
e, 

e, 

tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 ii 3 oi produzida em papelão cinza 
 

laminado com espessura minima de 1.0 mm . papel couche 205 gr Impresso em 4 cores com 

verniz atóxico. Quantidade; lO unidades ____________ 	- 

1 Conjunto de Bota, de Volley-VInhI Descrição: bola de võlei. não oficial confeccionada em PVC - SulSm R$ 	182.00 ,RS__182,00, 

(AtóxicoIIPlastiticante 	(Atóssco)/Carbonato 	de 	Cálcio 	(Atóvco)/Proceuo 	de 	fabricação 	- 
Rotornoldagetn/ern cores diversas com Pintura tiptca de bola de võlei simulando gomos com - 	 - 

pigmento preto atóxico; Diámetro: 21cm ( 1). circunferência 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-Plástico; Descrição: caminhão dotado de caçamba para Mercotoys R5 	72.30 RS 	144160 

acondicionar objetos, com até 6 rodas livres. A caçamba deverá 	ser articulada, 	sendo 

movimentada por meio de uma manivela que girará uma engrenagem para movlmentá.ia para 

que seu conteúdo caia pela abertura posterior. Deverá acompanhar uma L pá e 1 rastelo. 

Dimensões: aproximadas do caminhão, 50x22x22cm; 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 R$ 	81,45 14$ 	162.90 

plástico, com até 6 rodas, dotado de mecanismo de lançar água; escada com giro de 180 graus e 
regulagem de altura. Deverá conter tanque de abastecimento e cabine com portas laterais 
flexíveis. Dimensões; aproximadas do caminhão, 50 x 22 x 22 cm Peso aproximado: 1.2 k8. 

Embalagem -  Embalagem: cama de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente 

(cristal) 

23 3 Cor'iunto Dominó com Tertura-MDÇ . Descrição: dornir4 confeccionado em MW com 28 peças Fundamental FI$ 	545.00 14$ 	1.635.00 

retangulares, onde cada retángulo possui nas duas portas um pequeno drculo de cor e textura 

- - diferente. Dimensões das peças: 7Cm. 3.5cm Quantidade; 10 unidades 

24 2 Conjunto De Telefone - Plástico: Descrição: confeccionado em plástico atóxico, colorido, cor" Mercotoys R$ 	395.25 145 	790.50 

teclas móveis, botão para emitir som de toque e cor" o fone ligado á bate por cordão curto. 

Dimensões aproximadas; CI9cm x Lllcm t Al2cm Embalagem: Caixa de papelão. Ouantidade; 10 

unidades  
25 3 Conjunto Jogo da Memória com Textura - MDF - Descrição; tabuleiro de Mor, com 24 quadrados Fundamental 14$ 	520,00 14$ 	1360,00 

em MDF. formando 12 pares coo, texturas va'iadas: cortiça, tela de nylon, tela plástica, lixa, 

carpete, 	espuma, 	pelúcia, 	papel 	canelado, 	tapete 	emborrachado 	com 	listras, 	tapete 
emborrachado com bolinhas. Essas peças são encaixadas nos quadrados do tabuleiro. Dimensões: 

tabuleiro - 36cm X 24cm dividido em 24 quadrados de 5,5cm; peças - 24 quadrados, formando 

- 12 pares, medindo Som cada. (mbalado em Saco de TNT Quantidade: ID unidades  
- 

26 2 Conjunto de Máquina FotogrMica - Plástico; Descrição; máquina em material plástico. Com  flash Kit star 	 14$ 	83.95 14$ 	167,90 
e sons reais de tirar foto Possui 3 botões com frases em português: 'Olha o passarinho", 'Diga X' 

e 'Vamos tear urna foto', tentes giratórias cor" som 	divertido Espaço para colocar a foto da 1~4 criança. Idade a partir de: 12 meses. Dimensões aproximadas; t190n x A22cm x PIO (ir.  
- (mbalaea em cartud"o resistente.  
1 Conjunto de Bolas de Futebol - Vinil Descrição;  bola de futebol, não oficral, confeccionada em Solevi'n 	14$ 	182,00 145 	132.00 

PVC - lAtóxicol/Piaslificante (Atõxico)/Carbonato de Cálcio 1AtÕx.co)/Processo de fabricação - 
Rotomoldagem/em cores diversas com pintura tipica de bota de futebol simulando (ornas cor,' 
pigmento preto atóxico; Olámetro; 21 cm ( 8, circunferência de 64 cm Peso médio: 315 a 325 

- - gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.  
28 1 Conjunto de Boneca Bebê Negra - Vinil Descrição: boneca bebé negra com cabeça e membros. Milic 14$ 	406,75 14$ 	406,7$ 

produzidos em vinil, alõxico e lavável e corpo em algodão e enchimento de manta acrPica. Deverá 
acompanhar macacão em algodão antiaiérgico, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita 
para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta e penico, 

todos em plástico atóxico, Dimensões; boneca cc aproximadamente $0 cm; Embalagem: caixa de 

- - papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 10 bonecas.  
29 3 Conjuntos de Biocos lógicos -MDÇ; Descrição: Conjunto de blocos lógicos em MDF, pintados em Sc 14$ 14$ 	1.282,50 

três cores diferentes, formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x13 mm (quadrado 
maior), 0~411 igualmenteem4 formas geométricas (Trlãngu$o, Quadrado. Circuloe 
Retángulo). Deve acompanhar folheto cor' Sstuções detal'adas de uso. (mbalagem: estojo em 

J427,501 

2 

MOF medindo 290 x 230xG8mm Quantidades: 10 unidades

30 Conjunto de Jogo De Peças Sopradas Para Ercaixe - Plástico: Descrição logo  em po4ieteno tig'g R$ 14$ 	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 II 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$ 	733,00 1 RS 	2.952.00 

aproximadamente 320mm x 6Smm x 210mm com lo palitas 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 vim 	40 min  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 Descrição; caixa organizadora com estrutura em MDF com Junges 14$ 	895,00 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 ftwação ova encaixe das mãos. A base deve possuir 4 rodizios em plástico injetado- 
para que a caia possa se' transportada facilmente. Deverá ser entregue desmontado. com  todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com" ilustrações. 
Quanticade: 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 vim, cor,, membros Sugertoys R$ 	347,50 14$ 	347.50 
articulados. A cabeça conterá oihos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 
implantado em nylon, e o corpo apresentará genitália masculina Deverá acompanhar macacão 
em algodão cosi orado com possibilidade 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. 



n 

Quantidade: 10 unidades. 

li" T Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Lig 1% RS 	120,00 R$ 	120100 

madeira maciça lixada, sem rebarbas ou panes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, 
 

com 3mm de espessura, Ilustradas com serigrafia. O painel frontal devo medir aproximadamente 
 

79 em de largura xis de aitura - com janela de aproximadamente 68 ii 33 em. As laterais devem J$i7 
ser afixadas com dobradiças metáiicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de  
altura,Estrutura acompanhada de canina de tecido 100% aigodão, antialérgico na área da janela.  

Embalagem: caixa depaøelão. _________ a 	'A Iii 

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e Divertoys RS 
' 

ØiiÇ »,0O 
membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em aigodlo e enchimento de manta • r  3 
acrilica. Deverá acompanhar macacão em aigodlo antiaiéf$icO, com possibilidade de por e tirar " 

da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, 
chupeta e penico, todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacoia de plástico PVC laminado transparente (cristai). 

- Quantidade: 10 unidades.  

36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente LIg kg lIS 	112,50 lIS 	112.50 

1.90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 200% algodão reforçado 	tipo lona/ionita) com 

detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% aigod*o estampado. Possui alças para serem fixadas 
em gancho/Suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada 
facilitando a estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão.  - - 

37 3 Conjunto Passa peça - MOF Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MDF com recorte Fundamental lIS 	343,50 lIS 	1.030,50 
de formas na tampa para brincar de passar bcco Medidas da caixa: 2*0 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 shrinic 

- resistente. Quantidade: 10 unidades.  - 
38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto por quatro animais: Brinkmobii R$ 	463.65 P5 	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 alper ou veicro. Galinha: Deverá ter 
no minimo 2 filhotes acondicionados no interior de no minimo 20.0,. Tartaruga Maninha: Deverá 
conter no minimo 4 filhotes acondicionados rio mínimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
mínimo 3 filhotes na barriga. vaca: Deverá conter no minimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o 

- conjunto deverá ser revestido em fume plástico e colocado em caixa de papelão.  - 
39 1 Conjunto de Bolas de Basquete —Vinil: Descrição: bola de basquete, não oficiei, confeccionada em Suievim lIS 	182,00 lIS 	182,00 

PVC - lAtóxico)/Piastiflcante CAtóxicol/Ca.Oonato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 
Rotomnoldagem/na cor iaranfl com pintura tlpica de bola de basquete simulando gomos com 
Pigmento preto atóxico:. Diámeti'o: 22.80 cm ,  (V). e circunferência de 72 cm Peso médio: 300 a 

- 310 gramas Quantidade: 10 unidades Observação: AS bodas deverão ser entregues vazias.  - 
40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descnçlo: conjunto de personagens de contos populares Carlu R$ 	146,08 lIS 	146.08 

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

41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descrição: um caminhão de plástico dotado de Roma RS 	369,50 lIS 	739.00 
até 6 rodas iivres, 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: 20 unidades  - 

42 2 Conjunto Fantoche ramliia Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque RS 	92,20 lIS 	82.20 
cm 	altura 	(Mamãe. 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	Vovô); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% actllico e antialérpico e espuma rsexivef; cabelos de lã 100% 
acrílica, antialérgici e bem costurados na cabeça.  Acabamento: fantoches com corpo na cor 
crenle/oerola/bege 	claro, 	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.  - 
43 5 Geladeira - MDF Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de lSmm laminado. com  Junges lIS 	217.50 P5 	1.087.50 

duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e tachar 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 dúzia. Deverá ser entregue desmontado. com' todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 300 o ,,  x 	40em ii P 40cm Embalagem: caixa de Papelão. 095: Não 

- serão aceitos grampos para colagem do material.  - 

- 
- total: Trinta e nove m,i, setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos. P5 	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; 

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

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

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

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

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

no parágrafo 49  do artigo 39  da lei complementar ri9.  123106. 	 - 

07 DE MAIO DE 2019. 
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090 lei odielierso .ogr.00 fr.iado piar 60 peças coitadas et rorrelo de assine 

30 

- 

 

ea&elas oon seis ponta. aol leTal de bolas 	aocaaarnuçnaa nu 04 2 FUNDAM  RI 	76.00 152.00 RI 
selia r~ 

deIe!SSe 
ou,'aa. AS D*Ç45 devem ,?'adil ii cada urre .zben.Iaoe a otjlls. 

ENTAL 
dcis alie 

Erbiar atol, da pi*sdco PVt 'n'ido l,araonrta (costa», 

Cajria da Enc.s. o soca - Use... Deaa'çâo 25 oeç.. coleidu 
• tlrec. reavido .ptiditsdrM 220-ei, • eSrn .21 Dva oci,'O 
pulos pera `.~ ............... 	occa ocr1.coo'400. r EDITOR Qisu 5. 

31 1n'samaõç. pnlado. ao,  6 etao l.wi,c, V~ ,ieranl.. 'ei'
Irabastat. Dn,en.Õae dilrs,aões mãe.~ dr.r ser 80 ei, x4C irei 	26 

RI 	'.111.00 RI 	4.472.00 
mil 

I wi A base ao' pailios dsWT' tairbln Wi ccnf.coonadOs e'rr nadeiis ENTAL 
Ertuen6~1.so 	aia de 011*100 VC ianiiaJo 
OurIdada. IDursos.. 

psus 

Cea e.rqadoeaca - 

& rodrAe 	 iflfldO- «leiais das ,aoa. A ou. 0.v* poelur 	em aludido 
EDITOR 

Cl 2 RI 2.016.00 RI 	4 ¶52.00  32pa'a qa. a clx. poaaai.flrarepatadaladlmaru. t.vari ser w~ 
,JtAM _• 

.dlanOrt.00. c*i' lodoso, lesa aø.aaõtloa. .conrp.rliadade nrual 4k 
ENTM. 1 aci dele caie inslrçõe. na nortapelr Wli Iiueveçõse OtmMdadr 5 uràdadae 

Diner.óu atiradas A SAn, XL 630,? X P  40 Ser,' EnbaIwi O.,. 
o. r.o.eso 

Feito da trIco. - Miose, 0.,ctçlo .r tia, pn 	.cce da 
I.rtocha, cai' assuan ei, n'idear. "acaça ll. les vedeta, o'. c*tu 
pero.gjøas Paradas torci. isiaisa ent M, Xfl 2nT de UPlluIta EDITOR 
dus,raø.s comaançrs'a O soai aiuS dava rede açtoalfladsnanle A 

&ats,ioee *awCe 
34 a,, da laigu.. *75 de aliara . 00mÍan.l.d.ap?ox.T.daneni,185330,  Unid li 

FUNDAM 
RI 	236.00 RI 	238,00 fluas alie fl.ie...S 

As raIais de,.,' w atadas cair ~$," te.Mic*s a ~n 
ENTAL 
FUNDAM 

 cii 
apocmadarrt. 29 croa argasa a 50 o, da outra E OijUra 
awrpar*'ida . da wtna da 'lodo 	aiodlo. art.aietpoo na lia. 
0ers4a ErtaeaQe' casadepaseeso 

CrcJrYo o. Boneca %hnns &src. . Wd 	uo'çao tI 0,reca 0,0$ — 
brao. co cedeçe a i,ertroa. DroGados an raial. MdjdCo e ta-Ivel, a 
corto en algodio a aocnir*ntÓ da rena leiloa, Darari acoaperbei 
n'atado a4 algodio araali,icc C. possbiioada de por. lavai da ad fliealot nS UeZenlOs 1 

35 boneca,.niap.ve  MOÇO  amplu.n.AbenecadevwivlvacourpanMø. 04 1 M1LK RI 	1.350.00 RI 	1.350.00 •eliqu.nla scÍnqenla 1 
po' nvniin 	ntcrs. penico. Iodos e-,' p111500 rÕidco D.,rsõ.s: cais reais 
toreci da .proidnaOtnenl. Soai'. Lit4aQal, cano. papelão os 
aa da 011*500 P.0 la-,wiado trareoarn lail. 3uertdoda lo 

Teto de IWIQ&a . Teodo Daeo'çio tia' tO da 'soldo. radado 
aÇso,nacatrle 1 9C0 50 etc', ca,fawrsdo a., Ic000 100% 
algoolo rvcvçad: bpo icnsaIonlIaj com daaihea cteordce CriaM em 0uauro00nlo qsow.me 

38 leodo lCO'. elqtdloeSl.mpado Posta, alças para sefen'ix.dla em LM1d li TN RI 	436.00 RI 	436,00 a e tinto a htUII 
;w'cli,tau:ole na pr.a da 'alIo. caia Possa estralor a miem. em seis realo as real. 
mEa"a SIO-tata fsirIa,co a aaw.tulaçlo dc ter... E'rbaiagrr: caixa 
o. pa-cIIo 

Co-,,ro 	aai. coça - MOf DaecøØo C.n da -ads's e taro. 
•d.45i11'aa Ir, ICF co, recaia o. ier.s e iam. 0*1 Eircer da EDITOR 

37 
ousa ,  :Iccj Medo,. 05 casa 110*105 T9rTT' A511a na cela 
"Cmi pIei Osgaros dccc, e caiur,sw. biraSra. 4 tons. otarinla. 04 3 RI 1.100.00 RI 	3.QO 

SlCei tis ride 
fies. 

Ir errjtio c,z. :110db e Fel lua. M~8edeldo. Finto 4 dor..
Erbalado an saco plMtco aipo aiilrit 	pslarde Quanedade io 

FUNDAM
ENTAL 

es 

,iiIeon 

Co'tseo De Saro Cor JMi, 	Tec.øo Dnai* ~o r~ 
por Qaro ria., 0asrta Ira. reata. porta. vIa Os .4-s2 
derai 50 iii cneemo,• a'? 1*000 da ç*ar eccr. 	a o,.-, 
lia litrs a.nttce. Os lira., da',arão lii ecc0000'aoc. 'o 'olaror da 

C 10*1591 o. cada aneiS e relradis nt deu? L0I' O,. veicro 	atita. 
ØR1NP( 

.mJwi&. dois 
381I 0.va. 	 2 i lar no nirmirimlha., acordi,joracos no i.,Ierior de no ranino 2 	CJ 4  

MOO iL 
RI 	570.00 RI 	2.2*0.00 e ae$sinla duzentos e 

Idvos. Fa.'lnJga Marota Deverá ocnle' ro n;rimo 4 Dirial.. reis oitenta reas 
Iaoor000nados no vitimo cena ovo.. Porer 	e.aIÊ core.., no rninrro 3 
amola, na bal,lge. Vau Deaa,i co.te- '0 rrmnto' *1,m na tanga. 
Ensgsan o wlJs a_eira ser ravastdo en fure plâslico. colocado 
~Ixalico~ 

CorquuIo de atias o. 81*4ve'e Voa OeecnçSo tio'. de tuDiEt. S3 
doai ccn1orrada aln P.C. Alódo ,PIaçlilIcait. AiÕicoyC.rto-alo 
de Caldo ¶A,ôxto»Processo de tetncaçlo - Rciomoidsge'r.'na der isrj. Ib'ezeotoa e 	?norlos o 	1 

39 WIn pInd^lipdce das adi, bsWsa*a aleijiarno QOITO. ccnipgmarco 	CJ 1 LIDER RI 	364.00 RI 	384 lolantia e 	oitenta o 
prelo a'lto.. DiS,,avo  2280(W (0').a carosilaiênc,a de 72cm Paio Iquafro reais 	QUaIIO loa" 
nido 300aslogramuouantdad. losndeøet3tae'v.çõo Asboia& i 
daseIowertagua. 'aves 

Crsrio Da Paute Fcddcra D.eaçao ccrwrio da peia'age'a da 
cora,, popoiue traccicorna cancoalo pci 5 parwn.gar, a waa, O 
Md.flrrÕ. o cutoi. tolo '051 e rua-sem-cabaça com 
.proxn.adsrneree 30 cm Coru'acc.onaOOs em 10c40 Q?aj aciii,co a 

e Irazofitulê 40 anhmallrgco e espvra flasiv'ai Olho, cai, alaicte de saga-iça. d'taba CJ 1 TN RI 	306.00 RI 	30600 casa alia reais lIs-il ariana na cabeça do an1od,a a boca afl':aiSa Cada un 005 
frio".. ova possa., ace..afloe onriaijatos do eoicJor. 00 
pe.sor.gr  r.øres*.ado Intosga." sacos de alanco PVC lrv'edo 
t'eçtsda ('I 

Crlun,o da Cnrt.So Caetõ date, - Plinto Deea.flo ar wrimi 
da abalemdotado da alho rodas "tia. DoIeea da n'0vm?rertaçlo. Iradas ird• dele mile 

41 pn 	aio de isa e caças. ~, O ~0 ele pecas do criarlilo 04 2 LCER RI 	1 300.00 RI 	2.I400 tszefloe aeufle 
deveis se' gravo, Medidas aprou.rneiaa: 50 X 22a22 ani Ermatager, ces cale 
CIII, da piauI:. Oasniidea 	10 tnidad.a 
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:4 
C04urt0 Fontodie FauTlIía Bçarca Otta.3o ccnfrco doe ranlodies 

Z vali a;roxitredsmenle 30 cm alma (Mafreo. Papai, Moiro. MolIna, a 
" P A O * V0y6 V0',5 Matêda.plire' Irtocres ccnqsczirados Sri te: do 1  0% 

001110)9 arc.Iê.pco easnnia SaxlvS. caSos de Ia lO% ao'ci. 

42 
" 	t'® 	 0,' 

capo no cor o 	wpe'olarbege claro otri ,atn,enIss cabelos. CJ 1 RI 	150 00 1)4 	 .I R !tria  3 SQS55&105 o denals c&aCterIsIIcU reoreseruIallva, do tia, 'esmolo oa 
reflua. cmw com sistema de lavrara dotados os Vs'a Inlema na 
cate;a do farcoct.e e soca flca$aoa nica wn,slha. EWaIeYn sacola 
de pIMt co PVC larirado Irarapa(ente. 

Geladeira - Mor DeacrçIo geladera oor.'eccicnada MOr osoessa de 
ISa,,' lafirado, ca, doas porto, (frsezor eelsd.iis) e mo:inisirø de 
alt o tocl.or rei S,uas podas com uustera da Segtta'iÇa Na cri intona EDITOR dOIS mil, 
dw.'eiá bela,  duas pr&elelrea *m~ 'tire gania or MOF pala 	UNI A 

quetrocinto 
trinta se 

cento e 
13 verdu'as. atem de um çol. ovos POIS  uma dOta. DenS ser CIWSC'Je 

todo, os seta 6~ accCCfluaøa di n,anaI da o deui'cnladc = FUNDAM RI 	430.OD 	RI 	2.15000 
reas 

cÂnquema 

4~00 de nlcnhag.noQmulus?ações Drrrsôes aci:,dnadas. A 100 EN'rAL reais 

ar x 	40:tr.  o0 40cm Entsageit cexa de Pacelao 06$ NA* sub 
acajo, graiupoa pari co agem do matinal 

VALOR DA PROPOSTA>>>>>>>>>> R5 	84.720.00 
osenta equah'o mli, 

sotontos e viole reas 

ln,porla a preseale Proposta a quanto di 	 --'--«--•------ 	 --1 RI 84.720.00 
oItante e quito mil, setecentos e vinte riais 

Declara que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos. 
encargos sociais e demais ônus Einentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos que, nos valores apresentados, estão inclusos todos 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 licilados, inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está 
em conformidade com as exiflncias 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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duzentos e

1110155  1 

	 1 quatrocentos e 

RI 239 39 
1 trinta e nove 	

R$ 
R$ 473.73 1 setenta e oito 

e.... 1 reais e setenta e 

	

neve 
e  
centavos 1 	 1 oto Centavos 

2 
	

CARLU 

dois mil,j 	 1 

RI 2 325.00 OLNEIRA 	 trezentos 	
1 R$ 6973,00 	

...a BRINQUEDOS 	 Sinte e anca 	e CIMO 
real; 	1 	 real; 

a 

quinhentos e1 	Mi cento e 
R~ 01151115 reaIS e 1 R$ 1160.82 1 sessenta reais e R55&.11 

SRPIO(*DOS 	 Quarenta 5 um 1 	 J ostenta edo.; 
CentavOs 	1 	 antas-o, 

2 

Á PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, 	 — 
REFERENTE AO PREGÃO ELITRÕNICO N' 2011.04 12.2.PE. 	 -. f 	/ 7'4 &I / C' 
DATA DE AbERTURA: 07 DE MAIO DE 2019, AS O9HOOMIN. 	 -- 
OBJETO: AQUISIÇÃO 0€ BRINQUEDOS PEDAGÕGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PLANO DE AÇOES ARTICULADAS) DE ACORDO COMO, 
TERMO 0€ COMPROMISSO N'2014012fl - FNOVMEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIl. PROINFANCIA CARMEM LÚCIA DA SILVA DO., 
MljNlCtlO De NQR2ONTECE (EXCLUSIVO ME/EPP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. / .. 

