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PROPOSTA 

ITEM QT DESCRIÇÃO MARCA UNITÁRIO TOTAL 

1 10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em Bc R$ 	190.00 EIS 	2900.00 

papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.4 mm • papel COuche IISgr impresso 4 cores 

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

- cores com verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades.  - 
3 2 Conjunto de Avião Bi-Plano-Madeira: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc R$ 	812,25 EIS 	1624,50 

hélice móvel (Que dê para rodar), pintado coom, tinta atóxica em 4 cores Dimensões aproximadas: 
C: 2" x L. 31cm x A: 12m. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de insiruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade: 10 unidades  

4 5 Pia de Cozinha - MOE Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges EI5 	217,50 EI5 	1087,50 
de abrir e fechar com tampo de MOE 2 Smm com pia efnbul ida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
rese.vatõno de flua com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatório com a torneir, que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa napa e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira recuada revestida IMDEI de lSmm laminado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar includos no 
móvel. Dimensões aproximadas: A 98 Cm X L 55 em X P 31 cm, Deverá ser entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de Instruções de montagem com 
ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. 085: Não serão aceitos grampos para colagem cio 
material.  

5 3 Conjunto de Berço pala Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Dm toys 85 	1.137.25 85 	3.411.75 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com zíper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule; deverá possuir bolsio 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 - pláslico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte Ilbano 	as 	atos as 	176,10 

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

- - 1 plástico PVC laminado transparente (cristal).  
7 3 Confunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição carrinho de boneca em estrutura metálica Dm lovs 	R$ 	661.50 	RS 	1984.50 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinável, cesso 
porta objeto, rodas duplas frontais dlreclonáveis; depois de fechado, o carrinho deverá 
permanecer em pÈ. Dimensões apronnadas: C: 54cm; t: 40cm e A: 73 cm Embalagem: caixa de 

- - papelão. Quantidade: 5 unidades 

$ 5 Fogão - MDÇ: Descrição: Fogão confeccionado cri MOE espeswra de lSmm lamelado. O tampo Junges 	 EIS 	227,50 	EIS 	1.137,50 
COM suporte de panelas deverão ser confeccionados em, madeira/MOE em relevo e a tampa do 
forno deve possuir visor inquebráveL e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
com sistema reforçaoo 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 instruçôes de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de 

- - Papelão. 085: Não serão aceitos grampos para colagem do material 
9 1 Conjunto Fantoche Familia Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simgue EIS 	82,20 EI5 	82.20 

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

- Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 
10 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros 1 Supersoys 	EIS 	347,50 EIS 	347.50 

articulados. A cabeça conterá olhos móveis Que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser 
implantado em ri~e o corpo apresentara genitálla masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além dei par de meias e 1 par 

- - de tênis e- ceia e tnl 	Dimensão aproximada: 30 cri. Embalagem. caixa de  

r 



4, 

MN 

Quantidade: 10 unidades  
34 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descnção: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Lig Iig 	 R$ 	i ,$.ø' RS 	•12000 

madeira maciça lixada, se" rebarbas ou panes pontiagudas Paredes frontal e laterais em MDF. / 

coa. 3m», de espessura, Sustradas Com iertgraf la. O painel frontal deve medir aproximadamente  

79 Cm de largura x 75 de altura - com laos de apros.i.adamente 68* 33 cm, As laterais devem - 

ser afixadas coo, dobradiças mesMas e medir aprormadamerte 29 cm, de largura a 59 cn' de .. 

altura Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão. antialêmg.00 na área da janela. 

