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1 10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quetracabeças produzidos em & R$ 	290,00 R5 	2.900,00 
papelão cita laminado com espessura minima de 1,4 mm. papel COUChI IlSgr impresso 4 cores 
coa, verniz atóxico • forro em papel alta alvura 90 gr Impresso em 1 cor com 3 «nos 

dierenciados (um para cada imagem). São 3 Imagens diferentes com o tema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4. 6 e 9 peças. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 
cm Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproxriadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinta laminado com espessura minima de 1.0 mm . papel couche 105 gr impresso em 4 

- 
- cores com verniz atóxicc. Quantidade :10 unidades  

3 2 Conjunto de Avião Bi.PlanoMadeira: Descnçáo: Produzido ern madeira maciça de pinus com a Sc R$ 	812,25 16 	1.624,50 
hélice móvel (que dê para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 
C: 29cm x 1: 31Cm x A: 12m. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acendi los. 
acompanhada de manaI de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 
papelão. Qjantidade:10unidades  

4 5 Pia de Cozinha - MDF Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges FC$ 	217.50 16 	1.087.50 

de abrir e fechar com tampo de MDF lSmm cor,' pia embutida confeccionada em plástico 

resistente; armário surenor cor" 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 reservatório com a torneira Que ao abri, 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 cor,, placas de madeira reciclada revestida (Mor) de lSmm laminado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar inciuidos no 

móvel. Dimensões aproximadas: 498 cmxl ss em 	5' 31 cm. Deverá ser entregue desmontado, 

com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com 
ilustrações Embalagem: caixa de papelão. 065: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Dm tons 16 	1.131,25 R$ 	3.411,75 

deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com zper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule: deverá possuir boisão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 

Dimensões aproximadas: 35 em de altura x 58 em comprimento, Embalagem: caixa de papelão ou 

- 
sacola deplástico PVC laminado transparente(cnstai).Quantidade: 5 unidades  - 

 
6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte líbano 16 	88.05 16 	176,10 

carroceria para acondicionar no minimo 3 e no máximo 4 carros, decores diferentes, que deverão 
vir inclusos. A carroceria deverá conter até 8 rodas. 0 tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 cm. Embalagem: caixa de papeião ou sacola de 
plástico PVClaminadotransparente (cnstal).  - 

 
- 

7 3 Conjunto ce Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dmtoys 16 	662.50 RS 	1 984,50 
com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinável, cesto 

porta objeta, 	rodas duplas frontais direcionéveis; depois de fechado, o carrinho deverá 

permanecer em pé. Dimensões aproximadas: C: 54cm; 1: 40cm e A: 73 cm Embalagem: caixa de 
- papelão.Quantidade: S unidades  

- 

8 5 Fogão - MOF: Descrição: Fogão confeccionado em MOF espessura de lSmm laminado. O tampo Juntes 16 	227,50 16 	1.137,50 

com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madeira/MOF em relevo e. tampa do 
forno deve possuir visor inquebrável e transparente, cor" rneaniszno para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e fecho cor, trava Cinco botões 
reguladores de gás cor' mecanismo para ser girados e indicadores na horizontal em relevo para 
sinalizar o gás ligado/desigado, similar a um botão de fogão real. Dimensões aproximadas: A 53 
cm X 1 37 cm x P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, cor" todos os seus acess~ 
acompani'ada de manual de instruções de montagem com ilustrações Embalagem: Caixa de 

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

9 1 Conjunto Fantoche Fan,3a Negra: Descriçio: conjunto de 6 fantoches com aproxvnadamente 30 Sirnque 16 	82,20 16 	82,20 
cm altura (Mamãe. Papai. Menino, Menina, vovó, Vovô), confeccionados em, tecido 100% acrilico 
e antialérgico e espuma flextrel; cabelos de lã 100% aaflica e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches cor,, corpo na cor marrom. com  vestimentas, cabelos. acessórios 
e demais caracteristicas representativas de cada membro da famia. Olhos Com sistema de 
segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha; 

- Embalagem:sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).  
- 

10 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - V,nil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Supertovs 16 	347,50 16 	347.50 
articulados A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser 
impiantado em nylon e o corpo apresentará genitália masculina Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibildade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par 

- de tênisem  lona  e  vinil.  Dimensão aproximada: 30 em. Embalagem: Caixa de  

â/  ;0~ 



A' 

0% 

tipo tampa e fundo medindo apwxknadamente 71 x 21 x 3 cm produzida em papelão cinza 
laminado com espessura minima de 1.0 nyn + papel couche 105 gr ripresso em 4  
verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades / 

20 i Conjunto de Bolas de Voiiey•vfl Descrição: bola de võlei, não oficial, confeccionada em PVC - sulfrii t»)0 R$ 	182.00 

(Atóxico)/Ptastlficante 	(Atóxico)JCafbonato 	de 	Cálcio 	(Atõxicol/Processo 	de 	fabocação 	- 
- NA 

Rotomoldagem/em cores dnnas com pintura típica de bola de võtei simulando gomos com PAC . 

pigmento preto atóxico; Diâmetro: 21cm ( r). circunferência de 64 cm Peso médio:  

— gramas Quantidade: lO unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.  
- 
21 2 Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba-Plastico: Descrição: caminhão dotado de caçamba para Mercotoy-. _R5" 	72,30 RS 	144,60 

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 caia pela abertura posterior. Deverá acompanhar unia 1 pá e 1 rastejo. 
Dimensões: aproximadas do caminhão, 50x22x22cm; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

— — plástico PVC laminado transparente (cristal).  

72 2 Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro - Plástico: Descrição: um caminhão de bombeiro, em Cardoso R$ 	81,45 R$ 	162,90 

plástico, com até 6 rodas, dotado de mecanismo de lançar água; escada com giro de 180 vaus 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: cata de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente 
Icristal).  

23 3 Conjunto Dominó com Textura.M0F - Descrição: conuinó confeccionado em MDF com 28 peças Fundamental RS 	545,00 R$ 	2435,00 
retangulares, onde cada retângulo possui nas duas pontas um pequeno clrcjio de co.' e textura 

— — diferente. Dimensões das peças: 7cm x 3,5cm Quantidade: 10 unidades 

24 2 Conjunto 0* Telefone - Plástico: Descrição: confeccionado em plástico atóxico. colorido. CCIII Mercotoys R$ 	395,25 ft$ 	790,50 
teclas móveis, botão para emitir som de toque e com o fone ligado 11 base por cordão curto. 
Dimensões aproximadas C19cm x 117m x Al2cm Embalagem: Caixa de papelão. Quantidade: lO 
unidades  

5 3 Conjunto logo da Memória com Textura - MDÇ - Descrição: tabuleiro de MDF, com 24 quadrados Fundamental R$ 	520,00 R$ 	1.560,00 
em MC», formando 12 pares com texturas variadas: cortiça, tela de nylon, tela plástica, liae, 

carpete, 	espuma, 	pelúcia, 	papel 	canelado, 	tapete 	emborrachado 	com 	listras, 	tapete 
ernbon'achado com bolinhas. Essas peças são encaixadas nos quadrados do tabuleiro. Dimensões: 
tabuleiro - 36cm X 24cm dividido em 24 quadrados de 5.5cm: Deças - 24 quadrados, formando 

— — 12 pares, medindo 5cm cada. Embalado em Saco de TNT Quantidade: 10 unidades  

76 2 Conjunto de Máquina Fotográfica - Plástico: Descrição: máquina em material plástico. Com  flash Kit star AS 	83,95 a$ 	167,90 
e sons reais de tirar foto, Possui 3 botões com frases em português: "Olha o passarinho". "Diga E 

e 	vamos tirar uma foto". Lentes giratórias com som divertido. Espaço para colocar a loto 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 futebol, não oficial, confeccionada em Sulevim 	R$ 	182.00 R$ 	182,00 
PVC - lAtóxico)/Plastiflcante (AtóxIcol/Carbonato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 
Rotomoldagem/em cores diversas com pintura típica de bola de futebol simulando gomos com 
pigmento preto atóxico; Diámetro: 21 cm 1 81, circunferência de 64 cm Peso médio: 315 a 325 

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

28 1 Conjunto de Boneca Bebê Negra - vinil Descrição: boneca bebê negra com cabeça e membros. Mrik 	 1 R$ 	406,75 	R$ 	406.75 
produzidos em vinil, *tóxico e lavável e corpo em algodão e enchimento de manta acrítica. Deverá 
acompanhar macacão em algodão antiaMrglCo, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita 
para cabeça em plusti. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta e pet%ico, 
todos em plástico atóxico. Dimensões boneca de aprommadarnente 50 cm; Embalagem: caia de 

— — papelão ou sacola de plástico PVC lamnado transparente (cristal). Quantidade: 10 bonecas  

29 3 Conjuntos de Blocos idgicos -MD(: Descrição: Conjunto de blocos lógicos em MØF, pintados em Sc R$ 	427,53 	rIS 	1.282,50 
três cores diferentes, formado por a peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x1$ mm (quadrado 
maior), 	divididas igualmente em 4 	formas geométricas 	(Tràngulo, 	Quadrado, 	Circulo 	e 
Retàngulo). Deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem: esiojo em 

- MDF medindo 790 a 230 x 68mm. Quantidades: 10 unidades. __ - 
30 2 Conjunto de Jogo De Peças Sopradas Para Encaixe - Plástico: Descrição: jogo em polietlieno Lia ha rIS 	124,03 rIS 	248.00 

soprado tornado 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 rIS 	738,00 rIS 	2.952.00 

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

— 1 Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente [cristal). Quantidades: 10 unidades  

32 

— 

2 Conjunto Caixa Brinquedoteca - MDF Descnção: caixa organizadora com estrutura em MOF com Junges 	rIS 	895,00 RS 	1.790.00 
espessura de 9 mm pintada com 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 )( 1 63cm X P 40.5cm Embalagem: 
Caixa de papelão.  

33 1 Conjunto de Boneco Menino Branco - Vinuf: Descrição: boneco branco em vinil, com membros Supertoys 	rIS 	347,50 rIS 	347,50 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 
implantado em n4on, e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado cern possibilidade de por e tira, do boneco, além de 2 par de meias e IP. 

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



Quantidade: 10 unidades. 

34 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche. Com  estrutura em Gg bt 	. 	= Q- -TA 	120,00 	R$ 	120,00 

madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, <? \ 
com 3mm de espessura. Ilustradas com sengrafla. 0 painel frontal deve medir aproximadamente e 

79 cm de largura x 75 de altura - Com janela de aproximadamente 68 x 33 cm. As laterais devem > ó 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de ^ 	'-'„ 	IN  

altura. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antllérgco na área da janela. 
Embalagem: caixa de paoelão. 

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - VmY: Deunç3o: 01 boneca bebi banca com cabeça e D 	 3. 310,00 RS 	310.00 

membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e encNmento 0e manta - 
acrílica Deverá acompanhar macacão em algodão antikrgKO. com  pos,lbslidade de par e tirar 

da boneca, e fita para Cabeça em plush. A boneca devera vir acompanhada por: mamadeira, 
chupeta e perco, todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximar 	mente 50 Cm: 

Embalagem: Cai" 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 kg 	 R$ 	112.50 RS 	112,50 

1,90cm a 0.85cm. confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/baila) com 
detalhes colorados. Cort'ne em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fiadas 
em gancho/suporte  na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em  madeira reforçada 

facilitando a estrutura 	do teatro. Embalagem: Caixa de papelão. 

37 3 Conjunto Passa peça - MDF Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MDF com recorte Fundamental 	1 R$ 	343,50 R$ 	1.030.50 
de forras 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: trungulo, 
cruz, cilindro e meia lua. Material Colorido, minimo 4 cores. Embalado em saco plástico tipo shnnk 

fl resistente. Quantidade: 10 unidades. 
38 4 Conjunto De Bicho Com filhotes - Tecido: Descr ção: conjunto composto por Quatro animais: Brink mobll R$ 	463,65 R$ 	1.854.60 

galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
plush colorido e com enchimento de libra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de Cada animal e retirados através de um tlper ou veleta. Galinha: Deverá ter 
no mlmm0 2 filhotes acondicionados no interior de no minimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no mínimo 4 filhotes acondicionadas no minimo em 4 OVOS. Porta: Deverá conter no 
minimo 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no minimo 1 Nhote 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 Sulevin, 	R$ 	182,00 R$ 	182,00 

PVC - IAtóxico)/Plastiflccnte (Atõxico)/Carbonato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 
Rotomoldagem/na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico;. Diâmetro: 22,80 cm ( 9"). e circunferência de 72 cni Peso médio: 300 a 
310 gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 

40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagens de contos populares Carlu 	 R$ 	146,08 RS 	146,08 
tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci.pererti, o curupira, boto rosa e mula. 
sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acrílico e anmlérglco 
e espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do 
folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 

(cristal). 
41 2 Conjunto de Caminhão Coletar de Lixo - Plástico: Descrição: um caminhão de plástico dotado de Roma R$ 	369,50 R$ 	739,00 

até 6 rodas livres, botões de movimentação, encaixe para cesto de lixo e caçamba mdvel. 0 
tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas: 50 a 22 i 22 em 
Embalagem: caixa de paoelão. Quantidade: 10 unidades 

42 1 Conjunto Fantoche Família Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simpue R$ 	82,20 Rã 	82.20 

cm 	altura 	(Mamãe, 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	Vovd); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de 14 100% 
acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/perola/bege 	claro, 	com vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	Caracterísbos 
representativas de cada membro da fam0ia. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava 
Interna na cabeça do fantoche e boca articu:ada na Cor vermelha. Embalagem: sacola de plastKO 
PVC laminado transparente. 

43 5 Geladeira - MDF Oescnção: geladeira confeccionada MDF espessura de 15mm laminado, com Junges R$ 	217,50 R$ 	1A87,50 
duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
segurança. Na parte interna devera haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF para 
verduras, além de uma poria ovos para uma dúzia Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de Instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 100 crn x L 40cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. OBS: Não 
serão aceitos grampos para colagem do material. 

Total: Tanta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e tuna 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; 



o 	 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; 

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

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

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

no parágrafo 49  do artigo 32  da lei complementar n2, 123106. 	 - 
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de Guieis Cabeça 0vogreea,n - pcsho Oew.çS, 3 Q,at$.' 
.Ças roaRCos ri pesava 	v. 'n'mOo 0r eapaw. ri '.me de 

1.4 ry • pci 	C.. 1 • 59' np.e.O 4  wa con vrn 	e00 • loro 
ri pce 	ivi!. 	p i'viuo e? i w w.• 3.010* 0tWC11405 oaocm',los e odo mie 
Mi' OVa "da 	Sio 3 n9e,s d'eiras. 	•% C fl 

C.j I( GROW RI 	800 RI 	5.600.00 assino. .as',oi 
w, Ss14** em~~de peças 1. 6 • O peça e.s'eôn 

o.a'edaa d 	.ni.ea  20x20" EtSaq.n 1*0 at. e aoo 
I..dO 	aWQttviadW*raa li 12? * 3 ir, Ø(0&da ti' pweo  onze 
Sotavo cc.', .ep...in nilnn 	de 1 O "ri- pe41 covO'a !06 9, 
rraas.o ir. 4 oy.a co, vairIz atadeo 0,stdaO. 10 ,,tlOIdfl. 

Caswn. da Boi-isca - Madeira Cnolçlo, êwiiura em ~ia oIhpo 1 
.uralpco dt'ISo.a assovio sri Qoapasnado de 10cm. e lnffi em 
wriøraado da 1Gw.,. 0 lilhado Vi' tslPa isdlónflol sri ISi-a varal. 1 
F""1 e. 1~ da o.dlrho. pala 1,0.111 eO.*,O. 00.11 gradIl (cnaoo 1 
coordo o,ue co,Io'na a sacada Plnturs ai, aIo on-,o eu jonea, na. FALCÃO quatro mil a nova mIl e 

2 
drn.6.s o. SOcJnl 30on* IGOtI CWi dObfadÇla com Sstar.a de 

Unid 2 PMbEIR RI 470000 RI 	9.40000 .eIeo.nIoa qualrocenIO5 
se?Irsnça poria'. dIIra,SaO o. O Soar ri 500? e Axada Icisirne rei 
dsedÇee cor, saiem. de .egfl'ça Ow.emiÕaa W0x , ?ads$ dm. A real. IWSjI 

oiii nica 2 OO. a'. si .rca 1.03 	frv.la 'elzoflal 
1 .t ais Pcnzasti 2 » 0,,wa e .reflj. flni0,la3e 	-y 
odes os aia eoaaio. aww#,sae o0 swuS de n*tç6*4 5. 

•-. £flOas E-Sagr C 	de 'soa 

Coganco 45 A. Se S.Saro.M.deva DSeUIçaO ~Man, 
maciça O. cíciji co, e 'ulIte 'rO..I 4am 0* PSI '0I aviado co.. ia. ma  i 	mii 
aiOMca e, 4 corei tlrreee, w,xsrsiea 	290 	r 	3 lui 

CJ 2 M RI 	1 70000 RI 	3400.00 u. qia11anloa 12m. Oe..'l sei erngta o.w.'o'I.øo cc.'. lodo. os 5am Iceaaano
te~ 

 acotp.r4lada de menjel de nst-uçóes ee r*to.gem cor, biavaçO.. 
Ertia*n,  caz. de papeilo Ouerodeds lo indade, 

PIa ai Cczirna -MOI Onolçeo -  o móvel sori cOn'ÇOlIO 00 
biradsA$SlneIa cool iai poda de avo' etedw cor taIrØo de SE> 
iSen' corp. en't'JIiOa Oøltecoonad. cli' piasses reslilela. avtélo 
*4$iO' Dom aulas ebnr e f.d.a. Na Dali Itamar da-ara corte' o 1 
,iie,vae&0 ei a~ co-, cefloOed, oi • lito cncad3 ao 
wcerlo .'t.mdO no Valeira ~,~.P o ~Cono zun IEDITOR dois mii, 

qa ao ID, e n5 0.-eia afies e Pia osn-a cedi alr.3a. 
??nov-enia 

quatro0e.Iloi 
4 su, r.. e isdeno gsS neta Pira C5Cet a flui O rida L~ 

FUNDAM 
R$ 	496.00 RI 	249000 

e—a — 	ta cor, ia de ifl'I •eoaad. r..end. MW o. 
• Os!, S.w. Oe ..a'S. de aa a o ,-easn 	'atasco ia, ENTAL. rua 
.elS 	1500 • —a.e devrio ias toldo, "o 'ida 	, - iS— i 
Soada A550,,XL560mXP31 a Oe'i-e'iwi't.9.. 
dew.oflaco. Cor, Iodo, c.i.a 8~n04 iCOr,psv.de O msis o. 
ii' Wt4Oea de muIa.m com sraç6es. E,aage.r, tan de casio 
005 Mi N'ao ac~ gr~ te, cd~ do nuMetaL 

Co~ Berço on Bonecas - M.c5 0..al00. Da%o tia boneca 
oor, envia Os .ei 	come aconiçectar cdcS.ao ra.easdo øe igodIo, 
0011 alpe. lança. trevesulro e rrvt9 e. aigodaoi 1044&41e'o 5? 11k. 0I.rdEfl AU Vezeii(os W~ mdi 

6 eevn p~ 1,01441,0 poria peco. em reeoo nao cavacas, e.. ~Coa C.) RI 1.360,00 RI 	4060.00 a caqueta a.qusnta 
sondes 36 onde ala xfla,i ca.çnirrto. E,taleqeni cair. de A  

riais ren 
pap.lao co .~ de p141000 P.0 lwwiido PireNeu. Qual) 
Ovanudedi 5 indadia 

Coie.ic de Ca'y.tao liso o.gort. . planto Deecnçao o.nn'So 
iSelco 00,Sodi caow,s pai awo.w no rVilnniO 3. 'e r*S'C canlo o pezamio. e 4~ decai. S. t. coe O5s*t W toOt A caneca devera C.1 2 5~ RI 	170.00 RI 	340.00 atina ~19 oxZa - e vnia O usuere da. meça  00 	.1. de.ea w fla 
Miada 	ronueda 92.17. 30 tT t~caa de Dciii o,, reais rias 

iacfla de PI4ØCO P.0 lirmnedo ?nçen (IWI 

C.P. ~-M 0t Do-laca - Meda Oe.cnçao ~40~ 
cri etvsn wetl,ca co,  cecta re-sensa Se Modo 100% algaoao cor. Ias AU. 

7 1n.o.lne110 1et*14 ectio md,r*.iI. teilo Data CONe. 'odes mi. 	ÇJ 3 RI 	1130.00 RI 	3 3*000 
nU conto a flzanloa a 

daDas Oe1*dldo, O CSnIflO da-vaie panhmnete' iiuer,a ~ta 
lemo, D~~~~C. 6l0' 1 4001', A 'Som Creelager D~~ mas 
Icalve di Depeli,. Ojeiteede 5 uridade. 



e 

Cosdo .oço, Prosa0ee. 110 De.ai4, a cr3.wdo. em ICE 	1 - 
itw't I20WI 60,5' 5 &iVrI (com 3 Deças cai.. WIIIZSI0O 24 DeÇai 
3e 4071'i sotias Swnl A. NÇa devei, ir IYnU 'wie • riØ S v~ dali mil, 

te Sri 4 	a . COi u.araQeee a D'aMei.. .a 'anote de nosso 
2 

CIA 
RI 1.310.00 RI 	2.720.00 OU~ abalou 

BRNK 
- cS.ç.*D4wa. Caa. di MIOS' iDo 	r.dx' 

- ..4. 	..4. 2io.v•, 5r. 1 aSna • 	co exav.0 
Oaao. '0 .táadee 

Cocltruto 2. Ercaês . Cio.;. Urro.. F4oJ4 . Ocosão OnoiçM 3 -1) 
decai, pIoojzdos ei, pweIio 0',ia lSWS$O cor, .weuion irsnmi de 1 

1 	- 
.ACANA a rvt - ç.Çd cconI. 115  IrDrn.o 1 ccii ci., nmlz gbsjco • loro G 

.m papei alia .u'. 90 	noveno emi l w 000113 i-ersol dItee.roaoo. 1 
( 	r.d. nigem) E. cada urre a.. 'rege,. deve snabr urra un ara c 	 ( 1 novecloe . 	• 

19 lia 	tS 	m 2 Ou 3 alro... q 	sio 	 e 	DiCM  IC lo OROW RI a ..nenta .e,icetOi 
g'erdi 	com soa. e,cl,alvss OLe poø.tflser ..raix.da ris ana 1 -" real. 144 
OirnrsÕt* Ici0.Iflflàt 355 migeas 20 x 20cm E.rbSalat: ilpo larrpÍl 
• &Ir40 flanco .o,osrr.ja,rrt. 21,21 xmpfodi.rdaan 055 
0fl2 i.nn.00 0011 eio•SItfl TAI1I di 1.0 mmpapel courM WS 9' 
~"W" 4 mm~ vWflZ .tÕ.cø. Queitoidi. lDiJrddfl 

i 

n 

Cnn, di aos, a Vo4-Vr4 O.eaiçio baba. v61S. ala mcium. 
coScaoi e, P.0 . (A*4i0)dflhiiofl Ae0)CtoniiO CO 
Çkoo (A*co)0?0cai0  - rab-c.;io - R.a-M~  

20 ia D'is. 5 a oe oca a. 	ns 9~ cou,  
ag' -ao vs avó oco 1-wto 2101 I). eiflr~ a si ai 
Pelo naco 354 a MM~ 0.ss. 10 .na Otwveic Ai 
cdi, de'.e*, - .vt.g.ai veDa 

Coino 4. C.nnMo flpe C.çrsaflbco Olecaçio an,t 
Colado 00 diçeibo pvi &a'doorw oteooa. 4.411*6 ?01 nas A 
tfl.rrbI livel siv anosia., troo niorrr.'Iida por reo da iria 

2 narivel4 qe0,wáiria  engrenag.m pai moume,144. pai q... leu 	
ci corsei.doca,i pua ibedlis poltevei Devei icOrcelhir j,li 1 p4 e 1 

ras,ulo 0 ,.nfle. .1roxn'id.s do cerïflio. 5CC2Q2ct Erroilegein 
utixa da pipulio ou .acos a pinsco Pt lelrlrl.00 Dr.parante 
cinta: 

conto e 	1 

1 ICER 	RI 170,00 RI 	170,00 loro e 
W.or'ta rei'. 

na 

crio. 	duzrtos e 

2 T1LIN 	RI 111,00 RI 	232.00 Oez•ssas au e dois 
'cii. 	ruai 

COrw'ltO O. C.nn'&o 'IPO Dow.,e"o- flfl .  Dac,ç&o .nv 
o. rateiro •11 olser. cal arê 6 rodes dotico de nleca,l.ro de 
Iwç. flu.. ..c.d. cor 9,0 de 162 .a. r.gJagem asIla D~16 OeIilOa 

trezentos 
22 coM.' lesaje a ateVeci'YSMO e cabre Wr ponas lavere, exl.s 0 2 Slt.MM RI RI 	300.00 diiquenla 

Orrreô.e MI..' ao cr.rrio, sc 122 - 22  a» P0  scicalnaOo -a 
13 Q E-~ L~ ca o. P554440 Ou 114005 o. Pinco 
P.0 - rrep 	- 

Caies Oonna ouw 'nu-MOE - Dfl ao.,ró wScc.a*ao 

23 
ri MY co'.- 25 peça 	 dern o-de cada -e(S'QJo C04J rs 	3jN 
poecas ,iv peçam anjoo. 	. esora 	eiroe o'ru.,sa.. a. CJ RI 	70.00 RI 	21000 

na 
oazeae 
*z na 

peça. 701' x 3,ScmCurmd.de 'o .n'3adn 

Conpro. Oe 1eI.tor. . Plailco oeacr4ao ccnt.ccor.00 ei, ç4,co - 

2410 
.1Õ4c0 cololdo. Qon ledo nõvas botio p*'i eta., .01, da ,qe 	ccii 

Ci LIXA RI 
d1i*S oeo edite Ira bgido Ibase po co'dio cano DnnunÕes .proxrrada 019w,, * 

Iii Tom 	A32cn 	EntiMor, Ceita da ~110. Quarodide IO 
2 36.00 RI t 1200 

. l 	VV 

ICasflo Jogo de Menóri corri Tsxloa . MOE. oe.oiçao :*loro a 
1 	luor. cor 21 g.aasd,. e,,  MOE, tonrerico 12 pina con I.,l,raa 
1 	banias. QOI1IÇ. 1.11 o. nybovi, tala pl*stca lu. cilpele flpiflls onooe,io. dOIS mil, 

1 	25 psaa.. MC. ~eito~0~"Wcol,  hflsas 
1 	~~Me com boilma. E. 	iSa ~^ nos peças 	 su.d.d3. CJ RI 	670.00 RI 	2034,00 atonia e 

SOISCenlOsa 

0110 fliS 
tulha 0 

csbileu: O.rwuiõ.. 1*4*0 . 3601 X 2401' ~d. em 24 qatuo mais 
o'" as Ir peça. .21 9~.ooreMo 12 ~s ~d~ 
S:'r caa Erteaco ri Saco Oe TPC C.cøøn 0 jidaae 

aefas 4. Ui.i.Jn. 	iogaS-ei. Planto 0.ecçio nae'a e'.- 

1 naus planco Cor, 'ai' e are no, a. 5w lovó Poisa 3 bolo.. :01' 
causa 

1 	26In 	Sri 00,444 	 09i fl Vi'oi T '4' fla 
2 EUCA RI 	7QØ RI 	140.00 9~ 1 	Iate ,sia4 glu.tÕaa com iam 0,0,4. Espaço pari coloca, e ,CIO a 

1 	loirça dato. pedi de 12 Telas Ø.rt ,sle. .o.oslniaGet .12cm. fui. 