PROPOSTA De PREÇOS 

VLTOTA Au- 

frem 	 PRODUTO 	 UNO 	CITO j 	MARCA 	YL UNI 1 	VI.. TOTAl. 	ffw 10 

comum a Q.ab..  
Pro7asãio - pce 	0..alçóo 3 
ame'. cac.Çt. posado..e 

pacelãO Cuja IrriflaQo com 
•.pn.in n,(nin. a 1,4 nin . paQal 
Coucre 11 su Inets0 4 odes com, 
iqnz .lôxico • MIO" PWI Sa 

aI.ea 9 g rrn.o ani co cor 3 
isios flro.00. ir. pr. Caos 
e.QS) Soe 	Í?49SVn4J 

cr o Ira fazt 	cor. t 	.&a.J.. Ci 
a peças 4.519 pSØt 

Di'rrsde. .cto.'r.dU das 
nian. 20 * 20 o',, EIrSIQWi' 

IDO La~ a f~ ,'.dnd, 
.pot'n'aøaflrIs 21 .21*30,' 

Oto&âDda e, p.poiêo cinza I.mna 
co' ewtISja "sint'. dl 	3 TYti 

pee wifl 	105r rty.fl0 et 1 

co.. Co, wtflq tios co O.rcdaot 
lo ijtid.d.. 

COrIUnIO 0. Asilo øP.no.M.S.ea. 
Oa.aiçlo Ptoduzdoei, intdewa 

r.c.ça de pesa. Com  e Mica ,i,6seI 
(qa dó pa'. (0051) pulado ooti IrIa 

Sósia Sri 4 essa Dn.n.M. 
wotur 	C ~.L 310,. A 

¶ 2on Deve'S Ir .tt.OuI 
derrCnIaco, CO' 1000101 Sta 

aonatnos, .o,nc.rrada de nwuS 
a rEras Is ircnlapen com 
iluttraçôes En'ba.pe.i eta de 
p.pdSo O..ant,ad. IDA"". 

:e arço pra Bncas- 
SIa DesCrçAo DVQO pra 1O'*CS 

es, sitIa,, e 't.W. deve', 
.w'pfl cccpAc 'enie00 de 
90000. co, 2 .p.. inço.. I*va.10 
• frota ri' sigoilIo • sroeqaJii'o 

5 
einIuIe.a,ee4possurbodopona c Ircos ar IõCIdD 	cabtosíra. 
Da*nsõ.s ,o,o.tadas 55 C. os 

aJtj. 	$6 cri conpr1*Mo 
EirSagen Casa de p5QdiO sJ 
sa dê cualeco PVC nado 

Vnctlrl. Cl sial, Qaredadi 5 

001003 Os trocais pra 
awnoonai no snkwrc Se no 

i"o 4 caro, de co-es dár.rø... 
js driet - raaos A aroWa ci devei co 51*8 vdss O 'narro 
05* peça. do Cainrhóo canil Ir 
çnnd* PAidios, epiopJnsdat 92. 
I7x20c,, Errbeage,' csado 
"Poso ou sacola de clóslico PVC 

— lrn,'aao VSspSrC. mito» 	- 
Coqiflo de Cnn dó Boreca- 

Meti Dnasçóo crvro a tosca 
r efllAn m.a co, ças 

rfryfltda a is040 100% 3190010 
Cor. flOifii'iIlliO neta. SiCOtIO 

1  rscuintni Casio Poda otimo.nIco,
CJ  d,çlas 'ontas drocímáves dtpas

de lecls.do O csirvlhodø,wt 
,.nnanecav e, pé D,r,.nSOee 

.ø'ox'raoaa C S4aytL4Ca'saA 
?3 cri Enc.Ia.r. ca,mã de Fipeilo 

fl 

MN 

lo RI OS0O SIMI e ano 	RI 8.250,00 
msa 

0*0 mil, 
duzflosa 

- nas 

3 	alvEmA 
BRINQUEDOS 

R 2 200 CC 
1 	dossnSIe 

R5660000 	
ae'sn,.Ie 

1 duzentos reais 	 1 seiscentos reais 



- Coq.flo De 1'.Wcrua . PiMeco. j 
Diwçlo cotrados'i — 
moto Soldo co' a *1fli5 

1 mil Quinhentos 1 
1 e noventie três 	i, 

2' 
ai m 	a 

C4 2 DICAN R$ 1597.50 sete reais e R$ 3.195.00 noventa o de J riais 0-...âwroin.aas C9o.. 1 
cinquenta 

LITØnxAiI E.i.ul.v.... Cano, 1 Centavos 

40 — 0tstt '0 teta 

- 	Ce$atW.CleeG 
TP. .50 - 11 	~ 
duO. ai., 24 qfladoi w,ItÇ, 

lonnindo 12p'el 00.11 tiatJrM 
valadas Co'tiçs tala da nyl0.i. 1.4 1 

PilEca lixa carpes. aloira, 
pelica, 	 lacAlte 1 1 	oitocentos e dO.S mij. 

ilrtorraredo co-11 '.tras tapei. 
EDITORA 1 1 	settiitit dois 1 	seiscentos e 

rb-a 	com bo n 25 	 Essas C.1 FUNDMgENTAL 
RI 672.5 1 	re.ise 

1 
17,S0 	1 dezessete 	ais e Ri 24 	 re 

peças aio rcaix.ai rio' quadado. I 	cinquenta 1 	cinquenta 
oo ttuie,o Dinanlôes tomi.no. centavos 1 	centavos 

36cnX24o,dnvdidoaln24 
ojectadosde 5,50'; piçaa-24 
qufladoi to 	rido, 12 pares 
id.noo 5cm ceda E'tal.drx 
Saco di TNT Oui'lldada 1C 

COWTO da sAaq.,na Fomflc.- 
PIIEco Dnclçio Tqjna e' 

nuns cliacco Com SaN elo-is 
r,.daDarttc Poss,j3bc.Õas 1 
W" !flfl  V'  ooitAs trio 1 1 duZentOs e vinet quatrocentos e 

20 
Peaa.nrrc't9.r. Vazaste. 

02 OCMt 	1 	R122556 eøncortilsi R545212 Cinquenta com 
tn o(o -  L"44 grn.s com iam 1 1 dnueMa e seIs reais e doze 
dlvr 	Expeço pari tocar a leio 1 1 centavos centavos 

daalrça.idadeapartrde 12 
— Dn açtoxindu 

LtVCxII 5*22cm a Pio cm Embalado 
m cirtucio risnoue  

Coflunlo cia eóias de Futebol . VIM 
Deaalçõo boa do luiebol rio ooai, 

cort.occniaa em PVC- 
(At6,,00iiias1i6cana 

(AI6xacoCrbrsto de Carmo novecentos e 
(*i6xyProaIlo da tccapio. noventa e sete '0'tO5 evaí 
RSusde1rs,eT 	'' 

CJ 1 STADKM AS P9750 	reais e 	R$ 997,50 1 	noventa e sete 
toeflS%fl tipca øe boi de tuiebo 

cinquenta 
1reause cinquenta 

rio. 	. DWP'-Io v i 	centavos 
moca 0So 21 crie: 

waat 	0164 CI' Peso .'*,.o 
centavos 

315.326 gna Oanao.di 
ieta Otw'.açko As bolse 

w Erage. ansa  
1 Cornoe3e&ocoxiógicoe'&Cf 

Daxcrçâo Ccgi1nto Ci c-ocos ióQiCOt r 
ar MDI'. cAlados ex, III OCtii 1 

ditira-tas torrado ter 46 caça. san 1 1 	 1 
metem.. 'ai meodai ?4e 74r'S TI' 1 1 

oitocentos e 	i 1 	dOis 
(quadrado ina,o1' tivijiOli 1 1 setenta e quatro seiscentos e 

29 igualnrta em 4 Icas 
(TnSrçui3, Quadisiu. 

RetinpJo) Deve e:wrpwI,am fi$lwo 

1 
1 

1 

C*RLU 1 	Ni 	?4  r5 	 RI 2 62425 
1 	'tais e setenta 

1 	e cinco centavos 

vinte. quatro 
cause vinte e 

cinco centavos 
com r4ruQox dolatinQai di uso i 

EuItaincn eStcO em MOr nadado 1 
290v nos Oanin O,.ianlitjadas I 

Conj.flc o. Jo90 De Peça, Sovada. 
Para Erca,. - Piá.bt.o - 

0ilCiOp2O,t.mWii4I i 
eoprsdotrr.ax c. s: peça. 

boa,oas ri iorrwo x esnh.s ocer 1 	 1 trezentos e sesce'to, e 
—s p°' 	lei 	bOa. a. 

- Ci 2 1 BR~ Scet 1 	Ri 3" 34 ."ta tom 
Ri 682.61 

oitenta e dois 
atiaticeib 	uTas -ai 0./lis Ai Peça i 	 i reais e m~e reais e sessenta 

da-ri —E 1 crI da .uwe 1 Quatro centavos e 0.10 centavos 
eee.ridÕ e ate tnt.ieçari 
sacc'a de manto PVC laminado 

:-a'spa'rS:c's!St 

Con.nto de Encaixa o. Biccai. 
Madeira - D..cnçt 25 liaça. 
colo-das e iai.e baia n*dtqdo 

apioarrademeae 32Ouiw a 115m.x 
2 10m co. 10 pailiol parainoaita 

si peças Maiêna.prsnIa til~ 
e 	aciça Cor'recccn.dOI em ned.r m 

do- orla' a, 5ea.. twr.iroiø 
contoe oitenta 

acentas  e 
, dØfl., -_, 4 CARILMEIRAS 11111101.00 R$ 724.00 vinte e 4uatrO 

D~~drran.ôaa sóxtna, e um reais 
mais 

oiw'i w SÓ rum a 40 .iw, 	25 ipi 
A beee loa Deito. davam larcém 
— coSaooalsoa a., nada.. 

nnai sa., resta. Eiró.~ 
wie 01 peMico PVC 

Vrcwrta (Olaw) Ounadedel '0 

ON 

1 



D.wçlo es O. baun nIo 
Vias 00n!aØ,ad. sn PVC - 

tA2óacflVImcrc. 
(AiÕ*icoytsboraio de Cilcio 

(AIÕcicoyPtocasso Os 'atocaçio- 
Roid.gsn'n. 00' iaan,S 0cm 
Qinlura ipica da Dei. os basoisa 

slffv.danoo go-.. ~ Piowo 7540 
aiõiuco. O*siato 72bto":Vi,. 
orQfls* a 72 c" Peso nóGo 

a 310 gISY.. Os*dad. • O 
tnO.øn Obwfl AS botes 

cJ 
Mil dulintesa 

STADIUM 	Ris 2,5 Do 	quarenta 	RI 1.245,00 
cinco rale 

-•. ;> 

mil eJ2avtQ*' 
quarn..Ønw t,ne 
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ITEM QT DESCRIÇÃO MARCA UNITÁRIO TOTAL 

3 10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em Be R$ 	290,00 RS 	2.900.00 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.4 mm. papel couche 115v  impresso 4 cores 
com verniz atàxico • forro em papel alta alvura 90 gr Impresso em 1 cor com 3 versos 
diferenciados (um pua cada imagem). São 3 imagens diferentes com o lema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4,6 e 9 peças. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 
cm Embalagem: tipo tampa e findo medindo aproximadamente 21 * 21 x 3 co' produzida em 
pape4o cinza laminado com espessura ntima de 10 mm- papel couche 105 gr impresso em 4 
coles com verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades  - - 

3 2 Conjunto de Avião Bi.Piano-Madelra: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a SC R$ 	812.25 R$ 	1.624.50 
hélice móvel (que dá para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 
C: 29cm x 1: 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 - Mor Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges R$ 	217,50 R$ 	1,081,50 
de abrir e fechar com lampo de MDF ISmm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com portas abrir e fechar. Na pane superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade dei litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia: deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a água O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira recictada revestida (MOf) de lSmm laminado. Os recipientes de 
água e o matenal hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar incluidos no 
móvel. Dv,ieqtsões aproximadas A 9$ em 	155 cm 	P31 cm. Deverá ser entregue desmontado. 
coo' todos os seus acessórios. acori'par*iada de manual de instruções de montagem com 
ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. 085: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Dm tolo 	R$ 	1.137,2$ R$ 	3.411,75 
deverá acompanhar co chio revestido de algodão, com zíper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule: deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas; 35 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: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte líbano R$ 	88,05 R$ 	176,10 

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 a 17 x 30 D'ri. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

- 1 plástico PVC laminado transparente (cristal).  - 

3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dm tovs R$ 	661,50 riS 	1.984,50 
com capota revestida de tecido 100% algodão corri movimento retrâtil, encosto recliralvel, cesto 
porta ocjeto. rodas &apias frontais dlrecioná*5; depois de fechado, o carrinho deverá 
permanecer em pé. Dimensões aproximadas: C: 54cm; L; 40cm e A 73 cm Embalagem: caco de 
papelão. Quantidade: 5 unidades ___ 

8 5 Fogão - Mor: Descrição: Fogão confeccionado em MOF espessura de ISmm laminado. O tampo Junges R$ 	221,50 ris 	1.137,50 
com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madeira/M0f 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 para colagem do material  

9 1 Conjunto Fantoche Família Negra; Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque 	R$ 	*2,20 RS 	82.20 
on altura (Mamãe, Papal, Menino. Menina, Vovó, Vovó), confeccionados em tecido 100% acríiico 
e antialérgico a espuma flexível; cabelos de lã 100% aatlica e antialirgica e bem costurados na 
cabeça Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios 
e demais características representativas de cada membro da (rita. 01*5 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 Krlstal),  
tO 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Superto'rs riS 	341.50 	RS 	347.50 

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

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

el, 
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tipo lampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 a 3 cm produzida em papelão cinza 
laminado com espessura minima de 1.0 mm + papel couche 105 gr Impresso em 4 cores com 

— — verniz *tóxico Quantidade: 10 unidades ______________ ______________ .. •.N. 

20 1 Coniunto de Bolas de Volley-Vinil Descrição: bola de võlei, não oficIal, confeccionada em PVC - Sulevlm R$ J%s*00 oo 
(Atóxico)/Plastificarite 	(AlóxIcol/Carbonato 	de 	Cálcio 	(Atóxico)/Processo 	de 	fabricação 	- f 
Rotonsoldagern/em cores diversas com pintura típica de bola de vôlei simulando gomos com 0.— 

Pigmento preto atóxico; Diâmetro: 21cm (EI. circunferênciade 64 cm Pesomédo: 250 a 260  

— — ramas Quantidade: ID tanidades observação: As bolas deverlo ser entregues vazias, 

21 2 Coniunto de Caminhão Tipo Caçamba-Plástico: Descrição: caminhão dotado de caçamba para Mercotoys R$ 	\ .60 
acondicionar objetos, com até 6 rodas livres. A caçamba deverá tel articulada, sendo a. 
movimentada Dor meio de tina manhiela que girará uma engrenagem para movimentá-la para 
que seu cont&dO ca'a pela abertura postenor. Deverá acompanhar uma 1 pá e 1 rastelo. 
Dimensões: aproximadas do cam.nhão. 50x22x22Crn; 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 RS 	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 altura. Deveráconter tanque de abastecimento e cabine com portas laterais 
ftexiveis. Dimensões: aproximadas do caminhão, 50 a 22 a 22 cm Peso aproximado: 1,2 kg. 
Embalagem: Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico P'VC laminado transparente 
(cristal).  

23 3 Conjunto Dominó com Textura'MDF . Descrição: dominó confeccionado em MDF com 28 peças Fundamental R$ 	545.03 R$ 	1.635,00 
retangulares, onde cada retângulo possui nas duas pontas um pequeno circulo 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 atóxico, colorido, com Mercotoys R$ 	395.25 R$ 	790.50 

teclas móveis, botão para emitir som de toque e com o fone ligado á base por cordão curto. 
Dimensões aproximadas: C19cm x 117cm a Al2cm. Embalagem: Caixa de papelão. Quantidade: 10 
unidades  

25 3 Conjunto Jogo da Memória com Textura - MDF 'Descrição: tabuleiro de MDF, com 24 Quadrados Fundamental 	lIS 	520,00 lIS 	1.560,00 
em MOF, formando 12 pares com texturas variadas: cortiça, tela de nylon, tela plástica, lixa, 
carpete, 	espuma, 	pelúcia, 	papel 	canelado, 	tapete 	emborrachado 	com 	listras, 	tapete 
emborrachado com bolinhas. Essas peças são encaixadas nos quadrados do tabuleiro. Dimensões: 
tabul&o - 36cm X 24cm dividido em 24 Quadrados de 5.5cm; peças - 24 quadrados, formando 

— — li pares, medindo 5cm cada. Embalado en Saco de UJT Quantidade: 10 ianidades 1 

26 2 Conjunto de Máquina Fotográfica - Plástico: Descrição: máquina em materIal plástico. Com  flash Kit star RS 	83.95 	RS 	167,90 

• sons reais de tirar foto. Possui 3 botões coa, frases em português: "Olha o passarinho". "Olga X' 
e "vamos tirar uma 1013". tentes giratórias com som divertido . Espaço pa'a colocar a foto da 
criança 	idade a partir de: 12 meses. Dimensões aproximadas: 119cm x A22crn a PiO o , . 
Embalada em cartucho resistente.  

27 1 Conjunto de Bolas de Futebol - Vinil Descrição: bola de futebol, não oficiai. confeccionada em Sute,nm lIS 	181.03 R$ 	18200 
Pvc - IAtóxco)/Plastificante (Atóxico)/Carbonato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 
Rotomoldagem/em cores diversas com pintura típica de bola de futebol simulando gomos com 
pigmento preto atóxico; Diâmetro: 21 cm ( r), circunferência de 64 cm Peso médio: 315 a 325 

— - gramas Quantidade: 20 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias.  

28 1 Conjunto de Boneca Beoé Negra - Vinil Descrição: boneca bebé negra com cabeça e membros. Mili AS 	406,75 lI$ 	406,75 
produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em algodão e enchimentode manta acrilica. Deverá 
acompanhar macacão em algodão antialérgico. com  possibilidade depare 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 (cristal). Quantidade: 10 bonecas.  

29 3 Conjuntos de Blocos lógicos -MDF: Descrição: Conjunto de blocos lógicos em MDI, pintados em Sc 	 lIS 	427,50 lIS 	1.282.50 
três cores diferentes. formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm (quadrado 
maior), 	divididas iguaimente em 4 formas geométricas 	(Triângulo. 	Quadrado. 	Circulo e 
Retângulo). Deve acompanhar folheto com Instruções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em 

- MDFmedirido2SOx23OxGSnvn. Quantidades: Iounidades  - 
30 2 Conjunto de Jogo De Peças Sopradas Para Encaae - Plástico: Descrição: jogo em polietileno Ligiig lIS 	124,00 lIS 	242.03 

soprado fcrmado 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 li 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 urna base medindo Sc R$ 	732,03 RS 	2.952,03 

aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 palrtos 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 mmx 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 - MDI Descrição: caixa organizadora com estrutura em MDI com Junges lIS 	895,00 lIS 	1.790,00 
espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica. As laterais menores com 54 cm 	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 iransportada facilmente. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com 	lustrações. 
Quantidade: 5 unidades . Dimensões aproximadas: A 54cm X 163cm X P 40.5cm Embalagem:. 
Caixa de papelão.  

33 1 Conjunto de Boneco Menino Branco - Vinil: Descrição: boneco branco em vinil, com membros Supertoys lIS 	347.50 RS 	347,50 
articuiados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 
implantad3 em nylon, e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par 

- - de tnis em lona e .inI. Dimensão aproas'nada: 30 cm. Embalagem 	caixa de papelão.  



Quantidade: 10 unidades. 

34 1 Teatro de rantoche - Madeira: Descriçio: um teatro pari bonecos de fantoche, com estrutura em Lig li1 R$ ,À20 120,00 
madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF,  

coa' Jnini de espessura, gustracas com serigrafia, o painel frontal deve metir aproximadamente T 
79 em de largura x 75 de altura - com janela de aproximadamente 68 '33 cm. AS laterais dever" ri ' 
ser afixadas coa' dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura a 59 cm de -  -- - 
altur. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico ruí área da janela. 'A / 

- _ Embalagem: caixa de papelão. _____________  
35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebé branca com cabeça e Dvertoys QO fl.," 	320.00 

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

acrilica, Deverá acompanhar macac ão em algodão antialérgico, 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 (cristal). 

Quantidade: 10 unidades.  
36 1 Teatro de Fantoche -  tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente 116 118 R$ 	112,50 R$ 	112,50 

1.90cm x 0.85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonital com 
detalhes coloridos. Co.ti'ia em tecido 200% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas 

em ganchofsuporte na porta da sala de aula. Possui estrutura Interna em madeira reforçada 
- aditando a estruturação do teatro Embalagem: caca de papelão. 

- 

37 3 Conjunto Passa peça - Mor Descrição: Casa de madeira e tampa desizante eis ,  MDÇ coa' recorte Fundamental R$ 	343.53 RS 	1.030,50 
de formas na tampa para brincar de passar bioco Medidas da caixa: 180 	90 x 79 cnn. Abertura 
na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas óferentes: triangulo, 
cruz, cilindro e meia lua. Material colorido. minimo 4 cores. Embalado em saco plástico tipo shrink 
resistente. Quantidade: 30 unidades. 

38 4 Conjunto De Bicho Co., Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto por quatro animais: Bi'inkmobd R$ 	463,65 R$ 	1.854.60 
galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 

piush colorido e com enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de um zíper Ou veicro. Galinha: Deverá ter 
no minimo 2 filhotes acondicionados no interior de no minimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no mnimo 4 filhotes acondicionados no minimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
minimo 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 Botas de Basquete -  Vinil: Descrição: bola de basquete. não oficial, confeccionada em Suievim R$ 	182,00 R$ 	182,00 
PVC - (Atóocol/Plasttcant, (AtÕxico)/Carbonato de C3lcjo (AtóidcoI/Prøcesso de fabricação - 

Rotornoldagem/na cor laranja com polua tip.ca de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico;. DIâmetro: 12.10 o ,,  ( 	). e circunferência de 72 em Peso médio: 300 a 

- 310 gramas Quantidade 10 unidades Oteervação: A5 bolas deverão ser entregues vazias.  
- 

40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagens de contos poputares Caiu 1$ 	146,08 RS 	146,08 
tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci.pereré. o curupira, boto rosa e mui.- 
sem-cabeça com aproximadamente 30 em, Confeccionados em tecido 100% acrfllco e antiaiérgxco 
e espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada: Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do 
folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 
(cristal).  

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

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

42 1 Conjunto Fantoche Famila Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque R$ 	82.20 R$ 	82,20 
cm 	atara 	(Mamãe. 	Papai. 	Merino, 	Menina, 	vovÕ, 	vovô); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acraco e antialérg'co e espuma flexivel; cabelos de lã 100% 
acrflica. antlalérgica e Dia' costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/perola/bne claro, 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 veoneiha. Embalagem: sacola de plástico 
PVC laminado transparente.  

43 5 Geladeira -  MDF Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de tSmm laminado, com Junges 	 R$ 	217.50 RS 	1.087.50 
duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
segurança. Na pane Interna deverá haver duas prateleiras em MOF e uma gaveta em MDF para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, coa' todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual ce instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 100 cmxl 40cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. OBS: Não 

—  —  serão aceitos grampos para colagem do material. 

- 

- Total: Trinta e nove ml, 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; 
#~ '41~, 



Prazo de garantia conforme edital; 
O 	Declaramos que nos preços ofertados estão incluldas 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 n 2  123106, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 49  do artigo 32  da lei complementar n9. 123106. 

