 
mG, 1 Centavos 

eçat'onoo?Mr'es Casa de 
i,ieiIa tico estCjO rsedw'dO 

oxrae'iir1e2irn • 163.w. 
45r.fnepuéa.cOe'v 

Ouanbdade_ID unidades  
Coqunlo da E~~ -  c@~ 

1101~ 	FScNs - o.oaiic 
0.eo'çIo 3 Sai yco.z.do. a' 

p.psaorza.mflredocom 1 
asoess'i nuinim. ds 1.0 nn 	w.i • p 
ococtie I5gru.rcr.,.o4co,escc., 

I.aMnÇCQmr,prnsorlwcom3 
verso, dIfe'enc.ados  (si? o.'. cada 

1 Ima9ann» En cada 	 na doas sngefls 
deve 	na '~ de ntS. mvi antes onze mil  e 

19 co.'? o, 3 qeaasqsje ,, CJ ID 0110W RI 1.150.00 
cinquenta reaja 

RI 11.SW.OD 
Quinhentos reais 1 recorlaooe empeças grande.. ao., 

laca. ezc'.,aâ-a. 	podem ser 1 
coma sedas 'a cela D,n.,aões 

con—s,as os' n.grw 20.20 ai' 
E'rteIscn toolwlpae'tndo 1 

madrdo acrosI'nadsrent. 21z21 z 
3 a- grudada ir cepsio  ctza 

.aoo 	', espessa rdrwte de 1 

¶ Onnt papeicoodie I05 
Impresso em Aoores 00m VrflIZ 
.lóico Ous'sidade I tadeose  
CcrtLtiOdeDOiasdaVose,-VsW 

Desa'ç&o boa de iSa. -lo c#cai. 
ca'teccon.d. OT PVC- 

:iMaxco:QP uOVCante 
LAaõ.ccC.tonsode C.00 ..- 

(AOstcofr'oc.sso de tCicaÇâO. oitenta e dois p 	
mil cento e 	J 

Rocr'oidageT*n. .3 diversas CJ 1 20 
 

STAØII$i 11111.162.50   reais e RI 2.282,50 	
oitenta e dois 

pi com 	nha. lÍpicã de oclec u.Õ4i cais e Cinquenta ' 	 1 
Sniando goirce cal gmfl eto pr (SMSSIU Centavos 

aDia D'reto 2'cr 1 ri. Centavos 1 
cncsfl.rInaad.Mar pelo lr4duo 

250e2S0gra're40uenbdade ID 
undedes Obwvaçéo AS bolas 1 

Co-ercooeCsenrnloTpo 
C.çwtePIãsd:o 1 

Descriçio. cen,nvssooctado 25 . 
çS'ta 	5 acofldoo'%e o'.tVOs 	1 1 

wn VÔO rocas iwal A caçano. 	1 
devaiS ser a,tiCuIada sordp 	1 1 

novinriade po' nec oe sire 	1 duzentos e 1 	Quinhentos e 
21 

- - 
2 MiC TOfl RI 52614 1 	dezto 'eas e 

pora rroWW*ll5 monaa...,' 1 	nove reis e 1 	quatorze 
o*edo cae 	a aben.. rcaiercr -! 1 	sete centavos centavos 
Deve,iecoqroetiwtwatpóel' 1 I 

p 
rastelo D~~ ayozns.sdo 1 

I 
tSflrtÔO 51Q2z22as. Enosagen 

ceísadepiøelsoo&acoisoa' 	1 1 
plâ,tco PVC lerrinaco Vansoa'enio . 

Ca-,.no de Ca'wâo tç0 Oafl.ro 
- Ptlitoo Desa'çao tI tann'tÔc dei 

bombo"o. et plâsico. con' ale O 
roda. dotado de meca,i.nO O. 

ipi. escada 	, ro 4 '50 1 
gras e rsgjagem de i.t.t. Desi 1 1 trezentos e 

setecentos e 
22 

corterl.nquedeebasteofl.niOe 	Ij ROAM 1 	R$3523 $ 704,IQ Quatro esise asas com Donas sara, laisveis 	1 1Cu€00$ 4h5 • 	gc 40 Do~ wrozr*Oes do 1 Centavos 
carwqtso,22.22:nPsso 
.psÍ ofleoo. '.2 ug Embaiga.' 
EntalaQem CIII. de papaSo co 
escola * 018*11W PVC lsIneeOO 