1 	k22cn 1P'O cm Erbilede e, cwtjao resistente 

isa a Sol., a OrA.00l . '1n1 Oew,flo DOLi  a tuletol silo 9IQ5 
ornada eia PC. (A16100y111d5wt (A1ó000)tl.00nalo de 
(AI0,sco:tvrocee,o o. fsilcrjo . RobaticIdeginve, Cce'ee 	 diReitos e dcgenlos e 

- com presa laIca de bola Ge "aliei sinjlinjo gorro. cor 	Ci 	1 LICER 	RI 236.00 RI 	236.00 uflIa e sala bIa e Sete 
rito prelo eõo,o: OIflwo 210,4'), orc.nlrêroa debloi' 	 reais 	rueS 
11*310 316, 325 grerre, Ou.rOdaae ID a.d.dn Obe.roaçh, Ai 
devi'*o ir arte?,.. vazia 

cai' cace;. e iflhle 0000gco. ri =br  lavasse COPO e'' 
.20340 40 '4h-, - . - TeM. WIC& D..wa .ca'c., n.caior, 	 (Ti 

'Cas._,to.boecaOeo.Neg..Vrd 	 ecacecenega 

20 	 • 	c, 	JOAMBO' I R$ 335000 Ri 135000 .4 p.. ateçi rI .*li A boneca daiwa ii. ewrp.'naa. ao-  qsr.w. 	 A 
chipava e Øeiecc lodos ~PÉ~ socco Drre'~ boneca de 	 1 
eçrolraadifre'la 50cm £',telaçens d'ti de 003w 5e Si 	

j pliacco PC l.tmneoo arupainta 01.151 O,rtdede to 	 1 

di Bloco. Iõçcos 'MOF 0.50101.  Ccqstbo de bloco. IOglcos 
0011001 e» Ires caia Si.rero.s, °ov'rSdõ 01 46 peça au, 
'es i'od,a.e 74*71,10 rir (quao'.lo .0.04: tlddse 
• 4 (orna. gec~~(Tr-àeg,Ào 0adr.00. CI, c,,to e a: .'r 
 Deve .ccntn'r 1010.10 com 'fl.lrI4bei dutalhida. de ao 

01 eiboo e,, MOF medrado 29.3 x230 x68rm Ou.nIiOeOe. lo 

RI 602.00 RI 2070,00 nov.iilee 
dOS reis 

(TI' 



cc.wno t-.niodi. tainha Sr" Owjiçao ccnt,no co 
wr 41,104irmlwnnl. 30 ai' atura (M.mM. Papal Me-in3. 'leia. 
Vovó Vovó). Matalepinir tarocbes contecooracos ' le:,o 10014 
acrIc, e wihSê'g ,00 • e,pjn1iIlessv.I. ~901 "16 'ODN acilIlci atito e no • bel' corados rIa cabaça frc.brrrto. arr"ht. °°" 1 IN R$ 	150,00 R$ 	150.00 dnquenta cMqisita 
00100 na tu o'r..Wvlatfle Saro ~ WIW'lrcn cabelos 

mm asstnos e deras cefE*stcas m esa'tt,ts de caos rwt.c O. 

0.. 	 asa, fatais4 	wvi ISY. de 	q,tw'ç. natos a. na 	na 
cace. do 'aO. 0500. dONO. 4W .a'I• 'it EroSaoaa.' ..00le 

de oI 	. 	wIlraioflinu 

0101. UIW Onalçlo çel.Si,. cantecoor.oa MDt .ap..tul. de P*C rire 
15ITvn IannnSo, com dia. Wlas (finais gelecer.). Tecarisnio de 

'eu.' 	 Na 	Inteina sente 	'ei duas DOCaS COifl Iàsta 	da I.QJWIÇ& 	D&ite EDITOR dois mli, 
de*'a hent djs ratel.' as eu MC e tita gt.,Ia di' PflC o.'. UNI A 

"50.00 11 
qijalrocanlo cento e 

43 t5$. 0S Os fl Qota 	s psi nata Devt(i *4,  ertflue FUNDAM 
a e hinla 

 cinquenta 
ctfl lodos OS ttS aa.aoe .catl'.d. a. una de 

ENTAI. 

n,as 

rni4õe 00 . wi.y... COeI ae.çe.. 0r'rsÕ.i aO'O*i'Sdfl A "ais 
Oai XL Aøc., i Pica, £ntsage,n O... o. P.pa.ao 00$ %lc w5o 1 

,wt0• ses 	a9.' øo h'*.ls 	
1. 

VALOR DA PROPOSTO)n,,, oitent, e quito mi. 04.720.00 [RI 	 sol000nto.. vinte rea 

Knpo.ta a pasent. Pioposasa quansa de----- 	 ..-----. 	 IAS 34.720,11 1 
oitenta' qual., SI. s.tec.ntae e vtnte real. 

Declara que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o lornecimento referentes a tnbutos, 
encargos sociais e demais ónus atinentes á execução do objeto desla licitação. 

Declaramos que, nos valores apresentados, estio inclusos todos os trIbutos, encargos trabalhistas. previdenciàrios. fiscais e 
comerciais taxas, fretes. seguros. deslocamentos de pessoal. custos, demais despesas que possam incádir sobre a aquisição dos 

produtos licitados, inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, para todos os fins de direlio, que cumprimos plenamente os requisitos de habllilaçâoe que nossa Carta Proposta está 
em conformidade com as exigências do instrumento convocelórlo (edital). 

Validade da Proposta: 
60 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega 
10 (dos) dias, a conta, da expedição de ORDEM DE COMPRAS 

07 de Maio de 2019 

AN 

ES 
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IIORIZONT( 
	

LIICCÍA"176 3 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N 2011.0&12.2.PE 
DATA DE ABERTURA: 07 DE MAIO D€ 2010. AS *$IOQMIN 
OBJETO: AQUISIÇ*O OE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA 

	
0*5 

"OPOSTA DC PREÇOs 

ITEM PRoOUTo 	 UNO 	010 	MARCA 

.n 	 1
Ccflic ao GA"- C~

P'CQtst,no - p.lo D.saiçio 3 
—. C4ÇM VOO-adOte' 
P~40 cru 
ss.s 	

i.nn 	com 
osp.. mim~O. 1,1 mm. papal
couO 	'5v 	p...o 4 ocr.. co" 
vrz itÕt 	• 1,70 MII oec.i eta 

•Ivtfl OOØ' ITPCOUO a.,' 1 cotcoei 3 
volsos dilnrciidos ("tWa cada ia 

 Sio 3.n@~ dtlwrt.s 	 Oltocentol e 	 1 	0110 mil, 
• 	CO Dfl nrda W aaNI3*des 	CI 	10 	GROW 	RI 825 00 	violei cinco 	R$ 5.250.00 	duzentos e 

og.s.n.. 0o p.ça. £ 6.9ç.ças 	 luis 	 niquenta 'sei 
0~~spqogn'adas das 

nleQsns 20.20wEtrbaagsn: 	1 CØo I 	"'d 
Wt04....0..._921 x2I .3cm 

uzid• -n 	o olha Inredo 
com 69~9^ ~~CO % 
p.psco.O*069'ntle$.o.r14 	1 

¶0 ufl.d.dfl  
Colunio de AVISO Õi-flr»M.j.ra: 

Dnaiç&o Produado ai' Iredora 
na de pnA csn . Mica r*wl 
(lua ai p*'atOO). prto W1' TU 

16z'ca 1014 cores. 0m41669% 	 duzentos e 	 quatrecs.e 
~~C 29o,'XL.3'crnxA 	c42 	CaSRLU 	R123939 	1110t5 e nove 	RI 478,70 	SeteflieloitO 

o.ve — .-e.. 	 Mia e trinta e 	 0154 ementa  
d.ww.a 	, 	4 - ata 	i 	 flOve tenta vos 	 CItO C@~ 

aCOladrIos. acontrilaca da r.r,..aI 1 
danOuçModa.,ortsotr C" 1 ~~E,~czada 

Øio_O,.ade_1 _.4140001 
Cnoao8 	ora Õnc- 	

1 Moi.' Dasoaçio to.ço pata ContO. 
ca' ~, da 1~ 1 aCoworte coeao ra-seedo 04 

S900l0 ocm 	lençol. Tenen 	 1 • froohe maI9od5o. n'o.qu.i.ro 	
1 	

dois rn$I 
MII 	 1 	 1541 mil, 

lula deterá poa.ir bd.âo poda 	 OLIVEIRA 	RI 2325 	ttannto 
d 	RS 6.975.00 , 	 Cefl e 	 flOvStOs e 1 y.co.r".c'x-abara, 	 BRINQUEDOS 	 vintee oco 	 1 	setentatønco 

Da.r,aae, mo.,~$5 ar ao 	 1 	 reais 	1 
.11.4. x 56 cri conp'n.rlo 	 1 

Enbfloem axt da panlio ov 
aaa de p~PVC ramado 	 1 ,w.peen.:aIsw, Ouerl,,ade 5 

un.O.dee  
Co.jonlodaCMm.Y'hoIJpoc.gcnha- 	 1 
oláaboo De,Crção 

 
~Ao ~W 1 

dotaold.crtcrIpe. 
aconloasno'ru,.o3.rc 

mtlmod cerro. da casd'fyenl.s. 	 1 	 quinhentos e 	 1 	mil cento e 
6 	day 	vil I'CUtOl. A ~1~ 	CI 	2 	ROMA 	RI 580.41 	oitenta reais e 	 ,asenta reais e R$ 1460.82 dôvei wiel mal 'Odai O Jinalro 	 BPPIOt*OOS 1 	 quarenta e um 	 oitent, e dois 

4Ça cocar,.eflo ~é- 	 1 	 centavos 	 centavos 
~deMeadas .C.OX,T.OII92. 1 17  30 cm tno.Ian caixa do 

ov ~4e P~ co PVC 
e's-.co iS4çfl(I(O clitE 

Counio de Caturro s Broca- 
Nelal Daserçio ~IMO  dobro:. 
Mi' nt'tu', r,elóht. WT ~a
lanada 041—do • 
com vrov,maMo ttl. OflcorO 

recaná,w alIo pra cholo. 'oca*1 	c 	3 	OLIVEIRA 	1 	R$2 	deis 	e 	R$ 6.600.00 	tIti miii 
0*1.1 frontes dnacona.... ,cos 	 BRINOIJEDOS 	 duzentos leais 	 5411040101 reais os '.tfl o trWC 0..eli 

W~~e, p8 Dirensoel 
aroxn'eai C 540m. 1 4Ocr,eA 	i 
73cm.n31i9.m E 	oa t.d. p.p.ik 

LI 

(PIANO DEAÇØCS ARTICULADAS) DE ACORDO COM O 
INFANTIL PROINFANCIA CARMEN LÚCIA DA SILVA DO 
TERMO DE REFERENCIA. 	 y . IL 

VIL TOTAL 



Coee4tbaTawn.Pànoo 1  I 
0.acnçlo oor.4.ccIonidoe,áatoo I atóxco ocic.,do 	m 	das rt.i, ,a quinhefitos 
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PROPOSTA 

ITEM QT DESCRIÇÃO   MARCA UNrrAstlO TOTAL 

1 10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressiva -  papelão: Descrição: 3 Queb(a'cabeças produzidos em Bc AS 	290,00 AS 	2.900.00 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm e papel couche llSgr impresso 4 cores 
com verniz atóxico + torro em papei alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3 versos 
diferenciados ium para cada imagem). são 3 imagens diferentes coa, o tema fazenda com 
quantidades progressnas de peças -  4.6 e 9 peças Dimensões aproarnadas das Imagens: 20x 20 
cm Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm. papel couche 105 gr Impresso em 4 

— cores com verniz at6xico. Quantidade: 10 unidades. 

3 2 Conjunto de Avião Si-Plano-Madeira: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc AS 	$12,25 AS 	1,624,50 
hélice móvel [que dê para rodar), pintado com tina atóxica em 4 coces. Dimensões aproximadas: 

C -  29cm li 1: 32cm a k 12cm. Deverá 54r entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem Com ilustrações. Embalagem: caía de 

- papelão. Quantidade: 10 unidades  — 
4 5 Pia de Cozinha - MOE Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges AS 	217,50 AS 	1.087.50 

de abrir e recitar com tampo de MOE lSmm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente: armário superior c~ portas abrir e fechar. Na parte supencr deverá conter o 
reservatório de água com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
Que intertga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciclada revestida (MDF) de lSmm iaminado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar Incluídos no 
móvel. Dimensões aproximadas: *98cm XL 55cm X P31 cm. Deverá ser entregue desmontado, 
com todos os seus acessórias. acompanhada de manual de instruções de montagem com 
iiustrações. Embalagem: Caixa de papelão. 08$: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Om toys AS 1.137.25 AS 	3.411.75 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com zíper. lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule; deverá possuir bolha porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 cm de altura x58 cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 
sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 5 unidades  — - 

6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástica: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte [bano AS 	88.05 AS 	176,10 
carroceria para acondicionar no mínimo 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 a 17 x 30 cm. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

— plástico PVC laminado transparente (Cristal).  — 
3 Conjunto de Carrinho de Boneca - metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dmto-ys AS 	661,50 AS 	1.984,50 

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

8 5 Fogão - MOE: Descrição: Fogão confeccionado em MDF espessura de ISmni laminado. O tampo Junges AS 	217,50 *5 	1.137,50 
com supor.e de panelas deverão ser confeccionados em madeira/Mor em relevo e a tampa do 
torno deve possuir visor inquebrável e transparente, com mecanismo pata ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e fecho coa ,  trava Cinco botões 
reguladores de gás com mecanismo para ser girados e Indicadores na hofizontai 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$: Não serão aceitos grampos para colagem do material  — 
9 1 Conjunto Fantoche ramllia Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Slmque R$ 	82,20 AS 	82.20 

cm altura (Mamãe. Papai, Menino, Menina, Vovó, vov6). confeccionados em tecido 100% acrílico 
e antialérgico e espuma flexível; cabelos de ii 100% *critica e antiaiérgica 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 (cristal).  — 
ID 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Supertoys AS 	347,50 AS 	347,50 

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

- - de ténis 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 ciii produzida em papelão cinza 
laminado com espessura mínima de 1.0 mm + papel couche LOS gr Impresso em 4 cores com 
verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades 1 - -  '4 ;\ 

T'  Conjunto de Bolas de VolIey-Vinil Descrição: bola de võlel, não oficial, confeccionada em PvC - SuiSm 	/ 'R$ 	182.00 .$1 	182.00 
(AtóxicoilPlagflcante 	(AtSco/Carbonato de 	Cálcio 	(Atõxico)/Processo 	de 	fabricação 	- a 
Rotomoldagem/em cores diversas com pintura típica de bola de vbiei simulando gomos com 

PA( NA 
pigmento preto atóxico; Diámetro: 21cm 1 r), circunferência de 64 cm Peso médio: 250 a 260 ' , 

- gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 0 - 
21 2 Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba-Plástico: Descrição: caminhão dotado de caçamba para Mercotoys 03 ijI' .45 	144,60 

acondicionar objetos, com até 6 rodas livres. A caçamba deverá ser articulada, sendo 
movimentada por  mao de urna manivela que girará uma engrenagem para rnonmentã.la para 
Que seu conteudo caia pela abertura posterior. Deverá acompanhar uma 1 pá e 1 rastelo. 
Dimensões: aproximadas do caminhão. 50x22x22crn; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

- plástico PVC laminado transparente jcristaij. - 
22 2 Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro - Plástico: Descrição: um caminhão de bombeiro, em Cardoso AS 	81,45 AS 	162,90 

plástico, com até 6 rodas, dotado de mecanismo de lançar água; escada com giro de 180 graus e 
regulagem de nuca. Deverá conter tanque de abastecimento e cabwie com poetas laterais 
flexrveis. Dínensões: aproximadas do caminhão, 50 is 22 x 22 cm Peso aproximado: 1,2 itt 
Embalagem: Embalagem: caixa de papeião ou sacola de plástico PVC laminado transparente 

(cristal).  
23 3 Conjunto Dominó com Textura'MDF . Descrição: dominó confeccionado em Mor com 28 peças Fundamental AS 	545.00 AS 	1.635,00 

retangulares, onde cada retãnguio possui nas duas pontas um pequeno ckcuio 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 AS 	395,25 AS 	790,50 
tecias móveis, botão para emitir som de toque e com o fone ligado à base por cordão curto. 
Dimensões aproximadas: C29cm x LIlcm xAl2cm. Embalagem: Caixa de papelão. Quantidade: 10 
unidades  

25 3 Conjunto Jogo da Memória com Textura - MOF - Descrição: tabuleiro de MDF. com  24 quadrados Fundamental AS 	520.00 AS 	1360.00 
cri 	MOr, formando 12 pares; com texturas virtadas: cortiça, tela de nylon, tela plástica, lixa, 
carpete. 	espuma. 	pelúcia, 	papei 	canelado, 	tapete 	emborrachado 	com 	listras, 	tapete 
emborrachado com boiirihas. 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 Sacode TNT Quantidade: 10 unidades  - 
26 2 Conjunto de Máquina Fotográfica - Plástico: Descrição: máquina em material plástico. Com  flash kit star AS 	83,95 AS 	167,90 

• sons reais de tirar foto. Possui 3 botões com fases em português: *Culta o Passarinho * , *Diga X" 
• "vamos tirar urna foto'. Lentes giratórias com som drvertldo. Espaço para colocar a foto da 
criança. idade a partir de: 12 meses. Dimensões aproximadas: 1.19o'n x A22cm x Pio on. 

- - Embalada em cartucho resistente. 	 1 

27 1 Conjunto de Bolas de Futebol - Vinil Descrição: bola de futebol, não oficial, confeccionada em Suleiim AS 	182.00 AS 	182,00 
PVC - IAtóxico)/Piastiflcante (Atóxicol/Carbonato de Cálcio jAtóxico)/Processo de fabricação - 
Rotomoidagemlem cores diversas com pintura típica de bola de futebol smulando gomos com 
pigmento preto atóxico; 04metro: 21 cm f ri, 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 Bebê Negra - Vinil Descrição: boneca bebé negra com cabeça e membros, Milt R$ 	406,75 AS 	406,75 
produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em algodão e enchimento de manta acrliica. Deverá 
acompanhar macacão em algodão antiaiérgico, com possibilidade depor e tirar da banca, e fita 
para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta e penico, 
todos em plástico atóxico Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; EmbalageiTc caixa de 

- - papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 20 bonecas.  

29 3 Conjuntos de Blocos lógicos -MDF: Descrição: Conjunto de blocos lógicos cri MDF, pintados em Sc AS 	427,50 R$ 	1.282,50 
três cores diferentes, formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm (quadrado 
maior), 	divididas 	igualmente 	em 	4 formas geométricas (Triãnguio, 	Quadrado. 	Circulo e 
Ratángulo). Deve acompanhar folheto com instruções detaihadas de uso. Embalagem: estojo era 

- - MOF medindo 290 x 230 x Mmm. Quantidades: 10 unidades  

30 2 Conjunto de Jogo De Peças Sopradas Para Encaixe - Mastro Descrição: jogo em pc4etiieno Ligkg AS 	124,00 A$ 	248,00 
soprado formado por 50 peças coloridas em formato de estreias 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 AS 	738,00 AS 	2.952.00 

aproximadamente 320mm x SSmm x 210nm com lo palitos para encaixar as peças. Matéria- 
prima: blocos conreccionados em madeva maciça,  pintados em 5 cores, tamanhos e formas 
diferentes, ser,, rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devera ser 80 mmx 40 mm x 25 mm. A 
base e os palitos devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. 

- - Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (crlstail. Quantidades: 10 unidades  

32 2 Conjunto Caixa Brinquedoteca - MOr Descrição: caixa organizadora com estrutura em MDF com Junges AS 	895.00 AS 	1.790,00 
espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica As laterais menores corri SÉ cmx 40,5 cm devem 
conter, uma furação para encaixe das mãos. A base deve Possx.* 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 54em X 1. 63cm X P 40,5cm Embalagem: 
Caixa de papelão.  

i conjunto de Boneco Menino Branca - Vinil: Descrição: boneco branco em vinil, cora membros Supestoys AS 	347,50 AS 	347,50 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 
implantado em nylon, e o corpo apresentará gefláiia masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além dei par de meias e 	par 

- - de tênis em lona e viril. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 
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Quantidade: 10 unidades. 

34 Teatro de rantoche — Madeia: Descrição: um, teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em L.9119 	,"Ç %Sfr 	.00 R$ 	120.00 
madeira maciça lixada, seu, rebarbas ou partes pontiagudas Paredes frontal e laterais em MOF, / 	' - 
coo, 3mm de espessura, ilustradas COO' serigrafia. 0 painel frontal deve medir aproximadamente / 4? 
79 Cm de largura a 7 de altura - com janela de aproximadamente 68 x 33 cm. As laterais devem 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de 
altura Estrutura acompanhada de cortina de tecdo 100% algodão, antialérgico na área da janela. \°., 

- Embalagem: caixa de papelão. "IØ  - 
35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e DivertovsN< $3",j1t,00 R$ 	310,00 

membros, produzidos em vinhl, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta -- 
acrílica Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar 
da boneca, e fita paia cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, 
chupeta e penico, todos em plástico atómico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC 	laminado transparente (crislall. 

Quantidade; 10 unidades.  