. 	
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coroo na cor cfl ,IoIWDaQa cito. cal, vestrrøiias. cat.oa. 	 mais acnaóroa e arrais ceatlacl.iica, r.p.nrlabvai ae cai. "T" de 

cabaça do 	a C. alIa na I 	a 	balaQan sacola 1 	1 	1 	1 
Irnhlia, Oiro. col, 5•9mb O. 5941fl$ dotados da 'ava nu',,. ri 

d.DiiMiOOPVCIiuTinad3blflWti'Ie 	 1 	1 	1 	1 	 1 	1 

Oaiawa• MOF Ds.cnçao s.o.r. ccnta000aaoa 5104. .spessua da  ¶6.,m armado. tom daa poda. Panar a galedara] a niacrisno da 
serra lati'. nas di.an pos' com sislama da sapwsrça F. paria irlalra EDITOR dois mil, 

.n MDI pa osusoS '.n' duas p'aiaiaras rI MOI e urna W~ 	 Is UNI 
quauj'ocenio canto e 

'voas, 51k O. Ira poria ovo. pia mia o,il& 	tor* si anlisçi. 
1)  FUNDM.i 

RI 	430.00 RI 	2.150.00 ao «.Me 
cinquonta 

dasrrtaOo, com 10401 os leis toessõnta *~mede ia r.rusl 	. 
ENTAL 

tais leais t*l'jçbas te ~~com daUaçÕ.a 1n.n.Õn ap'ox Ta,ai' A 10 
M. t doa, a P ata., EirtaIag.i, Ceia da Papaiao OaS '4o sinto 
ataltos virou,  pra Waoam 00 mateis 

VALOR DA PROPOSTA>»»"> RI 54.720.00 
odenise qatlo ml 

setecentos e viria roaus 

tn~ a pra saCha Proposta a Quk'ba da 	- 
oltanhs a quatro mil sr.cantoa a vinte 'sala 

Declara que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o torneamento referentes a tributos. 
encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos que, nos valores apresentados, estão inclusos todos os tnbulos, encargos vabalhistas, prendenciários, fiscais e 

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

Declaramos, para todos os Lis de dieilo, que cumparnos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta esta 
em conformidade coo, as egéncias do instrumento convocatóno (edital). 

Validade da Proposta: 

60 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega: 

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

07 de Maio de 2019 

M 

si 

is' 



1 	TOTAL D&C. 
ITEM PRODUTO 	 UNO QIO MARCA 	VIL. UNT P00 1~ VIL TOTAL 1 	ITEM po* 
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- Co~ do Ou.br.-Ciceçi - 

Pr@grfl.vo. o.çdio: DeecrIçAO 3 
o,ia. rabiça prodsgdo. -n 

Io aa fl OOfl 
.e.aan rnw 	0' 1.4 ilys 4 pc.I 

fl. ti Sgr aytsio 1 can W1 
.r 	iJKO • 10010 ri PtIi Oh 
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pmgtt*iet de D.O.S 4.609 	O.i (011$ CIMfl Si 
Omienióss agnS Ou 

svawe;20x20a. Eat...... 
0 	m. e Rico ,naico 

t&ade e. — 0a ter 
is ioesss%5 ir*wii di • 3 

pepe cotttit IOSgrc.tuor 4 
cai, ~ ~C .Iôxcc Qursdide 

10unad.I  
Coniino o' Aiiho Oi-Piano-PÓdeia 

D..cr'ç*o Pro&ado $0' tio.iit 
r.ioÇi O. Diria COT a ',éIc. tøv•I 

1 a dê Dfl rodri DnSOo 	n brita 
.Õ.C. e,' 4w55 Dycteaei duzentos e quatrocentos e 

w0.i.W1aI O 29o.'.L 3iri,.A 
04 2 CARLU R123939 t'•w't•eflon 0547876 

ictentitolto 
1a,  Deus. ser rcs.ea na'. e t~ e .,1s e setentie 

nnrs.io cor, IodoS 0$ isa nove ctqbtivos 04t0 Centavos 
1 ermos o. eco,'parh.da do flrs,isI 

o• IflilIUÇOfl wmrt.00t 0001 
iuit'.çdei ErnotIlgOIn Calos m 

pep.ISo 0.~1O.ndidee 
óOflursO de Berço ma  Bonacie. 

14.5.1 Dieciçio  beço pUs bV*ci 
ca' .ta de ilesS o.'m'S 
rprte cocõo reunido a 

IQCdiO Cal ,ipr IS'W. enluto 
e frorre is, .190060. ,no.aas.r, 1 ÔOÉI iS, ias 51W. 
ri tule deverá poisus' 001160 00'ii 

CJ 3 
1OLIVEIRA 	

R3 2,325 .00 UCiSItO$i 
RI 6.975.00 novecentos e 

Itecol em (Iodo Mi citecilsis 1 DRSOUEDOS 1 1 	vinte e  0~ .97$.00  e CInCO 
Disn.niÕes woxIInidiS: 36 cm de 1 1 	reaIs reals 

jln o 510,1 000lpr.IT.fl,0 1 (mb515900, CiXi di piDeilo CsJ 
se só pifltco PVC Iew'sn.do 

VreØr(e :01.05) Os*ao. 5 

CcnMt o. Cesnr*,lc .ço o.9ra. 
plêseco 0~00~~,ISljco 

W"

de Car'O(.a Dti 
econdoonh, no Inin,,o 39 no 

mêojnlo 4 cimo, de coei aferentes, 1 	quinhentos e (III CUlbie 

6 je deverão vir rciaos A cstor 
04 2 

ROMA 	1 	Ri SE 41 1 	oitenta ma., e 	R$ a.seo,sz seusIta relho 
deuserá cais., soa s '0466 O nttc BRINOUCOOS j quisenti e um oitenta 6 dcli 
a.. oiço. 	csnrit oevfl w 1 centavos Centavos 
75'iOs 5MdS4 wroa'ioi. 

 
92 . 

l7.300'r Etaags. casado 
~o a. licchl de chinco PVC 
letrado,s1,rte _01515' - 

CounIo de Cwnrro de Bonn. 
1.1.1.1 Ducriçio cMTrho di broca 

S'n .stliAu'e nelátici cai' cipoti 1 
reu'eetloi o. latido IOCI% 5130db 1 	- 
co- no,'intnlo sura,, .'coito 1 	 1 

r.clrtlh. Ce.o posli OOWO roda OLIVEIRA 1 	doI, mIl e RI 6.600,00 seis 
Mil 

e 
OhChu ratel Oaca*ses depois BR'WOUEDOS 	 1 duzentos real; $tISCeI*OS (taIs 

e..ct.adO ocrvVcdeu'rt 1 
prw.cir lei p6 Da1.Õee 

iyo*,n.ouCSScmLlCcn.A 	1 

L_____ 
l3rErbeligvn cSxSdsoeoI4hO 

0urtdio._5unotdn  

S1111121  

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE I4OflONTE. 	 tie rr4 .r/7E'  
REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 2Oli.O1.12.2.PE. 
DATA DE ABERTURA: 07 DE MAIO DE 2010, AS OIHOOMIN, 
OBJETO: AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGÕQICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR IPLMO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACORDO COMO 
TERMO DE COMPROMISSO N2O1404294 . FNDEÍMEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFAIICIA CARMEM LÚCIA DA SILVÁ DO CnC 
MUNICPIO DE HORIZONTE/CE (EXCLUSIVO MEJEPPI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 	 .- 

'A.IMA 

PROPOSTA DE PREÇOS 



CciiprtoCss.Brqadcmn.&C' 
OesaØo caixa flriat. 1*W 

e.Vutur. em MDF com flÇ..*flS 
o nini oinhid. CIi ¶irfl 81640 	Ai 
1*1*.s nroI., com 54 CM  40.5 
cm d...m co'tir una tu'içlo xiii 

enc.iip. dia niu AsIedeve dois miii cdiii. 
pO$ajr 4 odvD, e 	OSII00 / • n4. me• 

1 	quat'O mil e 
32 flISdO'o. ,aa.apo C-J 2 C*&U R1203750 RI 4.07500 	1 	xetenta e cflco 

flniØOtISdi l 	r'ett D4W* 
— 1 

refla 'jeinortado co'r toe si 
i.uÍ acusar,. iccil'pIilflidi a 
tran.ai de i,tru;Õ.i Co florido..,  

Com uaf*ÇCe; Quanhicade 5 
swdidea Dinensões ScrOi,TaOie A 

5.ecn.Xt63cmXP40.5cr, 
(ntulegs.. taxis piçoilo 4 
T..irod.tetdi.-Mede'i 

Dnctiç*o ir iico pe boucoe 

m6e sn. is!' 'tostas Cxi 

çsIespo't.qifles Pndeefrcetiia 
iitsesemMDF. com  3nnøu 

MØelaw. ivalvsd$scofntrglui 1 O pune' rOflha. dOVØ medir 1 duzentos e 	1 	 1 	duzentos e 
roxiam.nle 19 Cifl di 

s
UNID 1 BR1NK MOBIL 1 	RI 275.03 setenta e cinco 	RI 275,00 	1 	setenta e cinco 

i$ de 	n co 	' 
Ai 	

. 
1 reais 	 1 	'es 

1 
— te medi 

sosn.idwnuri. 29 um os ir?si 
59 cri de St&t. (~ 

ico'rprtudi ao wiiira de ligou 
¶00% iigodio, rtal&gaco A. Ir., de 
pAn Er,bnim: cara 0e piiSo  
Cont 	o. Br.ca Mrin. 0r.,c.. 

Wii DeiaiØo O conscí, bebi 
brrca co, cabeça  e rrttoa. 
oAue 5 ywiei toco e I*4vt 

• copo -, sgosê, a ec,nrc 
0,_e ico?cst_ 1 

-, 	elO trezentos, 	1 	trezento, e 
Com ~00~ 0* P0 * W* 

ROMA dezoito cais e 	 dezoito rtiist 
35 CIUIh c bø'mca, ema pua ciotçi iii CJ 1 
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dealgi-c. ri, MOF co-n recole a. 
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duzer,ts e to  19,7? frC*•tt 1- pswrrta CJ 3 CARO~ p$ 1052 50 dOiS fliS t 
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1,~UW. Chnaotnhitlui cativos 
MMyiii colorido minrro 4 cor.. 

Embalado *11 Saco piáslico UM ar-tini 
reiscs,ia  
Cocno De Bicho Cor Fiiioles. 

Todo D~ 0D conunio 00-1-pomo 
OiS't W'i 1 • ØSVt. •w•.Qe 
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d.s.Io is Co~~ 5' iodo 
a oiuih W~e xii. .ncl.nrIc 
de lO. srtltc. O. tutores d.,w$c 
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berrgad.cao.annlai.rta.doi 1 1 eir.,bs de um ziper OU 1 1 	*ais 	os e 1 	dois md. 3* Galinha Doara 'ai AO fTii,in,2 CJ 	4 	BRINK MOBIL 	R$650.00 

cinquenta reais 
RI 2.6O000 	

seiscentos reais W~.00ndoonedoe rio tara a. 
nonswi,o2ox-os Taui44eirte i 
De.vIcrriorv-n*.oÉt 1 

.w.dooneco. no e-vi-o 	, 4 va 
Porca 0.racontrrio.,rS703 
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conte , no mínimo1 alholo a tierrçi 1 	 i 
Embaagr" o coiu'Lo Osiri uf 1 i.vnbdo em tinia plinto e educado 1 emearicapepailo  

9% 

.so- 

1. 	-31: 



Con,unlo de Bolas de Basquete - Vnd' 1 
Dncrção boiia do basae1e. não — 
oficial. conIexIreca em PVC. 

(At6xcc)lPlarficare 
'a- j2 (AIÕ xico}iCwbo'atO de Cálcio 

CAiÕxcoYPrecesso de llCÇâO  mli duzentos e mil duzen, to  
RatomoldagernAacor laranja com Çj 1 SrADIUM RI 1.245.00 quarenta e 	RI 1.24500 quarenta e dn-. 
pintas tipos de bola de basquete cinco reais reais 

.iruuiwido gcm,s com pçrrrto creio 
tõ,Jco. D,ameVo 22.80 cri (91, e 

ovasuferênoa de 72 a ,' PflØ rrõdø: 
I00a3109ra'n.. Duantdade 10 
undades Obsrvaçáo As bolsa - deverão se, erireguel vazias.  
Corwrdo De Fanioci-a Fcictco. 

Descrçao ocngnto de personeens 
do ccttlos poçulses Vadoonais 
00190510 poS  perso-agen.: a - 

sereia o saci pe'ers. o ojrpra. Colo 
'OU e Tul~n4acoçaiam  

ap,oxeradanle'rn 30 M. 
Conlecconados eT tecido 100% duzentos e duzentos e 
acrilico e ttaiêglco e esguia 

CJ 1 CARL%J RI 267.25 
sessenta e sete 

R$ 267,25 
Sessenta e sete  

rex:ve Olhos com ,,n.•,. da reais e vinte e reais e vinte e 
scçu,a-ça. colados cavava tenente cinco centavos cinco centavos 

a cabeça co 'antod,e e bcc. 
an,:uiad. Cada um dos ranioo'es 

deve cossur eoessrlos 
cwactefltcOS do 1000(0 00 

corsonagem reve.en.do  
Entaia9en, sacola de elástico PVC 

laminado ire.lsparenle jOIaS). - 
— Conjjttc os Cafnnhao Cel~ de 

1. - Piáslico: 
Deaa.çt vil cairinhao de ciáslíco 
domado o. aió 6,M.. livres botões 

AI 
de morincaçaiçao, enoanelouzuns 00110sio 

CJ 2 
ROMA RI 2.170.00 

dois mii, cento 
R$ 4.340,00 

quatro mu, 
tre2entos e de lo e ca; 	mfreei. O ,narh o BRINQUEDOS setenta reais 

das peças co camrtão deverá ser 1 	quarenta reais 
7arbDe Medida. .proMrTladar 50 
22 x 22 cv Embaiagem: caixa de 
paceiáo 0urtdaa lO ia-idades 

- 	- -- - Conjunto Fanioche Famirta Branca - 
Descriç6 	coruno do 6 faniooves 

0041 aptox ,,assme'te 30 cri ,  siluro 
IManã. Papa Mrino Menina. 

Vovô, Vovó). Maiér.a-çflma lanloones 
oonlecc*orados em tecco 100% 
ao,' coe aniioIá,gco e esp..ma 

flexivel. cabelos os ia ix'tt acrí lico. 
.ntai&gica e bon 	st..rb0os na duzentos e duzentos e 

42 cabeça. Atabame'to lanlores 00fl ' C5.RLU RI 256.00 cinquenta e 	RS 255,OC cinquenta e cinco 
copo na cor cen.Speroiaftee dava, cinco reais reais 
coq,  vesbrnercas, cabelo,. r,oessôrcs 

e demais caracRo(isZcsa 
revesentaIlvas de ceda n.n,brc da 

ls,"ts Olhos com sistema de 
segu'ança, dotados de bara nlalra 

na cabeça do lanloone  e boca 
an,cuiado ruz ocr ve,meiha. 

En,baegem sacola co piMcco PVC 
laTinado bansoa,enla  - Geadera - Mor Daeoiçao: gelaseí'a 

corsbcioada MOF oscessu',' de 
lSmm iam naco, Oco' cues portas 

drenar a gead&rp . Tecans-to de 
o redia' -'as duas podas com 

sisiera de sejrrça. Na pre 
interna deverá haver duas cfaelei'aa setecentos e três mii. o, MDF e jne gaveta en MOF pa'a sessenta e dois • vevovaras. alêni de uma coila ovos 	UNIO CARLU RS 762,50 reais e 	Rã 3.812,50 

oitocentos e doze 
P 	una dzia. Devele ser entregue cinquenta reais e dnquenta 

desmontado, com iodos os sais 
centavos 

centavos 
acessõ"os. acompanhada de nla'ua 

de rstruções de montagem com 
iiusiiaçóes Dimensões 4roxmecas: 

Al000mxL400mzP'Dm 
Enbaiagenl' Csxa do Pape So 005 

Não seio 80010* Warricoito pare 
colagem con,alev..i. 

Rã 91.223.67 

o 
'— o 

n 

iON 

,•ç. ,t -': ç ' 

VALOR TOTAL POR EXTENSO 	 seis mil. quinhentos a vinte e cinco reais 

Vaio, Global da proposta: 	 1 	 RI 91.223.67 

Vaio, Global da Proposta por Extenso: 	noventa e um mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e Sete centavos 



0i vaiou ap'nanladn .vlo ntlusoi. lodos os niposlol, e.,wgos flcaI".vat pt.,d.nciâro. Mciii o ccr*-cap,. taxas trato, ,.uros. de*ocs'renloi de r..tai. 
• Qu•..0 	ouxo, oato Ou dita..; qa kcdam ou veNiwi' a ncjdr dnsa co r,lK&i4n10 iob-o o fc.n.omro do, prcdxtos crst.nlea da croco,io, .bqang.niõ, 
tISIT 10X4 0* tosto. :o,. 1.lonos i0u $tVÇos .t.nãr.os á execo4io do ccoo .i, p.tlolla. o,nçÓni do uac o a nrotrçao dona, ccndçãcs dJar, o o~ oo 
000lr.Io ( 
Todo, os ptodtAos1qipw.w1o* Tr 0412340. Qtna oonbne axpico nula E dt.t 	nts p.zo, do pwo'4 ,as co a cotOanoa 	tn o. dc Ed,a Os lena qjo, no 

*dcai nho po..jr, prozo mkro do ga-anjia ponur, a gnrr. 1' fins 045ata no Ccc'go os D.ln. do Criundo Co-npor.lrros a dw 104 .rrla qusro* 
dou plomio. iom,odos bo-rcon'o&oluwa.xtstaçtno3ata e o.n,re. às loas ..ç.n,a, do uagLs ptodtoinUoçt 	OC(T,rtOy.0.n.flh. ldJtá..1Q 

oa'w 	'o,. S ..p.SlaçÕn Nacu. erõu 	0..aIOaDi 00)ai0cs sol,  ISa.10 das rwddas A'u. a 	 - - 
00. a.'.. o.. 	c p.sço. ostacci ..tào rojo., odas si dow.... rodirto. oco.. o b..onrlo otnnl.s a blb.Os. COWQDS locais Ornas ánus 

à .i.acào do 	deU ICCQIO 

D.cl.'rco. a 'ode o.fr. do solo, o,a 	o, Denrr. 04 ooalAos 00 tatMação a Qi. 014 Cais. P1000541 041 4r crornd.o. 00 as .s4nu01 do 
fli*wnedo V.CCaIOVO (Odiai) 

O LÍOWI d'dita ji rede, nço. S'!ados 5410 rbt 455 lodai as doaØóaaá aCa0, sofro o 10 	 .t,. - a ? 	*'WPO 100M 4_liaq &sjs 
dtsIoa • roiltos a .tn .cbr# a isr45áo de:  coato dota OCIÇIO 

O 0. -oiro. doolsa qoa o p'oor~ c~ olratrc. ci 'flaMO. da r.00t.ção o q.a lua Co,. P100054. ou ira coarsoado co,-. ai 8n94fl55 Cc rsSvrr.o 
toc-oaId.$o autar 

PMZOOE ENTREGA Co$on...o Edital 
VALIOADI DA PROPOSTA SC Sessenta) Dias. r,r da data de la apisanlaçio 
Prazo do onaga dos tini conto'no os lotTca do 001111 
Pino do aludo dl Cada P'cp,ss rio rIinCs a 03 ..nrrat dias 

4fl 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 

2019.04.12.2 

ITEM 33 

coMissÂo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castclo Branco, n' 5100 - Centra - CEP: 62.880-00 
Horizonte—CE 
Fone: (85) 3336.1434 



UNITÁRIO TOTAL 

Rt 290.00 R$ 2.900.00 

R$ $12,25 R$ 1.624,50 

R$ 237.50 R$ 1087.50 

115 1.137.25 R$ 3.411,7$ 

R$ 88.05 R$ 176.10 

R$ 661,50 RS 1.984.50 

R$ 227.50 R$ 1.137.50 

R$ 82.20 R$ 82,20 

R$ 347.50 R$ 347,50 

LI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2019.04.12.2 	 /,I7C f-t4AtrE 4.-. 

PROPOSTA 



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

laminado com espessura mínima de 1.0 mm i papel couche lOS gr Impresso em 4 cores com 

- verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades - 
20 1 Conjunto de Bolas de Voliey.Vinil Descrição: bola de vólel, não oficial, confeccionada em PVC - Sulevim RS 	182,001 -R$ 	.. 182.00 

(Atóxi(0)/Plastificante 	IAtóxico)/Carbonato 	de 	Cálcio 	(Atóxlcoi/Processo 	de 	fabricação 	- 
Rotomoldagem/em cores diversas com pintura ilpica de baia de vóiel simulando gomos com - 
pigmento preto atóxico; Dilmeiro: 21cm ( 8'), circunferência de 64 cm Peso médio: 250 a 260 

 - gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregLes vazias.  - 
21 2 Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba-Plástico: Descrição: caminhão dotado de caçamba para Mercotcvs 	AS 	1. 7Z30 

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 uma 1 0 e 1 rastelo. 

Dimensões: aproximadas do caminhão, 50x27x22cm; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 
- plástico PVC laminado transparente (cristal).  - 

22 2 Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro - Plástico: Descrição: um caminhão de bombeiro, em Cardoso AS 	8145 AS 	162,90 

plástico, com até & rodas, dotado de mecanismo de lançar água; escada com tiro de 280graus e 
regulagem de altura. Deverá conter tanque de abastecimento e cabine com portas laterais 
flexíveis. Dimensões: aproximadas do caminhão, 50 x 22 * 22 cm Peso aproximado: 1.2 kg. 
Embalagem: Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente 
(crina!). 

23 3 Conjunto Dominó com TexturaMDÇ 	Descrição: dominó confeccionado em MDF com 28 peças Fundamental AS 	545,00 R$ 	1.635.00 

retangulares, onde cada retingulo possui nas duas pontas um pequeno circulo de cor e textura 
diferente. Dflensões das peças: 7cmx 3.5cm Quantidade: ID unidades  - - 

24 2 Colur*0 De Telefone - Plástico: Descrição: confeccionado em plástico atóxico, colorido, com Mercotoys 	RS 	395.25 AS 	790,50 

teclas mõvers, botão pata emitir se.,  de toque e coo, o fone lado à base por cordão curto. 
Dtnie.nões aproximadas: CI9cm x L17cm x Al2cm Embalagem: Caixa de papelão. Quantidade: 10 
—dei  

25 3 Conjunto logo da Memória com Texttn - MOf 	Descrição: tabuleiro de MDF. corri 24 quadrados Fundamental AS 	523,00 AS 	1360,00 
em MOf. formando 12 pares com texturas variadas: cortiça, tela de nylon, tela plástica. hia, 
carpete. 	escuma. 	pel&Ia, 	papel 	canelado, 	tapete 	emborrachado 	com 	listras, 	tapete 
emborrachado com bolinhas. Essas peças são encaixadas nos quadrados do tabuleiro. Dwnensões: 
tabuleiro - 36cm X 24cm dividido em 24 quadrados de 5.5cm: peças - 24 quadrados. formando 

- 12 parei. medindo 5cm cada. Embalado em Saco de TNT Quantidade: 10 unidades ____ - 
26 2 Conjunto de Máquina Fotográfica - Plástico: Descrição: máquina em material plástico. Corri ftash K* mr AS 	83,95 AS 	167.90 

• sons reais de tirar foto. Possui 3 botões com frises em portuguh: 'ata o passarinho', 'Pip c' 

e 'Vamos tirar uma foto' lentes giratórias com sai" divertido. Espaço para colocar a foto da 
criança. idade a partir de: 12 meses. Dimensões aproximadas: L 1 9cm 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 AS 	182.00 AS 	182.00 

PVC - (Atóxico)/Plastificante (AtÕ*ico)/Carbonato de Cálcio (AtÕxico)/Processo de fabricação - 
Rotomo datem/em cores diversas com pintura típica de bola de futebol simulando gomos com 
pigmento preto atóxico; Diámetro: 21 cm ( r), circunferência de 64 cm Peso médio: 315 a 325 

- - tramas Quantidade: lO unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 

28 1 Conjunto de Boneca Bebé Negra - Vinil Descrição: boneca bebé negra com cabeça e membros. Mlix R5 	406,75 AS 	406.75 
produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em algodão e enchimento de manta acrfllca. Deverá 
acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita 
Para cabeça em plush A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta e penca, 
todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca cc aproximadamente 50 em; Embalagem: caixa de 

- papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 10 bonecas,  - 
29 3 Conjuntos de Blocos lógicos -MDF: Descrição:  Conjunto de blocos lógicos em MDF, pintados em Sc AS 	42730 AS 	1.282.50 

três cores diferentes, formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74*74*18 mm (quadrado 
maior), 	divididas 	igualmente 	em 	4 	formas geOmétricas 	(Triángulo, 	Quadrado. 	Circulo 	e 
Retángulol. Deve acompanhar folheto con ,  inst'uções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em 

- - MDF medindo 290* 230 x GBmm. Quantidades: 10 unidades.  