- Ccri'no Donird com Texlu'a4CÇ. 
Desc.i*o dcrr.06 co, focoon.do ei, 1 

MOF com, 26 pecas '55flglafl dois iS Cinto e 1 
23 

CtøtÇe2e 	jflpj 	Oflu ruas oivas 3 CARLU 1 	1112 1710 setentse d'ice RI 
QuInhentcs e 

pra. un Pegan' :Iiwc o. co' e 1 reais 
vinte e cinco 

1e*lu'a o'erorve D,rsnsoes Jss reais 
peça. 7cm v3 Scsi' Ouanhdade ID 

tt.dadet  

9% 

tal 

ato,  

E'! 



Crluno de Bolas te Bestial. - 	 ' 

0uoç40 bolado bauett rio 
ctcis co,reotcnada e,, PVC. 

AtÕxicoyPast'c.,Io 
Abxcoi.taibcnalo de Cálcio 

AiâxccitProce$ac de iatncaçôo 
- mil duzentos e mil duzentos 

39
Rolornldagern'na Cor isiv'js com 

CJ 	1 	STADILIM R$ 	245.00 Quarenta e R$ 1.245,30 quarenta e cInc 
prb.jaiicica de bois de oBstuela 

cinco reais reais linjando 0t05 CDI. o-gne,'iio prelO 
atóxico. Dikrouo 22.03 ti' 	VI. o 
cjrnjnfet,:ia :072 cr,Peeo nieoo: 

300 a 3'C greves Ouantdade ¶C 
o-dotei Obscr',açãt As bole, 
deve?ao 50,  e't'eg,es v$Zias  

Conunlo De Fanoc'e Folc.e 
Oescrçâo ocrtr,nio de peisonaçens 

da conios popuares tractoorais 
con'posio por 5 osiara;ons a 

sereia, o saci' peeié o wAjpra. bolo 
rosa e rliuls-sen<,baç. CD? 

xproLrneoanrta 30 a',. 
Coni0000nados ar, ,.cdo IX% duzentos e duzentos e 
ac'ilico e .ni.altg:oe espuva cARLu RS 267,25 sesse nta e sete 

R$ 267.25 
sessenta e sete 

Lexlve Olhos com 8,94m9 te reais e vinte e reais e vinte e 
segurrça, dola:0s co lava itC(AS cinco centavos cinco centavos 

-a cateça co fantoche. boca 1 
elculada Cada uni dos iantorei 

deve possui' aoesaónos 
cractatisticos do foco. do 
personagem represertado 

Eiltaiarn sacola de plasuco miO 
laminado Ite'sçwenio ser slej.  

- Caiu-lo co Canhão Cclelo' co 
Li*o Plano, 

Descrição ur cavinhão de paisco 
dotado de até 6 rotas II.M, botões 

OS iiioyir.irtação. .n:afl PS'l  00810 RO 1M dois mii, cento e 
quatro mii, 

II de liso e ca;stba move O narro 	CJ 2 BRiNQUEDOS RI 2. 170 CO 
setenta reais 

R$ 4.340,00 trezentos e 
das peças ao oanin'âo oawi ser quarelta reais 
grande Medidas aproxn,aca,: 50x 
22* 22 cv Enlbaage'aI casa de 
papelão Cuartoade. 10 undaces 

- Conjunto rantocile Fatia Branca  
Descrição continlo de 6 'rtoctase 

0011 wiOx.tadsteflte X 0(5 Sa 
(Matie, Papai, Menro, Norma. 

Vovó Vovó): Matéiiapin'a. 'antocfles 
oonf0000nados 01 10:100 iXqs 
acrilico e a"talêrgico e espiava 

rasIvei. cabelos de IS '00% ecrilca 
ani.eõrga a ber :ostu'adoe na 

. 	 duzentos e duzentos e 
42 	

calbeçaACaøatTienio. 'WItOChOS 10111 
CJ 1 CARIl) RI 255 CO cinquenta e R$ 255,00 cinquenta e cinco 

Corpo na cor  aena.'poioa.bege avo, . 

com vestimentas. esteios. acessórios cinco reais reais 

e dentais coedItisiicai 
iepiexe-tabvas te cada eentro da 

lanilia. Dita co,, sisleva da 
seane dotados dali.',, indo~ 

na caoeça do fe'cod,e e Doca 
.'tcJada -atoi ver,,el'a. 