36 1 Teatro cc Fantoche - Tecido; Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente 1gb8 R$ 	112,50 	RS 	112.50 
190cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo ionaflonita) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 103% algodão estampado. Possui alças para serem fiadas 
em gancho/suporte na porta da sala de aula. Possuí 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 MOF com recorte fundamental R$ 	343,50 	1 R$ 	2.030,50 

de formas na tampa pari brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 x 90 x 79 nvn Abertura 

na parte frontal para pegar os blocos e contini,ar a brincadeira. 4 formas dftrentes: triangulo, 
cruz, cilindro e meia lua. Material colorido. minino 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 R$ 	463,65 RS 	1.854,60 

pinha, tartaruga marinha, porta e vaca. Os arirnais deverão ser confeccionados em tecido de 
plush colondo e cor,' enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão se acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de um zíper ou velcro. Galinha: Deverá ter 
no mlnimo 2 Alhotes acondicionados no interior de no mínimo? Ovos. Tartaruga Marinha; Deverá 
conter no mlnlm.o 4 filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
mínimo 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga. Embalagem; o 

- conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão.  - 
39 1 Conjunto de Bolas de Basquete - Vinil: Descrição: bola de basquete, não of dai, confeccionada em Suievlm R$ 	182.00 R$ 	182,00 

PVC - (Atõxicoj/Plastificante lAlóxico)/Carbonato de Cálcio (AtóxICol/Processo de fabricação - 
Rotomoldagem/na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico;. Diãmetro. 22,80 cm (9), e circunferência de 72 cm Peso médio: 300 a 

- 310 gramas Quantidade; 10 unidades Observação; As bolas deverão ser entregues vazias.  - 
40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagens de contos populares Carlu R$ 	146.08 R$ 	146,0$ 

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. Ohos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do 
folclore do personagem representado. Embalagem; sacola de plástico PVC laminado transparente 

- (cristal).  - 
41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descrição: um carnsihão de plástico dotado de Roma 	 R$ 	369,50 R$ 	739.00 

até 6 rodas irhi botões de movimentação, encfle 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 papelão. Quantidade: 10 unidades  - 
2 1 Conjunto Fantoche família Branca; Descrição; conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque R$ 	82,20 RS 	82.20 

cm 	altura 	(Mamãe, 	Papai, 	Menino. 	Menina, 	Vovó, 	Vovõl: 	Maténa.prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrilico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de li 200% 
acrflica, antlalérglca 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 famnia. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava 
interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico 

- PVC laminado transparente.  - 
43 5 Geladeira - MOF Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de 15mrn laminado, com Junges R$ 	217,50 	R$ 	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 MOF e uma gaveta em MDF para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúlia. Deverá ser entregue desmontado. com  todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas; A 100 cim a 1 40cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. DBS: Não 

- serão aceitos grampos para colagem do material. 

- 
- Total: Trinta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos RS 39.793.35 

Prazo de validade da proposta conforme edital; 

Prazo de pagamento conforme edital; 

Prazo e local de entrega conforme edital; 

LI 



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

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

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

com as exigências do Instrumento convocatório (edital); 
° 	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 32  da lei complementar n9. 123/06. 	 - - 
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04 2 ttIN RI 	110.001 RI 	232.00 dezenesi biote e dois ejIo cal pele Setfl 00 	D...rs .ca-tpeffiw snc p1 e1 
rabo Cinsr.6.. cosIl,ada do ca-wIo 50y21cr, En~ j rea r.a 

e... os pap.iio ou s.Wa de plsisco PVC 'moado vSrlOfl*bl 1 
(usv.ell 

Corw'lo co Cw,nrao Tipo Balbeiro - PlãstOO Z)ncdçáG a, C*IrMO 
dl bentsro e, p151300. com  .1b 6100.,. deCido de n'ecaràlnso de 1 
t.nç.- agia 8~5 001v. 9O a 180 greta e regtMger de lisur* . cama cardo e 

22 n. Irq. e. ~~. cabe. coo, pora  ~a& I.t s-es CI 2 StMAR RI 	150.00, R$ 	300.00 0n4ur41 
Donnse,s aoro.ITI4SC do csriitlo Wi 	22 o,iP,.o speo,rralo mas 

'es 

1,2 kg. EtPDiIeQesri Entelagem ais. de p19010 ou saco'. de pláslicO 
PC 

Cotnbo Dorme coo, Tsajre.MQF. D..cnçlo 00*71(10 confscclo,edo 

23 
e'' MOr com 25 Peça 'els,gd&ei. 0114a caos o.tlrgUo Poria. as um 

orJo  Oe 	lan' dIrenle Dl,re'són porta. san pesso 	a. 	 ais 
CILA 

RI 	70,00 RI 	210p0 
silente 	øuzentoss 

Idoz 
peça. ir, 3.500 Q..nd.oe 1 tdeOe4 

BRINI( reais 	
mais 

- lcaninlo Da 'a~. PlasIsco De.alçao, coflcdonedo em pilusco 
1 .16x.00 0010100. cai' ledas snSveli. Meio pfl WmlsI SOAI de lOqjea 005v. 

24 o lo.'. tgso ata. pom wØ$o oa Divina.. woxaeda Ci9... CJ 2 ELKA RI 	50.00 1 RI 	11 2.00 
Onquesita. CInto e doze 

IYM a Ai2cin EsrøSg..' Caxa de owelâo OyfldSe 10 1 18$ mis as 

Corno Jogo la MenØt'. Co.r TsAMs. MDC. co*~ 	do 
5.0 w' 24 qalns em V09. 'o-'cmeo 12 pares w, eans 
vire s,. caftsÇe, 'ti. de VlØ0 	SS pesado I, 	cirpai, 

1 
doian* 

25 905km. "~W.tepele entoneci-alo cal' tiras. lVt 
bor.d1ado toor bolita Essa. 	W 	nos 

r CIA 
RI 	57800 RI 	2,63400 Isetenla e 5500011014 

PEII 	ercalada. 	cow'aoos 
00 tIbjSirt Dr,s0n IS4SO - ~X2~~ 

BRiNK 
os  uro.,

tante- 
qu.1r.t. de &So", p501 .24 ~ Idos  100r104 12 pni. moGno, 
5unc460. E'I'DiiIOO 00116.0060 TNT Osaroidtde 10 .noaoe. 

ConPM de 	 ca . 	co. 41&q,r, r s T$un, em 
peàslsco co-,, Caso o 0005 es. de tira, loto. Possui 3 bolSes co. irl1etsraI 

set.at.loealOe 
kuaemppÀ& 	 •Dg.X'eVre.l.reiu 

2 ELKA RI 	70.X AS 	14000 quereria *W. LaMa rsoIa cem .r ,a.to Esosgo pira tosco... loto a. 
Ct'enç.. Idade e pais de 12.1-.,... Cow-sÕ.. .ç.onr.Oa. siso' * 

. 

A22w,x PIO cr, Es1t.10d. osnoartuci» resa.ro. 

I 

Corrio o' Doo., de Fsxeacl . Vini 05101$40 ad. os Aaod ao 
COSIP4000MGI ei. Pvt . (AI0,lcolPi.IOflcent. tAiOncoWC.Itonmo 04 
doo (AtA$COIJPoc.sso O. febiceçio. Roionidd.gensoi co., 1 duzesilose duzentos e 

27 asna 	, p*ra toca o, dota O. 1~ s.nanoo por», cal' 04 1 LEER RI 	23600 RI 	233.00 tflhai iels 
teus 

Mui 	eeis 
Pularem,ar.io .,Õmoo, 	lõ,iqo 21 em :00', :,cs.rfrIro. desta' (eS 
Peso mOdo 316' 32$ go.mas Cuanidade 10 's, dales ObservaçioAs 
b3i., dt..ílo se. .nlr.pues vetas.  

04 DOASCa DI Sogra - 	n4 Descaflo boreta tece r. 
(aol cabeça a 'Twtros procurdw em sono. .16,mcoe lsvãv& e corpo 

1111 wezantos Mil botadoS 
28 

1 
aledergico 000, OCIIsDI'caa OS pa e 15000S DO°.c. 	' ;n CItE. sn pisih A 	*nI5 lr ~"~Ma 1:41 n.naø.r. 

•QQ4I O e e' •.no 0' vs,Ia leiloa Deseol 	 prhsl 	io vvi 

CI 1 
A n 1 350.00 RI 	1350.00 e algo.. !. C~e c 

ønaei. e perita lodos ei' olütco 'tosco. Cinirsase 00(1.05 de ISa. (41$ 
..dw'.ni. 500, FrtsIa2en eta 04 papelão Oé 'atol. 01 

pInto '.0 'moldo rrflarr. CrES,  0,s*0834 lO D0'eCI1 

COIrAIOS Oe Dios lSgca, .0Db Dnio Coflalto de blocos lõgicos 
.0, ICC r.rteon ei' 	"e'°e' 0'ld 	'°' 	PE 	'a"' 

74.74,18 
EDITOR 40151* lista 

29119o*ranis 

na e.aa. 	ri, toateo, retO). eVades 
4 lomia. CI 

a.oea',se 
.n 	g.ovMmc.. (Ininguo. Oaindo, Crcuo. 3 

FUNDAM  
RI 	89200 RI 	2 676.00 oønqdet 

Ida real 
alia', e Rti51gsj5o 0~ 	remeto Co, irabu$os 0.lS..d., de i4o. 

ErtS.gw.1 esta ..n ML 	rr.dnto flõi 230' Mmv. 0&.raded.. 10 

- 

- ENTAL 

L 

'li mais 

Li 

n 

n 



• 	 . 

Cvnprto FSiiei. rarllia afira O.ecsiçao: ca*Jnlod•.S'lnIoólea 
ot eoMrsins,ia 70o Sgs Pja'ra  Daphi Meu», %Ielni. 

t \'0v MaW..o'nt .nioct.. ça'd.ccon.do. a, tnboo 120% 
w+cø Sleaérc ,.an ~.. nos da lã 'X. *ca 

•ntilrgca 
a ør COStLSOC• AI ca.ça ',.Crr'ø 'a"cen '. 

ccipC na co' c'.tsterCêajte. CISC Ofl sbrwnal Cabelos 
Cessonos a tinas caracter Micas raornwualival øe aOa nwcrC 04 

lamba. ClhD* com .atan da pj.arç. domo, 01 irt. filma na 
cabeça do 'anioc#. 'boca .'e.Sa0a na te' 'er'rdhe (rtNIÇIn •SC 
ia 4$vcc '%C lãlnnaoo vwsowri 

Gelada.,. MD' Desatçao guiaM... w't.cocnsa MD' .tøessJa 0. 
1 rvn lr,reio cc., aI porias frucnr a Q& beiral e recansto da 
abtir e sacha, nas Ojas paIss Com usEar da su'a"ça Na rei. flama 
darara have' dias pt.Issa em Mor 1 U10 9avV.a em MOE para 

43 ybrnJf as, abana. iria pOAS Ovo. par, ir. OJzs D,ie'* ar •nlflg.aa 
0fltO'l.aO W, I0s o. a... acan4n,. ,carparnada ia traji da 
vntaçõn Oa o'taç,, CO, LanQões tw'w*.. afl -oa ".ø.s A COO 

~ E~ Casa da acs& DOS P430 sf0 
acatou g'.rrvoa pala CdI911 do r.tel* 

VALOR DA PROPOST»""fla 

lrnpo.ls a paaela Propo.Oaa quant, de 
ohm?a a qusla, mil, ntacantoe . vinte real. 

AS 

RI 430 .001 R3 2 150.00 Isatmt. 

atlanta e Quabo ml, 
RI 34.720,00 aflatitos. vnt.r.1j 

-jR$ I4.T2ã0 1 

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

encargos sociais e demais anus atinentes á execução do objeto desta hotação 

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

produtos licitados. .nclusrve a margem de lucro 

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

Validade da Proposta: 
60 (sessenta) dias 

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

07 de Maio de 2019 

EM 
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOOIITE. 
 

REFERENTE AOPREGAO ELETRÔNICO Ir 2019.04.112.PE. 
DATA DE ABERTURA: 07 DE MAIO DE 2019. AS DOMOOMIN. 
OBJETO: AOUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGÕGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇOES DO PAR IPLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACORDO COM O 
TERMO DE COMPROMISSO N'201404294 FNDEIMEC, DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL PROINFANCIA CARMEM LIJCIA DA SILVA DO 
MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE (EXCLUSIVO MEJEPPI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS No TERMO DE REFERENCIA. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

1 

j ~Á~ 
VIL TOTAL DO 

ITEM PRODUTO 	 UNO OTO MARCA 	VI, UNI 
L~ 

VLTOTAI. 	1 	[TEM POR 

j 
- 	Coç1unlo de Doma(. - cabeça - 

PIØ7ØUIVO . ~$o: Dncnçio 3 
aosa cabeça, prodadom e'.' 

pC.l&crzanaOQCOfl 
uØmet ms-.r.O. 1 4 ny, 4 peel 1 

1157 I"Ø**$O 4 	fl WT 1 
Monco • b-r0 an pai mIa 1 

W.Im7np'fllO41'11co(co.T3 1 
'lriOl dlr.rrOaøOe 'um par. c. 1 j 
Ime9em) Sio 3 n.ag.n.ddar.nhiS 1 1 	 ' 	otoc.ntos e 

1 	o lema mond, com qanhio.dem 1 	cj 1 GROW 	1 	RI 525.X 	vinte e onco R$ 8.250,00 	duzentos e 
orogreaa.vaadepeçn 4.B.O peças . 1 1 	 1 	leais cinquenta reais 	1 

Dn'en.on mp" a,  1 1 1 
2Cl200i1.Eit.Iaqr 1 1 

ipoIwrceeMnieond3 1 1 
acto .r..Oaiw*. 21 1 21 1 3 a. 

ade 	oc 	a'' 1 

pipS couc.'e 1357 rcr.s.ø e" 
coa. com  WN.2 .lõxco CurSada 

- 
'C uncadmi  

Conjunto da AviSo Bi.PI.no-M.deu. 
Dnc.çho Prooubdo e., menir. 1 

m.oça000inacomaMICei..Õv. 1 1 
mao. da pai ?Dda1. D.v.,o com bnh. 1 1 

S6.C..m4ca1 Daa'i.aea 1 1 duzentos e qustrocantos e 

3 
COOae C 2$O.'.L 3lCAi.A 

CJ 2 CARLU 1 	R11 239 
trIntaenOve 	p, 

12a, D.vfl is W~ reais. Inni, e reai, e setent, e 
desmontado com toda O. lejs nova CentavOs Oito Ceia~ 

ec...Õce aco.'pw~ de iprual 
de In.mnjçóea de ntvtag*, co., 
4u.Lr.ç4.. Entelegoin cal.. o. 

eIIO_Ourbdaoa_lOtridide.  
- Cr.irtodeBrçopeaBon.ca- 

Maia D.sa.çt ~ÇDpe b,t.a 
w-' ew.-.zn da real, O..fl 

• acrpr'w oeóo rt.n® a 
aigoolo• co.,. 'lo- *.çot. t'a'.$...lo 1 

e frorna me egocio e lmaq,a.a.ro 1 1 dois lTd. 565 I7I. 
lula devei pos.ur bolaS, pau c OLNEIRA 	1 	RI? 325.00 

IflOS 
RI 6.97U0 

nvtCtutose 
Naco% em l.c,d 	a. cab*oel,i 1 BRINQUEDOS 1 vinte e dnco setenta e cinco 

Dn.n.6.. acroxi -vadu 36 cm a 1 1 vqals reais  
iliule ii se 0`l conn181V0 

Ei.t.Ia..i. Caixa de PIPSSDOU 1 
sacou de pSsbco PVC 	rnr.d, 

vnperi. WPa) Oundmda 5 

CoiisnCrwttoocegorr.. - 
— Oi.ølçlo aTiNJO pisei co 

doleoodeawocr.pn 1 
«ortiflrnot'rimoS.O 1 

~~4 caros, da case «erra. 1 1 	QUifliWttO5 	 1 	mil cento e 
que aio vi-  ncluioe A caifocela 

CJ 2 
ROMA RI 520.4 1 	oitenta reais e 	 1 	sessenta reais e 

RS 1.160,02 ~éco'te *só e roøaa O 1~1,0 1 BRINQUEDOS 1 	Quarenta e um 	1 	 1 	oitent, e dois 
dms p.ç.s  do =~ d.w.i me p 1 	centavos 	 1 	centavos 
wrds M.ddaaiçtozndaa 02.  

7.30cr,  Ertaiaartc.Iade 
pcaião ou saco, a pSet co PVC 
fltriçeit*e(cna) - 

Conpa'lo cm Carrnr.o o. flo-aecm- 
Meis Oe.aiçao canntc do bon.ca 

em istnJlula inelilica com c,00l, 
ava.tda deiscoo lXii ilgodio 1 
com n.ov'n'O"cO rStibI, anCD.ID 1 

'.ane.t calo p,1. aeIø '0dm. cá 3 OLIVEIRA 

R'22, 

 0.03 	dOIS mil e 	1 	R$ 6.600,OD 1 	seis iríl e 
ala, 'tantas Øf100'&..., ~4 BRWiOUEDOS , 	duzentos reais 	1 selscenlDs reais 

0.'-a'acm.ocrrtoa.'t i 
çr'r.a~cré D....G.. 

ao.oni.daaCS4a,LCurIA 
73cnErnb*agr. csz.adepaps.Io 



Ca4e'I0 De Telefone. Plástico 
Deecnçáo cordeoccnado a? otíasco 

mil quinhentos ,co 	iotdo 	n das mOvas 
e noventa, três mil. cen tó ~pensrt srI 

24 Não, CI 2 0 	 RI 5597 50 1CM set sete caiu RI 3.195,00 noventa ecIfi 

O........aaa connad 	C190, a Cinquenta reais 

117a.,sAI2U, ErCSaQer c. centavos  
de oeodM Oatflede C i.nee 

- CtJogodeMrtn.OM' 

c T.asea . 	Deea.çáo tabJeeo 
de ICÇ 	n 24 jatsdo. «Ç 

lontiando 120... w, eras 
t.ladas cofliç. eis de 	ir U. 

plIst.c. lixa, cai!e, lacuna. 
peLos. papo,  cansado. lapelo Oitocentos e dois flui 

ortoiieonadocor alFas tapete EDITORA 
setenta e dois se.scentot. 

25 ..ltorrechedo com boIr,has Essás CJ RI 072,50 	reais e RI 2.617,50 dat,,.!e reais, 
teças sio encxaoas 'o, quadrados cinquenta cinquenta 
do ttuleqo D~560. ,tuleiro- centavos centavos 

36cm )( 24crr oyd,00 cri 24 
qa&ados de ISa..: peças. 24 
ojflado 	lo'-ranoo 12 ~as,  

fr.dir4o Ia.. cada Etoaledo a', ,  
Sacode TNT Oua',bdeda W 

Coweo de Máqafla FoIflVca. 
Piaaaoo Dew cio waq.jns e', 

'45*'* peaco Co..' las" e s• 
..eCM, W.'ctc Pcss.3bcm8.a 1 

' 'reees ei.. 00(154,45 twa o 1 duzentos e vV*e Quatrocentos, 

20 
gar. Vrce" 

CJ 2 0CM 	1 	
54  

COoCofeelte 
R$451,12 

cinquentatum 
fl loto" Leia. rtõrae com '°" 1 .—. a,.. reais e doze 
divetco En.ço wS cOocai a '010 1 centavos Centavos 

dacfirça.ldad.ap.lwdeI2 1 
meses Dineiusõee woxflradae 1 

LIgcmxfl2cnx Pio cm Enc.ied, 
em cailucho 'esisteni.  

crgino a. Bolsa o. Fulebcl . Vr,i 
Oewiçio boa de Metoi, nio oCos' 

Pue. 
AxõrocI'PlaE',:e"te 

(AlÕxcoWCstrato de Cito. 1 novecentos e 
iMÕscOyPrOcesso os 'Micaçio' 1 noventa e sete 

ilOflC011tOI e 

2' 	
Roto'nolaage.rde.t 001.5 d~ CI 1 STCII.*4 1 	RI 997.60 reais e RI 997,50 

noventa e sete 
cor c'nrj'. 11p. de 	e de Isabel 1 reais e CiSuenta 

s com  pio na. ønQuna 
cantos 

aiOs.co Dfl' 	21 ~C f), cem~ 

ct'6"©a os 54 	P.eo irâ 
3" a 2S 7.Grtøede lo 
,dedo. Ooo.e. s 	As 	eó 
Ot',,tôose,  

Ccr7j-tc.oe Siacco icc.s .sCÇ 
Descrição Ccnurr.o os bloco. ogoos 

te, SCF 01rliaco, ei, trás coas 
Ø4erenle,, o',ro00 p0' 48 peça. Sais 

1 	bwtss nas nedidas 14.74,10 mm 1 oitocento, e 
1 	dois ml, 

ous,'aoc macri. olÍdoa, 1 1 setenta e quatro 1 	e 
29 çuan'ento em 4fo'ira, Q.O1.óllicae CJ 3 CANtIl RI 674 75  1 	reais e setenta 

S 2.624.25 1 	vinte e quatro 
lTranUo, Oad,do Circos,. 1 	reais e virte e 

Retângulo: De,.# aconrianro rolreto e cinco centavos 1 	cinco centavos 
Wfl ln$UJØOS oetairadss de uso 

En.balagevr Oslo» ar, MOF medrdo . 
290,230,68v', Ouw'Idsoes lo 

Co-pno de Jogo De Peças Sooradas - 
PUS Erical.e . Pasto. 

Doso 'içIo. oo en po e ,  isno 
ecotsdodon-adopo.SOpeça 1 

y Ir'... O er'aiae coe teZefltQ5 e 1 1 	seiscentos e 

CJ 2 5~^ RI 345.34 quarenta. um 1 	652.68 1 	oitenta e dois 
essa na, asas As peça. reais e trinta e 1 1 reai, e sessenta 

ost' 'teor i a,  o. ira Quatro centavos 1 1 	e oito centavos 
etfwrsdao. aos', (n'as ager.  1 saco. de piáscco PVC Irisado r 

wrace'ent. Icr ala: 

Corjnto de Encaixe de Oi000s. 
Madera . Descrição 25 peças 
~da, e una caso medindo 

aprosrerads'rerite 320~t 66nv,, 
210mr com $0 palito, pais ~W 

55 PC;55 IMttia.plms bl000e 
co'teoocnaooa em nadava natiça 
Pm~ e',' 1 cores, inrwos e 

cento e oitenta i 	setecentos e 
a' 	'onnasdse.en,es. sani rebatas CJ 4 CANIMBRAS RI 161,00 

e um reais RI 724,00 1 	vinte e quatro 
D mansões d'tenso., 'T4sinae 1 	reais 

oevense,80nn.40n.ris25n,n 
Âcaia,o,p.'n,everntsirtón 
- craoconaoos ar made'ra . 

,,S 144' roc'arts E't.agei, 
sacos Co p'Ss'co PVC iao 

?rSr.et4. . cristal. 0,.a'ndes IQ 

a' 

LI 



Corwnlo de Bola. de Bae(1at - Wili - 
D..c'çio 	e de benjele. não 
04.as 0qrdeaira0.SflPVC- 

- 
CAiÕow)C.tflO de Cio. a 

A1Õ..cOWI»Oa,,O de ~ - mli duzentos e noduzentes c. Qc.roldaQ.na  ocr *w om coe, ST~ RI 124500 quarenta e RI 1.245.00 Quarenta t alt.. 
1 o.cS 	e baaase de Doia cinco reais reais 

si 	 .. pi 	— 
atoeico. Otiretro 22ECct  :V).e 

cucuqar$rOa os 7 2 =Pno rfldlo 
300.310 grra O.arrnøaiie 'O 

r,dedea 0beeraçâc As bolas 
denqáo ser entcues  

Coflunio De Fa'(cø'e Foicic4. 
Descilçéo ocnnto de 	isaens 

de cofio, pocu.ibs ncoonala 
coniposiO 00' 5 0.isonaans a 

irei. O taC- ateia o wrupra. bolo 
'054 o n'uie.*ence;e com 

.proxrradan.rte 30 cm 	1 

Con$te oneØo,rrlecizo 10i 	1 duzentos e duzentos e 

•, 	ecdhcos rc.iarqicoe 	 1 	0 1 	 CARLLJ 	1 	R$ 26725 sessenta e sete 
RI 267.25 

sessenta e sete 
r*. ré OPosocnss.,aOe 	1 1 reais e vinte e reaisentee 

~~detidO' de 	a in17 1 cinco centavos cinco centavos 
n.c.çado'rtod*.00c4 	1 

a,boJiaaaCidaJT00ssMss 	1 
deva p,ss.n acesso-os 	J 

a-oe'.$ts do loiciore O 	1 
sa,ae egresensot 

Eb.aqrr saco 	O. p4s,co PVC 
ir.na 	,'an,prt. .aln.i  

Conunlo de Carrinrjo Costa de 
LXO ' Pias1ico 

De,c' çio JV Caflifl0 de CiSSiCO 
dola% de alo 6,W.. iiv'es botões 

de floviintntaçâo encaixe pwa casio R~ dois iwi. 	e 
quatro mli. 