30 2 Conjunto de Jogo De Peças Sopradas Para Ercaixe - Plástico: Descrição: jogo em polietiieno Lig ilg AS 	124,00 AS 	243.00 
soprado formado por 50 peças coloridas em formato de estrelas com seis pontas em forma de 
bolas que se encaixam umas nas outras. As peças devem medir 11 cm de uma extremidade a 

- outra. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).  - 
31 4 Conjunto de Encaixe de Blocos - Madeira ' Descrição: 25 peças coloridas e uma base medindo Sc R$ 	738,00 AS 	2.952.00 

aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar as peças. Matéria. 
Prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas 
diferentes, sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 MM 	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: 10 unidades 

32 2 Conjunto Caixa Brinquedoteca - MOF Descrição: caixa organizadora com estrutura em MDF com Junges R$ 	895,00 R$ 	1.790,00 
espessura de 9 mm pintada cor, tinta atóxica. As laterais menores com 54 Cm *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, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Quantidade: 5 unidades . Dimensões aproximadas: A 54cm X 1 63cm II P 40,5cm Embalagem: 

- - Caixa de papelão.  

33 1 Conjunto de Boneco Menino Branco - Vinil: Descrição: boneco branco em vinil, com membros Supertoys AS 	347,50 AS 	347.50 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 
implantado co' nylon, e o coroo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com poss.blidade de por e tirar do boneco, além de i par de meias e 1 par 

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

t 
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Quantidade: 10 unidades 

34 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro pira bonecos de fantoche, com estrutura em Lis 1% R$ 	120,00 85 	120,00 
madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF. - 
com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente  
79 em de iargura x 7 de altura - com janeia de aproximadamente 68 x 33 em. As laterais devem / t" 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de 1 	" Ia 
ailura.Estrutura acomDanhada de cortina de tecido 100% aigoøão, antlalérglco na área da janela. 'e, .._. _________ O 
Embalagem: caixa depapelão. -  ' AC.INA 

- 
35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e Divertoys 85 

membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta Xod -  
°J 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 por: mamadeira, 
chupeta e penico. todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 
Quantidade: 10 unidades.  

36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente llgIig R$ 	112,50 R$ 	112.50 
1,90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas 
em gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada 

- facilitando a estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão.  - 
37 3 Conjunto Passa peça - MDF Descrição: Caixa de madeira e tampa desiizante em MDI com recorte Fundamentai 	RS 	343.50 85 	1.030,50 

deformas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 x 90 x 79 mm. Abertura 
na parte frontal para pegar os biocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: trianguio, 
cruz, cilindro e meia lua. Material colorido, mínimo 4 cores. Enbaiado em saco plástico tpo shrink 
resistente. Quantidade: 10 unidades.  

3$ 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto por quatro animais: Brink mobil RS 	463,65 R$ 	1.854,50 
galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
piush colorido e com enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animai e retirados através de um zíper ou veleiro. 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 ovos. Porca: Deverá conter no 
mínimo 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o 

- conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão.  - 
39 1 Conjunto de Bolas de Basquete - Vinil: Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada em Suie4m R$ 	182.00 85 	182,0C 

PVC - (Atõxico)/Plastificante (Atóxico)/Carbønato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 
Rotomoldagem/na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simuiando gomos com 
pigmento preto atóxico;. Diâmetro: 22,80 em 1 9"), 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 	 85 	146,08 85 	146,08 

tradicionais composto por,  $ personagens: a sereia, o saci-pereri, o curupira, boto rosa e mula. 
sem-cabeça com aproximadamente 3D era. Confeccionados em tecido 100% acrilico e antlaiérgico 
e espuma flexivel. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do 
folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 
(cristal).  

41 2 Conjunto de Caminhão Coielor de lixo - Plástico: Descrição: um caminhão de plástico dotado de Moina 	 85 	369.50 85 	739,00 
até 6 rodas livres, botões de movimentação, encaixe para cesto de lixo e caçamba môvei. O 
tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas: 50 x 22 x 22 cm 

- Embalagem: caiu de papelão. Quantidade: 10 unidades - 
42 1 Conjunto Fantoche Família Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque AS 	82.2C 85 	8220 

cm 	altura 	IMam$e. 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	Vovô); 	Matéria-prima: 	fantoches 

confeccionados em tecido 100% acrílico e antiaiérgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% 
acrilica, antiaiérgica 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 familia. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava 
interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico 
PVC laminado transparente.  

43 5 Geladeira - MDI Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de lSmm laminado, com Junges 85 	217,50 85 	1.087,50 
duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
segurança. Na pane interna deverá haver duas prateleiras em MDI e uma gaveta em MDI para 
verduras, além de urna 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 em 	L 40em x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. OBS: Não 

- serão aceitos grampos para colagem do material.  

- 

 

- 
Total: Trinta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos. 85 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; 

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

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

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

no parágrafo 49  do artigo 39  da lei complementar n9. 123106. 	 -- 	- 

07 DE MAIO DE 2019. 
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PROPOSTA 

(TEM QT DESCRIÇÃO MARCA UNITÁRIO TOTAL 

1 lO Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em Bc RS 	293.00 R$ 	2.900,00 
papelão cinza laminado com espessura minima de 1.4 mm • papel couche llSgr impresso 4 cores 
com verniz atóxico • forro em papel alta alvura 90 gr 	mpresso en' 1 cor com 3 versas 
dderencados (um para cada imagem). São 3 imagens diferentes cor,, o temi fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4.6.9 peças. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 
cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 2 	x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura minima de 1.0 mm. papel couche 105 gr impresso em 4 

- cores com vem! atóxico. Quantidade: lO unidades  
3 2 Conflanto de Avião Si'PianoMad*a: Descrição; Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc R$ 	812,25 R$ 	1,624.50 

hélice móvel (que dê para roda.), pintado com tinta atóxica en, £ cores. D mensões aproximadas: 
C: 2" x L: 35cm a A: 12m, Deverá ser entregue desmontado. com  todos os seus acessórios. 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 

- papefão. Quantidade: lO unidades  
4 5 Pia de Cozinha - MDÇ Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges R$ 	217,50 R$ 	1.087,50 

de abrir e fecha. com  tampo de MDf lSrren com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com portas abrir e fechar. Na parte supenor deverá conter o 
reservatório de água com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inf erior para escoa, a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciclada revestida (MD) de lSmm lart,ado. Os recipientes de 
água e o material h dráu»co são de material plástico resistente e deverão estar inciuidos no 
móvel. Dimensões aproximadas: A 98 cm XL 55 cm 	P 31 cri. Deverá ser entregue desmontado, 

com todos os seus acessódos. acompanhada de manual de instruções de montagem com 
ilustrações. Embalagem; Caoia de papelão. 08$: Não serão aceitos grampos pan colagem do 
material. 

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Cm toys 	R$ 1.137,25 R$ 	3.411.75 
deverá acompanha' colchão revestido de algodão, com zíper, lençol, travesseiro e fronha e 
algodão e mosqueteiro em tule; deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35cm de altura a 58cm comprImento. Embalagem: caxa 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 lano R$ 	88.05 R$ 	176.10 
carroceria para acondicionar no minlmo 3 e no máximo 4 carros, decores diferentes, que deverão 
vir inclusos. A carrocerla 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).  
- 

7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dm toys lIS 	661.50 R$ 	1,9*4.50 
com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinável, cesto 
porta objeto, rodas duplas frontais direcionáveis; depois de techado, 	o carrinho deverá 

permanecer em pé ,  Dimensões aproximadas: C: 54cm; L: 60Cm e A: 73 c'n Embalagem: caixa de 

papelão. Quantidade: 5 unidades  
8 5 Fogão - Mor: Descrição: Fogão confeccionado em MDF espessura de lSmm laminado O tampo Junges 	lIS 	127,50 R$ 	1137,50 

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 L 37 cm X P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de 
Papelão, 085: Não lerão aceitos grampos para colagem do material - 

 

_________ 
- 

9 1 Conjunto Fantoche Familia Negra: Descrição: conjunto de & fantoches com aproximadamente 30 Simque RS 	82,20 lIS 	82,20 
cm altura IMarrelle. Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovó), confeccionados em tecido 103% acrilico 
e antiaiérgico e espuma flexível; 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 caracteristicas representativas de cada membro da familia. Olhos com sistema de 

segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha: 
- Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transoarente (cristal),  

- 

10 2 Conjunto de Boneco Menino Negro - Viril Descrição: boneco negro em vinil, com membros Supertoys lIS 	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 possiblidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par 

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

ê-~,  ~/- LI 



9 

0 

Quantidade: 10 unidades 

34 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche. com  estrutura em Ug li8 	 R$ 	*20,00 R$ - 	120,00 

madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MOF. '- 

com 3mm de espessura. ilustradas com serigiafia. O painel frDntal deve medir aproximadamente 
'. 

79 com de largura x 75 de altura - com janela de aproximadamente 68 a 33 cm. As laterais devem 
flr atiaans com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de . -• .'... 

altura Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialtg'co na área da janela 

Embalarem: caiu dep.pello. - - 
35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil : Descrição: 01 boneca bebé branca com cabeça e Olvertoys 	R5 	310,00. 04, 

membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta ,.,_ 
aci(lica Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, 
chupeta e penico. todos em p$4stico atóxico Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; 
tmbalae.n: caixa ce papelão ou sacola de plástico PVC Laminado transparente (cristal). 

Quantidade: 10 unidades.  
36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Oescriçio: um teatro de fantoche, medndo aproximadamente Liglig 	 P5 	112.50 RS 	112,50 

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

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

37 3 Conjunto Passa peça - MOF Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MOF com recorte Fundamental 	P5 	343.50 R$ 	1030,50 
de formas na tampa para bancar de passar bloco. Medidas da caixa: 180.90 x 79 xiv,.. Abertura 

na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 1 o.as diferentes: triangulo, 

cruz, cilindro e meia ua. Material colorido, n,Inimo 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: BriM mobil 	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 fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de um vper ou veicro. Galinha: Deverá ter 
no mjnimo 2 flz.otes acondicionados no Interior de no minwno 2 ovos Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no minimo 4 filhotes acondicionados no minimo em 4 ovos Porca: Deverá conte, no 
mínimo 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o 

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

PVC - (Atóxico)/Plastificante (Atóxico)/Carbonato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 
Roton'ioldagern/na co. Laranja com pintura tlplca de bola de basquete simulando gomos com 
Pigmento preto atóxico;. DiImet,o: 22.80 coro 191. e circunierência 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 penonagers de contos populares Carlu R$ 	146.08 P5 	146.0* 

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

(cristal).  - - 
41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descnçlo um caminhão de plástico dotado de Roma P5 	369,50 P5 	739.00 

até 6 rodas livres, botões de movimentação, encaixe para cesto de 1 xo e caçamba move?. O 
tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas: 50 a 22 a 22 cm 

- Embalagem: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades  - 
42 1 Conjunto Fantoche Família Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque P5 	82.20 R$ 	82.20 

cm 	altura 	(Mamãe, 	Papai, 	MenIno, 	Menina, 	Vovó, 	Vovó): 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeconados e- tecido 100% ac*co e antialérgico e espuma flexivel; cabelos de lã 100% 
acrilica, antiaiérg.ca e bem costurados na cabeça.  Acabamento: fantoches com corpo  na cor 

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

- PVC laminado transparente.  - 
43 5 Geladeira - MDF Descnçio: geladeira confeccionada MDF espessura de lSmm laminado, com Junges R$ 	217.50 R$ 	1.087,50 

duas portas (Irene' e geladeira e rnecarsssno de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
segurança. Na parte interna deverá haver duas prateleiras em MOF e uma gaveta em MOf para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 100 cm a 1 	40C x P 40em Embalagem: Caixa de Papelão. 085: Não 

- serão aceitos grampos para colagem do material,  - 

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

1 	
1 P5 39793.35 

Prazo de validade da proposta Conforme edital; 

Prazo de pagamento Conforme edital; 

Prazo e local de entrega Conforme edital; lv 

ti 



Prazo de garantia conforme edital; 

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

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

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

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

no Parágrafo 49  do artigo 39  da lei complementar ri 9 . 123106 
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VALOR DA P*OPOST»'4""") RI 	54.720,00 
	e qjflo n'ti, 

selecinlos. veiti iii. 

Imporia, presente Proposta. gu~ di--- 
	 1 RI 54.720,00' 

sibnia e quwo mli, i.t.c.ntos i vinte refl 

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

ION 

	 encargos sociais e demais ónus atinentes á execução do obelo desta licitação. 

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

produtos licitados, inclusive a margem de lucro. 

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

Validade da Proposta: 
80 (sessenta) dias 

)MPR.AS. 

07 de Mato de 2019 
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. 	 1 tAs/T 
REFERENTE AO PREG*0 ELETRÕNICD W 201$04 12 2fl. 	 [L- 

DATA 

 

 DE ABERTURA: 07 DE MAiO DE 2019. AS DIMOOMIN 
OBJETO AOUISIÇAO 	 PEOAGÓG4COS PARA 	 PAR 	 DE 	COM 

- 
DE BRiNQUEDOS 	 ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO 	(PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) 	ACORDO 	O 

TERMO DE COMPROMISSO Pt2ØIIO*2W. FNDEJMEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINÇÃNCIA CARMEN LÚCIA DA SILVA DO . 
MUNICÍPIO DE HORIZONTE)CE (EXCLUSIVO MEJEPP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2019.04.12.2 
	 pc,TAiJTE' 4 

PROPOSTA 

FIEM QT o€sciiçAo MARCA 	UNITÁRIO TOTAL 

1 ID Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em Be $5 	290,00 AS 	2.900,00 
papelão cmxi laminado com espessura mínima de 1,4 mm + papel couche llSgr impresso 4 cores 
com verniz atóxico • forro em papel alta alvura 90 gr Impresso em 1 cor coas 3 versos 
diferenciados (um para cada Imagem). São 3 	imagens diferentes coas o tema Fazenda com 
Quanfldades progressivas de peças: 4.6 e 9 peças Dimensões aproximadas das imagens: 20' 20 
cm. Embalagens tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinta laminado caris espessura minima de 1.0 mm- papei couche 105 gr Impresso em 4 

- cores com verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades. - 
3 2 Conjunto de Avião Bi-Plano-Madeira: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc *5 	812.25 AS 	1.624.50 

hélice móvel (Que dê para roda.), pintado com tinta atdoca ei., 4 cores. Dimensões aproximadas: 
C 29cm x 1 31cm ,A: 12cm. Deverá ser entregue desmontado. coas todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem caris Ilustrações. Embalagem: caixa de 

- papelão. Quantidade: 10 unidades  

4 5 Pia de Cozinha - MOF Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Juntes AS 	217,50 AS 	1.087.50 
de abrir e fechar com tampo de MDF lSmm cot' pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com portas aD.,, e fechar. Na parte supelor deverá conter o 
reservatório de água com capacidade de 1 litro coneclado ao encanamento embutido no sistema 
~interliga o reservatóno coas 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. 0 móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciclada revestida (MDF) de lSmm laminado. Os recipientes de 
água e o material hd'áuSco são de material plástico resistente e deverão estar incluidos no 
móvel. Dx,sensões apro*nadas: A 98 cm X 155 cm X P 31 cm. Deverá ser entregue desmontado, 
coas todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com 
ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. 085: Não serão aceitos grampos pari colagem do 
material. _____ 

S 3 Conjunto de Beiço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal: Oito toys *5 	1.137.25 AS 	3.d11,7S 

deverá acompanha' 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: 35 em de altura x 58 em 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 Montelibano 	AS 	88.05 AS 	176.10 
carroceria para acondicionar no mínimo 3 em rnaximo 4 carros, decores diferentes, Que deverão 
vIr inclusos A carroceria deverá conter até 8 rodas O tamflic das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas ap.onmadas: 92 x li x 30 ar tmbaiagem: 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 	145 	661,50 *5 	1.984.50 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto rectinável, cesto 
porta objeto, rodas duplas frontais direciorliáveis; 	depois de fechado, 	o carrinho deverá 

permanecer em pt Dinensões aproximadas: C: 51cm; 1:40cm e A: 73 cm £mbatagem caixa de 

Papelão . Quantidade: 5 unidades  

8 5 Fogão - MDF: Descrição: Fogão confeccionado em MDF espessura de lSmm laminado. O tampo )unges AS 	227,50 AS 	1.137,50 
com suporte de paridas 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 
coa,  sistema reforçado nas dobradiças coas 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 lustrações. Embalagem: Caixa de 

- Papelão. 085: Não serão aceitos grampos para colagem do material  - 
9 1 Conjunto Fantoche Família Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque *5 	82.20 AS 	82,20 

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

- Embalagem: sacola de pstico PVC laminado transparente (cristal)  - 
lO 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição; boneco negro em vinil, com membros $upertoys 	AS 	347.50 	AS 	347,50 

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

- de ténis em iona e .ini Onensão aproxzmada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 



n 
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Quantidade: 10 unidades. 

34 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos ao Fantoche, com estrutura em 11€ li8 	 R$ 	120.00 - IS ,."12400 
madeira maciça lixada.sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, . 
coo' 3rnm de esoessura, lustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente 
79 em de Largura x 	7 de altura - corri janela de aproximadamente 68 x 33 zm. As laterais devem o' 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de  

altura.Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão. antialérgico ria área da janela. . 	.. 
- - Embalagem: caixadepapelão.  
35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebé branca com cabeça e - 

membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta 
Divertoys 	AS 	3101 

acriiica. Deverá acompanhar macacão em algodão anttalérgico, com possjtl.dade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá vil acompanhada por: mamadeira. 
chupeta e penico, todos em plástico atóxico, Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 
Quantidade: 10 unidades. 

36 1 Teatro de fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente Llgiig rI$ 	112.50 AS 	112,50 
1,90cm ii 085cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonila) 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: caixa de papelão.  - 
37 3 Conjunto Passa peça -  MDF Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MDF com recorte Fundamental AS 	343.50 R5 	1.030,50 

deformas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 x 90 a 79 mm. Abertura 
na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: trianguio, 
cruz, cilindro e meia lua Material colorido. nulnimO 4 Coles. Embalado em saco plástico tipo shrink 
resistente. Quantidade: lO unidades.  

38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto por Quatro animais: BSink mobil 	AS 	463.65 AS 	1.854.60 
galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
piush colorido e com e,chlmenlo de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de um ziper ou velcro. Galinha: Deverá ter 
no mlnln,o 2 filhotes acondicionados no interior de no mkiimo 2 aros Tartaruga Marinha. Deverá 
conter no minimo 4 filhotes acondicionados no minimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 

mínimo 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no minimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o 
- conjunto deverá ser revestido em firre plástico e colocado em caixa de oaoei$o  - 

39 1 Conjunto de Bolas de Basquete - V,nil Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada em Suievim AS 	182.00 AS 	182.00 

PVC - (Atôxicol/Piastificante iAtóxico)lCartonato de Cálcio iAtóxicoJ/Processo de fabricação - 
Rolomofdagem/na cor atinja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico;. Dilmetro 22.80cm ( r). e circunferência de 72 cm Peso mSlc: 300 a 

- 310 gramas Quantidade 10 unidades Observação: 4.5 bolas deverão ser entregues vazias  - 
40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição 	conjunto de personagens de contos populares Caiou AS 	146.08 R$ 	146,08 

tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci pererê, o curupira, boto rosa e mula- 
sem-cabeça com aproximadamente 3o em Confeccionados em tecido 100% acrflico e antilirgico 
e espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios caracteristicos do 
folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 

(cristal). 
41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de lixo - Plástico: Descnção: um caminhão de plástico dotado de Roma 	 AS 	369,50 AS 	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 

- Embalagelr. caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades  - 
42 1 Conjunto Fantoche Família Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 $lmQue R$ 	82.20 RS 	82,10 

cm 	altura 	IMamàe, 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	Vovõ): 	Matérla.prlma: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrilico e antialérgico e espuma flexvel; :abeiOs de li 100% 
acrata, ant.aiérgca e lem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 

creme/perola/bege 	claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	caracteristicas 
representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava 
interna na cabeça do fartoche e boca articulada na 	m cor verelha. Embalagem: sacola de plástico 

ilaminado transparente.  

43 5 Geladeira - Mor Descrição: geladeira confeccionada MOF espessura de lSmm laminado, com Junges AS 	211,50 RS 	1.087.50 

duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
segurança Na parte Interna deverá haver duas prateleiras cri, MDF e uma gaveta em MDF pari 
verduras, além øe urna poria ovos para urna dúzia. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de Instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensôes aproximadas: A 100 cm xL 40cm a P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 085: Não 

- serão aceitos grampos para colagem do material _ - 

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

Prazo de validade da proposta Conforme edital; 

Prazo de pagamento conforme edital; 

Prazo e local de entrega conforme edital; 

e 



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; 

° 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 

rio parágrafo 49  do artigo 30  da lei complementar n'. 123106. 
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PM~ Dison 2200 ar (9') a orcrisraasa 0.72 o? 5I0 quatro rala quito relia 
isolo Sata 310 guio, Oua-soaoe ID Jnsdada. Ctaea.çao M~ 
dei-mo aS eagtes vazias. 

Corisnio Da redoma 'odor. Oswiçao co4urlo da prao'aen. do 
oon,:s popjiaraa traocio,ala conosIc pci 5 ps'sonagani a "au,.. o 
.ací-sea'e o c,.r'rs bolo rosa e oaia-s.n-cao.ça cor 
aproon,ada,rrla 30 tsr Couleocor.eios enteado 100% *011100 e 

40 artalarpco a etNIa 'Talival. OI'tos con crina da sapiranga, doiadoa Ci $ 110 RI 	308,00 	RI 	306.00 "zenws e trazeMos e 

do lava lira, na cabaça co ts,Iome a boca aalictl.0.. Cais an doa saís leais sais reais 

rarrcchaa dava possais acassonos cara000-us5ooa do 101010r 	00 
.paisoniagam 'aDIa$eiado. EnDaiagan sacola da pilaxco PVC uaiiinaio 
Dauspaianla .cr star. 

Ccrtar 	ca Cannrho Caiara, Os Ljrt - 0ISstco Caaaiçâo a ,  cløiMo 
da 0411."ic'ado da até 8 Loas frisa bota.. de n'o'sienanaçhe sida. Se do. aS e 

4$ paa cairo da suo a cigarros r-ta,t O 	rato das peças 00 craednao 	. Cl 	2 LCER RI 1 3000D RI 	260000 Piamts aascsu16s 
sena a. 	anda Modas 	cor.0a 50522.220', t*SS.9e 	1 
casada cacalio Oule,00444 

_ 
- 	 - --5 

ío>" íprl  ç'~~ 



C0r.rtj 'acede 'rl. &WC. D..c'çb, tcfltrtø 00 6 taiocisi 
='n ap'oxn.0s-. 30 ^ eltta Meias Pc*  Mtnfl; Merano, 
V.t. V3vi. MaSfI.on'na tnoCtIu co'tconaos et IÕtIOO ICO½ 
arh::. WtWV9.o. sspJr* ãujysl CSOt dela 'OS actlIcs 

42 $r( biê'pca e der CostjraOo$ r c.o.ç. ACter.oIo lwito:I'cs 
f0O e 00f Crer&$rousk.sgs  dsp co, yntmfls$ ceosos. 