EnbSagan,: secc'a de p41aco 'VC 
arrimado  

Gelaoe.re - MDF Descrição  
co-fecconaca MOI' espessixa de 
IS,", iafflinado. ccii ditas eoilas 

(fieani o geladeira: e tecrman,o de 
abrir e fecha' -as øuas porias com 
sista-ra de sourrÇa. Na ore 

interna deverá haver duas oxateleiras setecentos e 
em MOF cume gaveta em MOF ;ara sessenta e dois três mil, 

verdjes. alô-r.. una poile 
UNO 	s 	0MW RS 762,60 	reais e RI 3.812.50 

oitocentos e doze 
par 	.nla daa, Devera sv enirague 

cinquenta reais e dnquenta 
ta 	con desmondo 	todos os se..s 

centavos centavos 
atessórce socemparibsca de termial 

do inai,uçes de montagem com 
iiustraç6e5 Dimensões ãcrOXtDaCar 

Al030mi_400nsP4Dcm 
Enbaar'r Ccx. cc Pa,elao 08$. 

Não saxão acetos g'arro, pa'a 

RI 11.223,57 

n 

VALOR TOTAL POR EXTENSO 	 leia H. quinhentos o vinte o cinco reais 

Vaio. Global da Proposta: 	 1 	RI 91.223,57 
Vaio. Global da Proposta por Etitenso: 	noventa a um mli duzentos e vinte e trós reais e acalenta e sete centavos 



Os vSon ep.esrt, ache ndutoô 0*3e o' .,poUos rctgos vet..Ihrn. pr.vdrcWos ? isse cor..c... taxe,. ".Io,. ngttol. 0ssc.risnI0t o. pessosi. 
• ~~ 0*05 esse as daspnss au. smsdém W ~ . rodr dor.a ou indmrnta sob8 o fon.crrsnio do. produlos. oons,rtes da popos. .twrgrdo. 
assfl\ Iodos o, o.r. tot flLenai s'., se,ços r.asst,os á ...cziçk do obe10 e,.' paflil..  oondçõ.. Øe uso.. 1.njI.rr110 dacas crdçó.s dui siMa o rezo de 
co-.- 

Todos os çt,agcs.gapr.'ro, Ter eazo, de wrt. cat-re etg4o resl• (d. asas pisza Oe Qt.nt.s e cawdánu. xc, os do E0W Os a... qi.. no 	- 
S nho c&e,  p,zo - , o do wne possa? a arro. r.a dec .5 O Cooço de 0V... o. Co..e'. Craon.Nnos e sr leiS gre. aastá 	,t 

qa.0.d. dos pooJts '0.'c.s. te.' .wc ate. ..tnuçk r'4e.e . lre ás ia. .wnn a. s.sqa po4o s-na COtC,rowadwl%ItaI n.ASedG 	 o 
p0t1S1. 0t$ dat •*øo'cçC 4OCM e p.&des o. ..eoto. cøngr&a Ir' VPIZC 05$ seOO•s p~ 	 t 

j 	flui 
O 1 arte 0.d. i. rc orflos o'wtSo. ..tM ec.dát ooes as d..on.s ncaMes sob-e o tom.cnrto rV.vren a wttos rc.rs  soos, . dais ária ai- _____________ 
ti "rtn á .5.04*0 do CoNto østa IicstaÇàO 	 '- 	PAÇ,Øs  

Dacletetros. ma todos os n, da drailo q,* ~~oIntr8.i1q o, raQunos d aDIitaÇàO . qa nota Caiu N~8 es'. te, ccnfo'Td.da coa ás ...$na 
nIl's.nrto cor.ocató.io  edital: 	 / *Q3 
O Ices-Me decir. que 'os pieços cf.iI.aos caibo rduld.s ioda, si descolas rode-v.*s lotes O loireons-Mo '.ta'wtes a Mb.01 e'0r301 5005*, senas Cou. 
d.sloae "dretos ou. nodan sofres .aasÇás 00 OClr.o Cesla Iloleçio 
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PRAZO DE ENTREGA, Cago.r,. o Edis 
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