41 de ixo e  c~ ntvei. O twuw'ho CJ RI 2.170.00 2 	BRINQUEDOS setenta ~I RI 4.4O,OO tinIMos e 
a.. peça, co canrhio dovetÃ t e! quarenth mais 

srioe Medidas aproxinadas 50 
22. 22 c1 Embalagem  ceM de 
p&,ei&c Ouartdade. 0 undides 

Conji,nto Fatcct.e Fsrxi a Brarce 
Desa'çlo canino de 6 'flchs 
0T .proxnnadrin,e 30 c.' &tfl 
iMfle. Pa0ai, Menr'o. Menn. 

Vovt Va-6 Maflor ti'.. 'a- d.e 
CO#4o.O'acas -n .aaao • 
a 	e &CSS')CO e esP.til 

q.5:5 	 ceoe dei CO% aae 
~~#~ COaftj'edos a. duzentos e duzentos e 

42 	0eça 	0um,*,b0 rt©'*5 Cal' CJ 1 CARLU RI 26$ X cInque*I e RS 255,00 cinquefle e  cinco 
wpo na ca awwoeroa.tag. clamo, 

C~ Ff15 leis 
cor vestimrcas cabelo., 	Ø5 

a demais ctactetlitcae 
fepteeen:alivas a cede ne,rb'o da 

'ri a Oho, com 'litIna O. 
sflurança. doiacos de hava irtarna 

na cabeça co taniocne e boca 
artiwieca na ca 'einsha 

Eitalagen sacola a pii,iico PVC 
iamrado_'an.parta  

Geladefa - MDI Descoçio et.deii. 	- 
conlecoonada MDF espessas de 
• &flfl aflmflido can d.as 00154 
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PROPOSTA 

E!!. L o€sciiçÃo 	 -  MARCA UNITÁRIO TOTAL 

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

papelão cirua lamS,adocom espessura minima de ,4 mm. papel couche 115v  impresso 4 cores 

com verniz atóxico + forro em papei alta alvura 90 gr Impresso em 1 cor com 3 versas 
diferenciados (um para cada imagem). São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4.6 e 9 peças. Dimensões aproximadas das Imagens: 20X 20 
cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 * 3 cm produzida eu, 
papelão cinza laminado com espessura ,ninirfla de 1.0 mm 'papei Co~ 135 E impresso em 4 

- cotes com verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades,  - 
3 2 Conjunto de Avião BI-Plano-Macieira: Descilção: Produzido em madeira maciça de pinus com a Se R$ 	812,25 lIS 	1.624,50 

hÉlice móvel (que dê para rodar), pintado com tinta atóca em 4 Cores. Dimensões aproximadas: 

C: 29cm x 1: 3 1 cm x A: 12cm. Devera ser entregue desmontado, coo' todos os seus acessórios. 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 

- papelão. Quantidade: 10 unidades  - 
4 5 Pia de Cozinha - MDf Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges li 	217,50 R$ 	1.087.50 

de abrir e fechar com tampo de MOF lstnm con, pia embutida conreccionada em plástico 
resistente; armário superior com portas abrir e fechar. Na pane superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade dei litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
Que interliga o reservatório corri a torneira que ao abrir a torneira devera encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete infenor para escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciclada revestida (MDFI de lSmm laminado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar incluídos no 

mdvel. Dimensões aproximadas: A 98 cm X t 55 cm X P31 cm Deverá ser entregue desmontado. 
com  todos os seus acessórios, acompanhada de manuai øe InstruçÕes de montagem com 
ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. 08$: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

$ 3 

- 

Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com ziper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule; deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35cm de altura ii 58cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 
sacola de plástico PVC lamnadO transparente (cristal). Quantidade: $ unidades  

Om toys RS 1.137,2$ R$ 	3.411.75 

- 
6 2 

- 

Conjunto de Caminhão tipo cegonha - piãstco: Descrição: caminhão plástico dotado de 
carroceria para acondicionar no mínimo 3 e no máximo 4 carros, decores 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).  

Monte 'bano R$ 	88.05 lIS 	176.10 

- 
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto rechnhel. cesto 
Ponta objeto. rodas duplas frontais direcionãvels; depois de fechado, o carrinho deverá 
pern,anecer em pé. Dimensões aproximadas: C: SAcu; L: 40cm e & 73 cm Embalagem: caa de 
papelão. Quantidade: 5 unidades  

Om toys R$ 	661,50 lIS 	1.984.50 

8 5 

- 

Fogão - MOF: Descrição: Fogão confeccionado em MDF espessura de lSn,m laminado. O tampo 
com suporte de pane as deverão ser confeccionados em madeira/MOI' em relevo e a tampa do 
forno deve possuir visor inQuebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e fecho com trava. Cinco botões 
reguladores de gás com mecanismo para sei girados e indicadores na horizontal em relevo para 
sinalizar o gás iigado/desllgado, similar a um botão de fogão real. Dimensões aproximadas: *53 
cm x 1. 37 cm X P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus aces~ 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de 
Papelão. 085; Não serão aceitos grampos para colagem do material  

Junges PIS 	22740 lIS 	1.137,50 

- 
9 1 Conjunto Fantoche família Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches cor, aproximadamente 30 

cm altura (Mamãe. Papal, Menino, Menina, Vovó, vovó). confeccionados em tecido 100% actf 'co 
e antialergico e espuma flexível; cabelos de lã 100% acrlilca e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios 
e dema-s caracterfstcas representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de 
segurança, dotados de trava Interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor verrne*a; 
Embalagem: sacola de plástico PVC iaminado transparente (cnstaij.  - 

$lmque lIS 	92,20 lIS 	82,20 

- 
10 1 

- 

Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser 
implantado em nyson e o corpo apresentará genliália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e  par 
de tênis em lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: çalxa de papelão.  

Supertoys lIS 	347,50 R$ 	347,50 
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tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão cinza 
Ltv 

3 « 
L\ 

laminado com espessura mínima de 1.0 mm + papel couche 105 gr impresso em 8 cores com 

- verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades  - 
20 1 Conjunto de Botas de Voliey'Vind Descrição: bola de võlei, não oficial, confeccionada em PVC - Suievim AS' 	J82. 182.00 

(Atõxico)fPlastiflcante 	(Atóxico)/CarbonatO 	de 	Cálcio 	(Alóxico)Processo 	de 	fabricação 	
- ,1 

Rotomoldagem/em cores diversas com pintura típica de bola de vOtei simulando Somos com - - 

pigmento preto atóxico; oilmetro: 21cm ( $1. circuSeréncia de 64 cm Peso médio: 250 a 260 

- gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.  
- 
21 2 Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba-Ptástico: Descrição: caminhão dotado de caçamba para Mercotoys RS 	72,30 AS 	144,60 

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 pala 
que seu conteúdo cala pela abertura posterior. Deverá acompanhar uma 1 pá e 1 rastejo. 
Dimensões: aproximadas do caminhão. 50,22*22cm: Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

1 plástico PVC laminado transparente (cristal).  
- 
22 

- 

2 Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro - Plástico: Descrição: um caminhão de bombeiro, em Cardoso RS 	81,45 AS 	162,90 
plástico, com até 6 rodas, cotado de mecanismO de lançar água; escada com giro de 180 graus e 
regulagerr de altura. Cieverá conter tanque de abastecimento e cabine com portas laterais 
flexíveis. Dimensões: aproximadas do caminhão. 50 a 22 x 22 cm Peso aproximado: 1.2 lcg. 
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 liS 	545.00 AS 	1.635.00 

retangulares, onde cada retángulo possui nas duas pontas um pequeno círculo de cor e textura 

- diferente. Dimensões das peças: 7cm a 3,5cm Quantidade: 10 unidades  

24 2 Conjunto De Telefone - Plástico: Descrição: confeccionado em plástico at6xico, colorido, com Mercotoys AS 	395,25 AS 	790,50 

tecias móveis, botão para emitïr som de toque e com o fore ligado à base por cordão curto. 
Dimensões aproximadas: (19cm ir tllcm xA22cm. Embalagem: Caixa de papelão. Quantidade: 10 
unidades  

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

em MDF. formando 12 pares com texturas variadas: cortiça, tela de nylon, teia 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 - 36cm X 24cm dividido em 24 quadrados de 5,5cm; peças - 24 quadrados, formando 

- 12 pares, medindo Sem cada. Embalado era Saco de TNT Quantidade: 10 unidades  
- 
26 2 Conjunto de Máquina Fotográfica - Ptástico: Descrição: máquina em material plástico. Com  Rasli Kit star A$ 	$3,95 AS 	167,90 

e sons reais de tirar foto. Possui 3 botões com frases em português: "Olha o passarinho'. "Diga k' 

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

27 1 Conjunto de Bolas de Futebol - Vinil Descrição: bola de futebol, não oficial, confeccionada em Suievim AS 	182,00 AS 	182,00 
PVC - (Atóxico)/Piastiticanle (AtÕaico)/Carbonato de Cáic ,o (AtóidCo)/PrOctssO de fabricação - 

\) Rotomoldagem/em cores diversas com pintura tlpica de bola de futebol simulando gomos com 
pigmento preto atóxico; Diâmetro: 21 cm ( 8"), circunferência de 64 cm Peso médio: 315 a 325 

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

28 1 Conjunto de Soneca Bebé Negra - Vinil Descrição: boneca bebt negra com cabeça e membros, Miilc R$ 	406,75 AS 	406,75 
produados em viril;, atóxico e lavável e corpo em algodão e enchimento de manta acrílica. Deverá 
acompanhar macacão em algodão antialérgico. com  possibilidade de por e tirar da boneca, e fita 
para cabeça em piush. A boneca deverá w acompanhada por: mamadeira, chupeta e penco, 
todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; Embalagem: caixa de 

- papeilo ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 20 bonecas. _____ 
29 3 Conjuntos de Blocos lógicos -MOF: Descrição:  Conjunto de blocos lógicos em MOF, pintados em Sc AS 	427,50 AS 	1.282.50 

três ceies diferentes. formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm (quadrado 
maior), 	divididas igualmente 	em 	4 	formas geométricas ('Tringuto. 	Quadrado, 	Circulo e 
Retângulo). Deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em 

- MOF medindo 290*230 xó8mm. Quantidades: 10 unidades.  
- 
30 2 Conjunto de iogo De Peças Sopradas Para Encaixe - Plástico: Descrição: jogo em polietileno U& lia R$ 	124,00 AS 	248,00 

soprado formado por 50 peças coloridas enn formato de estreias com seis pontas era 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$ 	738.00 AS 	2.952.00 

aproximadamente 320nim x SSrnm x 2»nn, cora lo palitos para ercaixar as pesas. Matéria. 
prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas 
diferentes, sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm *40 mmx 25 mm. A 
base e os patitos 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 - MOF Descrição: caixa organizadora com estrutura em MW com Ranges AS 	$95,00 AS 	1.790.00 
espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica. As laterais menores com 54 em 	40.5 an devem 
conter uma furaçio 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 cora 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 - Vinil: Descrição: boneco branco em vinil, com membros Supertoys AS 	347,50 AS 	347,50 
articulados 	A cabeça conterá oøios móveis Que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 
imp'antado em nylon, e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em aigodlo costurado com possibilidade depor e tirar do boneco, além de 1 par de meias ei par 

- - de ténis em lona e vinil. Dimensão aproximada: 33 cia. Embalagem: caixa de papelão.  



n 

ai 

Quantidade: 10 unidades p 
34 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Li8 lig RS 	120,00 Rli 

madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em Mor. - 
com 3mm de espessura, lustradas tom serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente 
79 em de largura *75 de altura - com janela de aproximadamente 68 x 33 cm. As laterais devem 
ser afixadas com do*rad'ças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de  
attura,Eslrutura 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 bebê branca com cabeça e Divetloys RS 	310.00 ;»310Q 
membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de mania - 
,craca Deverá acornpa'tar macacão em algodão antia*rgico. com possibilidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira. 
chupeta e penlco, 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: Descilçio: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente Llg lis R$ 	112,50 R$ 	112.50 
1,90cm a 0.85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado  (tipo iona/lonita) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas 
em gancho/suporte na porta da saia de aula Possui estrutura interna em madeira reforçada 
facilitando a estruturação do teatro. Embalagem: caixa de pape Jo.  

37 3 Conjunto Passa peça - MDF Descrição:  Caixa de madeira e tampa deslizante em MOE com recorte Furidamenial liS 	343.50 RS 	1.030,50 
de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 a 90 • 79 mm Abertura 
na pane frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: iriangulo, 
cruz, cilindro e meia lua Material colorido, rnlalmo 4 cores. Embalado cri' saco plástico tipo 5irink 

resistente. Quantidade: 10 unidades.  

38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto por quatro animais: Brinlcmobit liS 	463.65 R$ 	1.854,60 
galinha, tartaruga marinha, porca e vaca Os animais deverão ser cor,recc.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 jipe ,  ou veicro. Galinha: Deverá ter 
no mínimo 2 filhotes acondicionados no interior de no minimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no mínimo 4 filhotes acondicionados no mínima em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
mínimo 3 filhotes na meiga. Vaca: Deverá conter no mínimo 1 fdbote 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 oficlai, confeccionada em Suiexim 	R$ 	182.00 liS 	182.00 
PVC - (Atóxico)/Plastificante (Atóxicol/Carbonato de Cálcio (Atóx.coj/Proceno de fabricação - 
Rotomoidagem/na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico; Diámetro: 22.60 cm 1 ri. e circunferência de 72 em Peso médio: 300 a 

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

tradicionais composto por 5 personagens: a sereia. 0 saci'pereré. o curura, boto rosa e mula. 
sem-cabeça com aproximadamente 30 em. Confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérglco 
e espuma fiexlvei. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acess3r.os caracteristicos do 
folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástica PVC laminado transparente 
(cristal)  

41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descrição: um caminhão de plástico dotado de Roma 	 R$ 	369,50 RS 	739,00 
até 6 rodas livres, botões de movimentação, encaixe para cesto de lixo e caçamba móvel, 0 
tamanho das peças do caminho deverá ser grande Medidas aprOxmadar 50 x 22 x 22 cm 

- Embalagem: caixa de papelào. Quantidade: 10 unidades  - 
42 1 Conjunto Fantoche FamHa Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Slmque RS 	82.20 liS 	82,20 

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

creme/peroia/bege 	claro, 	com vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	características 
representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava 
interna ria cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. £mba.agem: sacola de plástico 

- PVC laminado transparente.  - 
43 5 Geladeira - MOE Descrição: geladeira confeccionada MOE espessura de tSmm laminado, com Junges 	liS 	217,50 liS 	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 prateielras em MOr e uma gaveta em MDF para 
verduras, sem de ira porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 100 cm x 1 40cm a P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 095: Não 

- - serão aceitos gramoos para colagem do material. 

- Total: Trinta e nove mil, setecentos e noventa e trés reais e trinta e cinco centavos. 
1 

liS 	39.793.35 

Prazo de validade da proposta conforme edital; 

Prazo de pagamento conforme edital; 

Prazo e local de entrega conforme edital; 	 f 

>1 



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

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

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

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

no parágrafo 40  do artigo 39  da lei complementar n9. 123106. 

07 DE MAIO DE 2019. 
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VALOR DA PROPOSTA>"»'. 

i'npoila a presente Proposta quanta de 
oitenta e quatro mil, s.Ifl.nios o vinte real. 

R$ 150.00 1 R$ 	150.00 

a 
a 

4 ,. 

RS 4310.0011111 2150,00IS1WI. 

oitenla e q.91,0 mii. 

R$ $4.720,00 sotecoola. ii vinio rase 

R$ $4.720,00 1 

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

Oedaramos que. nos valores apresentados estio inclusos todos os tnbutos. encargos Uabalhsstas, pre,.idenciànos, fiscais e 
comerciais, taxas, fretes seguros deslocamentos de pessoal custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquissçho dos 

produtos licitados, inclusive a margem de ludo 

Dodararnos para lodos os fins de direito, que cumpnrnos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Cana Proposta esta 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. 	 / 	 .. 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÕNICO N' 2019.04.12.2-PE.  
DATA DE ABERTURA: 07 DE MAIO DE 2019, Às 09H00MIN. 
OBJETO: AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGÕGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES 00 PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACORDO COM O 
TERMO DE COMPROMISSO N201406296 . FNDEIMEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÁNCIA CARMEM LÚCIA DA SILVA qp 
MUNICIPIO DE H0RIZ0NmCE (EXCLUSIVO ME(EPP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 1;3 

o-. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

___ -- VI. UNITÁRIO 	
VI. TOTAL oo\ 

ITEM 	 PRODUTO UNO OTD MARCA VI.. UNT POR EXTENSO. 1 	VI.. TOTAL 	ITEM POR 

Conj,nto de Ouefra - CatEa 
ProgtosvtD - cepelto Dewçlo 3 

lustra- cabeça$ produzicoi em 
papelio cinza WiniNado 0001 

espessura Tínlma de 1.4 To e papel 
coinh. 'l5gr impresso 400(9I co" 
vernz aióxico • 10110Cm papel Sta 

aIvufsGCgrimclessOefThl corcor,3 
yor$Oi ditarenciados (Ir ;eva cada 
"agem: Sao 3 In.er's o'q'rtes OItOCefltDs e oito mil, 

corri  tens 'stand. COT :uanLdecss 	CJ lo QROW RS 625,00 vinte e CInCO R$ 8.250,00 duzentos e 
D'OçietaIrsa de alçar a. se 9 peças reais onquento reais 

Dineinõss ec(OlImadsa Das 
.0..peAS 2C,20c'n EnosIsçe'r 

lipo Iarte e i\,ndQ ,and, 
orcox,ma,anenle2I .21 9 3t, 

p.00uds e-li pnetéo  cinza tenneco 
com esgeisita rr'-iima do 1.0 olm ,  
papel co.c,e 105 91 hrÇressO 0111 

OUSa com v0Tllz it4sic. Quari1iddw 
lo u'idsdes.  

- Counio de Av 40 B.PIwo1ilacai'a: 
Descsiçio P'cdtzdo em raSca 

maciça de CIO_a COT a r4Ii:. móvel 
(Je dê pita (D'lei p.1.cle com tola 

tóxica e1'4 Co'el. OrnenaSe, duzentos e Quatrocentos e 
secoxiinsdn C 20c'r tiL: 31om ti A C..RLU RI 23939 trinta e nove R5 478,78 	sete-,ta e Dito 

12cm. Devsiê se. rteçoe reais e trinta e reais e setenta 
des,ncniado, CO,. toco. 05 flui nove centavos oito Centavos 

aOflsbiO.. .00mpanriads cia nanus 
de rsir.jções da 'molapen com 
lLslraçôes. Embalagem,: laia do 
peç.JAo_Ourcade_CundSdei  
Coctunlo de Berço p.a Coriecas- 

Metal De.at* be-to pra boneca 
coro eEr.Jtura de retal. deveS 	1 

acompanhar OC'OSO revelbdD co 
srgoOao. coo, zper, *içoi. iia,-esae'rD 
• fronha e, aIgodSD e roaq,eieiro 	1 dois mil, seis mli. 

5 
an , :ule deverá pcn..ir boisio poria OLIVEIRA. 

RI 2.32500 
trezentos e 

Rs 6.975,00 
novecentos e 

trecos w ¶0000 nas cabecaras. 	1 BRINQUEDOS vinte e cinco setenta e Onça 
Dinerase. apoxinsas: 35 a, de reais reais 

ar.u'a ii se cm ocoipoirenlo 
Enb.laçem: aza de pacelo ai 
~*Cio p145100 PVC afinado 

t'w,,pwenie (cristal) Or.artdace, 5 
J'Idedes  

- Cor5unio do Crin'So tpo ceço'ha. 
p'ãstoo Desorçio can,in'5o p1àflco 

&tado de csrooe.le cara 
aoondconvnonIni'rc 3o fl 

râsirro 4 carros de co'ts dlre'enlea, Quinhentos e 0111 cento e 

o aja obverSo VI' rousos. A carccora 
CJ 2 

ROMA oitenta reais e 
*S 1. 	82160. 

sessenta reais e 
de'voçá conter até 88,~ o Istamo BRINQUEDOS quarenta e um oitenta e dois 

aos coças do catinhio deverá se centavos centavos 
girde. Medat aproximadas 92 
17x3Ccrn E,nceisen caixaS 
papolo o sacola de piisbco PVC 

Conunio de CWTIn'o do Boneca. 
Metal: Dewçio: carrrho de breca 

em, es:ri.ti.ra nr.á ca com capeta 
ns:.3a de Iludo IO% sIgoøáo 

cem, .tc-mn,er.D ret'âti, encosto 
ceain*rs caSiO porte aftio. 'odeS 

CJ s 	1 	OliVEIRA 	: 	R12200.03 dois mil e 
RI 6600.00 . seis mi e 

dcclesfrcnle:sdci roo-âvos.depos i BRINQUEDOS duzentos reais seiscentos reais 
de le'li.dO. o carrilho sova 

pOrtnanec.r em pé Dimensões 
ayomaoar C 5&:n 1 40:' e A 

73 ar Embaagr. caixa Os pece:io 
Quantidade 5 undados 

1 

r 



n 

Ccnj.no De Teletone . PIMtco 
- Dsecsi$o c&$cconado em plà.Hoo mil quinhentos 1 •ôx.co coloildo com tecia. môveli, 

e noveita e três anil, centile. 

24 
1,011110 pó'a emhlr som dl toque e com 

GJ 2 DIGAM RI 159750 sete reais e R$ 3.19500 noventa e dnc' 
otor 	119.00 á base po corIo cimo 

cinquenta reais D.n.n,6.s eptoirreda Giga, x 
Lllcsn*AI2orn EnoaIein Ceita centavo. 

" Papelão Ouve 4.01. lO undides 

CorwnlO Jopo o. M,,nóiIe cm'  

Tenure . MDI' . Ossaiçio iaouitío 
de MDI' co,,' 24 quadi.00e em MDI' 

lomiando 12 peles com legues 
andes ooi$e. toade n9On Si. 

piesbca. lia, cwpeie ecune. 
pelõcia pwe cr.lsdo lapot. oitocentos e dois mil, 

embOi'r.cMdo com 	Laple setenta e dois seiscentos e 
26 .roo.,w'.aoo c -r Dolr,es E..., CJ FUNDAMENTAL 

RS 672.50 reais e R$ 2.617,50 dezessete reais e 
~8 aio iraaedas ma  quadra dos cinquenta cinquenta 
do tec.4.so 0r,r.Õ.e lebu*ro - centavos centavos 

asca, 31 24ot GYdIdO lan 24 
qad'adoi de 5.50,s, peça. .21 
ouaS'edoe flnoo 52 pelei. 

q.dv 	50, cade Eits.edo ri 
S.CØdeTNTOUndsde 10 

- Catno o. M69n Fo.og'Sce- 
PIaaeco Dew'çao mâan em 

Maine Me500 Com flasi' e cote 
e., de tia' 1040 P0.... )li~ 
con e.... .npulwquI. '.eo duzentos e vinte QuatrocentOs e 

26 
p.esa-eto'. -DAI, 31' e 'Vaia lat 

j 2 OSCAR 	RI 225.56 
e cinco reais e 

RS 451,12 RS  
cinquenta e um 

loto 1~ rs cem som cinquenta e "s e doze 
td0 tareco p 	cw e lelo centavos centavos 

0• alsça Ie e pau, de 1 2 
— —as - 

L19a, • *32cm. PIOett (PC 

Cori,sso de Do,.. o. FtMeol ' vrd 
0.eaiØo bel. di lacei. nS LOS 

co'dionade e,,. PVC 

(Aie.CoWCSb.aO de C ÓRIO, novecentos e 
tAaeaooWProoee.o de l.bioeØa. noventa e sete 

'novecentos e 

27 J 1. STAD!.*i P199750 rea's e RI 99750 	
noventa e sete 

OSI. D~9 10" de boie de .eeoe reais e OnqueNa 
..r.Ja,do 5o"e com pqwt paro centavos 

VÓ.CO Disney, 21 o'. (a .) 
orot,fran:,aao, 84 a, Peso n,óøo 

3I5s325orwvesOuenI,dade 'C 
tndaoei Oosnaçi, A. tCle* 
deelo se'_r0e.L0t_«n'si 

Corltno. de Qiocos loo.co. MDI' 
D.ecsiç*o Coqunto de dcix.  4Qcos 

" ikCF pinteco, afl fle 10fl 
0'.rinlee, 'ameoo go' 48 P.Ç$I N'li 
.beabei nas ,.diOe. 