0:0550,015 d.n.al, cr..rstic.a rsptas.ni.livas do :ada n.rro e 
lanka, Cmii m *11W.'. d. nprança 001.30100 Irt. interna na 
caiea 6 lartoct.. Doca .slIcsiaOe Miof ,epieiha. E.TbaIflsíT: Saci 

3*ad.ira - PC€ Oncnçao 90.0.. contoaoMa MCF eapeII(ta de 
• 5n,, anna, wr dksl ocas. ifl.ze' .9.1.3..'.:. rca'isr Os 
,bnr. 100w na, s%es o,as cc.,  eslare Os Isflfça Na cri 
SevtrI 't.e' duas pwslsraa ..n I0C 5 .,r. gaveta .'r Mor cara 
tira,.. Wenøo e. Ço1a 0w0a psa W.'S 21 Ltira Mi reflue 
Sevyc.it.dc rn ledos os a•qa sc...Oc. .corost.c.den,n.a as 
'W4ÕsS as nct*aQs." r satrnçs. Dnee., wt,a.recas A OC 
3,' L aio,' ,P , (rSw, e... de P0ao 085 Não ssto 
saba 7TÇ 	a C0IQiW' 00 i.'SSid 

VALOR DA PROPOSTA3o,,,,, 

imporia a presente Proocala a quantia dõ ------- 
oitenta e quatro mil, s.t.C.ntoa . vinte reais 

R$ 	150,00 150,00 1 RI 	150.00 

Ido. ml 1 
430.001R5 2 '50.00 as tina 	IdtlM0 e 

otenia e qualiO ml. 
RI 84.720.00 setecentos e vinte reais 

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

'l 

	
encargos sociais e demais 6nus atuantes á execução do objeto desta licitação. 

Declaramos que, nos valores apresentados, estio Inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas. prevfdencilnos, fiscais e 

comerciais, taxas, fretes. seguros. deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aqu's.çlo dos 
produtos k*ados, indusive a margem de ludo 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requismtos de habilitação e que nossa Cana Proposta está 

em conformidade com as exigências do instrumento convocatóno (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 

2 
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A PREGOEIRA OA PREFEITURA MUNICIPAL 0€ HORRONT! 	 4 IC rrAi,J Te 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N 201$.041.112-PE 	 — 
DATA DE AbERTURA: 07 DE MAIO DE 2019. ÀS OSHOÕMIN, 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEOAOÕOICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACORDO COM O 
TERMO DE COMPROMISSO i20I4062I6 FNDEJMEC. DESTINADO AO CENTRO 0€ EDUCAÇÃO INFAMTI. PROØIFANCLA CARREta LÚCIA DA SILVA 00 
MUNCIPIO 0€ IIOR2ONTEICE (EXCLUSIVO ME4EPP) CONFORME ESP!CIFCAÇÕ!S comas NO TERMO 0€ REFERENCIA. 

ON 

PROPOSTA DE PREÇOS 

1 
 VI. (RUTAflO 

1 	vLToTALDO 
TEM 	 ~TO UNS 010 MARCA 	VIL . U 	

POR EXTENSO: VI. TOTAL 1 	rEta POR 
J 	EXTENSO: 

CoqrcoceOabrn-C.0.ça 4 

.p.ps 	DeuS 3 
OJiUa. —$ ptOdWicoe — 

pwSão ema IsTineda 	n 
itoeflula mine, a. 1.4 mm - pape 
ocuche 11 5gt n'preso 1 Cotas com 
— têdjúca • ino e, mcii ata 

#.u.frgreeae. 	corocr.3 
viria. aIlt.,a.dO$ I ir,  Ova  Calda 
g.in.n). São 3 i'Ta9.ni  øl.rnntes 1 oitocentos e 010 mil, 

Com O I•neg ru.rioa co. qi..nftdades O) lO GROW R$ 825 00 'finta 1 dnco R$ 8.250.00 duzentos e 
de peças. 4 Se O peça reais (Ificuenta reais 

O- — .4 	 de. . 	eproade. 
niata 2C • 2C ar Ewøaoer" 

uRo leiGa e Iunao n.o.nto 
wroxImadaq'anhe 21 	21 	3 cm 

crodaøa ..n ~ao anis .mrado 
w' ..Qns..r. 	'1flade •  
tape coe. C6 w rrv.esso tu 

cowe Cõl' ff1 5ICO Ouwmoad. 
ID itiidedn __ 

Canino de Avião O 	anoMadera — 

D..açlo Proaa,do leu ~a 
.oça de pesa 	, a Pége rtve 

(gaa4praroae.prQdoxntnta 
eloxica om 4 cotas Dimensões duzentos e 1 	quatrocentos. 

eceoxinedasC29c.riL3tcmlA 
0 2 CARLU R$23Ç30 

tnnta.nove 	k$47578 1 	s*tIntleoto 
12cm DeverI se v~ real,. tm,ta e reass e setenta e 

desYcrcaa. Ca todas os wa nove centavos 1 	alto centavos 
acess000S, awrprileoa de inan.Al 

de insIniçOu de flOnhaQeril 00"t 
IusflÇõa E.balaoerr CADA dê 

èor,no o. beca Ov Bnaa 
I.tetaI De.o,ção bIrça pn b3CS 

aol, •WUtIe de melai. d.usá 	1 
acompanhar colchão reveallco de 	1 

aIqodão w,  tw larçol. ltwcesiero 1 
• tire. -, So450. rioeeCe.4t 1 dais IS, sai mi. 
em L40. atire paseur bolsão Poda 1 	c 3 s 

 

. RI 232503 	
trezentos e 

RI 6.975,00 
novecentOs e 

treoce em tecido r,  ç.b.çeras. 1 BRINOUEDO$ 1 	vinte e cinco setenta e Cinco 
0me.eõn .Q.o.nI.ca.. 36 o' de reais reais 

e*.. 58 ar co'Tpriire.tia 
Er~ casa de papelo ou 
.aooia de pAsbco PVC anledo 

trw.paente (c'r.: Qurtds. 5 
unidades  

— Co,sMto de CamttuãC Tido aQ3rfl. 
piaso Dua,çao crirtsao ~- CO 

dotado de croa,. pua 
soOndcoon., "o mmmc 3 e no 

mãno 4 CSTOI de cotas Øu.r.nIes, 1 	Quinhentos e mli cento e 

e aparto ,w ecu.., A c.ncaf a 
2 

ROMA RI r ã• 1 	oitenta reais e RI 1.160.82 
senti-ia reais e 

na cnne roces O ,s'..-t.o ICUEDO$ 1 	Quarenta e un' oltel'te e dais 
de, p.c., ao rs..in'ão ~& - 1 	centavos centavos 
grande M.odas ~-amo 02 x 
17530C'T' Errbelagevt ceixsde 
oap.ilo ou sacola a piMico PVC 

— - 

	 Ca,1.r'io o. Crno a 
IMII DescrIção celjrllø de bor*Ce 
.'r estrcCira n.elâIcs coou capota 
'esesoida o. tecido 100% egooão 

- I' ttiiS'fO 'eta'. es,cotto . 

0fltS CniOÇOtsODetO.a. C.0 3 R122o:co 	
dOISISe RI 6.600.00 

s.ssrrile 
&çlss frontes dreci,eves aipos BRINQUEDOS 1 	 duzentos reaIs SeIscifliol real, 

de fechado o ca'nnlc devera 
pe"eeco. anca Dn.ns.0 

wol,~ C 540w.L 43c1 *A 
730'ltfltui.w.... Cara de peç,eIãO 

Ourciaede_S i~  

GWÁ w'0~~ 



cnrcoc.aa0..dO..ca.Lcç 	 t 
DeeaçIo c..aaaa,a.' 	 r 

ernAya se. MDF Oon øspswàra os 
9 nu, pintada  co4'T tiros aIÕ.ica As 
ietvse I,.ne's. cor', 54 ci, .40.5 
0 d..te, rw J' ftjrsção pa. 

a. da t4oi A 	
dois mii e trinta DOStsif xioGiiO. se. pIMtcO 	
• 	

uattO mil e 
k~32 	fr 	par. Q.* 	cona..r 	C.12 	CRLU 	RI 2.037,50 	 RI 4.075,00 	setenta e cinco U.
frw'.aodad. '.olne"t. D.á 
ai~ d.r,ofl.00 oc., todo, os 
seja aanõ,os .caYprl..de 05 
ma,.e 05 nau41 05 fl'lheffi 

com iiufl'oções 
 

0ue,tds2s 3. 
tridedes 	m.nsâ.s acrOsifld.S A 

5.40, X L 63cm X P 40 5:" 

T.sç'o de, noa* 
0scsiçã0 um Ie.t'o pS'S b~ as 
trico'.. cor,, ssuuturt ri madeira 
w.c.çaad.sr'aatn 

DaIs. ostagiosa P~ atine 
iaitaz syMOF ceei 3,n os 

•5pfl*fl. 1u,ii.a, cor, smoQrala 
O painel 1,00191 dt. 	 duzentos e 	 duzentos e 

341 	O 	sY4qs 19c!l' dl '? 	WiC 	1 	BM* i.l0. 	RI 27500 	seus9 e ønco 	RI 275,00 	selesa e oco te n'te 	' r 	 teus 	 reais wan.dr'rfeM.3301i A. 
iaiii'.ii deve,' 5sf aliadaa com 
dobr.dçe, n'sulca. .r.ar 

.o'o,ined.rirt. 29 cria. *9.nx 
59 o, o. suja E.etan 

.con'pri'.a de 'Ot.4 ds 55040 	 1 130% .Iodiø. 5(III.Ór?CO SSMde 
anIl. E,teI.t caixa de eso. - 
Ccrui.rco de Bor'.c. usem. Branca. 

yni Qncnçóo 31 brsc.b*4 
frarca 	e, C5Ç. • rwr&a 	1 

piodurioca ri ynii sf051005 lt,tel. 
•wporiel9odêonachmrtode 1 nw't. ao'ic. ~ÉS,PalV'ar 	1 1~ e,' ilgoolo cresci 	 trez..'los e 	 1 	trezentos e com 	p 	de 	 ROMA 	 dezoito rei,; e 	 1 	dezoito reais e 36 	h~ . 	 BRINQUEDOS 	 1 	trinta e três 	 trinta e três RI 311.33 RI 3 10,33 
A ba~ devei r .oanpart"eda 	 1 	centavos 	 i 	centavos °° 	e 	 1 ladOsrpLásfcOVOLC Drrr~ 
ta4 oe 	 1 Ei.t.Isq, caixa de papsâDou 

sacola de eiâshco PVC lainnado 
Irnc.'rLs (al.Ial) Qanlloeds lO 

• ___-___ 
De.criçSo Mi' TSWC 05 ien1'a 

medindo aproxmad.mSr'te 1,90cm g 
0,66cm. ccnl.ccioredo a, tacido 

100%SQQ04O . .&.a. (Iso 
¼..,A. .4) ~ d.tS,se 	 treantOs e 	 trezentos e 

36 	Cortmean Nado 'o3%Sd6o 	tRIO 	1 	CLABRIII( 	RI 37200 	setenta e dois 	RI 372.00 	setenta e dors 
se w,,pado. Possui .aS pga 54(5.11 	 reais 	 reais 
t.xaa.I Ir, gércineicø'te r'. 
de asa o. aja Po,lu .e.sfl 

vira se, mede'. r.io'çede 
ieoiilenoo a .fluluaçào X teevo 

- 	(r*atopan, ceia. de papeM  
Cctno Paste poça . MDÇ 

Qacriçio Couce~aqt~ 
aleitas ri i.Cf orr ..co"e OS 	1 

e",.. n5 tanips pare t',nca Os 	 1 	trôs mil, passa' bloco. Meddas O. cair lBx 	 mil e oitenta e 	 i 	duzentos e • 79 'TV" At.'Uta no pata lortal 1 	C.)3 	CMRAS 	RI • 	dali reais e 	RI 3.247.50 	cuarenta e sete te'. oegs' a docas e cerre~ a 	i 	 i real. e ancuenta trnc.dsr. .4 'cm'.. 	Irr4.a 	 chiavas 
t'.enoçdo.ouLc.inÕoemesiue 	1 Meanai odo',do niniTo loGin 

Embalado a, saco p1551100 lipo snrrtç 
,ui.I.nte OusntdSe l,n.c.a.  

- 	jno O. Oco Cor' Ftcs- 
T.odo ~Côo oor.urto co.rpoTo 
por que/o rira" 9a1i'as 1aiteli9a 
maiiri, porca. veta Os seminals 

01yw50 Ser consoccnaoo. sf0 TecidO 
45 p'.W clooce to, ~~
Os tira s'tétca O. 11~ d.,eqeo 

es. .co'cioreX. '0 incenor 06 
bariga de 	.n cada 	u,n.1 e re*udoe 

fl5$S de LI, :10. ou 'Suo 	 .s~ t 	 dos sai e 36 	Gev*t Datas w no mfl'iO 2 	Ci 	4 	nec Moet 	RI 66000 	0~8reais 	RI 2.600,00 	selscantea reais *,oss .corõao,edos rQ ruale' ce 
no minisno 2 ovos. Telança M.lnNe: 

Devrã core.r no 'r'.r,,o 4 riba... 
.ÕaOna no eInto e'n 4 005 

Porca D..S 	'ts' no r*wro 3 
'Is Drige Vaca Desal 

oonl.r no f00n'O 1 tribo,. no bange 
Ernbaagr. o caruras 05.5,4 sai 

rsnttdo ei, sitie finco a colocado 
- 	a'c.ead.p.p.k     

n 



Conjunto os Bas do Bfl4U.IS - Vr41: 
Dw1Çâ0 bola de ^olo não 1 
andei. confeccini. .n PVC- 

(Ai&Piaet'crl. 1 r 
(M4.o)C.'bc.'rø O. CICiO 

1Aã8sOO)1PV300.0 de iabSCSÇSC. 111111 duzli'tos e mii duzentos e 

39 
L4.ii.i4 1..,va cor warpé CJ 1 $TADIUM RI 1 245,  DO quarenta e R$ 1,245,00 quarer*a e cinco 

SAa loca de baia O. Squfl cinco sais reais 
aPnalandO 90,105 cofia pIQIneOIO preto 
rôxco. Dknotro 22,80 aia ( fl. e 
ciicu,r.r6tta da 72 a, Peso iSdia 

3W 	313 g.rnas Ouaitdadl 10 
u.SSe Otsraçlo AS botas 
daelo - rns.s  
CouasoOeFrvoa.Foca• 

Daaasào coquno O. pe'sflgn 
de CO't31 popia'.. Irsicioflas 
cõflocEo w$ persOfla9SflI a 

WP& O Saci. Corsil O OjrWÍf a. bolo 
ou. rruie.sen.caleça Co" 

.roxsraaane-e. 300, 
Cosacoonaøc,r' 'acco duzef'ilOs e duzentos e 
flteO,Statuccea.PJ*a Ci ¶ CSRtU R126725 

sessenta 1514e P5 26725 , 
wet OStS O? Calera da reaisevinte e reaisevintee 

aegirsaos dotados 4• Ita,a ,nia"a cinco centavos cinco Centavos 
na 

""003 

S'<O(ne o boca 
ilacuiaoa, Cada cri' rios faniocrios 

devo possui' eessÕii 
wWer Elcos do 'oco,. 00 
te' sonagan r.çr,aevadO 

(.'.r uiadeco 
sa-''aao va- percs :os - 

de Cr,n'Jo Coato. da 
1110- Piáavoo 

Desø* un canrhlo 00 pàsIiCO 
dotado da Mó 	rodas wes, colões 

di movimentação, ersc.sa pra Cesto Rola dois mil, Cento lato mli, 
41 de kc . Caçal'ba ~1 O wia'ho 0 2 R$ 2 170,00 

8RmOU!0OS setenta reais RI 4,340.00 tIezwtost 
da teça. co cwnrhác OeviC w 
vrda 

 
~usa".~ SO. 

quaventa reli, 

72 .22 cr E'calagrn caaa3a 
patiolo Qoanhidade 1 D flocos. 

Conirno Encolhe Es,' Is tS'ancs - 
Deacoiçio cOnunlO da O 'niochas 
com apioz madamoi'C. 3Com ciMa 

Mamã. Papa Mrino ManS* 
Voa4 Vovô: Maie'a-an 

wNecaoas e laade 	% 
aCa'co a - a4'co e 0". 

.. 'vel Cibeos do lã 	00% atlica 1 
ani.mtQca C DOr coa1u'ad3. a 1 	duzentos e duzentos e 

cabaça Acaba'ronho leniocliflccn 
42 CMLU R5256.00 	1 	cinquenta e Rs 255,00 cinquenta e cinco 1 co'o na cai aorrworoi;'be0e OSlO 

cinco reais reais 
,.nias cabeos acessóros 

• Camas a'aCtelIavc.. 
IWreWVS!F*5S de cada rsrtfOOS 
fe Or;slnde 

sag,anÇ. 0Sd3S de  
ria cacça ,c 'rtocNe e o:s 

a,t,o,iaoa na co' t'ern&'a 
Emeis'j.r. sscoia da piapilco i'VC 

iarnraco :'anspairte  
GeIslera . MOF Oescçâo gS.øa.'a 

cora'.cor.do MOF .,casau'É de 
lSrlrraoo r0u.ncflas 1 

"eLa' e geSoeita e "Cr'Ufl3 O. 
Sv . ansa' nos OS. corei 	' 1 

siatania do .egu!ra;a Na pan. 
rIam. deveu nave' duas p'.i.iai.s 

MUF 
setecentos e 1 	três n'ti, e., Moro uma gavra em 	oslo sessenta e dois 

43 
ve,O,aa, Sendo uma 00*5. OVOS IJMID 5 CSRLU R$ 78250 reais e R$ 3812,50 	

oitocentos. doze 
pra una duza Deverá w SMre9s* re5is e Cinquenta 

~~com lodo, o. 
circuenta 

ceeab'oe acornnda os rwnS centavos 

da ma*tçdos da 'rortag.in co' 
raast'lções Dnae-oóes .porimad.a 

AIQOaia*L4CCiflPlCCn 
Entalegen Caixa da Paceilo 085: 

N5o solão aCeItos o'amcoa pra 
coia2sm dc Talanai  

R$tI .223j7  

Li 

ai 

VALOR TOTAL POR IXTINSO 	 sais e&~~ a vItal, e cinco na. 

VSor Gio*al da Pioposla: 	 I1223 •fl 
VaJorGiobat da Piopoala pai Ezt.nso: 	noventa, um mli, duzentos evinle a 1,6s reais o tisn,aia e nte centavos 

11:1 



Os vacre. cr.ertedDs estão rciuso$ IOdOS 0$ vrpntoe rca 905 flDIh slss prtdrc rw. •sc.s ccmrc.i.. SUS fritas. 509$04. de.oca'r.nio. s pessoa. 
5 ..ePIqur ab0t cosiDa 0 cespes.. que ,nc.dem Da erjieme enodr OIEe Di nd.V.wreni. sob'. o crneoneno Ooe pico/os w1W,les de cr000.ta SSiQeVIO 	 -. 
assim, todos os oa,os com nele',.'. coou serviços r.ecesslno. é erncuçio do Miolo e,' perfeita, conições de uso.. nerluIrçIo deital caiações dane o 3rfl4Ce 	- 
COfCfstO 	 .____,,a 
T030sos p03105/equparei.los Tem veios de garante 0001Dm, esgido neste (dlii, e.sss p'ezos de netas ou e corcoroánca com os dc (os Os tens weoo 	 - 
.tS 140 pon..w. prezo ,,Jn,no a. piessul. poO$.ae,i e 9t.ntu, l'.rnne descai no Código de Defesa do Crwrsdot Cotp'o'vetns a de to's wanirta quan, Li. 
qalude.% a'e proatoa lome000s. cem Opto efetues e suDetijç4o rped.l., e lolernv.e às sues expensas de cuelquel prodLÃO eniregue ocnprmvscwnsote a&ulereÇ. 
prwto. 'o•e de, e.peofc.çfee ttnuas e tõ.s di qalde3e otvI2eIórcs cem rrej.xo ds. nedide. pdictes O 

O L.riirle Mar. mie a pieços Oeflk001 euthø 'duldas 1~ es Oewes.i rodeias. ictue O forecinenlo retrenies e 'Frutos, orcalgoe tocais e deirais õrLe 
etne'les á esecoçho 03 0b10 desta irlaçio 

Decie*ros pes 1~ 04 fina de dieta. Que C.fl moi penw.e'te o. reouuiuuos de hsbitsçIO e Que nossa Cri Pioçosla está cv' ccntOfT,dede co'.' es exig$fcae 00 
.visttjinenlO QOnvoCaloo iealelp 

O LDISTe Soeis Qae moe iíeçoi oleiedoe es5o cuides Does i5 despesas necetes sotia o Ço'nedme'Io 'eleenlos a lnb.os. .n:rgos ,oc,.i. e demais 2nos 
0'.1o5 e uriO4eloi que .icOe., sobe a e.ecçho do OtiSio desta uaue;io 

O toterMe d.o.s q-ao pcpre'te rape piew'.e'ie ou re,uisitos de hebuieção e ou. sue Certa Pronoste está e -. coniondede cor e, egenoes do un$tr,nerto 
co-ccaiõco edis; 

PMZOOC ENTREGA CrSorr.eotdee 
VALCAD€ DA PROPOSTA 60 ise.seree:- Das e prv de 041s de e.e eaesrteçãc-
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PROPOSTA 

ITEM QT 1 	 DtSCRIÇAO MARCA 	UNITÁRIO TOTAL 

10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em BC R$ 	20,00 R$ 	2.900,00 

papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.4 mm + papel couche 1 ISgr Impresso 4 cores 

com verniz atóxico .. forro em papel alta alvura 90 E  Impresso em 1 cor cor,, 3 versos 
diferenciados (um para cada imagem). São 3 imagens diferentes com a tema fazenda cora 
quantidades progressivas de peças: 4. 6 e 9 peças Dimensões aproximadas das Stlagens: 20 x 20 
cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 a 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura minima de 1.0 mm + papel couche 105 111 ,  impresso em 1 

- caies cora verniz atóxico. Quanlidide: 10 unidades,  
- 

3 2 Conjunto de Avião BI'Plano-Madeira: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc 	 liS 	$1225 lis 	1.624,50 
hélice móvel (que dl para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores, Dimensões aproximadas: 
C: 29cm x 1: 31cm x A: 12cm Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios. 
acompanhada de manual de instruções de montagem Cora ilustrações Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade: 10 unidades ___ 

4 5 Pia de Cozinha - MDF Descrtçlo: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges 1 111 	217.50 115 	1.087.50 
de abri, e fechar com tampo de MDF lSmm com pia embutida confeccionada em piástico 
resistenle; armário superior com portas abrir e fechar, Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade dei litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o 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 pacas de madeira noticiados revestida (MOF) de ISmm laminado Os recipientes de 
água e o material hi0ráIco são de matenat plástico resistente e deverão estar inciuidos no 
móvel. Dimensões aproximadas: A 98 Cm X L 55 cm Ir P 31 cm, Deverá ser entregue desmontado, 
com todos Co seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com 
ilustrações. Embalagem: Caixa de papeilo. 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; Ora toivs R$ 	1.137,25 R$ 	3.421,75 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, cora ilper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule; deverá possuw bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 em de altura 158Cm 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 tino 1 51$ 	88,05 RS 	176.10 
carroceria para acondicionar no mlnlmo 3 e no máximo 4 calros, decores diferentes, que deverão 
vir inclusos. A carrocena deverá conter até 8 rodas. O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 x 17 a 30 o". Embalagem: Caixa de papelão 00 sacola de 

- 
- plástico PVC  

7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição, carrinho de boneca em estrutura metálica Dm loys liS 	661,50 R$ 	1,984,50 
com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinável, cesto 
porta 	objeto, 	rodas duplas frontais direcionáveis: depois de fechado, 	o carrinho deverá 
permanecer em pé. Dimensões aproximadas: C: 54cm; 1: 40cm e A: 73 cm Embalagem: caixa de 

- 
- papelão. Quantidade: 5 unidades  

8 5 Fogão - MOI: Descrição: Fogão cotileccionado em MOF espessura de lSmm laminado O tampo lunges 	51$ 	127.50 51$ 	1.137.50 
coo, suporte de panelas deverão se' confeccionados em madelra/MDÇ em relevo e a tampa do 
forno deve possiár visor inqebr3vel e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dcbrad.ças com sistema de segurança e fecho com irava. Cinco botões 
reguladores de gas com mecanismo para ser girados e indicadores na horizorlai em relevo para 
sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um botão de fogão real. Dimensões aproximadas: A 53 
cm Ir 1 37 cm Ir P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com dusuaçoSes, Embalagem: Caixa de 

- Papelão. 08$: Não serão aceitos grampos para colagem do material 
9 1 Conjunto Fantoche Farniba Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com ap'oximadamente 30 Slmque 	51$ 	82.20 515 	82,20 

cm altura (Mamãe, Papai, Menino. Menina, vovó, Vovô), confeccionados em tecido 100% acritico 
e antialérgico e escuma flexIvel; cabelos de lá 100% acr(llca e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento; fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios 
e demais caracteristicas representalivas 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 P'VC laminado transparente (cristal) __ 

10 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Oescr%ção: boneco negro em vinil. cora membros Supertoys 	51$ 	347.50 R$ 	347.50 
articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser 
•mpiantado em nylon e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par 

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

#/'- j~4 	'~j~ 



ti 

Quantidade: 10 unidades. 