- Embalagem: caixa de papelão.  
- 

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - 'uni: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e Divertoys R$ 	310,- -as- - 	 310,00 
membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta 

acrilica. Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, 

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

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

Quantidade: 10 unidades.  
36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente L.glig R$ 	112,50 R$ 	112,50 

1,90cm a 0.85cm, confeccionado em tecido 103% algodão reforçado (tipo lorta/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 - MW Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MW c~ recorte Fundamental R$ 	343.50 	1 R$ 	1030,50 

de formas na tampa para brincar de passar bloco Medidas da cala: 280* 90 a 79 mm. Abertura 

na parte frontal para pegar os blocos e continua' a brincadeira. 4 formas diferentes: tr*anguio, 

cruz, cilindro e meia lua. Material colorido, mínimo 4 comes. Embalado em saco plástico tipo slirxik 

resistente. Quantidade: 10 unidades.  
38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descrição: conjunto composto por quatro animais: BrinkmoCil R$ 	463,65 	P5 	t 854,60 

galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
plush colorido e com enchimenlo de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
interior da barriga decida animal e retirados através de um zíper ou velcio, Galinha: Deverá ter 
no mínimo 2 filhotes acondicionados no Interior de no mínimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá  
conter no minimo 4 filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter na 

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

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

39 2 Conjunto de Bolas de Basquete - Vi Descrição: bola de basqLete, não oficial, confeccionada em Sulevlm R$ 	182,00 	1 P5 	182,00 
PVC - (Atioco)/Pfastilcante (Atômico)/Carbonato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 

Rotomno&dagemjna cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 

pigmento preto atóxico;. Diâmetro: 22,80 an (91. e circunferência de 72 cm Peso médio: 300 a 

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

40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagens de cornos populares Cartu R$ 	246,08 	P5 	146,08 
tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci.pereré, o curupira, boto rosa e mula. 

sem-cabeça com aproximadamente 30cm. Confeccionados em tecido 100% acrllico e antialérgico 
e espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos Fantoches deve possuir acessórios característicos do 

folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente 

- 
- (cnstal). ________ 

dl 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descrição: um caminhão de plástico dotado de Roma R$ 	369,50 P5 	739,00 
até 6 rodas livres, botões de movimentação, encaixe para cesto de lixo e caçamba móvel. O 
tamanho das peças do ca.nmhão deverá ser grande. Medidas aproximadas: 50 * 22 x 22 cm 

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

42 1 Conjunto Fantoche FamPia Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque P5 	$2,20 P5 	82,20 
Cm 	altura 	(Mamãe, 	PbpjÇ 	Merino, 	Menina, 	Vovó, 	vovó); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acri$co e antialérgico e espjmna flexível; cabelos de lã 100% 
acrilica. antialergica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
cteme/perolaíoege 	claro. 	com 	vestimentas. 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	características 
representativas de cada membro da família. Olhos comi' sistema de segurarça, dotados de trava 
interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermeina, Embalagem: sacola de plástico 

- 
- PVC laminado transparente.  

43 5 Geladeira - MOF Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de lSmm laminado, com Junges 	 P5 	217,50 P5 	1.087.50 
duas portas (frener e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
segurança Na parte interna deverá haver duas prateleiras eu' MOF e urna gaveta em M0F para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual ce instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas -  A 100 co x L 40cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 08$: Não 

- 
- serão aceitos grampos para colagem do material. 

Total: Trinca e nove rNr, setecentos e noventa e três reais e truta 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; 

4  K .0~~ 
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° 	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); 

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 prgstas 

no parágrafo 49  do artigo 32  da lei complementar r°. 123106.  

07 DE MAIO DE 2019. 

1021 

LI 5 



ka 

Data da Abeeluti 07 de Mao de 7019 
Horiflo OOhOOnln 

PROPOSTA DE PREÇOS 
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Medias 	osn'edaa 92i17s30on, En,esagen ceia co pap.11o o real, ia 
saudade rlánco YC hwtreoo temore'te (disca; 

Cr,r.o de Cento a Benece . Meia Dew'çko crrt.: a oo'.:e 
cri eWitsn riwWa a. 	cea reataa de 1.000 1 cos etoodlo com 