 
7 4s74s18 rliTl oitocentos e dos md, 

queo,edo necaL div4dae setenta e Quatro 
se.Iantos e 

29 gu*n'.nle si. 4 ri'.. 9~.,. C.1 3 CARLU RI 87 reais e setenta 
RI 2.624,25 	vinte e quatro 

(Tnanqulo 0'.a.do, CirctIoø reais e vinte e 
R.tk.guol. Deve .colo.rhr toinelo e cinco centavos 

cinco centavos 
0011' P'h$ttL~si d.Iehad.e de uso 

Eiyt.ie9.n estojo em MDI' neiinoo 
210 e 230 e ÕBnm 0.ntidedes 10 

undede. 1  « 

Cortunio de J090 0o Peça.  Soc, soe. 
Pe'e L'cai*e . PlàÇoo 

Doe-'r.çio. .090 511 poi.uro 
.cçie,o tornado po' 50 peça. 

coclidas cli 'camelo dl estreia, com trezentos e seiscentos. 
as Poise  em fome. de tolas wa $ C.1 3 BR1NK MOBIL RI 3434 quarenta e um Oitenta, dote 
e»ce,cell u'nas na. 04*n. As peça reais e trinta e 

Ri 62,68 
realce e.ss.nt.e 

davin ned'r II cri de u"a 	1 
.*t'effiidede e O-Â'a. Enbaia9.n 
escol8 de çlõebco PVC leninedo 

t'enspa,rt• WtHel) 

quatro centavos e oito centavos 

- Con'unto o. (na,. de Wocos• 
Mflhls - D.sonqao: 25 peça, 
ooiondee e uena base medindo 

eproxlnademenie 32Cnn e OSn,'  
210m 	com 10 palitoa pais inseer 

a. caça,. M.iêiIa$ivi'e. bi000e 
co-Veccareoo, en neo.... 'reciçe, 

pv440, el' 5 co'es. iarren"oe• cento e oitenta setecentos e 
3' lon,., ditc'enles, pai. repartas 	C.1 4 CARIMORAS 	RS «81.00 

e 	reais um 
R$ 724,00 vinte e quatro 

Dai'.neõee dn.n,t.g 
On-en .1 80 TV,' x 40 mi, e 25 mn 
A be.e e o. peito. Gevei. 19~m 
—  ccniecor,ed,s e? ,,deiie 

n.ça cem retarde Enbelfl.n 
ea de pinco PVC irisinedo 

t'en.pwenle rei.: Ourbdedes ID 

reais 

L45L 
pAsA 

1 



- ConJtnodt Soas 008saeuEa -'AnF E 
O.aa.çêo boa da bnqijal., não 
o~ cali.CDOMdI n PVC. 1 (AiÕxicoyPl.tiican1. 
iMÕcØovC.ltonatoo. Cãco 

IAtÕrnco)lProc.no da i.Istcaçõo- mil duzentos e mil duzentos ç 
ROlOif101deQøWVfli corir Munin t o cc" 

CJ 1 STADIUM 	RI1 245.03 quarenta e R$ 1.245.00 Quarenta e cláa 
p.nbjra tiritada bois da beaQual. cinco reais reais 

aleijando 90T'Ot 001' riØflifliO peito 
abeice. OiknabIo 2203 on' 	V).. 
dtaflfl.sc.a 0.12 cn ruo nédio 
300e3 1 0 QeWIai Oaanlssida 	0 
inda'.. ODaa.vaçt As Dois, 
Õav.,6O ser 	VWÍSS - - 	-- 

Conunio O. r.'zoa. roce.. 
Descrição cortunio da parsonigi'. 

da corso, ropiain ba,loonaa 
conipoito P01 $ p..onaQr. i 

Wfl O i4Cl p0'ê O CUUPIIS boeo 
lona nj.-wr.c.b.ça cor. 

aros.nad.n.nt. 30 ci'. 
Coraaccâon.aoa a., t.odo '00% duzentos e duzentos e 

40 •' S' iWtli 0) 1 CARJ) 	RI 26725 
sessenta e sete 

RI 26725 sessenta e sete 
iSwlmaismas.di reaisevintee mais e vinte e 
QSWÇt doS da fla aMar-4 onco centavos cinco centavos 
5* catiaa do Iflfl • boca 

rc.iads Ca,a ir doa Wtod.., 
~ pose.,, ..~ 

cEtr'Woi aOIoId&ido 
pa'ao'.aan 'iueMsdo 

EnøaSaa." ilCO.i 0. pS!CO PVC 
IØSWMde V.i,n — atW 4 

- CornodatrrSo4ii.ctda 
t. 

dOSIOIa S66rodsa1wa boiões 
de wav~ rflpn cano do.; mii, cento e 

quatro mil, 
II de 	a tire. wOsd os-  .n 0) 	2 	 R12 ¶700) 

setenta reais RI 4.340.00 trezentos e 
de. piçes do ca,'ri.60 de.ra — quarenta reais 
gw4s Msoas 	sndsi 53 
flaflan(.-csr. caiada 
peso Quantidade ¶0 ,idie 

- Ca,novwioe.FwtSrrca 
w*isesIsta'u 

ti., ayor.adrfl 30 ana,. 
(Mamã. Pio... Malta Mun. 

W.ó VovÕ MalÓ'aolfl kl.Jl.4 
cofdiccc.,.a ri tiabdo I 
.cztce a .fl.S*ti a iiaria 

õe,i,ii. ct.c4 da li ldo% .czihc.i 
anba*q.a i te.'. tiitiidoa 'a duzentos e duzentos e 

42 
cabaça Acaoavrwnlo fariodn. C0' 

1 	 CARW RI 255 CC onquenca e RI 255.00 csnquenta e cinco .po na ccr o'.nwc.rnwq* ciwo. 
00, vastlnrla$ ciOSos. ~'seres ano reais reais 

a divisa caticliilaflcai 
r.a.i.-Vvss da cada -infro da 

uniu a Olhos co'.' aisleiri de 
agjança 

 
"MOI" irava flama 

na cobiça do Iar*odie e toca 
Wc,iada -i CO! ianT'eP'a 

Enbsauri sacos cepaitco P'lC 
laminado  

G.Isuasra MOE O..aiØo gilacora 
crl.cc.onaoa MOF ,We55(SS de 
151v.' Isq,lndo. 0001 duas cadas 

luisa. a galadakai i n'acriamo da 
abuil e I.chw nas duiai podas com 
assIm'8 de segu,s.ça. Na ore 

interna deverÁ hawar duas pintaras setecentos e 
a" MDF . uns gaveta em MOF pra senta e dois 

três mii, 
vrou,.. ali.'. da UÇTJ ÇOti OSOS LJN1O 5 C.ARLU RI 762 S reais e RI 3.612,50 

oitocentos e doze 
pala una luziaDeveu 	ser entrigLe cinquenta reais e cinquenta 

damenlado. toT 	o. 
ac..,Õnot. awnp.n'.ds de r..u.i centavos 

centavos 

da ratruçõta da 'rorda;ain cor 
lastrações Dn.ansÕ.s apiosinadas 

A 100 a'. t 1.400.' e P 4Ca,, 
E.vt'aiagan. Casei da Papelão 065 

Não w$o toilloi glsI'pO. para 

RI It.fl10 

VALOR TOTAL POR EXTENSO 	 seia ndl, quinhentos evinte cinco reais 

Vaio, Giobai da Propoita 	 - -- RI 11221.0 

Valo' Global da Propoita por Extenso: 	noventa a um mii, duzentos e vinte e 1,4, reais a siasanta ia.,. centavos 



O. 100,04 nrc*io. ..Iào rou.ce tCdO.ce .tØø&Oe n011 sab&siti .eycrc.*'os. ia.. 'rso*. tia.. 'e4et sIgna OelocnIo da pessoM 
• a.. laje ciMo. clSoa Ou CQflJt 4» M~ aj nrrr a rØØe f«a a. rd'sla-fl .. o 'on.r.rto do, çtoa.. comrm oa v000es iørØrdo 

todo, o. ci..*05 co! n.a. SI sCij ISnÇOS reces.a £ .ncoçt 00 ot.io a" p&s(ss odç6.. 0 ulo • srus.rçio ancas rd.~es dusie O P210 da 
:crtIit 

Todo, ol p'os.tono.»prw.o •w picos os q.rt. w1orr •m.so rins. (ais ..s.. p.azo. O. asnas aja cooárca m os do (a. 02 dESI ws. no 
tGU nio po,~ piaZo 	 OWWt* olSS*S' a 	flifli!' oelcita nO CÕSQO os C.t..e do Cr.jm4O' COTQIG'*VYOI a ar 0. .rrta quaflio à 
jS4flt 004 podtto. Po'n.odo. ~ 001,0 VSLS a 9.Ctt.4i0 n.ofl. . fln. -4. 4. Rui acena. 0e ouaqai p'o&to ertrg..e 00noro.aoarr*nte aajH.r.o. / 

o'trt foi. das .w.c*c.çÕe. *tt.ca. 5 p.øtÕn O. 00214.0. o0'g.ióos Ir p.•ulzo O.• r.d,os. udcal 	 7 
O cana aoaa ga noi pi.çs otrados estio .cujdas todas as dqsonas nolo.çn,s ty. o 0.nec.'enlo rvenas a t't.flos rcaros SOOSl 0 asna'. frui 	

-  

.t'*(n 5 5a0410 dc 0tE0 'alta lioth* 

D05'w'os. De.a todo. os Rrss da or.to a  wtptoi pinte?.. o. 'agasto, o0 h.c.Irteç*o a00 rosa Cana Proposta ..'a em colc(fllcaOe cciii as ujØsida• do\ - 

rSoireitO w'vocatÕo .dtSi 	 .4 

O L.ota,t• dadara qje no. DIÇOI &asSos estio n:'j,das todas ai dososta s,n:i tosilet sofra o fotntcirenio rvatsitasa t'bulcs rcato. 5005$ e das.. 6ua 
aÉrEos Irdíratos qa Incidan sofra a .secçao 00 OCel0 desta I'Ota;ê, 

O tIcJIr't. dada!a 4ua O roponante GjrbVO penanfale os reculsr!os de hat,IlInçAo 5o lua Cuita Plopoala ama at coniormdEe cot as ezØca, co in.Inn.rlo 
oonyocalb'o (.dtau) 

PRAZO DE ENTREGA Contorrn.o EdIS 
VALIDADE DA PROPOSTA 03 lS.,.rtii 011$ a pflr  da atice lua aornenta;áo 
Prazo 0a aniraga doa bsiis confort, os lat~ co ediS. 
Prazo da val.dada da Cais. Proposta rio r(,.Iu .60 a.n.t#st diii 

LI 

n 

0 
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PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE HORIZONTE 	 (1 

PREGÃO ELETRÔNICO N* 2019.04.12.2 

P4Ç4 	ij 

PROPOSTA 

17CM QT DISCRIÇÃO MARCA UNITÁRIO TOTAL 

10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo -  papelão: Descrição: 3 Quebra-cabeças produzidos em Bc *5 	290,00 AS 	2.900,00 

papelão cinta laminado com espessura mínima de 1,4 mm. papel couche llSgr impresso 4 cores 
coo, verniz atónico • forro em papel alta alvura 90 gr Impresso em 1 cor com 3 versos 
diferenciados (um para cada imagem). $ão 3 imagens diferentes com o tema fazenda com 
Quantidades progressivas de peças: 4,6,9 peças. Dimensões aproximacas das Imagens: 20 x 20 
Cm Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 ii 21 x 3 cm produzida em 
papelão ~a laminado com espessura minima de 1.0 mm . papel couche 105 gr impresso em 4 

- cores com verniz atóxico. Quantidade: lO unidades.  - 
3 2 Conjunto de Avião Bl-Plano.Madelra; Descrição; Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc AS 	$12.25 *5 	1.624,50 

hélice móvel (que dê para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 
C: 29cm a t: 31cm a A: 12cm. Deverá ser entregue desmontado. corri todos os seus acessóiios, 
acompanhada de manual de Instruções de montagem corri ilustrações. Embalagem: caixa de 
papelão. Qua ntidade; %O unidades  

4 5 Pia de Cozinha - MDF Descrição: o móvel será composto de bancadafgabinete com duas portas longes R$ 	217,50 R$ 	2087,50 
de abrir e fechar com tampo de MD$ 15mm com pia embutida confeccionada en, plástico 
resistente; armário superior com porias abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatório com a torneira Que ao abrir a torneira deverá encher a p1; deverá 
conter ainda a tampa n4 Pra e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de macieira reciclada revestida (MDF) de lSmm larrwiado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar incluídos no 
móvel. Oimensões aproximadas: A 9$ cmxi 55 cmx P31 cm. Deverá ser entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com 
Ilustrações. Embalagem: Cai» de papelão. 085: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Desaição: berço para boneca com estrutura de metal; Um to'ys AS 	1.137.25 *5 	3.411,7$ 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com zíper. lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule; deverá possuir boisão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 em de altura *58cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

- sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 5 unidades  - 
6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: OescrlÇ$0: caminhão plástico dotado de Monte libano ¶ AS 	88.05 *5 	176.10 

carroceria para acondicionar no mínimo 3 e rio máximo 4 carros, decores diferentes, que deverão 
vir inclusos. A carroceria deverá conter até 8 rodas. O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 * 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 cm tovs AS 	661.50 AS 	1.984.50 

com capota revestida de tecido 100% algodão corri movimento retrátil, encosto reciinâveI, cesto 

porta objeto, 	rodas duplas frontais direcionáveis; depois ce fechado, 	o carrinho deverá 
permanecer em p& Dimensões aproximadas: C: 54cm; L: 40cm e 4:73cm Embalagem: Caixa de 
papelão. Quantidade: 5 unidades  

8 5 Fogão - MDF: Desc(ição: Fogão confeccionado em MOE espessura de Isrnm laminado. O tampo Junges *5 	227.50 AS 	1.137.50 
com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madeirafMDF em relevo e a tampa do 
forno deve possuir visor Inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e fecho com trava. Cinco botões 
reguladores de gás com mecanismo para ser girados e indicadores na horizontal em relevo para 
sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um botão de fogão real. Dimensões aproximadas: A 53 
cm X 1 37 cm X P 30 ci,,. Deverá se' 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 coiagem do material  - 
9 1 Conjunto Fantoche Família Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches cor" aproximadamente 30 SiInQue AS 	82.20 AS 	82,20 

cm altura (Mamãe. Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovó), confeccionados em tecido 100% acrilico 
e antialérgico e espirre flexivel; cabelos de lã 100% acrilica e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos. acessórios 
e demais características representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de 
segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha; 

- - Embalagem: sacola de Plástico PVC laminado transparente (cristal).  

10 1 Conjunto de Boneca Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Superioys AS 	347.50 AS 	347.50 
articulados. A cabeça conterá ohos móveis Que abre e fecha, o cabelo encaracolado devera ser 
implantado em nyion e o corpo apresentará genitália masculina Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado corri possibilidade de por e tirar do boneco, além dei par de meias e 1 par 

- de têr'ls em lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papeio. 



ai 

1, 

tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão cinza 
laminado com espessura mínima de 1.0 mm • papel couche 105 gr impresso em 4 cores com ,,,... 

— — verniz atõxico. Quantidade: 10 unidades 

20 1 Conjunto de Bolas de Voiley-Vinil Descrição: bola de vólel, não oficial, confeccionada em PVC - 5ulem 	*5 	182,00/ .*5 	182.06 
IAtóxico)/Plastificante 	(Atóxico)/Carbonato 	de 	Cálcio 	(Atõxico)/Processo 	de 	fabricação 	- Y - 
Rotomoldagern/em cores diversas com pintura típica de bola de vólei simulando gomos com ? 

pigmento peno atóxico; Diárnetro: 21cm 	8'), circunferincla de 64 cm Peso médio: 250 a 260 i 1' 

— gramas Quantidade: 10 uródades Observação: As bolas deverão ser entregues vazas.  
— 
2: 2 Conjunto de Caminhão Tipo Caçanta-Ptástico: Descnção' camiS4o dotado de caçamba para Mercotoys *5 	72.3d\ 

lSdfi 
acondicionar oøKtos 	com até 6 rodas livres. A caçanta deverá ser articulada. sendo  
movimentada por meio de urna manivela que gwará urna engrenagem para movimentá-la para 
que seu conte.idO caia pela abertura posterior. Deverá acompanha. urna 1 pá e 1 rasteio. 
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 *5 	81.45 *5 	162.90 
plástIco, com até 6 rodas, dotado de mecanismo de lançar agua; 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 (m Peso aproximado: 1.2 kg. 
Embalagem: Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente 

— (crislali.  — 
23 3 Conjunto Dominó com Textura'MDF . Descrição: dominó conleccionado em MOF com 28 peças Fundamental *5 	545,00 *5 	1.635.00 

retangulares, onde cada retângulo possui nas duas ponta; 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: confeccionado em plástico atóxico, colorido, com Mercotoys Al 	395.25 *5 	790.50 
teclas móveis, botão para emitir som de loque e com o lone ligado á base por cordão curto. 
Dimensões aproximadas: CI9cm x 117cm x Allcm. Embalagem: Caixa de papelão. Quantidade: 10 
unidades  

25 	3 Conjunto Jogo da Memória com Textura - MD; . Descrição: tabuleiro de MOE, com 24 quadrados Fundamental Et5 	520,00 *5 	1.560.00 
em MD. formando 12 pares com 	texturas variadas: cortiça, tela de nylon, tela plãstica, lixa, 
carpete, 	esp.ra, 	pelúcia, 	papel 	canelado, 	tapete 	emborrachado 	com 	listras, 	tapete 
emboractiado com bolinhas. Essas peças são encaixadas nos quadrados do tabuleiro. Dimensões: 
tabuie*o - 36cm X 24cm dividido em 24 quadrados de 5,5cm; peças - 24 quadrados, formando 

— — 12 pares, medindo 5cm cada. Embalado em Saco de TNT Quantidade: 10 unidades  

26 2 Conjunto de Máquina Fotográfica - Plástico: Descrição: máquina em material plástico. Com  flash Kit star,  *5 	83.95 	*5 	167,93 
e sons reais de tirar foto. Possui) botões com frases em português: 'Olha o passarinflo', 'Diga X" 

e "vamos tirar urna foto'. Lentes giratórias com som divertido. Espaço para colocar a foto da 
criança. Idade a partir de: 22 meses. Dimensões aproximadas: 119cm a A22cm x Pio cm. 
Embalada em cartucho resistente.  

27 1 Conjurto de Bolas de Futebol - Vinil Descrição: bola de futebol, não oficial, confeccionada em Sulevim 	*5 	182,00 *5 	182,00 
PvC - (Atóxico)/Plastificante (Atóxlcoj/Cavbonato de Cálcio (Atóxico)fProcesso de fabricação - 
Rotomoldagem/em cores diversas com pintura típica de bola de Futebol simulando gomos com 
pigmento preto atóxico: Diâmetro: 21 cm 1 8'), circunferência de 64 cm Peso médio: 315 a 325 

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

28 

— 

1 ' Conjunto de Boneca Bebê Negra - Vinil Descrição: boneca bebé negra com cabeça e membros,' Mllic *5 	406,75 *5 	406,75 
produzidos em vin,l, atóxico e lavável e corpo em algodão e enchImento de manta acrilica. Deverá' 
acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de p0' e tirar da boneca, e fita 
para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta e penico; -  
todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; Embalagem: caixa de' 

— — papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quant dade: 10 bonecas.-  

29 3 Conjuntos de Blocos lógicos -MD;: Descnção: Conjunto de blocos lógicos em MDF, pintados em Sc R$ 	427,50 *5 	1.282,50 
três cores diferentes, fon,iado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mmi (quadrado 
maior), 	divididas 	.guaimente em 4 	formas geométricas (Triângulo, 	Quadrado, 	Círculo 	e 
Retângulo). Deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em 

— — MDÇ medindo 290 x 230 x 6*nm. Quantidades: 10 unidades. ___ 

30 2 Conjunto de jogo De Peças Sopradas Pata EncaIxe - Plástico: Descrição: jogo em polletden o 4 14 	 *5 	224.00 *5 	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 lanw,ado transparente (cristal..  

31 4 Conjunto de Encaixe de Blocos - Madeira . Descrição: 25 peças coloridas e uma base medindo Sc *5 	738.00 *5 	2.952.00 
aproximadamente 320nvn x 6Smm a lIOmm com 10 palitos para encaixar as peças. Matérta- 
prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas 
diferentes, sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem serão mmx 40 mmx 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: LO unidades  

32 2 Conjunto Caixa Brinquedoteca - MOF Descrição: caixa organizadora com estrutura em MDF com Junges *5 	895,00 *5 	1.790.00 
espessura de 9 mm pintada com tinta alórica. As laterais menores corP 54 Cm 	40,5 cm devem 
conter uma furação para encaixe das mios. A base deve possuir 4 rodízios em plástico injetado. 
para que a caixa possa ser transportada facilmente. Devera 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 - Vinii: Descrição: boneco branco em vinil, com membros Supertoys 	*5 	347,50 *5 	347,50 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 
implantado em nylon, e o corpo aprejenlimá genitália masculina. Devera acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além dei par de meias 

e' 
 par 

— — ce tênis em lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem; caixa de papelão.  

a 
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Quantidade: 10 unidades, 

34 1 Teatro  de Fantoche - Madeira: D'escriçio: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Lig lig R$ 	120,00 R$ 	120,00 
madeira rnaca lixada, seo' rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF.  
com 3rnen de espessura, lustrada' com sengrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente  
79 cm de largura x 75 de altura - com janela de aproximadamente 6* *33 cm. As laterais  
ser afixadas coai dobradiças m.táacas e meõr aproximadamente 29 cm de largura a 59 em de  
altura,Estrutura accmpanl'iada de cortina de tecido 100% algodio, antlalétgico na área da janela. - 

- Embalagem: caixa de papelão.  - 
3$ 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição:  O1 boneca bebé brinca com cabeça e Olvertoys R$ 	31øi0, 

membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta r 
acrpica. Deverá acompanhar macaao em algodão antialêrgico. com  possibilidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em piush. 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 Icristail. 
Quantidade: 10 unidades.  

36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descrição: uni teatro de fantoche, medindo aproximadamente Llg Iig R$ 	112,50 R$ 	112,50 
1,90em * 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonital 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 interna em madeira reforçada 

- facilitando a estruturação do teatro Embalagem: canta de papelão.  - 
37 3 Conjunto Passa peça - MW Descrição; Cama de madeira e tampa deslilante mi MW com recorte Fundamental R$ 	343,50 R$ 	1.030,50 

de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da cala: 180* 90 a 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 cores. Embalado em laco pLástico tipo shrink 
resistente. Quantidade; 10 unidades  

38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido; Detenção: conjunto composto por Quatro animais: Brinkmobd R5 	463,6$ R$ 	1.854,60 
galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
plush colorido e com enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de um zíper ou velcio. Galinha: Deverá ter 
no mínimo 2 filhotes acondicionados no interior de no mínimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no minimo 4 filhotes acondicionados no mínimo em 4 avos Porca; Deverá conter no 
minimo 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 Botas de Basquete - Vm.l; Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada em Sulevim 	R$ 	182,00 R5 	182,00 

PVC - (Atóxico)/Pastlficante (Atõxlco)/Carbonato de Cálcio (Atóxicol/Processo de fabricação - 
Rotomoldagem/na cor Laranja com pintura tipica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico;. Diametro: 2220 ar 191), e cvcnferêr.c.a da 72 cm Peso médio: 30D a 

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

40 1 Conjunto De Fantoche Folclore; Descrição: conjunto de personagens de contos POpulares Carlu RS 	145.08 	R$ 	146,08 
tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci.perer& o curupira, boto rosa e mula. 
sem cabeça com aproximadamente 30 em. Confeccionados em tecido 100% acrfiico 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 característicos do 
folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico Pvc iaminado transparente 
ícrlstal).  

41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descrição; um caminhão de plástico dotado de Roma R$ 	369,50 li 	739,00 
até 6 rodas livres, botões de movimentação, encaixe pala cesto de lixo e caçamba móvel. O 
tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas; 50 * 22 x 22 cm 

- Embalagem: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades  - 
42 1 Conjunto Fantoche Família Branca; Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque 	115 	82.20 R$ 	82,20 

cm 	altura 	Mamãe. 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	Vovô); 	Matéria-prima: 	Fantoches 
confeccionados em tecido 100% aoibco e antialérgico e espuma fiexivel; cabelos de lã 100% 
acrfiica, antialérgtca e bem costurados na cabeça. Acabamento; fantoches com corpo na cor 
creme/perola/bege claro, 	conn 	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 articu.ada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico 
PVC aminado transparente.  