34 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bone:os de fantoche, com estrutura em 1.18 lig ,3S"l2O.00N R$ 	120.00 

madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em Mor.  

com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. 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 c. \ 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 CM de largura x 59 cm de  
altura.Estrutura acompanhada de cortina de tecido 1005li algodão, antialérgico na área da janela. 1:.. 

. 
- Embalagem: caixa de papelão.  - 

15 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e Divertoys 	" -. 31Q.$V 4$ 	310.00 
membros, produzidos em vinil, atóxico e lavávei, e corpo em algodão e enchimento de mania 
acrilica. Deverá acompanhar macacão em algodão antlaiérgicc, com possibilidade de por e tida, 
da boneca, e fita para cabeça em plusi. A boneca deverá yr acompanhadi p01': mamadeira. 
chupeta e penico. todos em plástico atóxico Dimensões, boneca de aproximadamente 50 a"; 
Embalagem: caia de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (crlstal). 

Quantidade, 10 unidades,  

36

- 
 17 Teatro de Fantoche - tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aprommadamette Ugvig 	\ 	RS 	112.50 RS 	112,50 

1.90em a 0.35cm. confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo iona/tonrtal Com 
detalhes colocidos Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para selem fixadas 
em gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada 

- facilitando a estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papeláo.' - 
37 3 Conjunto Passa peça - MDF Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MDF com recorte Fundamental R$ 	343,50 R$ 	1030.50 

de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 x 93 x 19 mm. Abertura 
na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: triangulo. 
cruz, cilindro e meia lua. Material colorido, mínimo 4 cores. Embalado em saco plástico tipo shrink 
resistente. Quantidade: 10 unidades.  

38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - tecido: Descrição: conjunto composto por quatro animais: BrInk mobil R$ 	£63,55 R$ 	1.854.60 
galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccicnados em tecido de 
plush colorido e com enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de um ziper ou velcro. Galinha: Deverá ter 
no mínima 2 filhotes acondicionados no interior de no mk,imo 2 ovos. tartaruga Marinha: Deverá 
conter no nnimo 4 fietotes acondicionados no minimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
minwno 3 filhotes na batiga. Vaca: Deved 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 Golas de Basquete —Vinil: Descrição: bola de basquete, não oficia:, confeccionada em Sulevim 	R$ 	182.03 ris 	182.00 

PVC - (Atóxico)fPiastdicante CAtóxicol/C.arbonato de Cálcio (Atõxico)/Processo de fabricação - 
Rotomoidagem/na cor laranja com pintura tpica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico;. Diâmetro: 22,80cm ( Çj, e circunlerênca de 72 cm Peso médio: 300 a 

- - 310 gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deve-210 ser entregues vazias, 
40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagens de contos populares Carlu R$ 	146,08 	riS 	146.08 

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

- - 4crislal). 
dl 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descnçlo: um caminhão de plástico dotado de Roma R$ 	369,50 	riS 	739,00 

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

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

cm 	altura 	(Mamãe, 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	Voyôl: 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acriilco e antiaiérgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% 
acrílico, antialérgica e bem costurados na cabeça Acabamento: fantoches com corpo na cor 
crerne/peroialbege 	claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	caracteristicas 
representativas de cada membro da família. Olhos con ,  sistema de segurança, dotados de trava 
Interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico 

- PVC laminado transparente.  
43 5 Geladeira - MDF Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de lSmm laminado, com lunges 	riS 	217,5C riS 	1.087.50 

duas porias (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 janta em MDF para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado. com  todos 
os seus acessõrios, acompanhada de manual de instruções de montagem coo' ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 200 cm a L 40cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 095: Não 

- - serão aceitos grampos para colagem do material. 

- Total: trinta e nove mii, setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos. ris 	39.793,35 

Prazo de validade da proposta conforme edital; 

Prazo de pagamento conforme edital; 

Prazo e local de entrega conforme edital; r 



° 	Prazo de garantia coiforme edital; 

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

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

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

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

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

no parágrafo 49  do artigo 39  da lei complementar n9. 123/06. 	 /C1. 

O7DE MAIO DE2O19. 
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VM4IVI iSilda *41004 ri 5W44. EWr#OS e b'Ii,S 	,w. 554 	,. 	A 

6e. 	e.. .-t a 	sem, E -.. .40 	• 26 W 	FUNDAM R14 	Y2.00 dS isa e 	as 
ml aedoe 	quavtaitOI 

—' A Sei e 04 odios SeSSi IWt*'n - coi.ccaÉdOi ØSi 'VeOWS 	EMTA4. 
rçe ri rse_tS. EnesIQei. .sed. aI elenco P.0 Irr.10 

ou.-a.a. ttu'ioloee 

C 	 O.wçio - a 	fl• 
IU'.*fl r Ifl cri eepeean e. e "r' p-t.0e OU' UVa .IGuC. AI 
alta re w. SI 0? 5 40 5 0? deI*? Crise J'* 'JSÇ*O eia 	EDITOR 	 itide quatro rui In~~ re A esse te, pos.jf 4 'Coto. e'? ØISICO wsecde. 

32 ei. 3á1 e ca pai. ia' r.ço'a ,.eai'e 	De..', se' n.g.a 	CJ 	2 	RI 2.076.00 RI 	4.15200 Setenta e 	unto e 
3.. .. 	3. cr lcd,t os sais sassó-ol .00rps,r.o. o. rss.S a E(TAL 	 Seo reais 	::t:: e 

de norteoer Co.r 4,s.".çeei 3e'C.fl0. 5 .á,d.d.. 
>i..e&. acroarno.. £ 54a, x t.63re, P 4Q 5:y (.t.Sa.: Cate 
Se pas 

'eitO 	?arncti. . Mao.'. Deecxçio ri nec Os. to'ecosie 
Iartxh., cen,eitiAn ICI 	10eu5 	ciç• i-3. se'? t.b.it.., o.. peles 
po.tapica Pie,., t.ot'.t e 414,8s .r MDÇ coes 3m de e4eesefl 	WITOR lIfl5 Cr 511755* O pare irritei deve 	A 	 duzentos, 	duzentos e 

34 -0' s'cn • '5e .ltr. ror' ela te 	.: 	re'ISs SI .33 cai 	Md 	1 	.R 	RI 	230.00 	RI 	236.00 etila e sais 	"ta e seis 
Ai Isins de'.vr se' Vades com dOty.t,ça 'eleita;. ~0 ENTAL reais 	re 

27 Cli ti e'g.j. .50 c'r de„, E"”, 
.crçefli3O. de catna de tt40 D3% eigcdIO. .L.Iéítico na em4 
a. arei. Etb.I.gen tsru de p554110 

Crjjrt: Co Boneca Menti. Be'ca . Vir.' DISOIÇE c  brio. inC 
D'e'co co, cab.ça. rverbos ÇtOduaøo. mi unI .iôeço e l.vávsl.. 
co-po em aiaØdlo e Ifs7snunlo de 'rala .crliic. Devré .00iTp.nIal 
"Calote .r .170040 eitelerçco co? postitilidede de pci' ti., de 	 ml nasalos ml trezentos 

35 boneca e rt. pus cabeça ei. plus. A tosea devei ii .corpsfloi 	CJ 	1 MILK 	RI 1350.00 	RI 	1.35000 *Calquemos 	e cnquenta 
co, mvr.sde.ri o,t.v.ee penico. todos ar pIIsbco 50*350. DrensO.. 	 ruia 	reais 
co'.,. de ec.oxj,re,wreqt. Soa, E~SaPim col.. de p.psIo co 
110415 de pilisco PYt urinado be'epte'i. (casta). QujinhIdidi. lo 
indedei 

..eo te Fsntodbe. '.odo Oewsçio- um calvo de larcoclie tedIrdo' 
s:walnsen.nle l.9cnx 0.B6c'r oortecccn.do em tecido ICOW' 	 1 
"C4&*isioça:o (,,oiorMont$ Cci, Molhes colc000s catnewV 	 quitrocento quatrocrto.I 

36 teedo loos, aigcdao ,uatrpe,o Possl aças pus ,eien Ind.. em' 	URU 	III 	RI 	438.00 	R$ 	436.00 Iie mol, e 	e tenta e 
çarcbdl%tocrIe na pai. da soa de Ele Poisa, e,l'jlu'e Interne e?' 	 heis 'eis 	se. reais rsJe 	iotorç.ia tacIlilaitol eitr.Iu'açio ao leitro Cn'bdqen caca. 
te OacetIo. -- 

Co'j.nlo 'a,.. oiça ICF Oescrçio Caixa de ilude,, etsa 
deilizaite Ir, Mor ca, retc,te orne IS Irpe ~ 501W el, 	 EDITOR pus. cIta i/eddaa de casa 	00.9° 179 ri, Ab..Itr, na pule 	A 37 Irotia ca'a pega' te botos e ocnt,'uer e orncade,. 4 Ia',., dere'Ce. 	ÇJ 	3 	RI 	1 100.00 	RI 	3.300.00 irtifutrimrecatos 
Ioian;uio. oc cdnaoe mli lua. Meterei colordo esnin) 4 cote. FUNDAM 
Eroeleco el. saco çIásco Isco irvint tesstenie Ouanl,.le ia 	 ENTAL 

Co'jo Oe Bio Oon Flrves. nodo De.Ç& conin;o.to 

r, MK 	Ri 	57000 RI 	2260.00 

pCI QS?o ei rei ;.inra flijça 5-fli5 corA e .fl Os a'snais 	1 

tC» 	r.a'xça Marnie Oreis crIsq ro fl1In) 4 ml. 	1*381 	 a 	oI.i.Se , 

dv,eit ia' 3orfecccn.dos se,teodo a o.,.n 	Io'dc • cor erauI.nie_tol 'de b'a tirtèbca Ca 115,0.1, 0~110 ser .co-dooneoOe no fluiu' 4@ 
I''9' de cata Sfltl_l e tsd'ax travei te ,v, z~ 	a 'doo O.Wtse — (lesam   

3110...'s te' n: ,,innc 2 ihnotes secrstiiaeo, rc mIe,»' de ,o .inSo 2 C.J eis'.. 	agiflise e 
t 	Iaco'aoadC4 no iinr.c ar£ :04 Porca Oral cera' 'o n'*c 3 

r.' na brga Veta Oe*ra caIs' no nreC 1 Niole 'e brgs 
£ itaiaglfl e 00111$40 trmeà W tW.IEØO el. a.. niaco e Coocedo 
ei Ca*a depapsio 

Ccuim a Seles dl Bumzmee . YiW Oeea'çeo "M Mna. '10 
GI ad1Iu.., aS ri "C (AatcsS lAfllco)PCstra 

a Caco t~Ok~ pe 1~ R.A..J.,.,..,p ao' *s'Ø 	 Pinss e flze,Ce e 
39 	e tees ;pc. peco. a beg',cN n.sMo 9u'a cem -r a. 	C.J 	1 LC€R 	RI 	344.00 RI 	364® oleida e 	01.115. Veio Seita, D~ flE a":9 e ,J*,ae a 72 0. Pese 	 qu*o isa qsStG isa asco 3COe 3'O gr. 	0isee 0 cnadee 	e.naçio tabeles 

øewec - negas a 

Cot-_no De F..oa. 15 D..oiçio co$to de ei,~ de 
OU5DeIu'egers 9~ O 

sacoeri o ,,tpr. eoe 04a e rsae..rucS.ç. co ? 
woS'.der.'ee 30os. Co'iSCoo'udoe ri ceado 1 co'. aaU.00 e 

40 nserpw e si". 'edS Ce'ee cem sflWis di *eQu'rÇi. dotada 	CJ 	1 11W 	RI 	30600 RI 	"W"lentos. 	VecealOs e 
de te,, VIS", rue c.ça do lata. e boca .'.ciet. Cade tr' dos 	 1» rn 	se'. 15511 

peito' ecee.Õnee CflC*IK.do, do '01cm 	do 
fep'essulad 	E nSegefrm ea de pi.Ueoo PC ler, nedo 

b--- toiva 

co~ a cawnlo Colei. a .txt - Seco Deeciçeo Ir cnn 
de elenco 	.dc te es. e 'odes ksra aoS.. 	roviws'ceÇho. arca'.. 	 nu, 	dom mdc 

41 ps.oneealeo.çarire'rovs O'wtodapeçndocanntt 	CJ 	2 LIDER 	RI 1 300.00 	RI 	260000 Itazenlo, 	sel.Centoe desel — ye'S  
`assusto 	0- 	W. fl .22 011 EnteIsgeai 	 it... 	real. 

1  



•.t 
Ccnpr&o Funis,. FatTlIia B'arca Dncsçao ccnjuro daS Iarcd,n  

4 cm esrcxjTedwMnle 3 a, silo!. (IAa,'Ie. Papai, 41U10.Men 'ia. 
Vovb vc'.t; MaIãna-çnna lrlocnes core.ccicnadoe anteodo 10Si 
educo earcalk5lco e escu,,a %xivel. cabelo. de 5  1C0 1.4 adlica, - ° a 

42 snb4i9i:a a bancosiin&a nacabeça. Aabinerr 	'anIOC'W. 
capo na w  c'en'oeeustege daw, omvetirarcn. cabelos-  C.1 1 TN R$ 	150,03 	R5 	150,00 dnqqeM> orquenta 
icassorIca 6 dOflLI onclrlstc., t9!.HflI!,iI 04 cace iWItfO da tias - reais 

tatua. 01105 com sisiema de SfluSflÇ$ Soladeia de ta'.a ,lera na 
rabiça do ta,tocnea boca ari:.Iedu no cor ynnoi"a EmceIsg.n sEda 
e. ØàsUcc PC  Iannsd ,snsoa'rta. 

Osaoo'o - UDE Dna$o aaiaan ca',t.cdoleda MF es,esstts os 
l&yn ainnadi co,-  da pcdss iw.zare 9iladorIl O necailsiro da 
abir e teYw nas d.sa$ oates sol, e Moina de seçu-arça. Narra interna dos ml 
aviti h.r duas ptr.I.lraa i!l,MDC .uT* Qavita *7 MOr teia UNI 

quatrocenlo 
moto e 43 n.eu,as, Sndeurna pata ores pai. ma Suta, 	Qvsri ser ert'e;u. 6 NDA'S1 

R$ 	430 CC RS 	2 15000 se trinta 
cinquerua øespcnhado cosnidas os seta acuianos. accnosirade de nans da reais TAI 

I 

oras 
a,, x 	40'T. e P lOa,, Entiageni Coirade PapelSo, DOS Nio seio 
amos ltrampas pata coagen' do meislel 

VALOR DA PROPOSTA>..>>>>.,, oilenta o quero mil, 
R$ $4.120,00 seleciones e vinte 'es $ 

Importa a presente Proposta a quantia di --------- --  ----- 	 -1 R$ $4.120,00! 
oitenta e quatro mil, seI.c.nto.. vlmsla reais 

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

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

produtos licitados, inclusive a margem de lucro. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está 
em conformidade com as 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 Meio de 2019 

?~~ 4;í~~ 



OLIVEIRA 

	
RI 2.200,00 j do

M 	RI 6.600,00 	5015 nd  e 1  
1 wsceatos reais 

ci 

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. 	 it 1 c é ri  
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÕNICO ti' 2019.04.I2.2'PE.  
DATA DE AOERTURA DI DE MAIO D 2019. AS OSNOOMIN. 	 . 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÕGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACORDO COM O 
TERMO DE COMPROMISSO N201401296 . FND€'MEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA CARMEM LOCIA DA SL'A DO 	 -• 
UUNICMIO DE MORIZONTECE (EXCLUSIVO ME/EPP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 	 f 	 çtt#t r.) 

PROPOSTA DEPREÇOS 	 'A 

	

__ 	 VLUNITARO 	 Vi. TOTAL. 
ITEM 	 ~0 - 	QTD 	MARCA 	 1 	

Vi.. TOTAL 	11CM PO*  POR EXTENSO.  

P'cgrnMYo . pws'Io Dna'ç& 3 
P-ab'a- esboçes rs 0 

t.p.iao onze rr.40com 
•sp.sIun, inna de 1 d'ri, ' 
coucli. • 1 Sçr nsio 4 cares W1' 

---
Mó- - torto .r. p.p. lia 

cIne to gr ima.t,O eti' • ca'Ccn' 3 
versot d4t.nciado, (ir tal cada 
r.gs.'rl Sio 3 irnegra recorte, 

CCIII O toma I.nndi, cor, qu.nlididn 	ci 	ID 
P'OOteCStVSS 00 POÇOS 4.609 peças. 

D'ren,Õ.s .ptoxrradu das 
imagens. 20*20 alt, Etbalageni: 

tipo terç, e turco medirtIo 
,rxoximad.l'enIe 21 x2 X 3 Cm 

p'odigidi .n p.p,lo onze anirado 
CCII, s.c.s.i's fliflhl'a dei Dmlt. 
peI cooctie lOS 7 ,ns,,o e,,' 4 

mos~ v..nz eIbxco 0,,rtdide 

D 4 

De.o'.çIo fodu',00 Semnadeta 
maciç. de pna cor,. Ié,cs nevei 

n ~00  0VO fO) Pr'41d0 XIII tt*e 
ô.uce e, 	n Snsl.6 

wo'",OSs C 29alsL3tCiIIxA 
2a" Deverá~ o't 

m todos es ta 
e,e.stto. QrafldO de i'wt,S 

oitocentos e 	 0110 mil, 
GROW 	RI 12500 	vinte e CIflCO 	RI 8.250.00 	duzentos e 

reais 	i 	 CInluenta reais 

1 duzentos e 	1 	 4UetIDCefltOS e 
trinta e nove 	

RI 478,78 	selem. e Oito CAIRMO 	R123939 	
reaisetrinta e 	 reais e setenta e 

 nove Centavo, 	 oito centavos 

- 
- 	Countods 8.rçopnøon.as . 

?.Wa O.wltlo beiço pa'. oe(es 
Con cibliluna Oe rnelal doará 

scomoannar ctictiêo revS51cO de 
algodão aom sitor. ?.Na tis7restero 

o fronr,e on algodio e flOSCuEtCO 
Is 001 tolo. deve'S tottur ooltlo porta 

troco, em tecido r5$ cabseairu 
Dnensões anroxTadas 3 Ci' de 

alhite x 55 cn contonnitto. 
Enbalsgem caixa de tapelão ou 
socote os pistico PVC laTinadO 

l,anspa,rte Caitial) QuanIiade. 5 

OLPJEIRA  
CJ 1 	3 	1 BRINQUEDOS

1 
R5 232503 

dos mil,1 	 1 	seis mli, 

trezentos e 1 R$ 6.975,00 	novecento, e 
vinte e Onco 	 1 setenta e Cinco 

reais 	1 	 1 	reais 

p451c0 Dewi$o ca'rinháo p4noo 
dorido de crocenia para 

500ndCcnw 'o ninitmo 3 e no 
máx,r,.o 4 cros de con alreiM.,, 
a devflo vi' rCUsos. A carecere 

deverá tr até 8 rodas O '.n't,o 
de, poças 0 rsnh)0 00r à W 
grfle Meadas ozrradas 92 

1 7s30cn Etrcs.gern ceiam  

f, 

	

	

- sa de clttco PVC 
- fado n 

C.'psced,Cwrtooeso'ece. 
MeIS 

 

D~ 	'st.o 

de teCdo X% SQod 
c01 mov.n,rtC t'oflSI eqgo 

recli4'.,I, cei tecla 00010 roces 
&pIas rr,as 0f900n~ øapcit 

05 'seriado. O crnrrc decerá 
pr,ar.ar 01' OS Ovrereees 

CJ ROMA 2 	
BRINQUEDOS 	RI 580.'- 

Quinhentos C 	 mIl cento e 1 
Oitenta mais e 	 1 sessenta reais 	e 
Quarenta Com 	

RI 1.160,82 1 
ouienta e dois 

centavos 	 1 	centos 

0 

RE 

rZ 



Co4unlo caixa Dnncpjioleca - MDI 
Dncnçlo taxa ovpanizwa coo 

eetiitn en MDF oon asp.5e4. da 
9 von, pnlade com tini. wóupca A. 
lata's mano... co,' 54 ci' K 40.5 
em datam etnia, uma 1,açm pala 

aflC4.ua os. mãos A MIl deva 
posa.., ZIOdILO. a., pih.co 

dois mil e trinta qAõp.mIl  e 
32 nja.dO para aio tatu possaw CJ 2 CMLU RI 203T to • 	reais e 

RS 1075.00 settfl à dncb. 
cinquenta t'snspodsd. ta~. 0.vfl w 

e&ep.. 66$t014140. COO 1040$ 0$ 
centavos 

------- - 

sei acasWiot. aGonp.ntfla da 
mru.I de ra~ de wtn'irn 

coo lu.traçtas Ouredade 6 
tndeofl 01r.anaô.. .croxlir.dae A 

540PX163mXP40.Scm 
(rcai..m Caio. da papelão  
T..,.o o. Fardoer,. - Maden. 

D.sa-ção a'. Sano pa. basto. da 
!aniod,a com atUa-ira ri nadava 
n.ç 	lobo.. Sri 'aLista, a. 

pa ,1.s pom.ap_.o.. Pndas'.orja a 
com 35,. 

•$pefl$a .'an-aal Cciii aaiiØMa 
O pne "oi,W deva 't.i duzentos e 	 duzentos e 

.tro.n-.oa.wa 79 o'. da lat9_te • ?5" a,ta - W'.' jatiaia da l.Ml0 1 	BRIWPC MODO, RI 275% 	setenta 	c, . nos 	Ri 275,00 	setenta e cinco 

.CSOit*oevrar*a 68.3) CI'. As re 	rata $ 
ass sair. as' Miaste 	n 

'Çe mVMat• ISaS 
o..'nadews'4a 29 Canoa *9,a. 