IR$ 

três ml. 
rotura retics nisto nnlm* raso Dona 00110 todas OLQIn 

c. 
OttvEIR 

RI '13000 3.39000 
Dli QiflIO i Pezeiltei e 

o'trai.. v.aonen, o.eo, de 'ecteso o rneo dites pernreoe. A traMe real. noventa 1 $ Osmenetes arnrr.d.e C Sia,. L ~*A    730, Erosaçem., 
3.a-ed80e 5.ndedee 

tf((t/WT€ aC 
Ao I'r,qQellDIe) da Pret.4ur1 de Hoionhi 
Secretina! OrQIo Secretina Muncipai de Educação 

t.fl!4tLiIfl'J1AtliAAkflJ - 



ri 

Iconlunlo de jogo De Peças Soçridaa Para Encaixa - Plss,co: Doscrçlo: EDITOR P4 C, is 

30 Il relas 	seis portas a., aina 	a que se arcaixanl Ilhas nas esi 	com 	 f 	da bol 
liegoem pdiv.aano soprado tornado po' 50 teça, cabritas a.,, rom'erode 

 CJ 2  RS 	76,00 s 
aMo a 

e 
oafls As peças oevemrnsdr lia, de ttna exlrerridadea ojtra, FUNDAM 

EN1'AL 
dois vimos 

- cmbaiegern sacas de pL4sico PVt menearei transparente cnstol:. - - 

Conpno de Encaixe oeDiocoa- Madeira - Cesaiçe& 25 peças OOlcddae 
e Ima base n'sardo atxoxrrada,narc. 320-rn x66,nn c 21Cm, com lo 
palitos para e,caixar as poças, Met6a.pri,a blocos corleccicnadoe em EDITOR quatro mil, 

31 
o., dife'aroaa. umos a., 5 cos. tamanhos e fi,, madeira maciça, arcados 	 e 

CJ R$ 	1.118,00 AS 	4.472,00 
mi cento e quatrocentos 

rabaftas. Dimensôes dtens.ôes ~mole devem 55' ODrsimxlO imis 25 FUNDAM dezoito mare e setenta e 
mr A base e os CaIba devem lambem w ca,IeccicnsdO. ti, 'nadara ENTAI. dois reae 
naciçe sem 'acatas. E,taçe, sacola de clasdco Pt latinado 
transparerce (cm sIal), Ouaredadee: ID urvdadea 

ca 	o'gand:.a : Conpnbo Caixa Brnquadolaca - MCF Oesaiçlocxa 	n 	cm 
eslflabjre avh MÇ wnespesau"a de 9 n'n pintada cor tinia atóxica A' 
elevas T000les com 5401(4050,1 deram ocalem urre ftra;Ao P15 EDITOR quatro mil, 
ela xe das inSai. A base deve Cos.suIr 4 rodizios em çleslco ineteco- dois mil e 

cenlo e 
32 par, que. caixa possa sal l,ans,o -tala fsciln.na. Deen ser enteua CJ 2 

FUNDAM 
RS 2.076,00 RI 	4.152.00 satenlae 

cinquenta e alardeando. co , todos o w,5 acassodo& sco,par*iada de mrual de 
inanições de flortaQorr caril iltrações. Oiantdadt 5 unidades ENTAL 

seis reais 
dois reais 

Oiinanaô.s azr:xiirelas A GicrnX L 83em ( P 40.5"Enibabsgen Caixa 
de pepllCo. 

Teatro de Fan:c1,e Macera, Dasctçao t.m teatro twa bonecos se 
rarccctie, cor eslrjiu-a til ,edaira maciça 'aia. seir reowt.as Ot cwtaa 
pcnliagadss Paradas frontal e iataraia a.,, 1fF, cem Ins, da espessura. EDITOR 
ilusvacas =ri sentinela O painel ~10de', medra 	mademente 79 duzentos e duzentos e 

34 a,, da larpra *75 de atara cai janela de ap.t,sntadamen,. 66 ,c 33 em Unia 1 RI 	236,00 R$ 	236.00 trinta e seis vima e seis 
As laterais serem ser tiradas com tcøradças netalcas e mar FUNDAM FUNDAM 

 reais 
aaoxjmaca'oenle 29 oh de larçure x 59 a, de Stura, Eshu.t,j,e ENTAL 

acorrentada -de conirra se toada 100% aigoøao anhialógico ,a na 
da janela. Er'Ioalate,t caia de patetao 