43 5 Geladeira - MW Descrição; geladeira confeccionada MOF espessura de ISmm laminado, com Junges R$ 	217.50 R$ 	2.087.50 
duas portas (freerer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar lias duas porias c~ sistema de 
segurança. Na parte 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 100 cm * 140cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Pape'ão. OBS: Não 

- serão aceitos grampos para colagem do matenai.  - 

- 
- Total; Tonta 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; 



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

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

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

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

no parágrafo 42  do artigo 32  da lei complementar n 9 . 123/06. 	
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PROPOSTA DE PREÇOS 
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Declara que nos preços ofertados estio incluidas t odas as despesas incidentes sobro o fornecimento referentes a tributos, 
encargos sociais e demais ônus atinentes á execução do objeto desta licitação. 

Declaramos que, nos valores apresentados, estio inclusos lodos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 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 lodosos fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatócio (edital). 

Validade da Proposta: 
60 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega: 	 4 
10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE COMPRAS. 

07 de Maio de 2019 

n 
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PROPOSTA 

ITIM 4V DESCRIÇÃO MARCA UNITÁRIO TOTAL 

1 10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo -  papeilo: Descr4çio: 3 quebracabeças produzidos em Bc R$ 	290,00 R$ 	2.900,00 
papelão cinza laminado com espessura mh.wna de 1.4 mm- papei couche llSgr impresso 4 cores 
coa, verniz atõx.co + forro em papel alta aInira 90 gr impresso em 1 CO,  com 3 verses 
diferenciados (um para cada imagem). $io 3 imagens diferentes com 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 21 x 3 cm produzida em 
papeilo cinza laminado com espessura minima de 1.0 mm i papei couche 105 gr Impresso em 4 

- - cores com verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades. 

3 2 Conjunto de Avião BiPlano-Madeira: Descriçio: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc R$ 	8:2,25 R$ 	1.624.50 
hélice móvel Que dê para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 
C: 29cm x L: 31cm x A: 12cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade: 10 unidades  

4 5 Pia de Cozinha - MOE Descrição: o móvel será composto de bancada/gab4n.ete com duas portas Junges RS 	217.50 R$ 	1.087,50 
de abrir e fechar com tampo de MOE 15.'nm 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 coneciado ao encanamento embutido no sistema 
que inter4a o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá enche, a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior pala escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciclada revestida (MOr) de lSmm laminado. Os recipientes de 
Atua e o materiai hidráulico são de materiai plástico resistente e deverão estar incluidos no 
móvel. Dimensões aproximadas: A 98 em XL $5 em 	P 31 cm. Deverá ser entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com 
ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. 00$: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material. 

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Om to'ys RS 	1.137,25 R$ 	3.411.75 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com ziper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule; deverá possu-r bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 cm de alturas 58 Cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

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

6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte libano R$ 	88,05 R5 	176.10 
carroceria Para acondicionar no minimo 3 e no máximo 4 carros, decores diferentes, que deve4o 
vir Inclusos. A carroceria deverá conter até 5 rocas. O tamanho das peças do caminhão deverá se. 
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 3m toys lis 	661.50 	R$ 	1.984,50 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinávei, cesto 
porta objeto, todas duplas frontais direcionáveis: depois de fechado, 	o carrinho deverá 
permanecer em pé. Dimensões ap'ox'madas: C: Saem; t: 40em e A: 73 cm Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade: 5 unidades 

8 5 Fogão - Mor: Descrição: Fogão confeccionado em MOE espessura de lSmm laminado. O tampo Junges R$ 	227.50 	, 	R$ 	1.137,50 
com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madeira/MOE em relevo e a tampa do 
forno deve possuir nor 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 reli. Dimensões aproximadas: A 53 
cm X L 37 cm X P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado. Com  t0005 os Seus acessórios. 
acompanhada de manual de instruções de montagem com fusirações. Embalagem: Caixa de 

- - Papelão. 085: Não serão aceitos grampos para colagem do materlai  
9 1 Conjunto Fantoche família Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque lis 	82.20 i 	R$ 	82,20 

cm altura (Mamãe. Papai. Menino, Menina. Vovó, Vovô), confeccionados em tecido 100% acritico 
e antialérgico e espuma flexivel; Cabelos de lá 100% acrltica e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vesilmenlas, 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 (crlstali. ______ - 
C 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil DescrIção: boneco negro em vinil, com membros $upertoys R$ 	347.50 	liS 	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 depor e tirar do boneco. além de 1 par de meias ei par 

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

r 
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tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x  3 cm produzida em papelão cinza 

laminado com espessura mlnima de 1.0 rTYT, 	papel couche 105 gr SnpressO em 4 cores com 

verniz intoxico. Quantidade: 10 unidades  

20 1 Conjunto de Bolas de Volley-VInd Descrição: bola de võlei, não oftclal, confeccionada em PVC - Sulevim R$ 	182.00 4< *$Z$ 
(Atósicol/Plastificante 	(Atóxico)/Carbonato 	de 	Cálcio 	(Atôxico)/Processo 	de 	fabricação 	- 
Rotomoldagem/em cores diversas com pintura tipica de bola de võlel simulando tornos com 
pigmento preto atóxico; Diâmetro: 21cm ( 8'), circunferência de 64 cm Pelo médio: 250 a 260 a 

- gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. - 
21 2 Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba-Plástico: Descrição: caminhão dotado de caçamba para Mercotoys R$ 	72,30 !lS 

acondicionar objetos, 	com até 6 rodas iwres. A caçamba 	deverá 	ser articulada, sendo 
movimentada por meio de uma manivela que girará uma engrenagem pala movimentá-la para -, 

que seu conteúdo cala peta abertura posterior. Deverá acompanha' uma 1 pá e 1 rastejo. - 
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 R$ 	81,45 R$ 	162.90 

ptástico, 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 

- Icrlstal).  - 
23 3 Conjunto Dominó com Textura'MoF 	Descrição: dominó confeccionado em MDF com 28 peças Fundamental RS 	54593 R$ 	2.635.03 

retangulares, onde cada retángulo 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: confeccionado em plástico atóxico. colorido, com Mercotoys RS 	395,25 R$ 	790.50 

teclas móveis, boião para emitir som de toque e com o fone ligado à base por cordão curto. 
Dimensões aproximadas: CI9cm x 117cm x Al2:n, Embalagem: Caixa de papelão. Quantidade: 10 
unidades  

25 3 Conjunto logo da Memória com Textura - MDF. Descrição: tabuleiro de MDF. com  24 quadrados Fundamental RS 	520,00 R$ 	1,560,00 
em MOr. formando 12 pares com texturas variadas: cortiça, tela de rylon, tela plástica, lixa, 
carpete, 	espuma, 	pelikia, 	papel 	canelado, 	tapete 	emborrachado 	com 	listras, 	tapete 
emborrachado com bolinhas. Essas peças são encaixadas nos quadrados co tabuleiro. Dimensões: 
tabuleiro - 36cm II 24cm dividido em 24 quadrados de 5.5cm; peças - 24 quadrados, formando 

- 12 pares, medindo 5cm cada. Embalado em Saco de 'TNT Quantidade: 10 unidades  - 
26 2 Conjunto de Máquina Fotográfica - Plástico: Descrição: máuuina em material plástico. Com  flash Kit star 14$ 	$3,95 R$ 	167,90 

e sons leais 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 parti' de: 22 meses. Dimensões aproximadas: 119cm x A22cm ir PIO cm. 
Embalada em cartucho resistente.  

27 1 Conjunto de Botas de Futebol - Vinil Descrição: bola de futebol, não oficial, confeccionada em Suievlm 14$ 	182,00 R$ 	182.00 
PVC - lAtóxicoj/Plastficante 	Atóxico)/Carbonato de Cálcio jAtóxicop/Processo de fabricação - 
Rotomoldogem/em cores diversas com pintura típica de bola de futebol simulando gomos com 
pigmento preto atóxico; Diámetro: 21 cm ( 81, 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 bebê negra com cabeça e memoros, Mdli 	 RS 	406,75 145 	406,75 

produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em atgoào e enchimento de manta acrilica. Deverá 
acompanhar macacão em algodão antialérg,co, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita 
para cabeça em plush. A boneca deverá w acompanhada por: mamadeira, chupeta e penico. 
todos em plástico *tóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; Embalagem: caiu de 

- papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 10 bonecas.  - 
29 3 Conjuntos de Blocos ldgicos -MDF: Descrição: Conjunto cc blocos lógicos em MDI, pintados em Sc 14$ 	427,50 14$ 	1.262,50 

três cores diferentes, formado por 48 peças  sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm (quadrado 

/ 
maior), divididas 	Igualmente em 4 formas geométricas ('Triângulo. 	Quadrado. 	Circulo 	e 
Retángulo). Deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em 

- MDI medindo 290 a 230x 68mm, Quantidades: 10 unidades.  - 
30 2 Conjunto de Jogo De Peças Sopradas Para Encaixe - Plástico: Descrição: jogo em polietileno LIA 1% 14$ 	124,00 R$ 	248.00 

soprado formado por 50 peças coloridas em formato de estreias com seis pontos 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 14$ 	738,00 14$ 	2.952.00 

aproximadamente 320mm x SSmm x 210mm com to 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 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 (c'istai). Quantdades: 10 unidades  - 
32 2 Conjunto Caixa Brinquedoteca - MDI Descnção: cata orgarizadora com estrutura em MOI com Juntes 	14$ 	896.00 14$ 	1.790,00 

espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica. As laterais menores com 54 cm x 40,5 cm devem 
conter uma furaçio 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, cern todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Quantidade: S unidades. Dimensões aproximadas: A S4O' X L 63cm X P 40,5cm Embalagem: 

- Caixa de papelão.  - 
33 1 Conjunto de Boneco Meneio Branco - Vinil: Descrição: boneco branco em vinll, com membros Supertoys 	i 14$ 	347.50 14$ 	347,50 

articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 
Implantado em nylon, e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibdidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias ei par 

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

1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em 1411g 	 AS 	120.00 P.5. 

madeira maciça lixada. ser,, rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MOF. 
 

com 3n,m de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir aproxImadamente  

79 cm de largura x 7 de altura - com janela de aproxknadamente 68x33 cm. As laterais devem 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproxImadamente 29 cm de largura x 59 cm de 
altura.tstrotura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antiaifiglco na área da janela. 
Embalagem: caixa de papelão. 

ir r Conjunto de Soneca Menina Branca - vis: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e 0vestoys AS 	310.00 310. 

membros, produzidos em vkiil, atóxico e lavável, e corpo e" algodão e enchimento de manta 
acrAica. Deverá acorpanisar ,  macacão em algodão antial#rglco. com  possabédade de por e tirar  

da boneca, e fita para cabeça em pk,sli. A boneca deverá vt acompanhada por: mamadeira, 

Chupeta e penico. todos em plástico atónico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; 
Embalagem: caos de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 

Quantidade: 10 unidades.  

36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descução: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente Llg lig AS 	31250 R$ 	122.50 

1,90cm x 0,o' 	confeccionado em tecido 100% algodão reloiçado (tipo lona/lofllta) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas 
em gar.cho/supo.le na porta da saia de aula Possui estrutura interna em madeira reforçada 

- facilitando a estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão.  - 
37 3 Conjunto passa peça - MOE Descrição: Caixa de madeira e tampa desliunle em MDF com recorte Fundamental AS 	343.50 AS 	3.030,50 

de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 380 x 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. mínimo 4 cores, Embalado em saco plástico tipo shrink 
resisterte. Quantidade: 30 unidades,  

38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto por quatro animais: Brink mobil (4$ 	463,65 AS 	1.854,60 

galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
plush colorido e cor, enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão sei 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 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no mínimo 4 filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
mtnimo 3 filhotes na barr.ga. Vaca: Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o 

- conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão.  - 
39 1 Conjunto de Bolas de Basquete - Vinil: Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada em Sulevun (4$ 	162.00 (4$ 	182.00 

PVC - (Atóxico)/Plastirícante (Atóxico)/Carbonato de Cálcio (Atóxlco)/P'ocesso de fabricação - 
Rotomoldagem/na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto at6xico;. Diâmetro: 22,80 cm i 9), e circunleróncia de 72 (m Peso médio: 300 a 

- 310 gramas Quantidade: 10 unidades observação: As bolas deverão ser entregues vazias.  - 
40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagem de contos populares Carlu (4$ 	146,08 (4$ 	146,08 

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

- cristal).  - 
41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descrição: um caminhão de plástico dotado de Roma (4$ 	369,50 (4$ 	739,00 

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

- Embalagem: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades  - 
42 1 Conjunto Fantoche Família Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 S.rnque AS 	32.20 AS 	82,20 

cm 	altura 	(Mamãe, 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó. 	Vovô); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% 
acrllica. antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
crerne/perola/bege 	claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	caracterlsticas 
representativas de cada membro da família. Olhos cor, sistema de segurança, dotados de trava 
interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico 
PVC laminado transparente.  

43 5 Geladeira - MOI Descnçio: geladeira confeccionada MOE espessura de lSmm laminado, com lunges (4$ 	217,50 (45 	1.087,50 
duas poetas (freejer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
Segurança. Na parte interna deverá haver duas prateleiras em Mor e uma gaveta em MDI pala 
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 ccitt ilustrações. 
Dimensões aproximadas: * 100 a,,  x L 40em x P 40cn, Embalagem: Caixa de Papelão. 065: Não 

- serão aceitos grampos para colagem do - 

FRS

__ 

Total: Trinta e novem, setecentos e noventa e três reais e trinta e cincoentavos 39.793.35 

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

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

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

com as exigências do instrumento convocatório ledital); 

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 42  do artigo 32 da lei complementar n0. 123106. 

07 DE MAIO DE 2019. 
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tira isn"elO Cem espesajis flnura di 10 05fl 	ØipøI cotCe 06 r 
Iniprialo r Ate-es com nrfliz Ilõsico Otanidade 'O til.Oidli 

Cor,pjrco di 0I,. de VciieyMrli Oesalçao bota di vOu,, lia aSCII 
co4eccicnada ei PVC - (Ai0,000:/PIssDlcsn'I. (AlOx oo»tI,boMio dl 
Cedo (AI64corotesI0 te labIcaçio - Roia,cldsg.nnn, Cores cento. 

20 drissas compinluna tola de bois 00 .610 amuamo gomo. com 	CJ 1 LIDER RI 	17000 RI 	170,00 lilinha 
,' 

pirerco Prelo ,IÕI.CO 011111.1W 210,, 	6), c4ltwuIflrCle 6.04 a,' mais 
Peso médio 253 a 263 greTa Ouanbdadl ID vrsdadhs Observação Ai 
bolas deveria ler entOgUeS VIZIM 

Corjj,lo te CafTirnIo Tipo C.ç.røa.PIaslco Doonçao Cinhinhio 
dU.I43 dl caw-na on accn,.00-,a, ooj.ios Co-o ali o rodas rires. A 
oaça-rta d54erl se, WIWada sInto ro.'mentadi 90' maio 00 ir. ~to  

2' 
TWhIvSa os gevá uma .19~ P9,4` rno.1w.'4144 pise 1. Seu 	CJ 2 TILIN RI 	1 16.00 	RI 	232.00 dezesseis iliBa C dois ca 955 asijis poslenor D~14.corrçernw uri 	PIeI 
reais. 	ra6n woItrt6.a ao ca',n'ao. 50222cn Entealageni ..a reais 

tu te 910540 ai 5*05.6. - P\C ia.n,nad, Pr.00Me 

Conste de Ca,rflc Iço soneto - manco C'.ea'çao si. crIeit 
a borteo a'h cesta tei sI 6 1000. dotado de n.ca,wo de 
lança' içta. OSCIS teP 9.0 te '60 9'&m • r.94a95.. dl  Ibsi Dente 400 

22 caise MIOU! de tas'.rst . catw. te.' poitas aias 'itis CJ 2 S&J#R RI 	15000 RI 	300.00 mquinla 
Owrs,,Si aprtSsda do cinnt. 50 • 22 i 12 cnn 5.eo 	't.a. 
1.2 ,g. Eitkgin &S.Qe 	ca 	ds 919.150014 s.eOli dl 011500 
pYC anflado bWIaÇisrti (OlSWt 

Coprcc Ccmró :ct, Texls,I9CF - 0.iasØo doi 	OCO li.000r.00 
MOF Cem 26 peças f~QuÍMIM,  000. Cada ri(MgtiO 0054ur 'ai til CJ 3 RI 	7000 RI 	21000 

•JZittS' 
ponlas .n Doqueno c.'aio doara adufa diferI. Cin.rsõn di, ØRINK ' riaS dez maS 
peças: 70, €3 SCSI Otarhd.Oe lO tiuídidos 

- CoijnIo 30 Teie'cne - Plásoco 0..alça0 coniecc,oneio em ous:oo 
aIÕ4co, coando 0001 teclas move-, bolSo pai. eira, sonde loque eta, 

dNIUintai canloe doze 24 o ter* ligado â base pcvcondloCwto DiT.nsOase,odmflo: Clgcrix 	CJ 2 ELKA RI 	56.00 	RI 	11200 
• llcn a Al2an Entlagim Clx. de pipalio Ouentrd.d. 10 . tili rS5 rIS' 

- iodado  

Car1u,lo ispo da Manóra Coni Iniujia. MOE . Ownçho tabIero di 
MOr. Co, 24 q,ad,sd.s -, MOF. 5001*100 12 paim com IeMulem 
vindes corça, lela te nylon te,. p455504 Ia, clivei. •epina. oflocenios e dois nu, 

25 
34Iüt4 	01011 Carelsos, tape. 0~8~ Com, sitia IipVe 

co-,' bainha Casa, 	 rio. peça tio ercaLsads, 	quscreoos BRINI( RI 	675.00 RI 	203400 setenta 	
seiscentos e 

do trdei'o Du,rs'lsões iflro - 360w *2400 d'adito ir 24 i 
imta o 
quatro reIs 

X~3.5 Sr peças. 24 ,aeadoi k~'2 pare. ~imo 
 List 	, ado. S.000.tNT Ouirededl 10 ~s 

torçist 6. Uflirna Fcloy$ca . Planto Dna'çlo matar. e 
tatuei oleico. Cci, tatu 0 $0'. nua. es n 50e Pov. 3 botões te" Cento  

' SUO .5 ÇO1J94tS 	1i O PiIW1•IhO Dg. E• ViTo! 	
" CJ 2 BiCA RI 	70.00 RI 	14000 "''a 

Q~ f=-. .~ rMen.. Cci eOue' Silh%a € 9~ pie 00100" a 50W da ria. 
o'ar. Ida a pise de,  '2 'ri... DersOis 	01t56.5 _•fl 1 
.flcm xP'O Wtt ElIbilal. 5,5 ta%,Oo 'es..t51. 

Cc4tnIo os tolas de Foato - ~1 Oaaiçlo bota e. Mi05 rio ctoal. 
oca$000r.3a in pvC - AiõntoJ.Pl.sbøc.ii. lAiÕ*OWC,tonato de 
Clicuo Aitiiito)àPtOceaaQ di licritarçio . Rotom,le.ç.nlen cor.. dUZSIIOSe Sasts e 

27 e»rsal COO' prese, tipa os tela dl 04.eol .n.Ja'do gomo. com  CJ 1 LIDER RI 	236.00 RI 	236.00 551* e ais *5115 e ias 
rurenio p50 sibilo. Dirneero 21 CVI Itt cincirtirinclo de 04 cm rias ria 
Peso toldo: 3161326 ysruas Quinlie.d. 10 Isludadea Cbasrvsção AS 
botes dt.'ri, sei enhregusa vsbas. 

Coqunto Oe Doneca BatI Neo.. - Vvli OiiczIçSo boneco bebe r5ea 
'001 caça e ','encite, PiOaac,dOS em viii ilbeito. avivei e corpo em 
algodão e ercflnwllo de mmli acilici. Desi accnrarhsl n.ca:io co, mi Inezentos mil trezentos 

26 SgodãoflSSgco,composs.blIuead.a.pci.tre'dabor,;. e'ile 
paia cebeça e, pajsI A brio. "~é vi, atoh,perilada p0 T4TO,e'a ' 

BAMBOL 
A 	

$ 	1 350.00 RI 	1 	5O.00 o cinquetila e onquenla 

a-selas penco, todo, em p154000 064a Dn.nSeeS boneca co real, reIs 
*5W0drS3Wnsnhe 5000. Entilape'r cai,a dl pepilio ou saw• de 
p1i01h00 PYC Ie'inesc rr.pnrIe sctM* OuanhiOSde W bonecas 

Cata. w S000e lógico. .iV D.eaiçio ConisnD o, doca, togo.. 
e • 	WtIOQe *15  Wi tolo dIeliSes loOlido P0' a PiÇSS '' 1 EDITOR doia r* 'Idosa 74z?4sl 5 ulan (5aS'Ido 11*01. d'votes 

A 
3 

oaocintD. e "os  e 4 50*i 9....351, 	ITrIkÇJO. Dadr.do. C-ecuio e CJ FU~ RI 	692.00 RI 	2 070.00 noventa e 
sentIa e ÍI's* o... awest ea 	nauço.. oso.aaa o. ao ~ nem  

E,t.açeet e.e 	a u 	.ento 200 230 a SSWI Osirsosou 10 ENTAJ. "li~ 

,e,  À40;~-' 	'-,P, 



- 

C04u-'o r.nlcd. r.,ilII. D'arca D..aIçio CSAt0464  PWIOOW* 

- - 

Ca W(OIfT'ldWilltl 30 o, Su'. tU.M.. P.p. Mro Me,,.. 
voes. vo',t: Mflnp1r 	rriocr.. ,4*.w,.4s., W NOdO ¶00% 
.aluIco, artdêrico .UVI'a '.*.t cieso. de ia tC0S lC'k. 'Mo e te 

42 
Wbddf?c1  e be ,  ooiltnta na O•t•Ç AOWt reta... ~ 
taro na 	ntøt.(D&teÇt crt xri i*itrtM 010005 

CJ 1 TN 	RI 	150.00 R$ 	15000 rãtaT 

eCSsSC.IC, e dera', flCtw'Ecai rWfl*IadVaS de cade rartio de 
rendia Cm,. cr sele,, O. sasfr(& ando, deste 'leite,. 
Ce,4ÇA dó rICCaa boca lrbCU na ".05 .r.t. Exit.I,,... seco, 
de plieco PC Irwladc ,an.o.trt. 

Gelada. . ¥DF Deealçêo qNeds.t. wt000flade MQW npnhiai de 
15Ç111 IrelIdo. 	i 	a4 OTIS ('Sele e geiaa> 5 eraist de 

lan'.. ame psiu t* es.,. de segen 'a Pet 	' EDaCQ 
ts't A rato. 

C %0an si' o.'— pet Oa 	, n eZsS o.eWa Ir et.9. o $ FUNOMA RI 
	43D.00 RI 	2.150.00 se IrnIa 

de_ratado. 05 lados ei is. .ci.w1de - 	. 	de 	'j 	• 
ENTA. 53$ 

é~ e. .,, 	tei a~ De.Õ.. -. .. ._3_ A ¶00 
dei * L 	, e P Can E.bsç." Ca de Papolo 00$ Pae eis, 
S. pna P 	odapen do e.S - 

VALOR DA PROPOS7»3'" ,flb.» RI 	54720.00 	
Odenla e quero fl,I, 

setecenlosa vnte 'eis 

mwo»ta a prisela Proposta. queda de-------------  

olsenta . quiPo mil. .flc.nto. s wint, rol. 

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

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

produtos licitados, inclusive a margem do lucro 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habililação 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 
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL 01 HORIZONTE 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N' 201$.04122.Pt  

DATA DE ABERTURA: 07 DE MAIO DE 2010. As OSIIOOMIN. 	 1 
OBJETO: AOUIS1ÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGÔGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACORDO COMO 
TERMO DE COMPROMISSO N'201401218 - FNDEIMEC. DESTINADO AO CENTRO DE EOUCAÇAQ INFANTIL PRO(NFANCIA CARMEM LÚCIA DA 5tvA100: 
MLJNICIPIO DE HORIZONTEiCE (EXCLUSIVO MEIEPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.j 4 

PROPOSTA DE PREÇOS 	 ' 

VL UNITARIO 
VLTOTAtDq' 

(TEM PRODUTO 	 f UND OTD MARCA VI.. UNT POR EXTENSO: 
VL. TOTAL ITEM POR 

EXTENSO: 

- 	Conjin000 Óafr. - Cabeça 
P'oorlsatvo- pwslo Descrição 3 

oafr.- cabeças oraIdo. cim 
pa_psho ansa I.miriedo CO 

•sposPa nWn,.  da 1 4 FuI • PePSI 
oouc'. 1 1 5w n.pt...o 4 coros (»T' 
fltflLt MÕ.JW • (000 WI p.I Ea 

aMa P3 gt iiI*SS0 Sf1 CCI CDI' 3 
.no$ fnnaa3o. (um pera cada 
n.grni Sio a mia9.r. dSrarae oitocentos e oito mli, 

com o 'a.,. (azeda co'I ,  ajartdadse 	CJ 10 0110W RS 825.00 vinte e cinco R$ 8.250,00 duzentos e 
ptoQIaUivU da peças 4 6.90.çaa reais cinquenta reis 

Des,aÕe wonda das 
niait 2I20On ErtaÉa.,' 

• 	'50 WrCa Pisido ¶drdo 
21. 21   i 3a, 

øtOGjada em çSaO cana Iaaw..do 
• 	'i SSØSSS7I mis',, da 1 0,w,. 

s coe. ¶059I s.anSo .4m4 
0.- b43. 