59 ei, de aia'. I*i*n 
aca.çfløa da wWe da taodo 

1 % 4áo. flfl'9 	'aSia da 
(vcS,. ~mo~ i 

Canino da Sr.ca l.w,ahiarcia 
WW D.aaiçào O' ~ti~  
D1S i castQI e 

aio .Vsl fitóxuoc, a ISWIS. 

a co'po ti' tiQoolo . .-4' ,  .14., da 
a&*ca Oa,ea ape1w 

r.acho e,.,  .goøão artslrgco 
da co', pca.Cód.da de w e 'la' 

trezentos e trez.no,s 

35 	.aca e lia oca Ca~ ri pt' Ci 1  
ROMA 	

R131833 dezo.toreaise 	
Ri 336,33 

deloitorsaite 

A Consta c...a vi acoatorbada aos trinta e vês tnnis e três 

iodo. ai,  pato, sesgo, Dares.. 
tOtatd 40 .cro..mas.,ede 50 ai.. 
(ire~ caiada p.flãoøu 
escol. da Masco PVC rn.oa 

W~9 ,  as 	01~ lo 

ror t-lsdatit discada a D.nto  

_ 	 —5  

cantemos 

Tatuo da WIOCI. . Tecido 
Datação um lati., ai 1flocC 

neondo .cvournad.m.niei 90cm. 
O edo,, co-'l.cccnslo e? ?iCCG 

'00% .30010 .acrçado iilpo 
lone'on?.;- co,,  dalato.a cda,dos, trezentos e trezentos e 

36 Colina ~do ICO% algodão 	UNIU ¶ CIA BRINI< R$ 372.00 	setenta e does 	R$ 372,00 setenta e dois 
..lamoado P0,,  alça' Ora Wtfl 
Soadas a- 	arc"ou..,pai. -. poda 

04 sala de aula Poa&,i eVnA.sa 
Matos em qadais ta'orças. 

facititarodo • .aliultraçAO co teatro 
- taIaQ.m casa da papelão  

reais reais 

-- ---- 
Co"1unio Passa peça - Nos 

Datação C.i.a de nadara a laipa 
d.,l,,rle ar. MDF coo, recola da 
fo".'.. "a tampa pai, trinta, da 

passa' b10co Modela, da caia IBO K mil e oitenta e t45 mil, 

90.79 'von Abe'iu'anapstefl-o+'cal dois duzentos e 

Deva paga' de olmos a CorCnuar a C. ,  3 CAR*IRRAS 	Ri' 092,50 
reais e 

cinquenta Ri 3.247.50 	Quarenta e sete 
b'ncadera 4 ram.. d'acarta, centavos ratas e cinquenta 

- 

8.angio. CrIO cilr&o. TeS '15 
Mala-ai cardo, n'nu,., 4 cores 

tntal.do ap saco Plástico, epotitirli 
rasslanla Quantdad. ID risadas  

Centavo, 

Co,1aia0 Da BIChO Com F botas. 
t.cioo Desci 0o conjMlo oo.rcoslo 
po' ajalio a'Ina piem. Ititaluga 
marinha pcitaevaca Ota"inas 

sansão - w.tacoo'.doa ar. tecido 
40 pior' COICICO .com t'd,Iinanlo 
de boa s.nlMia Os Mho,e4 cavalo 

w accndc,3n.dos no otelo, da 
beii9a da cada anmal a leitaDOS 

atlante da um t De' 0., taco 
38 	Gás?. Dente ir -'o mlnrro 2 Ci 1 BR1NK MOBIL 	R5 65100 5alt105 e 	

Ri 2.600,00 	
dois mil e 

Ilhota, ~ornaste no natio, da 
no 2 o,os  Tais'.q. Mw,rra. 

Devrã COMa. no -"-'n'o 4 lias 
econdoors3os no 0n'.mo 404 ovo. 

ac. CavaS con'. no n.inno 3 
Çt.elas na e-opa Vaca. Dairã 

000larno5*,m.o i~ m~ 
1 Enbelaga.n o toquito da.vI - 

revaat.do ri ló~ pISCO e colocedo 
- 	a"ceadapapaute  

Cinquenta reais 	 seiscentos reais 

W201*49, 



Co*liLttto o. Boas o, Baaqui.ie - Viril 
Ossalção bela da baaqueie, não 
oficial.wdecoor.ada em PVC- 

cAIÓticowPlasimcant0 E 
AiõxioopCa.tonalo de Cálcio 

(Aio,ico)Proaa,o Os lauic.çao. 
mil duzentos e 1 	mil duzentdt E. 

Rctc.noidagamtna CO! la'ara tom c t 5TAD1UM AS I.245CO Querente e 	1111111.245.00   1 quarenta e clnçój 
pinlu'a irpica Oe boa do basquete 

c~ resis reais 
.~*—4. s,~ CO.' P.~10 pielO 
~co D.r.tro 22.80 a, i 9 1 o 
CtCJ,f.tôiOa da 12 a,P..o Titio 

300 • 310 ;wya. Ousntdede 10 
u0e0ee Otiee'vação As bole, 
d.VVIO W_SWap.a•_vali.,  

Corsunio De Faor Foioa. 
Descrição corounto de peiwre 

05 COntos çopJarfl lreøiotnas 
ÇOflpOStD p0! 5 pSson59V'S S 

we-a o lar-a- parti. o cawr9 boto 
oca O nja-wr-tabaça co.' 
.D'o.irsda'r.nls 3D c'r 

Crleoccnaoo, em isc.& 10)11 duzentos e duzentos e 

40
w6co e nJ*gico ' CARL 	 P5 	25 	

sessenta e sete 
267.2 5 

sasenta e sete 
'a. vil Oro, w, ..si.m. Os rea s e ~te e reais e vinte e 

sflJrça dotado. Os Pata interna c.nco centavos CInCO centavos 
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PROPOSTA 

ITEM QT DESCRIÇÃO MARCA 	UNITÁRIO TOTAL 

T' ii Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em Sc R5 	290,00 lis 	2.900.00 

papelão cinza laminado com espessura mlnim. de 1,4 mm 	papel couche 1 15gr Impresso 4 cores 

com verniz atóxico 	forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 co 	com 3 versos 

diferenciados (um para cada Imagem) São 3 imagens diferentes com o lema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4,6e9 peças. Dwnensôes aproximadas cas imagens: 20x20 
cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente fl a 21 x 3 cm produzida em 

papelão cinza laminado co." espessura rsruma de 10 mm • paoel Couche 105 gr impresso em 4 

- cores c~ verniz atóxico. Quantidade; lO unidades.  

3 2 Conjunto de Avião Si-Plano-Madeira; Descrição; Produzido em madeira maciça de p.nus com a Sc R$ 	812.25 R$ 	1.621.50 

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 co.,. ilustrações. Embalagem: cala de 
papelão. Quantidade; 10 unidades  

4 5 Pia de Cozinha - MOE Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas porias Junges 	R$ 	217,50 R$ 	1.087,50 
de abrir e fechar com tampo de MOE ISmm 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 corectado ao encanamento embutido no sistema 
Que interliga o reservatóno com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabeete inferior para escoa' a água. O móvel deverá ser 
fabricado coa, placas de madeira recictada revestida (MOE) de lSmm laminado Os recipientes de 
água e o material hk&áulico são de material plástico res4sterte e deverão estar incluídos no 
mAvel. Dimensões aproxtnadas: A 98cm x 1 55 cm 	P 31 cm Deverá ser entregue desmontado, 
c~ todos os seus acessóri acompanhada de manual de instruções de montagem com 
lustrações Embalagem Caixa de papelão 055; 'do serão aceitos grampos para colagem do 
material. 

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição; berço para boneca com estrutura de metal; Dm tovi 	R$ 	1.137,25 R$ 	3.411,75 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com ziper, lençol, travesseiro e (ronha em 
algodão e mosqueteiro em tute: deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 cm de altura x 58cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

- sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: S unidades  - 
6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte ift»no 	R$ 	88,05 R$ 	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. O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 cm. Embalagem; caia de papelão ou sacola de 

- plástico PVC laminado transparente (cristal).  - 
7 3 Conjunto de Caminho de Soneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Pmtovs 	R$ 	661.50 RS 	1.984,50 

coa' capota reve5ta de tecido 100% algodão coa, movimento retrátil, encosto reclinável, cesto 
porta objeto, rodas duplas frontais direcionáveis; depois de fechado. o carrinho deverá 
permanecer em pé. DIn'ensões aproximadas; C: 54cm; 1; 40cm e A: 73 cm Embalagem; cara de 
Papelão. Quantidade: 5 unidades 

8 5 Fogão - MOE: Descrição: Fogão confeccionado em MOE espessura de tSn,m lamfr ,ado. O tampo Junges 	R$ 	227.50 liS 	1.137.50 
com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madeira/MOÇ em relevo e a tampa do 
forno deve possuir visor Inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças coas 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. 06$; Não serão aceitos grampos para colagem do material 

9 1 Conjunto Fantoche Famllia Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque 	rcS 	82,20 R$ 	82.20 
cm altura Mamãe, Papai. Menino, Menina, Vovó. Vovô), confeccionados em tecido 100% acrílico 
e antia4érgio e espuma flexível; cabelos de lã 100% acrlica e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento; fantoches com corpo ria cor marrom, cor vestimentas, cabelos, acessórios 
e demais caracteristicas representativas de cada membro da (amua Olhos corri sistema de 
segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e poca articulada na cor vermeta; 

- - Embalajem; sacola de plástico PVC laminado transparente (crIstal).  
LO 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descnçáo; boneco negro em vinli, corri membros Supemtoys liS 	347,50 	RS 	347,50 

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

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



0, 

s 

Quantidade; 10 unidade, 

34 1 Teatro de Fantoche - madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em LIS Hg 1( ''s20,00 '*$\ 	120,00 

madeira maciça lixada, sem rebarbas ou panes pontiagudas. Paredes Frontal e laterais em MDF, 7.: • 
com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia o painel frontal deve medir aproximadamente ' 	5ç 
79 crm de largura x 75 de altura - coo' janela de aproximadamente 68*33cm. As laterais devem s - 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir ap'oxlmadamente 29 cm de largura x 59 cm de 

i 

altura Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodlo, antialérgico na área da janela  
- Embalagem; caixa de papelão.  

- 
35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - VlSI; Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e Divertoys AS 	M0,00— 1$ 	310,00 

membros, produzidos em viril, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta 
acrílica Deverá acompanhar macacão em algodão antlalérgico, com possibilidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, 
chupeta e penicø, todos em plástico atóxico. Dimensões; boneca de aproximadamente 50 cm; 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de pástico PVC laminado transparente (Cristal]. 

Quantidade; 10 unidades.  

36 t Teatro de Fantoche - Tecido; Descrição; um teatro de fantoche. medindo aproximadamente Llglig\ AS 	112.50 	AS 	112.50 

1,90cm x 0,85cm, conleccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonitaj com 
delalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas 
em gancho/suporte na poria da sala de aula- Possui estrutura Interna em madeira reforçada 

- facilitando a estruturação do teatro. Embalagem; caixa de papelão. - 
37 3 Conjunto Passa peça - MDF Descrição;  Caixa de madeira e tampa deslizanle em MDF com recorte Fundamental AS 	343,50 AS 	103030 

de formas na tampa para brincar de passar bloco Medidas da caixa; 130 a 90 x79 rtvfl. Abertura 
na parte frontal pata pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes; trianguto, 
cruz, cilindro e meia lua. Material colorido, mínimo 4 cores. Embalado em saco plástico tipo lhrin¼ 
resistente. Quantidade: ID unidades.  

38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descnção: conjunto composto por Quatro animais: Brinkn,obll AS 	463.65 AS 	1.854,60 
galinha, tartaruga marinha, po.ca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
piusi' colondo e com enchimento de fibra sintêtica. O, filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de uni zíper ou veicro Galinha; Deverá ter 
no mínimo 2 filhotes acondicionados rio interior de no mínimo 2 ovos Tartaruga Mannha: Deverá 
conter no minimo 4 Filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos, Porca; Deverá conter no 
minimo 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga. Embalagem; o 

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

39 1 Conjunto de Bolas de Basquete - Vinil: Descrição; bola de basquete, não oficial, confeccionada em Sulevfm AS 	182,00 AS 	182,00 
PVC - (Atóxico)/PlastÍficante (Atóxico)/Carborrato de Cálcio (Atóxico}/Processo de fabricação - 
Rotomnoldagern/na cor laranja corri pintura tipica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico.. Diâmetro: 22.80 cm{ 91. e circunterincia de 72 cm peso médio 300 a 

- - 310 gramas Quantidade; 10 unidades Observação; As bolas deverão ser entregue vazias 
40 1 Conjunto )e Fantoche Folclore: Descrição; conjunto de personagens de contos populares Carlu 	 A$ 	146.08 	R$ 	146,08 

tradicionais composto por 5 personagens; a sereia, o saCI.pererê, o curupira, boto rosa e mula. 
sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acrilico e antialérglco 
e espuma flexIvel. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada, Cada um dos fantoches deve possuir acessórios caractensticos do 
folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 
(cristal).  

41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descrição; um caminhão cc plástico dotado de Roma 	 R$ 	369,53 	AS 	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 ii 22 cm 

- - t mbalageri: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades 
42 1 Conjunto Fantoche ramilia Branca: Descrição; conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque 	AS 	82.20 AS 	82.20 

cm 	altura 	(Mamãe, 	Papa 	Mesmo, 	Menina. 	Vovó, 	Vovó); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados eu. tecido 100% acrílico e antia*rgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% 
acrflica, antiallrgica e bem costurados na cabeça-  Acabarneeto: fantoches corri corpo na cor 
crerne/perola/bege 	claro, 	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.  
43 5 Geladeira - MOF Desciição: geladeira confeccionada MOF espessura de lSmm laminado, com Junges AS 	217,50 AS 	1,087.50 

duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
segurança. Na pane Interna deverá haver duas prateleiras em MOF e urna gaveta eu, MOf para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, corri todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 100 cm x L 40cm * P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 085: Não 

- - serão aceitos grampos para colagem do material. 

- Total: Trinta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinca e n'co certavos AS 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; 

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

no parágrafo 49  do artigo 39  da lei complementar n9. 123106. 

2AC. 	'J 
07 DE MAIO DE 2019. 
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colondo 1 	00ncr$ a $10041 Pw*n sal alio talho. e a»r-4ln las FALCÃO qvoatio Se nove mil e 

2 
01~ do 30a, 30o 	loca' cor ~44 COM silena 3i 	

2 M4DEIR RI 470D.00 RI 	9.400.00 •owc.nlo. qualrocanlos SS94WÇS. P~0~ doO bom a 1 50cm. 15~. 4 casina 
OoO'adça. w aii*-ri do aflurça DnlareIa. sØox rode. rj. A riai, real 

tons vslcS 2 iOi as. ISa avIsoS 1 ia' fro 	ro,zor-caI 
1.8 	Miws Pialntu 2 CO,  0..8 w rngu. dnfficn.ds cem 
lodos o. a.. .osa.fl. acranIa os -rus do na#a. do 

coa tanQi.. EN€!al.w. Casa do 100550 

Cosnlo e Avio 0l.Pwno-tiiadwt Ds.açao. PrcOa.ao  . 	-ad... 
'r50Ç4 do pna ter a lIca nteal (qia dó 0^ I1100C Pr000 00(1 beca 

' a. Si alóxca 	Cimaredu saioaj'r$4fl C 29cm, 1. 1 Ir 	A 
CJ 2 DA RI 	1 700.00 RI 	3400.00 alacanlai Soandos 12011. O.Il is .r,ri. oa,rcno.ao com modos o4 sota aceuanci 

accniçrhaca do -ai-vai do Irso-uçIa de rrailage-r com ,ius1u8.s 	. lOS lOS 
Eritaligani COla 00 vicícim. 0urbo.a 	10 tridadal 

P da Cc, ne. MX Onct.ç$o o móvel sei~~ 
bin010i/glbnEi com dou poria. os Si- O leais com~ 0$ l/ ' 
i& ,-r com pa ai-SApos CCI*CtCn.d. .m ptlasco rualerte. analo 
14S4r0. ocrs moi.. 	'r. adlw Na polo .iae& do-era 00 ,1$. o 
raeervs&O - 	4m 'a,  olpecade de tiro Consoado 
lewnMo SItiada no inteira ma inlaiuga O SWYM&C 00i,l 

*11. flis do-taiS na-  galo 	 a pia o.afl oor* 	a-da. 
EDITOR dois mil, 
A 

'1t 'na 	S 5 SI. em 955 nenr Os. e.O0&5 I90OS RI 	400.00 RI 	2490.00 
lavei — f.btcade coe Sca. da nadsa r.odaca rsnMda O> o. 'sacro.. 
19'i flodo 0. ....,,-, Oe soas o ~0 he&Iuco iSa do 
.'isrM 

 
~~utionem..-k ..te ..àac, 0 roS tivOa. 

RITAI. 

crwWIaó*l A 9$ a Xi. 560" X P V Oli. Cavei so' Irriga 
danado. com  iosa, os Isa ac..ab,os .crp.iaCi os na. 
14U46 	da nCrtjQri ocim  MWC'EIit &tS*gtt. Cal do psie 
085 '440 serso «alto. prvcw os. colageri ao riasle 

Ccoprio da Berço par. Boracas - Meia D.IolCao t*'iO  Pala oGmeci 
'om stlrjlu'a di eWIS, devei ecoa'p.rflw 0000150 isnaiiøo de algooôo 
coa. :lp.r. te,çd liame-o. orhii si 09080 	tOsqu$lOIO e'T'sje 

OLWEIR  5 it.zenlosquatro mil. 
5 dovoiS poswk boi$ao poita lescot 1115.60, nas crnicek.e. D'entoa CJ 3 RI 	1,360.00 RI 	4.060.00 0 onquanti jorquenta 

aprooínlaa 36cm da alias * Si a comptrr.nlo t'rbalag.n Caiada riam reata 
pap.Iao ou a~ da pOluto PvC Irinado ra'apaianle iaI,ls 
Ouarit.aad. 5 undadoa 

C4rr4o 00 Crirtio 500  cigor*a - S00 DaD%& cri aMo 
rMMcc du.00 o, c5a'ocfl oe's sCo,000,W It vrtnt 3 . no amlo. 

e cn.. da co.. fltsrslt.s qa 0.v.l10 - iWaOs A CWOC$Ia dovre -, 
w 2 SLMM RI 	170,00 RI 	340,00 soei. quarenta oolUaOSrodit Oteoø.sp.çud 	..&.do.s'iasgrroa 

Usada. ac.on'eSas S 1 17 1 30 Ci-. EtSaQS 	coza os papoiSo 
aaWi da iaco PC irmnado brian (orsW) 

Cor asilo de Crirtlo o. Baito. - Mas Dataiçio carwo os Dor.c. 
ar elIr.na «.1Mb. coei 	(a 	vaada Oa Noos 100% 5904.0  co, ti. lvi, 
'rOw.wMo raI?MII, rccato raart.iS. Osato Pala Ot$C 	da. a-ai 	ÇJ 3OLNEIR 

RI 	1130,00 RI 	3310.00 •IoflSÍ dr000rivioa. depois osleavodo. ocr,,'. Isvst Oselincai A fim~ levanta 	j 
.1,00 Onstad.s .yoxmsda. O SSan L dôo, a A 73cm Eresaçain 

-- cata. da ospeiS, Cuanlio.,a 5 undad.. 
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ON 

Crpnto de .0900. Peças Scad.. 'e.. 	cai.. Plisico 0..a-çIo E EDITOR 
090 ri çoiehlano  ,onedO bPlaøo PÓ, 60 teÇa 001c10a1 vi' tOt'ralO . 

RI 	76,00 RI 	100 
ato.. 
biquInIs, 30 .euos.. coo. 1011 pni.. eu iom 	de bom, ou. ae S1cST urn, nu 	CJ 2 FUNDAM  

, 
ou?es. *s peAl  deve',, ~1,  11 cm de Liu. esben'edade Iowa. 

ENTAL 
 

ErbSflV.i lEais de plMbco PVV lw.w.do ?aripsrla (tistal). 
/ 

._.sS L..._ 2SPeÇflcOOnoes 
• iS,. bsee 'r.droo rn -ioers'ee VOw, . 6&wr fl0rys co,'  . ~" 
pfle pn eflOsse. es MÇM Maen..rn. Seco» wt 	atados ri EDITOR 

'.5 

 

qu quito .114. 

31 
nade,,. nec'ç. p'rta00s sei 5 cor... Ii1Yr4'OI • 10171.10 d fases... Sem 

e; nr 	Vms 	25 ' ana, Dnrr.Õ.. d'nas.' ~1.1~1.1 "~e, a. 	140 	o FUNDAM RI 	1116.00 

A bata e os peixos devem lemWn 'e' co' ,fnc,cn,do, em 'rajera ENTAI, '., ,' - does.., 
~Ç*Sem 	5e'b99, EliSegelTi ncola e. pitUco P%C iwrIniO3 
nrepaisnhe (Cislili) Ou.xd.dee ID undedie 

Caere C... vqiSdol.Ce - 	 Oe.cnçâo  
—lan as O co" seian o. a .— p.ad. co-' voa .eoac. Ai 
lavem, ma.. co,,  S ri '05 em dr co-te' Lis. '.'.çio eta EDITOR qiSo os, 
era1. as IS,, A tese ave poeMM4 roGzoe em 00W 03 WeIedo. 

RI 
RIS. 

uw.wae 32 para qie e c.,t possa ar transoons. 'sl,'rte. teve.. se. angu. CJ 2 RI 2.076.00 4.15200 iquefle dslnorceco 	030103 $*J$ ecesse.,o.. .wup.rh.d. de 'raioS de 
AM ENTAL Ss re 

isa insuç5e. o. ,voi.p'r tini &ieü.çôe. Qrildadt 5 uned.du 
0,te'ssei anrnnio.. A SAca' XL 63c" X 040 Sai' Emr.i.gen Com 
d• 05001$) 

Teto o. vaca.. . Madsn Oeeo'çio ti. Nato PCC boisces o, 
.flocne 0om .leX(I e'? o.o.. s- ç. sa. srn 	tte ou c..le. 
oOW9t4n P.,edafroteialev.eemaOçcai,3rrnde.0.e,afl EDITOR 

s 	79 lunada. coa' ..1q'enie.Open 	rtv'tM deve 'rede' ep'oxn 	 il. 
A 

Ga.nIse e dlgfle e 
34 at de la'945 x 750. .rnj, - co.n 'S. O. awoxitaoat0ita Mi 33cm k~ 1 RI 	236.00 RI 	230.00 tMae sele  

A, 'ame de'.r a. Vndn c0..v dcb'nça rw,Micait tedI' r,eie isa 
50'oxn'Ssri.vte nu, a 5,914 • 55 cai de .1w. Esl'itue EM TAl. 
ICOtPS?'ada . de wttla de la 	100% M2°i0  wV.eW9 03115 $ie• 
aS. EotSeQem -  ca ,aO.ocaio 

o, sn 	yq 	fr.' 	. veil Oew'çio a • soneca beta 
brrc. CC 	cabeça e r*itros çicda.do. e'l' InI atoilco e lavl',* e 
copo em 	900io e .ndi,'uenlo de n'ali. ecrilici. Deverá snpena, 
macacão em a1201I0 .nblit~ com poesitelidade de po e fie, ds 	 11111 VeZetoejml frzontoi 

35 boneca eMa pai  c beçlempSJsI' A teorEs dewi waoorwrMda 	G,i 	l 1.111K 	RI 1.350,00 	RI 	1,350.00 e a,qu.nt. Is c$quaIla 
pot ~0*  -4 cNjpela e poco Iodoe ri olscco .lojoco Oirr.ôn 	 reiS Iei. 
be. is .ç-ocn.drrIe 50 oni E'rteiegsr, cau a papelão o. 
eles, se seseco PVt L.er.do Va.p...ee laieOSI Quatdade W 

Teto e. Favcd,e . Teodo Deeciçio 	 tw fato.., 'reardo 
wosna'renlc Scan sO.650 w*c0al.do em Iodo 103% 
el900*3 retor;ødo (lipo lce'iMor.IaJ cal' deItes cloidce c on,r4 eT 	 qiSOcie'lo Quilroce1' 

30 ecisa 100%. elçooho esIerrndo. Pesas liça PW Se(*t Á^ em 	Uflid 	1 TN 	RI 	436.00 	RI 	438.00 se SIma e 5 tefolie 
genonoftstp8fle 'a pomada asa de lula POeIIJ sabu!esa olaina Ila 	 sei sele sela ceM 
'rede.. 'Vo.çS. 'acitandei 1401J6$Içl0 do leito Ensoeleçen cem 
de :a.ic 

otr.seo Pesea i'ea . YC 3.eo'çio Caia Os 'se. wne 
assine si' 	Ç c»'r recole O. bw.e is raice PC5  b.'ca de 	 E O ÍTOR 
O.... tá 	SIedoas o. 0.5 	'50 • 00 • '9 rr. Aeti. na ore 

37 Irmo pe.a seça os :10035 e *°Lfl,S e t.lrcaOeena 4 trrss fl.,.tfles CJ 	:5 :UNDMI RI O 10000 	RI 	3X0,00 
esse 
flwims 

Ir mrnjUo .,,,i olinoro eisa 1,4 Mamei ocboodo Tinto 4 ::'si fIM 
Ert..eedo en isco olastco tipo .l',i,* 'es ,ene Qi,,ar.: aa,te lei 	 Et'ITAL 

.sndadae 

Cajt Oe 0050 Coa' 	d-o-a. e,0 	cso' çs:  
p Oian n 	gna ai.,J. 'wvt,s Xrca e .lCa Ci vire, 
O.v**0 IS co4ecocr'eCGs ei' 	de rl.r S0l 0105 a w 
Os Pb'a sirMoca Os fft'coss ae'a'$o a. acordoara001 no liXar, da 
be.'lg, de cada .nI'W e FeudoS elrev*I de arl ziw Cis 'duo Gairtt 	 .d0ea.s 

W1K 'r1nvr'o2iiIrotes 
dos eIS. 