IOWsdadfl  
Core.o da Arào S»Maoiv. 

D..a.çio Prod.ado  
nS da Pu 	n 	Pa II*S 

di pera roo. — co, (tu 
MÓxa nico'4$ D.minaõs. duzentos e quatrOcertDs e 
0aMnflS C 2tim'L 3Icn.A 	

C.1 2 CARLU 	R5239.39 trinta e nove R$ 478,78 
setenta e OITO 

12" Devei - rv.q.. real, e trinta e reaIs e setenta e 
doatersado com (0o. o. iSa nove centavos oito Centavos 

.ocrwtada da n 
da r~ de wa419.n com 
øiauaçC.. (rasar ~49 

Ouaitdade_!Cunifli  
Cd.wntod. Barço p.  Sonecas- 

Un Dna,çao b5r93 pa bawca-- 
com nlrutn de r.tS. da-ri 
aco~ coct riwia® o. 

590040. cai' tIp.r, leçol. vaflaallro 
• trø'tia Si" 590040• to.qiaSwo dois wsl, Ias is. 
-fl Ole devri Posiur boalo Porte 3 	 RI 2 325.CC 

trezentos e 
RS 6.975,00 

11~ si', tecida nas caScaras BRINQUEDOS vinte e cAco setenta e nco 
Ornns'aões irosnaøas  35 a" dl reais reis 

aflita K 580,' COePrImInIO 
Ernbsaavn caixa Os paclIio Q'd 

sacola dl plaiSco PVC laminado 
IIraØaIant. (dual) O,anlIOeda: 5 

rIdadl.  
Corvunio de Catnhlo tpo copordia. 
rastco 0.aalçêo  ca-nnhlo p'astco 

dotado ci. croc.d. Para 
aoondcscnt ,'o mmmc 3 e no 

mj,wo A cwos de co,,s olratantu, quinhentos e mil canto e 
Duo dtvsrao ,ic IrcIaos Aceiccacia 

CJ 
ROMA 

2 R$ 5P3 41 	oitenta reais e 
Q$ t 160.8? 

5.as*uuta *515* 

d.var4 ccolo' 96 8 odas O 1~0 BRINQUEDOS quarenta e um oitenta e dois 
o.. p.ç..00camnhaod,v.Ses ,  centavos centavos 
gc.nd. Medida, ap'oiimadas 92x 
17.30 cm. Enb.Iaplm, case da 
pipelio ou saCOa do p'Wioo PC 

laminado I,r.pa-enle (cti,tS).  
Con»nto do Cwnnho de Boneca. 

Metal DensIçio catlr."o de tor.Ea 
em ..trutu'a melálma com c.pixs 
i.vntida da tecido 100% alpodio 
CDII movimenlo retiti rcoito 

cecinávei coso Porta CtlVo coo., ç•j 3 OLIVEIRA RS 2.2(0.00 
dois mil e 	 Seis mil e 

AS 6.600.00 
dups fiante. dIceconivel,; tapo', BRINQUEDOS duzentos reais 	. 	 Seiscentos reais 

do Iad'~. o csimrho devera 
pliflWOCl 0110* OqTOflaÕe, 

aproanladas C SArr. t 40cm a A 
73 cr,, EmøaI.en caixa de papalio 

- Ourc.ofl_5_a,mo.dn  

ffi 

.1 



t 

Ccnjaito De Telefone. Plástico 
Das~conleoconado -" PISSIICO mii quinhentos 
mudo, colo,do com tecias m%'Iis, e noventa e três mil, cento e 
botao pfl  emitir Somds toquei cci, 

24 	of 	iga 	p' C.1 2 DiCfll RS 1597.50 sete reais e R$ 3.195,00 ~ente e cinco 

Dgr,niÕi. woxr.das Cita, cinquenta reais 

LI7cmsAI2cm (nbalê3em Cccxc centavos 

õepap&ao Oua'i.131 lO und.da, 
Coqurdo Jogo o. MorrA, ia ccvi' 

Tesius - M 	. Deserçãoistuia , o 
de MOF, com 24 quad,aOos ar' MDI 

fcvniw,dØ 12 Dites co,, Isclues 
verladiS CUbÇe. ai da n?ia lela 

piásba iii, tipa,. •,pr* 
emitias pies cr.iedo lepefi oitocentos e øois mii, 

wsbaysChedo cair uiVas, 	I EDITORA 
setenta e dois seiscentos e 

2$ (s iirtOffiV,edO cair ooirhaE,~ Ci FUNOMENTAL 
R5072.50 reais e R$ 2.617,50 dezessete reais e 

taças são .c.sso.s -o. Quadrados cinquenta cinquenta 
dotj 	Dne'sbn ,eouuiuo- centavos centavos 

36a,s X 240? owdoo .n 24 
Qao.40a de 55w,. Data. 24 

jfl.dcs Icv,ir.røo 12 pareS 
15dt40 Sal, cede Enb..d 	05 

8~ de 	 10 

-a—  
- CeurjsøeSa Foucgvøa. 

PIâncc Osea'çeo rÉqsfl -' 
~P~ Ca. fini,e  sei. 
~de~Mo Poasi 3 btã.. 
com e.... em oi-ai 'C%* duzentos e vinte quatrocentos e 

p.sasVo.'Dq.tIvaWW Ci 2 DICNI R$fl556 
ecinco reaise 

R$451,12 
clnguentaeum 

,,.. 	Leras gewra w, som cinQuenta e seis reais e doze 
Sv*bdo (loiça Pi coce. a leio cetcavos centavos 

Giczie'ça idflap.tS 12 
Teces Dr.anaõee S.dse 

Liacn.A22c,'.PlOai% t,te 
em caco 'seis.,  

Ca-rto o. Boi.. da Fusas . Viii 
Desc.içâo Dde de 'taseo' itCiciei 

wtcooi.da ~ PVC - 

tAiOccowC.rtOnSO da Cabo novecentos e 
tM6.a»Vrie0 de Nelceção- noventa e sete 

noveafutos e  

27 CJ 1 	 $TAD*,J.i 	R$ 99750 	M4 ,5 e R$ fl75 
noventa e Sttt 

cci, p~foice o. boa da Meod cinquenta 
reais e dnquenca 

.srsJit 	,w. com  i-4-  _ê, rase 
centavos 

centavos 
aõea OSà,,elro 2' cn(a 

t.tfle'$rc.e 0.64 cm Peso nôdo 
31$ a 321 gira. Qanl,o.d. '0 
ndfli Ot.serv.çb, As Dotes 

Caui.rros os diocos iôgcos -F 

Oascisção Coflu'io 0. bica. 'OgoOa 
an MOF p'nados er três coes 

Jcfirr4n formado por se peça, ar. 
rebarbas flSS redoes 74r74s15 xvi' oitocentos e 

dois n'vi 
(quadrado masor) driroidal 

setenta e Quatro 
seiscentos e 

29 	gualmrre ei 4 forma. g.orilt-c.. CJ 3 	CAPLU Rã e74 73 
reais e setenta R$ 2.624,25 	vinte e quatro 

(Tflfrujulo Quadrado. C rojo a reais e vinte e 
Reuànpuio) Deva econ'panha- oIhVQ e cinco centavos 

Iv`Co c~01 
cciv. nst't,çOe; da,cih.das dc ao 

Embalagem 0.10,0 civ' MOF medindo 
200 a 23 veSti,' QujrtcaSs 10 

udadai.  
C0r1u"io de Jogo Da Peça. Socredes 

l'.ra ('cal.* 	Péstoo 
Oe.ançao 090 an P0 alieno 
soprado tornado por 50 paço, 

comidas se. fcrmwo do estol.s co,, b.zentos e seiscentos e 

3C 
a.a ponlel em rorrna de bolas Ot*5$ 

CJ 2 BRiNK MOBIL RS 341 3.4 quarenta e um 
R$ 682,66 	

oitenta e dois 
«,caivam umas nas ouuro. A. peças reais e trinta e reais e sessenta 

davam medir l 	cm de .,n,a ouatro centavos e oito centavos 
oslrsmidedes SuVa Enteingar 
sacola da p14.Iico PVC ismilEO 

lransparsnta (alsIxii) 

Ca,f'to da ('Caixa de Bloco.- 
Madera . Desaição 25 cea. 
colo- 4.5 a Uns bise nadineo 

.prorrr.daTinta 320int a 65irni u 
2' Omnt lxii' 1  çtuloa Pca araixe 

as pças Mauirepina bloco, 
ccnn.coonaoos em nadar6 miacça 

p ,nlata rir 5 cor... tai'.rtiOS e 
cento e oitenta setecentos e 

3 - orna. o e.rrn. um  reDime,. Cl 4 CARIMBRAS RI. 8iO 
e um reais 

R$ 724,00 vinte e quatro 
Dins,'sôa. f.nrsões reais 

devet se B,-rr,'u £D mm a 25 mm 
A base e os pahloi de.crli teiban, 

sei conuetocima,o, ei,  
r.cxçs Ir abata; Ercelagem 
saccia cia critIco PVC n'iDo 

tranosrr'a o'.'eli Ouanldadss 	C 



Cortunto de Bola da Dasqolo Vini.  
Datação -  ooiaaa baoue1e nio 
c#i:is com~edo 	pvc 

A1ÕEOOWiaat'C.nta 
ikó*co:.?Cwt.cnalo ai Cálcio 

iAtÕ,uOOtlPiOcaao de Iabicaçáo mil duzentos e mil øuztntds e 
Rolofnoidaaenins co' mala~ 

0 1 STADIUM RI 1.245.00 quarenta e R$ 1.245,00 quarenta e Eloco' 
prLia iipca da bola da baaqjo1a cinco reais reaiç  

amuando ,no. com p9." prelo 
aiõxio, Diâmetro. 22.00 un(VI. o  
ww.ls*iva de 72 	Pua tino. 
300.310 	na Quanhididu 10 
irs ObairvaÇio As bolas 
devrlo ai..'trapas vagas  

CorrnIo De Fanioa'e Foiciore 
De.øiÇio oonilo da peiso',fleq,e 

de conto. pc*ou.l.. lr.00ia 
,iposto por 	pe,saia.n5 a 

actua osso,- preti ocu'upvt.biSe 
roto mui. ur.caboa coei. 

ap'otn'aoenr'. 30 a', 
Cardecoor.adte em !açco 130% duzentos e duzentos e 
waco. r*aieruCo. abulia 

j 1 	 cARLu 	RI 267.25 s 267,25 
sessenta e sete 

NSvU 	M1 suilenaøl reais e vinte e reais e vinte e 
IQipWi ~@ o' se. PtM cinco centavos ano centavos 

'e SaCi do iiMoch. i bcme 
saiS. Caai san dia 1J.. 

difl — 
ia 	dai ia 

ElrSSau'. aiie di ØIce PVC 

Catro de Crwtao Colar do 
1. . Pt-anco 

Oe.açio n cs.sflo de cal 
dado o. s 6 io 	bwue. saiOte 

da .owrtaçáo, 	n. ROMA dois mii. Cinto e quatro ml. 
41 da tm. cacete ,tqt O ante CI 2 	e.otoos RI 2 1'OQ 

setenta real R4 4,340.00 trezentos e 
MÇit di ._-.atiáa usO quarenta teus 

—. Msdie__i_s._1_ 60z 
flsflaS 	 *~de 
- 	 loiflsdus 

- CarsFatdelflubwa 
Ds...4.. w$v*SItJh.. 

- 

— a.a. 30a mau 
ISlená. PcS Mflit 1 

Vdeó. Vovô) UNflISIS  
cariccur.dii II' Nade 100% 
acto, e avr,ust 	e apta 

c.c•ica la ii 103% acta. 
anitaiiegucaa Cem COIONidOe na duzentos e 	 &izentos e 

41 cac 	Acabanario I.iw — Wi 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
PREGÃO ELETRÔNICO W 2019.04.12.2 

PROPOSTA 

ITEM 1 .9!.  oncRiçÃo MARCA UNITMO TOTAL 

10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progresswo - papelão: Descrição: 3 quebtacabeças produzidos em 8c R5 	290,00 R$ 	2.900.00 

papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm • papei couche llSgr impresso 4 cores 

com vernIz atóxico + torro em papei alta alvura 90 gr Impresso em 1 cor com 3 versas 

diferenciados (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 x 20 
cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 a 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm • papei couclie 105 gr Impresso em 4 

— cores com verniz atóxico. Quantidade: ID unidades.  — 
3 2 Conjunto de AVIãO 111-Piano-Madeira: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc R$ 	812,25 R$ 	1.624,50 

hélice móvel Ique dé para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 
C: 29cm x L: 31cm a A: 32cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios. 
acompanhada de manual de instruções de montagem com Ilustrações. Embalagem: caixa de 

- papelão. Quantidade: 10 unidades  — 
4 5 Pia de Cozinha - MW Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges R5 	217,50 R$ 	2.08750 

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 conte, o 
reservatóno de água com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatório com a tornava que ao abrir a torreira deverá enche, a p4: deverá 

conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior pata escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciclada revestida (MOfl de iSmrn lembrado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar inciuidos no 
móvel. Dimensões aproximadas: A 98 cmx L 55 em 	P 31 cm. Deverá ser ertregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de Instruções de montagem com 
Ilustrações. Embalagem: Caixa de papeilo. 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; Ora toys 	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 tule; deverá possuir boisão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 em de altura a 58c111 comprimento. Embalagem: caba 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 líbano RS 	8$05 R$ 	176,10 

carroceria para acondicionar no mlnimo 3 e no máximo 4 calvos, 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 a 17 a 30 cm Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

— plástico PVC laminado transparente (cristal),  — 
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dm toys R$ 	661,50 R$ 	1.984,50 

com capota revestida de tecido ICO% algodão com ~mento retrátil, encosto reclinável, cesto 
porta oCto, rodas duplas frontais direcionave.s; depois de 1 ecflado, o carrinho deverá 
permanecer em pé. Dimensões aproximadas: C: 54cm; L: loa,, e k 73 cm Embalagem: caixa de 

- papelão. Quantidade: 5 unidades — 
8 5 Fogão - MOF: Descrição: Fogão confeccionado em yor espessura de iSoim laminado. O tampo Juntes 	R$ 	227.50 R$ 	1.137.50 

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

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

cm altura iMamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovõl, confeccionados em tecido 100% acrílico 
e antialérgico e espuma flexível; cabelos de ii 100% acrlllca 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: 

- (mbaIe.n: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).  - 
C 1 Conjunto de Boneco MenIno Negro - vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Supertoys 11$ 	347,50 RS 	347.50 

articulados. A cabeça conterá Olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ter 
implantado em nylon e o corpo apresentará geniálla masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além dei par de meias e 	par 

de ténis em lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalaem: cabra de papelão. 
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tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão cinza 
laminado com espessura mínima de 1.0 mm • papei couche 105 gr impresso em 4 cores Com 

- verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades  - 
20 1 Conjunto de Bolas de vouey'Vind Descrição: bolado võiei, não oficial, confeccionada em PVC - Sulevim R$ 	182,00 - 1115 

lAtóxico)/Piastificante 	lAtóxicowCarbonato 	de 	Cálcio 	(Atóxicol/Processo 	de 	fabricação 	- - 
Rotomoldagem/em cores diversas com pintura tiolca de bola de vÕiei simulando gomos com 1' 
pigmento preto atóxico; Dilmetro: 21cm ( 8?'), circunferência de 64 cm Peso médio: 250 a 260 LI W 

- gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. - ligA - 
21 2 Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba-Plástico: Descrição: caminhão dotado de caçamba para Mercotoys AS 	72.30', R$ 

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 caia pela abertura postenor. Deverá acompanhar uma 1 pá e 1 rastelo. 
Dimensões: aproximadas do caminhão, 50x22x22cm; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

- plástico PVC laminado transparente (cristai),  - 
22 2 Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro - Plástico: Descrição: um caminhão de bombeiro, em Cardoso AS 	81,45 AS 	162.90 

plástico, com até & 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 
flexiweis. Dimensões: aproximadas do caminhão, 50 x 22 x 22 cm Peso aproximado; 1.2 lcg. 
Embalagem: Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente 
(cristal).  

23 3 Conjunto Dominó com Textura-MOr - Descrição: dominó confeccionado em MDF com 28 peças Fundamental AS 	545.00 AS 	1.635.00 
retangulares. onde cada retãngulo possui nas duas pontas um pequeno cfrcuio de cor e textura 

- diferente. Dimensões das peças: 7cm a 3,Scm Quantidade: 10 unidades  - 
24 2 Conjunto O. Telefone - Plástico: Descrição: confeccionado em plástico atóxico, colorido, com Mercotoys R$ 	395.25 AS 	790.50 

teclas móveis, botão para emitir som de toque e com o fone ligado à base por cordão curto. 
Dimensões aproximadas: C19cm x 117cm x AlZcm Embalagem: Caixa de papelão Quantidade: 20 
unidades  

25 3 Conjunto Jogo da Memória coa' Textura - MOf . Descrição: tabjiero de MDF. com  24 Quadrados Fundamental 	AS 	520.00 AS 	1.560.00 
em Mof, formando 22 pares com texturas variadas: cortiça, teia de nylon, tela plástica, lixa, 
carpete. 	esØuma, 	pelúcia, 	papel 	canelado, 	tapete 	ernbonchado 	coa, 	listras, 	tapete 
emborrachado com bolinhas. Essas peças são encaadas rios Quadrados do tabuleiro. Dimensões: 
tabuleiro - 36cm X 24cm dividido em 24 quadrados de 5.5cm; peças - 24 cadeados. forrando 

- 12 pares, medindo Som cada. Embalado em Saco de TNT Quantidade: 10 is,idades  - 
26 2 Conjunto de Máquina Fotográfica - Plástico: Descrição: máquina em material plástico. Com  flash itit star 	\ 	AS 	83.95 AS 	167.90 

e sons reais de tirar foto. Possui 3 botões com frases em português: "Orna o passarinho'. 'Diga x' 
e 'vamos tirar uma foto' Lentes gIratórias corri som divertido. Espaço para colocar a foto da 
criança. idade a partir de: 12 meses. Dimensões aproximadas: 119cm x A22cm x PIO cm. 
Embalada~ cartucho resistente. 

27 1 Conjunto de Bolas de Futebol - V1nM Descrição: bola de futebol, não oficial, confeccionada em Sulevim AS 	182.00 AS 	182.00 
PVC - (AtóxIcol/Plastiflcante (Atõxico)/Carbonato de Cálcio (Atõxlco)/Processo de fabricação - 
Rotomoldagem/em cores diversas com pintura tip.ca de bola de futebol simulando gomos com 
pigmento preto atóxico; Diámetro: 21 cm 1 8"1. 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 Bebê Negra - Vinil Descnção: boneca bebé negra com cabeça e membros. Mliii AS 	406.75 AS 	406.75 

produzidos em viril, atóxico e la4vel e corpo em algodão e enc,imento de rranta acrílica. 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 per: mamadeira, chupeta e penco, 
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 Oto(os lógicos -MOF: Descrição: Conjunto de blocos lógicos em MOF, pintados em Sc AS 	427.50 AS 	1.282.50 

três cores diferentes, formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm (quadrado 
maior), 	divididas 	Igualmente 	em 	4 	formas geométricas 	(Triângulo, 	Quadrado, 	Circulo 	e 
Retãnguioj. Deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em 

- MDF medindo 290 x 230 x Oamm. Quantidades: 10 unidades,  - 
30 2 Conjunto de Jogo De Peças Sopradas Para Encaixe - Plástico: Descrição: jogo em polietileno Liglig R$ 	124,00 A$ 	248,00 

soprado formado por 50 peças coloridas em formato de estreias 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 Biocos - Madeira . Descrição: 25 peças coloridas e uma base medindo Sc A$ 	738,00 AS 	2.952.00 

aproximadamente 320rnm a 65mm x ZlOmm 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 se' 80 mm 	40 mm 	25 mm. A 
base e os palitos devem lambem 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 AS 	895,00 AS 	2.790,00 
espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica. As laterais menores com 54 Cm a 40,5 cm devem 
conter uma furação para encaixe das mãos. A base deve possuir 4 rodízios em plástico injetado. 
para que a caixa possa ser transportada facilmente. Deverá se' entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações, 
Quantidade: $ unidades 	Dimensões aproximadas: A 54m X L 63cm X P 40,5cm Embalagem: 
Caia de papelão,  

33 1 Conjunto de Boneco Menino Branco - Viril: Descrição: boneco branco e- vinii, com membros $uperloys A5 	347.50 AS 	347,50 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 
mplantado em nylon, e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado co'" poslJbiiidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 2 par 

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



[a] 

'1 

Quantidade: 10 unidades. 

iZ T Teatro de Fantoche - Madeira; Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Lig tg 	1 *5 	120.03 RS 	120.00 
madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e lateral, em MOF.  
com 3mm de espessura, ilustradas com serlgraf ia. 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 com dobradiças metálicas e medi, aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de  

altura Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodio. antialérgico na área da janela a 	- 

- 
- Embalagem: caixa de papelão.  

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e Divertovs *5 	31000 IOØ, . 
membros, produzidos em ~li, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta ' p' 
acrilica. Deverá acompanhar macacão em algodão antialergico, coo' posllbadade de por e tirar -_ -- 
da boneca, e fita pala cabeça em piush. A boneca devera vir acompanhada por; mamadeira, 
chupeta e penlco, 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 L4 [R& *5 	11250 *5 	112,50 
1.90cm x 0.85cm, conreccionado 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 interna em madeira reforçada 

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

37 3 Conjunto Passa peça - MOF Descrição: Caixa de madeira e tampa desilzante em MOF com recorte Fundamental *5 	343,30 *5 	1.03040 
de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa; 180 x 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. mlnlmo 4 cores. Embalado em saco plástico tipo shrink 
resistente. Quantidade: 10 unidades  

38 4 Conjunto De Bicho Com filhotes - Tecido; Descrição: conjunto composto por quatro animais: Brnlcmobll *5 	463,6$ *5 	1.854,60 
galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
plusti colorido e com enchimento de fibra santetica. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de um zíper ou velcro. Galinha. Deverá ter 
no mtnimo 2 filhotes acondicionados no interior de no minimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Devera 
conter no mínimo 4 filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
rninimo 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: Descnçio; bola de basquete, não oficial. confeccionada e'" 5oieim\ 	*5 	182.00 *5 	182.00 
PVC - (Atõxico)/Plasti'ficanle lAtõxico)/Carbonato de Cálcio 	Atõxicoj/Processo de fabricação - 

Rotomoldagem/na cor laranja co- pintura típica de bola de basouele simulando gomos com 
pigmento preto atóxico;. Diãmetro: 22.80 cm 1 91. e circunferência de 72 cm Peso médio: 300 a 

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

40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagens de contos populares Carlu 	 *5 	146,08 *5 	146.0* 
tradicionais composto por 5 personagens; a sereia, o saci. perer& o curupira, boto rosa e mula- 
sem-cabeça com aproximadamente 30 un. Confeccionados em tecido 100% ao-fico e antialérgico 
e espira flexivel. Oitos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do 
folclore do Personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 

- 
- (cristal).  

41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de to - Plástico: Descrição: um caminhão de plástico dotado de Roma *5 	369.50 *5 	739,00 
até 6 rodas hwes, botões de mownentaçãø. 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 depapelão.Quantidade: 10 unidades  
- 

42 1 Conjunto Fantoche Famlia Branca: Descnção: conjunto de 6 'antoches com aproximadamente 30 Simgue 	*5 	82.20 *5 	82,20 
cm 	altura 	(Mamãe, 	Papai. 	Menino. 	Menina, 	Vovó. 	Vovó): 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrílico e antiaiérgico e espuma flexivel; cabelos de lã 100% 
acrilica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/perola/bege claro, 	com vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	caracterlsticas 
representativas de cada membro da familia Olhos com sistema de segurança, dotados de trava 
interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor verrnlha. Embalagem, sacola de plástico 
PVC laminado transparente.  

43 5 Geladeira - MOr Descrição: geladeira confeccionada MOF espessura de lSmm laminado, com Junges 	 *5 	217,50 *5 	1.087.50 
duas portas (i reezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
Segurança. Na parte interna devera haver duas prateleiras em MOr e uma gaveta em MDF para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas; A 100 cm x 	40cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. OBS: ligo 

- 
- serão aceitos grampos para colagem do material.  

- 

- Total: Trinta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos *5 39.793.35 

Prazo de validade da proposta conforme edital; 

Prazo de pagamento Conforme edital; 

Prazo e local de entrega Conforme edital; 



de, 

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

tributos, encargos sociais e cemais 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 Cana 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 42  do artigo 32  da lei complementar n 2 . 123106. 

k t  

07 DE MAIO DE 2019. 	
ti. 

o 
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PREGÀO ELETRÔNICO H. 2019,04.12.Ifl 	
a 	 S 

- 	 o 

Dais de Abertura 07 de leio de 2019 	
'  

HOrfrO 0900m0 

PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO Aqurição do Bitiquedos pedigõgicos para atendimento dai eçõ.a do PAR imano de Ações Aftajladas) do acedo wm* Temia de 
Compromisso n201 406298 - FNDEAIEC. destilado ao Cento de Educação kifs,iM Promlência Cwrnem Lidada va do Munciplo de HemaCE 
(Excijeivo li/EPP). conforme eepedlc.ções contidas no Termo de Referencia. 

em o.uaçao 	 unw 0w &tvca vr usi vr Toisu 
VIR 
u,atknio VR TOTAL 

EXTENSO EXTENSO 

Co-jn: as 0.dea -Caça Poflw.o. papeIlo 0..a,ç&: 3 quefra 
ca.e. p03.izoos ar, ,.p.lS, CVI Irinado com ewessuIa firam. de 
1 £ 1 • apM cocr. 1» 'Q 0440 bole. colTIvenho .ló.Ioo - fomo 
et papel eta a'.-,.re 9g 	noraso ei. 1 Odi cali 3 note 011erenoedoa 

oitocentos e oito mil e 
•ri parI d'a - lfrIl. 5407 ImIgre d4..nt.. co,,  o Ir,. azende 

C.1 10 CROW RI 	88000 RI 	8.600.00 	seasenla sesaconlos 
£07 qailløaaes pwgia.a.v.s de paç.s i e. 9 peça. Dmensães 
&io.amaaas 355 ngens 20,20 cm EirbaIagro teo Iwnpa e ttsido reais 'os.' 

r'.eoinoo ep-olcl'adanerle 21,21 x 5 enProduzida •mpapeIloc ,za 
Iarnr,alo con espessa. firme de 1.0 ovo • papel ooc1.. 1069' 
trpessc Õm 	'D'OS 00111 verniz e6idco Qiaebdad. 10 nm3aces. 

Cas.rha de 	r.d - %Iir. Oeeelçãa nvii ri nadua io l 
ascendo cmln:dora assoar.o emwrpfl.dO de tênvo. lararil Cri 

corpensado de 1 :rr C tSado ri 	loISlisca ri liora 
ø.ns 	147*11 de cslrrro pn  trw eqap.da cri grs ioert.3o. 1 

na n,a a a 	 rI a bW. e a 	-as  FALCAO 1 quatro mie 	nove mie 	1 
2 

*YsÕeC de xasil x xiiiii. boa cai 	.ça co, es.s.s 3e (Md 2 WDE RI 4.700.00 RI 	9400.00 Isetecerios 	quatrooentosl aerçe por., na S.e.io eco Soai. a, SOore 
dcbeaçs. co, star. de .eg.a'ça 0I!.feÕ.s aç.om.0n stj i. A Irea,s 	reais 

tolis iseçtcs 2.ca, seja lan vnçs 1 501 itorts nonoot 
1 BOt isa P0'IZO 	203rt 0e.e4 a.. enlr.g.. oesrroi.da. O,n 
topo, basta .c.aaõos sQon'ç,ertisda de man.s 2e ratuçees de 
n,.(ag.m coo lustrapte, Ertisgei, Caia oe llp*110 

Cor5tnlo (e MISO 6l-Plano-Mede,. Deecrçao Ptoduzado em te,, 'a 
raoça da pua oom a Moe ,,,Sval jw, dl ore ledas), pnhalo cal' Inta 

file 	Irés mil e 
atÕxCaetS Ceres. Dn,ensõ.sc.00ar.des C 21onxL SlcmxA: 

CJ 2 8A RI 1 700.00 	RI 	340000 setecentos quatrocentos 12m. De.'a.i se' #~ øesrrcnlado com imo, o. teste acesseito. 
acparhada de manja' doe~ de 1 -aniagem com,lusii.Øea ' 
E'rblIegInl casa CO 0e16o, Cuslbdade lo urmdadea 

P54 de Cózifila - Mor Oeso'ção o rdv* leI corpcelo de 
b&adeÇetr.m 'al Qas 9~ de aOV e 'açt.ee cor carpo a lo' 
lISA CO, Ø4 arttda oortecocnaoe ri Clivar. .e.0r. rrt.o 
aicew cor 	s cvi ealr PIa pele 5_certo. da-.ek ca'*. o 
raee%t de agia o, ccaodade de 1 Itp Qorertado ao 
rcrsrsna aTSdo ro 5SrØ 0.4 509a o reee'vaao,o £011 EDITOR ,  I.so,s md. 

4 
114.4 ao trr a lo-rera oc.trt rda p.. devera onoe ans a 
ta.repa 	 água O e orno. no gaøwe ,rele..p W,ator e 	iT0mi A qualmceaio 

qualroceniosi LMid 
FUNDAM 

RI 	491.00 RI 	2.400.00 Is 	noventa 
erlovenla ~é a.' tabIeaio cs-, placas e 'adere '.cd.da r,..ebda Mor: se IS oito lese 

o-a 'eo.erces de agua ao rns nnjIoo são te ENTAL i hei 
n,a,enal 5iàslico 'esteRe e devero etaç indu;dos ri, Sial Dtssõn 1 
Ivo$rMdI. A 90 cir 3d L 650 3d P 31 ci'. Devais sei elbegue 
deunor.lsda. OOl 	dQ5 os seta acenõnos. ~sinais de mental de 
lnfltÕm da montagem comilustrações. Entaiagem Galga de pepelio. 
085 'ga nica: atolo, grampos ora colagam do nalenal. 

Ccrkoanlo o. Ra'ço para Bo,ecaa . velar Coerção terço pais oo'.ca 
Ccii eIn/sge J. ircoal, dr,fl acorparflr ccid*, '.-eslspo de 1190010. 
com s1po linçol. :ravenero e frQnr er" algo.iIo e ipselaa ei' ue m nivelemos raauo Se 

5 10.111aceso' Delta. por.. neo. e 	re ~141,  ?acaao 	i 	ree C,,~ Ci 3 

IOL 

RI 1380.00 RI 	406000 e ú'gu.ta dmans't. 
apo.n'slaa 3 ai. da.,.,.. 580 tortorn,nlo Enie.sga.n Casa de rias 	real. 
040414e o. sacola Je aias.P.0 lre,eo vraoe'ene (1w) 
Or.adeca 5 

Co-esta de CnNo oco oegrAe - plênco Deecngao cararnêo 
DMSCO ooi 	de ca-n-'a pra awdoor.I no n'e'» Se no ffliono 

cento e trezenloe. 4 OWOS Ia cores drraial.. que deserto slr rdiaot A 	is densa 
C. 1 2 &ILI.riR RI 	110,00 RI 	340.00 aclamei os 	deI peça quarenta 

Meada. aCrodresal 92. 7 	300,1 Ertiegro: Cal., de DSIO na reais reais 
sacola de PISES PVC larrinado ttar'apalenle (alliS). 

confio ia Carnrmo de Sor.ca - MeceI: Onalçlo oa,nnio de boneca 
os, e,t-aira tr.allca oomcaooia revenda de tecido 100,4 algodão cai, ole ml 
rno,imenio levais, encosto lacas-aval, Casio poR, otieto roda, ajrlea 
frontais di.00,eveis (14P0,1 de remado. o carirto mei-eiS P~~ 

OLIVEIR 
A 

RI 	1 530,00 RI 	3.390.00 
mil CentOs 
fita red 

h~* 
novsita 

" Pó flnar.ôe. aC(Oalllladas O 64cm 	ecome.    73cm (irbalagri 
caia dopael5o Guandada' 5 tniCad.s 

n 
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rAR 

e, 

Cer'ee a Jogo 0e Peça Sowiøii Ffl Encavi 	'T4StO 	iCRØO EDITOR 
ITÇIQ IOoro 	50 PeÇa, CCCC 	-, 

SZJttCfSSSflkfl 
A hb1* 

—doe 

.di bda a se ena ir .rae 'a CJ 2 FUNDAM RI 	76.00 RI 	15295' 
eisa, Ai segadissi' ree lia" e '. 	"e' i 

E IJTAL /  

(LJ,r 4~ di P~ P.0 liwra tnnfte (cs.flI.' / 
- 

-- C~o. Ercaire a 0Do$ . V~,,. Duaréo 25 peQe, 00100060 

ÈwInia 

offim Pe.' irc.'.ar UPeÇM l#alfl,r. ~, cototonidoe em EDITOR  ai, 

31 
tes.atça. p 'Ioco em 5 cses fl"0i e tanei dtVrI•. sem 

-eeo.s Dni.nsÕ 	re,iøesrt,ylnd.rwI0rrxS3,nx26 FUNDAM 
RI 	1.116,00 RI 	4. flIai 

iv', A bise e ai paulo, em,, lantém lei ccnle000nidos Vi' flidilri ENTAL dois ria 
WeOçe 'VII liarta Erti,I.g.m sicola de pIlEca PVC lwlatdo 
lian,owe'iI* olsiail O.,tlidioee 10 u,ldede, 

ContinUo Caiu B.1M 	oceca- MDI' Desorçio cama ageritedoli 0014 
.auILre em MDI' com .epe..ur. dia ons pnlad. ccm 11011 ildoci. A. 
lileitI, Irofei com 54cm, 40,5 cmdsem cortei til'. IriçIo IS, EDITOR mate n* 
entala dita. mio, A bise 0*.. possui 4 rodro. em plano, Iflolid A 

dS ai e 
crio e 

32 pwa W. e cara çoisi se t'i'ipofltdt fac.l're'io. ConeS se. inIligia CJ 2 
FUNDAM 

RI 2 076,00 RI 	4.152.00 alisas 
dflwalItdo com Iodos os si.,, aceflOros. eccrnce',Ilede de n'alui' dl 

ENTAI. dote .e 'lihruçõn di nncnlig.n com us:raçdes Cuant,caoo 5 .n,decel 
ns5e4 içto.jnnaaae A Sio, X 	53w X PC' Som EfttMeçe1n CelTa 

de releio 

Tese di Fa. 	ifl Ceeciçâs 'r !erc pai cu'e de 

S ai aivai r ataste irscçi Ia ir,  5t1t1 oi pala 

DGW. 	PWi 	iai iates a,, uCç cr 3m 	e acossa EDITOR 
*iaSiae si 	O trs "cita ot.e Y50V iQ'3nYs3bTSMe fl anIoss dutenlel. 

34 n dispa. *71 dias.. coe' na o. wcntrrii Mi 33t0 UM 1 RI 	216.00 AS 	236.06 nus seis flua e is 
W te MiaS fli 	ndei 	'r.  dcb'e.çae 'rwk.as e '*0" 

ENTAL 
eS rale 

.,.,,,,.,,.fla' de 'a'ga•. isg,r a aiim 	Eionjlu'e 
• ei wtwi. a t*c 	'X% rdk. a't.*po, niaie 

deSa. t'tOàlaQi.n caínapipilio 

Co~ de Ocneca Mn'a Brita. Viril Deia'$o Dl bonica bibe 

Weno. 0011  C~ 	'renorie PIOOJVCOS em .inI. $101000 e livévil i 
oe.io ri Igodio e e,cNrinlo de nuca .ri. Coseu acen,parflr 
miciceo em Sodio irOSSéiQlcO Ccl, rossbildsfl te PO, e tirai da mil b.zernoi mi Iiozenlos 

36 ii bw'.c., orna para Liaça empluir. A oonica divel vi' ico'rpnl'id C.J 1 MILK RI 	1350.1)1) 	RI 	1.350.00 e onquenha e ckiguenli 
Por 'rnoelli, d,piI4e pinGo, todos em pi4iflco atÕxloo. Dnleniõei ri 
II a ip,oxrridnnte Saci, £røoligenr caixa de  pipdio ou 
Mcola de plMlico PVC Iannam h'alweente (coEi». Cuvdldide: lo 
uridadei 

leito os Firiloctie. Ta060 06.01*; unt'erso de 'irccdsm meolneo 
eçoo.In,oe'Talli 1 goa,, c'escim ccnt.000.rnøo iii *DdO 10% 
•l9oflo lifoeçedo (bpo ionAlI tom dilat't cclrdco, Coibna iii, qiatrocamio qlatoHoe 

30 tecIdo IOC'* algoaSo esterrndo, P0551) alÇas ova itolI iX000I VI' (Md 1 1W RI 	436.00 RI 	436,00 • e flUe $ fluas 
q.nwor.iponi na pofla de sai da sua Pcssu ewjkn 'lima mi saliantam is ria 
mis,,8 rwOiÇadi riCãtitdO a es04JKtiçSO 00 eito Ertelagerrm can 
di pemil, 

Co.npjr*o Vali. peça. M0F Oncrçao Casa di 'radS. e 	ta 
deiliri em lADA oca, ~1 0# 'Umas ra a'tpi Pn 0,' EDITOR 
petii' boto Medai de casa 'E sEX 791v!' AbeiILritPeiui A  ' 

VIS iii e 

37 Suva se.  pega' cm bocas i at'uws brrcaøirl 
 

4%~ a.., ... CJ FUNDAM RI 	1.100,00 RI 	320500 bwste 
V*l9ic, au' cinco e r*a ka USIS colorido. rà 	c'eene.  

ENTAL 
ris 

Eneaco a'. sico Øfltco ipo vivi. 'isa 	aaaaa 'o 
na 

- 

Ccqtrto Di Isa.: cw Filrois. ls>io Omeoçio co,pr.ic oce.00.lo 
PC. uahrD mmliii giliryli !WIWU»  iwirtii  Cotas .i*00 Os alllTlilI 
Osv.rio tur co'leoc,nitoi em toado de penh dU.do e co-r ordii,roflO 
ai tfre ,i'teliCa O, MIl,,., Otn'iO 501 ICO'ØCOMOOS no II 00 
taMpa de cate mmmi e eb'idcs sra,6s de ,snzípa Um nico. GalIri,.; 6*1*1K 

quinhentos 	dois n'il. 
38 Deve-é lii n, nuno, 2 1111 acooticacmadce n mIolo' dera nTrim, 2 ÇJ 41 RI 	570.00 	RI 	2.280,03 e melenha 	duienlo, o 

cio, 	.Ia'upa Mannh'e Divina 00(11V 0`0 flifIflO 4 I'lh3IoS leais 	oitenta reais 
aco'dor.Jo. no 'Mnnso e14 ovos. Porca. Ceve.e corte, no minrro 3 
fsloto 	na bi'n,i Vi,. Dover é 00(11V 40 n'InciTo 1 1100$ fli OWTIgS. 
C.rb.lflenl o coat,lIo tese,l te' renilido o'r CIne pIlEca o colocado 
in :1101 de papilio 

Co'Inlc de Dclii ao Ds,q.smle -  Vnl Discriçio bola :e eaiaiEe, nio 
olciI corm'iccionmde alI' PVC . 1ASÓ,co),Plutmcwle A!eStOrartorato 
de Clloo (AIÕ000t!PlocislO ai Iicrc.çao - R0Ioa'oIøeQemTma cor lerja tezeflios e 	flZufl5 e 

39 com plrtu.. Opice de bole a btsgala s.tdardo gcaa com cigro'to 	ÇJ 1 LVER RI 	38400 RI 	364,00 catitas 	olmos e 
n'elo w4.co.. Dairelo 2280cm 91 e orcu,tsVoe cena', Peso ,auo isS quflo ria 
14540. 3:0 a 3 1 0 91.a Cuadiosdi 70 unidades Cbsieaaçia As bdai 
din4o Sei eflieguem asila. 

Ceiflio O. raiada Toløei D.ea'çéc o~ a pe.,as di 
wtS pun$ ta.,, ai 'oeio por 5 	.ngn. 4~ o 
i.Øe.Il$ 0~. t 	'tia e .mk..s.icebeça ca, 
ip'o*"sIa',". 30 a 	Corucoontece 5'. teaco 130% taSco i ezrnos O trozontosi 

« nss'•:: o nau,, to , m, o~ ca "sara o. seg,nrça, ~ 

ci baia 'na-a 'a :abeça dc tacaw i oco. a'tcJaOa Cio. 
C.J 1 7H RI 	3m00 RI 	306 CiO 

Seis r•als SOIS 'iil$ 

flre, Oeae ponu,  ecsasemom ceictal n'coe cc loldore 00 
celonigere rmp'aemhad3 ('tesepsas sacas a planto P.0 trinado 
lrrmovite 1011W! 

Coriunto je Canino Coletor Os tio PlInto DeeaçIo gn ciii 	lo 
Os 016.1100 dcia 	a MIS 'Odes 1.55 t'olõei de fitMflifiliÇéO alcem 

2 
 flue dois filIe 

41 pu'ecos,odillicoecaç..rtaricvs 0lanlsnrodiipiçasdocaT4nIo CJ RI 	1.300,00 RI 	2600.03 Irozenlos seiscentos 
O~G ar ilmende Mesa., .p'ox'rades SOT 22x22 a, Enicalepen 

~ L IDER 
riso mais 

cales do eeçtêo QislIloele 10 tulhas 



ito ranlccs.a Farrília Barca Oncrçao ccnJri: de e fanodies 
or,xrredwwria 3 cri alkra (IlaTIe, Papai, Me, o. Me4ra. 
Vovó:. Malêda.prWe is,tocnes deMemenades enleado 10 
o e aroalerlco e ewtn,a %xtyal: cabelDa da  1C0¼ arlica, 

e bem coslndes na cabaça. Atabanerce, tanloa.es co., 
na cof centosoatege ciaro. ccmveetnenie, debeles. 
bica e dena,s c.I.aer(slc.s r.p.s.nir.va, de cada mert(O oa 

Clh,a cor sistema de segu'arçs dotados co frwIa Írcen'.a na 
a do reflocro e Doca alilcijaca na :cr wmelha, £'rbaiaien'. saci 
stco P%C Iweirado ra ,spamme. 

Geladeira. MD' Descdçlo: geladeira crr0000nada VIOF eweaJra da 
151'1' laninado cc., cua, por.aa (Secar e atadei.a) e 'recansto de 
atrite IceM, nas tuas Donas com slate,rs te seglaiça Na ceita inie.,.l 
dt.14 havar da, prateleiras cii li CF e Ln'a gaveta e.., PI D e  ora 
b.rda, S6t da tire cosia ovos para uma Ocala. DtnrC ser rhu. 
dearncn.ado. com  todos ci seta acessôios ecolrpwwaa de finaS de 
insinaçbaa da rn,rcaqamcot iluwaçâet Dn,ensees wro$rnadaa:  A IW 
au x L 40ll x P 40" Entaiagem Cata de PweIho 08$ NA* ..'3. 
aceito. 'aTpOs para cdagei,i do nalans 

VALOR DA PROPOSTA»"» 

Importa a presente Pioçosla a quanta de
oitenta e quatro mil. setecentos e vinte reais 

r 

RI 150.00 1 RI 	150.00 

RI COCO 1 RI 2.150,00 Ia  Irinta 

1 	otenha e qjaalro mi. 
RI 84.720,00 1 setecentos e vinte reais 

RI 84.720.00 1 

Declara que nos preços ofertados estão Induldas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes atributos. 
encargos sociais e demais ônus atinentes á execução do objeto desta licitação. 

Declaramos que, nos valores apresentados. estão Inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas. previdenclários, fiscais e 

comerciais, laxas, (retes. seguros. deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos 
produtos licitados, inclusive a margem de lucro. 

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

Validade da Proposta: 

60 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega: 

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

07 de Maio de 2019 

fl 



4 A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.  

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO ir 2019.01.1L2.PE.  

DATA DE ABERTURA: 07 DE MAIO DE 2011. As OSMOOMIN. -. 	 4 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÕGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PLANO DE AÇÕES ART)CUL.ADASI DE ACORDO COM O 
TERMO DE COMPROMISSO W201401214 -  FNDEJMEC. DE STIhAOO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO PFAMTN. PROØIFÂNÇIA CARMIM LÚCiA DA SILVA DO . 

MUNICIPIO DE HORIZONTEJCE (EXCLUSIVO ME)EPP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS PIO TERMO DE REFERENCIA.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO PC 2019.04.12.2 
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PROPOSTA 

ITEM QT DESCRIÇAO MARCA 	UNITARIO TOTAL 

10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebracabeças produzidos em Sc 	 R$ 	290,00 R$ 	2.900.00 

papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.4 mm • papel couche 1 ISgr impresso 4 cores 

com vern.z atóxico + forro em papel alta aMa 90 gr impresso em 2 cor com 3 versas 

diferenciados (um para cada imagem). São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4, 6 eS peças. Dimensões aproximadas das imagens: 20x 20 
cm. Embalagem: tipo tampa e Fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura minima de 1.0 mm • papei couche 105 gr Impresso em 4 

- cores com verniz atóxico. Quantidade: ID unidades.  
- 

3 2 Conjunto de Avião Bi•Ptano-Madelr'a: Desoição: Produzido em madeira maciça de p.nus com a Sc R5 	812,2$ R5 	1.624,50 
hélice móvel (Que dê para rodar], pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 
C: 29cm x L: 31cm x A: 12cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de Instruções de moiflagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade: 10 unidades  

4 5 Pia de Cozinha - MDÇ Descrição: o môvei será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges R$ 	217.50 11$ 	1.087.50 

de abrir e fechar com tampo de MOF lSn.m com pra embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com portas abrir e fechar. Na parte super4or deverá conte o 
reservatório de água com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que Interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel devera ser 
fabricado com placas de madeira rendada revestida (MDF) de lSmm laminado. Os recipientes de 

água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar incluídos no 
móvel. Dimensões aproximadas: A 98 cm XL 5$ em 	P31 cm. Deverá ser entregue desmontado, 

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

ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. 065: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material. ______________ _______ 

5 3 o: berço para boneca com estrutura de metal: Conjunto de Berço para Bonecas -  Metal Descrição:  m toys R$ 	1.137,25 R5 	3.411,75 

devera acompanhar colchão revestido de algodão, com zíper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tM; deverá possui bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Qimersões apro ximadas: 35 em de altura x58 cm comprimento, tmbalagem: cama de papelão ou 

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

6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descnção: caminhão plástico dotado de Monte libano R$ 	88,05 AS 	176.10 
carroceria para acondicionar no minimo 3 e no máximo 4 carros, decores diferentes, que deverão 
vir indusos A carrocerLa deverá conter até 8 rodas. O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande Medidas aproximadas 97 x 17 x 30 cm Embalagem: raxa de papelão ou sacola de 

- 
1 plástico PVC laminado transparente (cristal),  

7 

- 

3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Di" toys AS 	661,50 AS 	1.984.50 
com capota revest da de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reciinável, cesto 
porta objeto, 	rodas duplas frontais direcionáveis; depois de Fechado, 	o carrinho deverá 
permanecer em a Dimensões aproximadas: C: 54cm; 1,: 4(cm e A: 73 em Embalagem: caixa de 
papelão Quantidade: 5 unidades 

8 5 Fogão - MOf: Descrição: r030 confeccionado em MOF espessura de iSmm laminado. O trpo lunges 	 R$ 	227,50 AS 	1.137,50 
com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madesra/MDÇ em relevo e a tampa do 
forno deve possuir visor inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e Fecho com trava Cinco botões 
reguladores de gás com mecanismo para ser girados e indicadores na horizontal em relevo para 
sinalizar o gás ligado/desligado. similar a um boião de fogão real Dimensões aproximadas: A 53 
cm x L 37 em X P 33 cm. Deverá se, entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações Embalagem -  Caixa de 

J Papelão. 005: Não serão aceitos grampos para colagem do material 
- 

9 
- 

1 Conjunto Fantoche Familia Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque 	1 AS 	82,20 AS 	82.20 
cm altura (Mamãe. Papai. Menino. Menina, Vovó, Vovô), confeccionados em tecido 100% acrílico 
e antialérgico e espuma flexivel: cabelos de lã 100% acrilica e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoctses com corpo na cor ~mor, . com vestimentas, cabelos, acessórios 
e demais características representativas de cada membro da família, 0eos 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).  

lO 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Supertoys 	AS 	347.50 AS 	347.50 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser 
vnplantado em ntion e o corpo apresentará geflitália masc4ina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possxbdidade de por e tirar do boneco, além dei par de metas ei par 

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

,é/4P~~ 'elir,  Ç-~, 