36 De',.'. te' 'o 	 .cc.vjbc,cnaOaa no intalo' de 'o n -'noz 0,3 	4 	 RI 	57000 	RI 	228000  e essa duIloe e 
avo. leTIii,,p. Manita. D.aeê conte' nc r,ir,nio 4 liInonss 	 . a4fl a 
:eo3rd,:.,n.00, roirin,'rct,4 Ovo.. Poita. Deveis Cofiei no n'in"ro 3 
filial., na be'ripa. Vaca Devera co'le' ro Tinto • 'iioia na oeila. 
Erviceeper O C*'fl0 devei iee syn' do em 're pi$st. 	e colocado 
eI caça oe p.oSio 

Ccnpino de Bola. de Se.cu.Ie. VInI D..a'çàc co. de 0114.0* não 
olc..l, contecc':naca e'u P.0 . iAIÓnco:,ota•bfcarc. AzoscopCetcne, 
da doo IAlÕ,Jcol.Oroceneo de 'ebrlceçkc - Rolca.cld.~ co-  W8,0 teavilo.. IvneoIos e 

39 coa' pr.Ivpa Soca de teci. de besqLela evn,3eløo gano, cal' pigtsenlo CJ 1 IIOER 	RI 	354,00 RI 	384.00 olenl.. atenta. 
p.elo róseo 	ii1.ro 22.50 cmv', e c,'o.n'e,Snc,p o. 2 cm Peso quito nem. Iquauo isa 
nISdo 300 e 30 grresauv$ ais '0 ilosasi Oc.ierueçaa A. boi.. 
Sente e.,  erVtsQjn 5CM 

Co-i'aeo De iamooct. Çcedcu 	Oeecsçio 	de p...ci.ene de 
corto. pcpul,,ae t'adocneis ccrco,lo poiS pea.orag.r. e Serei. o 
Slc,.oe,e's O OJLpii bolo rosa e lnJa.teolisciosça caI 
ep.o.en.adre'Ie 30 Uni Ccnlecooreaos am leodo 100% educo. 

40 .roelerpco e..pu'r.Isslvel Olsos com estenha de .egu'.n;e, dois" CJ 1 7N RI 	306,00 RI 	3C6.00 	
traialllos o Irniontos e 

de ueva nlena ne cepeça 00 IrIo*. boca alUmiada, Ceda ti. 4,. 500 balI 5o'5 reaIs 

'efliod,ee deve rossur eceaaõ-10 c..cte eIIcde do Iddoi. do 
pna,53.n 'eçtswcs,O E I'05a9e' sacola. canta ,̂C letrado 
vnp*wle o', 

Cotivo is Cetirnão Casio o. j.c . Plane, Oeecvçio li. canino 
É 
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- 
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-) CorjsnIo P INOCI'Ø FlTiia OrNICI SS1Ç3 CofluntO oeÕ *'ioCr., 	 - - 

OOm .p'oxn.drrI. 30 antr. Mina. Pg0 M.rinc, M.rlria. 

:4t0, 

.ulI,co. ..USCigIcc e ~^ Iuv*l, caD.oi ol1 0&% acáIuic. 

.ritstga e MIILndO$ na c.aça Acata'rrtO farrocMi °°" 	
Ci 	1 TN 	1 i 150.00 RI 	150.00 

r 	 draMa/ dilqL 
ia w «stc.To~~wn ,nh,re-tn cabeêo 	 1 	 - 

Vo'.t, Vovt), M&êri.or..i' linIocM. co"I000naøos SI' tacicO I00i 	

110 
real sWiee e ~1 ac5V scai rw.s.z.., oe doa r-e.rfro de 

teTã. 'OI wa S*SW 0. ieWe'{* O40 Oe ?fl 'W'I M 

ca.ç. a teto. e oa .',caa. -. tu -wt. rns.QØ..  eacda 
de ØIfl P1.0 len-ado ,rio.t.n. 

G.lSSra . MDI De.crçao -  gSadev. ocweccionwe MOÇ eipeas.jii 0. 
Ifrwr IaMnaoo tu, eas rtaa frn.zW • pediu.) e n'ecansto 0. 
*11 eIiOIII Mi dj DDIM tuTI eiir ai flt5Ç$ 

 

	

Na~Inu,no 	 EDITOR 1 	 dois' 
Sewi'S h*S dtms atesn e.,,  Mc' e uva pna e M cara 	

u 	
iquatrocônlo tlflI( 

..ron, sane. n pra o.c. pn ir. na Deesi iai at'eu 	 FUNDI~ RI 43000 RI 2 150.00 1. Inflie 
d

onqÇ 
ESTA1.  

ais'vcw.00 CcrI loa. OS WS icsa6oe ica'to'40a di ms._s 	
reais 

rsAiç0u ai tatagrt cor. Sanções  Dwrr.õ.s wtaflidai A 1 .0 
unx.Co,xPlccinEirc.ç.m Ca..c.PaojlO 005 NaOwSo 	 1 	1 
scôiWa gr.rcoa P^ ~ ® Tee..i 	 1 	1 

1 	 quaWo ifis. VALOR DA PROPOSTA> "" 	 oItante e 

	

nn 	
\ 	RI 11.720,00 selecônlo. • wite ias 

imputa a prn.nla Propoila a j.rn. 

odiaia e tt.Itse mil, saticintas e viola ,,&. 

Declara que nos preços ofertados estão Induldas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos. 
encargos sociais e demais Õnus atinentes á execução do objeto desta licitação. 

Declaramos que, nos valores apresentados, estão inclusos Iodos os tnbutos, encargos trabalhistas, prevdenczânos, fiscais e 
comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal custos, demais despesas que possam incidi sobre a aquisição dos 

Produtos licitados, inclusive a margem de lucro 

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

Validade da Proposta' 
60 (sessenta) dias 

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

07 øe Maio de 2019 

ri 
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORONTE. 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO P1' 201I,ol1a1.pE. 
DATA DE ABERTURA: O? DE MAJO 0€ 2015, AS OIHOOMIN 
OBJETO. A04$VÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARtiCULADAS) DE ACORDO 
TERMO Dl COMPROMISSO N'201104214 . FNDLWEC. 0(51114*00 AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO(NFANCIA CARMEM LÚCIA DA SALVA 
UUNICMiO DE MOflOATEJC€ (EXCI.USNO MLIPPi CONÇORME ESPECW1CAÇÕES CONTaDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

n wcTAo VIL TOTAL DO 
TEM PROOUTO 	 (IND 	OTO MARCA 	Vi.. UNT EXTENSO: 

ML. TOTAL ITEM POR 

- Coun1odeOuetra-Caoeçl - 
Pro7enib, - papelão: Deeciçio 3 

qusbia' CSbÕÇSS prod.irdo$ VI 
pw.iAc cria laTinado com 

.ip...a ~ima de 1.4 nn • 
coa'e 1ISgi IITflSSO 4 cole. cora 
flffuZ V.ÕxCO • Io'ro Cl' 14P51  'II, 

San 90 r .wv,esso em 1 cor com 3 
veios d'rentadoe 1^ pr, cada 

1 São 3 -ra9rs 0.Pe,v1I.I oitocentos e alto mil, 
øa,Ot.,. 'azen3a ,, Quanidade CJ 10 GROW RI 82500 vinte e cinco R$ 8.250,00 duzentos e 
grog.nv.. 5 p.. 4. 6e9peças reais cinquenta mais 

Deensôes 	0a.tadaS 0*5 
'lIQS4 OC,OCar (na.9." 

amo troa e UO0 "êO' 
ceoxradansnt.2.2* San 

reS,S sei p104440 afia ia',e. 
ccl' •west.ta nhóni 	os 10 .w.- 
p.95l coucile os 9 n'pfeuø em 4 1 

Wfl Cclii  VVflhZ  atóxico OuancaÕe 
ID .Midades  - Corvunto de A40 B..P.ano-M.dera 

D..cnçâo Prcd..zdo n lacei'. 
IfliOça de psni4 com, hélice Tóvel 
que dó pera rcds9, ~ com unia 

ecõxca a-o4 core. Dnen,a., duzentos e quatrocentos e 
pioavpedn. C 29o,i a L 31cm a A 

CJ 2 CARLU R$ 239.39 	1 	tiiiit* e nove 
R$ 478.78 

setenta. oito 
12o, Deetâ ir .nIiue 1 	reais e trinta e reais e setenta e 

dsaronlat .o-a' todos o9 sea nove centavos oito centavos 
aosnÕnos, acovavada dl rW,(SI 

Os .sru~ e mOrt$aS 0II 
BSaÇÕOs Effa&.9em t de 
aceSo Q'_wfl 10 isOdes  - tapnd. e.,... s.s- 

Mis DiS  EstoPa 
w' .tW, daS devei 
a'tStS OaIOSo -.—-ede 

dgodóo 	i ia. IsaçO IsilisMo 
e frcitt e, algcdio *mo~  dos fiM, ses mil, 
5'LI4: den possuir tcl.10 pfl 

CJ 3 
OLMaA Ri 2 325.00 t'tzet*us e e 

nico. era teodo nas c.a,N W4Q(EDO$ vinte e coco setent, e cinco 
Dim.nsdes aproximadas 35cm de reais reais 

SEu, x 58 o, oonpr n-.n10 
EmoaIag.n caixa de papwioo.j 
sacola da ciátIca PVC afinado 

tanaprenle (cr stat QueridadI, 6 
jildades  - Ou'iodiCr,rràoIipc.gonhe. 

olasaca: D..CrQao C*nIÇT'SD pltulco 
øoiat da carocal.a par• 

acon,00nw no finito 3. ro 
,,ãxino 	,r,s 04 corei direntes quinhentos e mil cento e 

o 
au Deves. ...rclusos A c.roc.. 

2 
ROMA 

RI 51041 Oitent, mais e 
RI 1.160,0 2 Sessenta reais e 

deverá 	'Y.e-  Sé 8rooss O tw,rlxp 8RI4QUEOOS cuarerita e um oitenta e dois 
Øes ~$00 	T.r.so deves is centavos 

- 

centavos 
yr'de Mecca. wosnódss 1'2. 
llxXc' Et~ c.a 

aceiao o,-. 5SX4â de tdàisct PVC 

COflurto de Cwvro Os Soraca. 
Metal Deacrição ~no a. bolo. 

ir' estn.Lra flfliCl Qon cacoia 
ansca de saco 1X% .igødio 
coei mcwreeto rsflIal. .ilC0.I0 	1 

'ecinavo cesto potia obftIo, rodei 
dcçlas fronlais d,.cir 4ve. d.po. 

OliVEIRA 
J 2200 dos mil e 

RS 6. 600  00 
SCSi m.1 e 

BRINQUEDOS duzentos reais seiscentos real, 
de fechado, o calrnho dyerõ 	1 

pernanecer em pé Dimensô.e 
aproxlnsoas C Siclo 1. 40cm.A 
73 Cm Embalagem calas Os asoeleo. 1 

Qusabdade 5 undsdøs  

EXÁ  



n 

/•• 
Ccriu'io Casa 5rrqcdotec - MOE 1 	/' 
0.*aiçlo ccix, MarizSDera co., 

ø*tnÀi'Jre a1' MDF com np.Isuf, de — 
9 nn pintais, co., irta altica As 
atei.s, nro,n co,' 55 cJ7' 	40,5 
cm dren caule. uma 'saçt Dar. 

~. Das rSoe A baae Deve dois miltf1ntI 
4 r o 1r 	r • atC Ffli$C 

auetro mil 
32 qst 	ou. Da a c 	— 2 flU RI 2 	W 
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v,,~ac*re(te De.' a w mos 
era,9,» ae"o-tado 	n lacra o4 

cerutavei 

eeus ~os acotprflad. de 
manu 	a, n,t,jçâ,s Co morogin' 

co-,r ,iusli.çCes. Ouaniídida 6 
cidades Oin.neões aioximad.. A 

54ar X L 63M X P 40.5v, 
EnDeI.gem_Ccix. dapeçel&o  
T.el,o a. rwutoch,  

Oeec,çlo ir' I.ro pra ando, a 
1roa'. Wr eet%tis et e.eøen 

Irleoçe hs$da ~acercas Gim 

Dei.. rc'tn.das Puea. "O,... 
iii,'.., e., MOF com Srni'de 

, ,udaa cci' leliflia espnsn 	slm 1 O panei frontal dtie medo 1 duzentos, duzentos e 
34  dnh 	m,t, 	an lO 	de agir. * .rhm UNIO 	1 	BR1N1( MOBIl. tI 276.03 setenta 	cinco RI 275,00 setenta e cinc o de .4. . ~,orais 0' 

1 reais reais wroet'naØ.'re'aeSx 33cm As 
Ss,detrwMxàdMa' 
d.dça r.iajc.s e r ridio 

wio,n'edwr.rieflorDe 
59 cm, de stn.EsVtis. 

acon'prflada de co'ra de UMcdo 
100% .igodâo .nbatlrgco 'a £'ei Da 
leia Enb.iaçen: casta de pao,i63  
Coamnio de Boneca Menr'e aio:. - 

Viril Dnuiç1c 	I boa.:i, tet4 
banta com caO.ç.e nerDos 

piomodee enr yrsJ. aceDe. I.rayel 
e coo . egock e roisre'roa 
n'ri. waca Oe.r& acrc rue 
mec.cIo ,n açodlo an-.*'gico tr,z,nto,e 1 	trezentos e 

35 
cal' ros.c.iidade zo pc. rir da 

bo'ete, e 'te ria'. 	a n caDeça 	r piva Cj 
ROMA 

AS 38.33 dflOdO riais i R$ 31833 1 	dezoito reais e 

A biino: a deveiá vir accmpan'-ad. BRINQUEDOS trinta e Iria trinta e três 

Do' na'rsadora, :hmp.t* e crico. centavos 1 	centavos 
1000* er 	il,tc0 etoxico Oin.n,Õn 
breca ia croxrradw,rme $0 CrI. 
f 'c.i.fln Deúa a Mpeiêo ou 
secou, a cu, 	PVC Srin.00 

Wr.oeri, 	Qimeradedi lo 

Tece-o de Fa'tcd,e - Tecido 
Dncnçlo ir tecto de lar'ioctie 

medindo aprolinaaanente 1.90cm x 
0,85cm. oontecoonado ia, tecido 

1 00% e'godõor,fo.ç.do (uro 
ioraAunia: co,, deterei ooio'i~ tirmetItos e 	 trezentos e 

36 Conrie ar tecco 100% eig,dlo UNO 1 CIA BRINK RI 37200 	srlrnta e dois 	R$ 312,00 	setenta e dois 
etar-cisdo Po,j .Çee Dia se." reais 	 FCOIS 

'selei em owctQ.t.oW r.0 
ia ia o. ais. Poeis.  
intra ei, nade". Soiç.d. 

'ec"twdo a eCc,ãtutaçlo do hoffino 
tnubalagerii: cause o. pepelio  
Ca'jiflo Passa peça . M3F 

Desa'çlo Caixa de rredr, e larpa 
dasize,te en MDF com, recai. de 
1,48 NO troe Dais ~. de 

pene bc00 M~"~   'ao e 1 moi e oi tenta e rés  mui, 

ao. 7$ ni A~§-• w, fViiS 1 dOiS 'ia 1 
duzentos e 

37 
Pia ocçei os blacr. . 	*fls e Ci 3 CARSWRM RI 1012 50 

Onguqs'4 RI 3.247.50 Quarenta elIte 

cin010eira 4 Creia d'renal.. «.IeV*S reais e OnQutoes 
frenç*mio ..cinto e na. lua 
Mwe-ai cdiondo minoro 4 alies 

Ent,.lad, e., saco piàsilco bp, 5l'rlrI( 
re.,ilwte Oundsib lO tridad..  

Cc,njrtc De Bidio Cci,, ris,0,,,. 
.uGo Descrição CO'IiPiD  cW.pcstO 

00' q..*ro rirnal gelmt. ICWU?a 
i 	rata e ,eca Os 

d'veio se 	tecccnedos es' t.c.00 
de pv,r 000,00 e car 	,clwre,to 
de ibm. s,n061.o. O. ilibrie. devflo 

a.' eCoadcsonados no inicio, da 
t,auia da cade an'râi e 'airado, 

•ttavOs de n zpou  
SS 	Galinha Dt,ea lei 1, 1 -ruo? 	0 4 BRiNK MOBiL 	RI 65300  seiscentos e dois mil. 

'inale, acona ao-ano, no oiro' a 
-o nnuno 2 ou-o, leirioa Manta 

Deus, ca..' no ,'ww'uo 4 poa, 
acO'doriadõs "C '$no a? 4 ceos 
Pata D~ cor,, no ninn,o 3 
flhrti,, na crio. Vice Devera 

coatar no ninn,o 1 F bola na briga. 
Embalagem. O ~procriemos si, 

L
.:eu1do 

,, finou, piáslico. co'oc.øo 

cinquenta reais R$ 2.600,00 
seiscentos real. 

-é 

a 



Coler400.Boad.B.louveVni 1 
D~ toad.bucu.t. -ao Í * 
atlas, con4excnsJe elfl PVC- 1 

(AI 	~,guelra. 1 
(AtflOO)Cfl0450 de C*Oo 

iMÕxi9rccn.0 de ft~. mii duzentos. mil duzet*otç RoIomo4daenvns C0( lana em 
CJ 1 STAIUM RI 1246.00 Qu,rentae R$ 1.245,00 Quarenta e OflCO. pinln lpc. 0. bda de 3.5.2.41* 

5fl.4rdo F°e  tan 	0(540 
cinco rjj real, 

alOuco. D,ln,oro 22 eCo 
cjrajrlrénci. tal? cm Peso miolo: 
30082i0grra.Ouenlidade 10 

ndada Oew ação As bolas 

Coiu'to De Fntod. F000t. 
DeQ WyJ20 de WSOitQn 

05 cento, patulônu eedcor.ati 
CO,TWO5I0 00l 5 pa.sonagsn:. 

we.t o saci  perfl e cAiara boto 
twa e n%la-s..n.cab.ça Dcl, 

wrozvreo.nent. 30 0,. 
Ccnfeoc.onados em tecido 103% 1 	duzentos e duzentos e 

w• 	'°e a" , 11 CMLU RI 261 2$ ~sorte e sete 
RI 26L25 

~sente e seta 
leelvel Olhes cor 'iNtr, de reais e 'late e reais e InSte 

agurrça. me-- de bata -tem. or,  cimo a.,o, 
na caeçs 00 'niocive e Doca 

fla4a. Cada 140% 's'tcg.a 
deve poseur .t.,sóro, 

cnUtifls ao ddo', do 
pW.g.i, rspwaertado 

(moesge. ..cndeatooPVC 

Con..nio de CWrinh$O Coletor de 
1 mc - Ptêflco 

De.csiçáo um :n.nhso de flelco 
dotado de .,é 6 rodas iwee. boiões 

de .r'ocw'tek ro,.x.Porq^ ROMA does md. cento e Quatro mil, 
II o, em e c.çro. .rt# 0 ,rrno CJ 2 RI 2 170.00 

atenta reais RI 4.340.00 trezentos e 
da peças ao can,ri,Ao devera ser quarenta real, 
'wde Medidas W40((I'ataa 50v 
22. 22 c. Ett.aagen au. de 
papelo Ouwtdie lO ultoadis 

Canp.nc Fantoche Favl.s D'arme. 
Duo,ção wlçJao 0.6 faloches 
com aprovmnedanwnt. 30 cri atira 1 

IM.nM Pape MerIno M.nâre, 1 
Vovó Vovó).  Mslôt.,-çrns tartoch..l 

contecacrLado, ler tecice 1 XM 
actilico e e-taifr ,jmco e noutra 

tlealvei ce0s deiá 	aulhe. 
a'tsSg.ca e c 	ccuJ 5205 na 

duzentos. 
42 ceça Acabe"o faor.. com 

carpo n coi arró.flwclwt.g. cavo, CARLu RI 256.00 	1 
duzent

nQuenta
os e 

ci 	e RI 255,00 cinquent, e cinco 

um 	 ios acesaMos 1 cinco reais leais 
e Oras cSacN,ltCaS 1 reprennialmvae de ceda m*i'bfoda 1 

tamnili. 01-48 com 'sarna de 1 
elonnçs ~ De twa VeTe 

na caDeça dó Iatt&e a Coca 
artIculada na cor %'orirelht 1 

t'rcei.»r' escol. ae oest.co pvc 1 
eIrada 

- GeIaoq.ra . MDF 0.acnçt QeifrOera  
wnt.cao,a 	MDF .saósstn da 
• 5ev, larvrsOo cal' a. poial 

(*eexw a g.tsdeti, 1 necan.ema de 
.bnr e toe~ no. duos Colas 00, 	1 

&Eemma da aflurw.ça. Na pala 	1 
ais . daynt r*.1v duas IMe eta, 

setecentos e ei, ICF e ira 9"w. ar MO pais três trai, 
vndu!sa além de t,ta pela 0#05 UNtO 6 CARLU RI 762.50 

sessenta e dois 
reais e R$ 3.112,50 	1 oltoantos e doze 

tana aS Diveti Sai .rr'ega 
cinQuenta p reaIs e dnlue$a 

4.WI0'UdO com oee a. ata centavos 
floss&IOe a-øntpwh.da de 'venial centavos 

de nesuçoes De i3OftSQa', 00(11 
- - 

AID3orxL43cm,P*0, 1 
En.balaem Cia. o. Paneiso 005 

Nó* wioecato,pearco,pra 

 ~demorada  
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