Con,ajrco de Boneca Menna B'a,ca -Vinil, OesalØo: 01 boneca beøé 
franca comutaste a nentros prodidoa a, rini aiMico. lav$voi. e 
carpo em atod5o e ario'ulrrenlo de rrenla cotista. Deste aoon'ana. 
inacacao em algodoal a'baltco. com posaiNiidaoa de por e lira, da mil trezentos mil Irezentus 

35 bonecs e (te pata cabeça ai' plust'. A boreca ds-earâ sir acorysa'ihsda CJ 1 M1LI< RI 	1.350.00 	AS 	1.350.00 e onquenta e cinquanta 
por narnadere crupela e peiico. lodol em p155100 wbssco. Drre,sõee: reais reais 
boneca do aproixrsaøarranla 50 w, Embalapan caixa te papeiao as 
aaoola de olsesco Pyt lansiadotraneparente Ccllsllfl.  Oua,'tdade no 
'tuisa:es 

Teali: de artocto - Tecido Descrao 'ri lemo de fwtoç,e. nadndo 
eproxl'radamerce 1.90-T, 0 55o,i, coire000nado ei' tenso 100% 
alrdao reforçado 	po to'a.'.,rlta: con cetaltas coloridos. Co.tna em qualtocanto quabocantos 

36 teodo 10:54 stgcdso estai,ralo Possui Sças pala seremixadaa em 	Unid 	1 TN RI 	438.00. AS 	436.00 e a fila e e lmta e 
;archc.'ssnola na pana da sala da aja Possui estrutura lrcea 	et seis reais seis reais 
male e refaçase tadiltaico e eslrtturaçao co leso -o. C,tt.legeni. caia 
:0 papeiso 

C.:r1vnto Passa peça - 1D 	Dnalçlo. Caixa de rase 'a e larirpa 
000.zar:c o' pj: cor recola de lr ,iaan,tan,ça para b,n:ar da EDITOR 

37 
cessar b030. %iedisss os caixa: 160 x 90*79 rrn,. Ateias na ore 
frcrral Mil e cem 

três mil e 
trezentos pala cegar os cidade  co,bnuara tdncadeira. 4 bornas :itaranlos 	CJ 	3 

tranguo. «az. atira 	e n'ea lua. Meteilal colorido, n'lnrr04 0010*. FUNDAM 
AS 	1.100.00 RI 	3.300,00 

reais 
reIs 

E.taledoensaco,ifltcollpo sY'nr4çreliaterea. Ouarldsda 'o ENTAL  

jndadea, 

Corj&.nlo Co Pinto Com Fih01es- Taçjdo Cesoiçeo, ooqtnto coniposto 
Dom qelro animas pai lhe taftaru9a narnt'a, porca a vaca. Os 
dn'.'arao sal ccntaccio,ad:s em tesso de plusi, colorido e oom encninenlo 
de 'icra siniecca. Os flinotes deverão se.' accnsiitinsdcs no ntoroç ca 

38 
bai,iga oe cada animal a merecemalrs'ós de tsr ripa, ou 'aparo. Gemia 

'Iboles 	 -(arar Devei ter no u,1,ln'o 2 	aconolclonado, no 	te Do nln.,o 2 
. qulnloesilos dois mil, 

CJ 4 AS 	670.00 AS 	2.280,00 e selenta duzentos e 
Ovei. Tartaruga maniete Cavala  conter no rrin T04 • 10155 reais ocenta reais 
accn:ucjonad:s rI, n nino ai 4 ovos, Porca Dev..'a conta rio n'mim 3 
(Itiolesna bsíio,a. Vaca Devera conter ro mnffro' 111010 na canga. 
Embalagem o co"ILrCo deriva ser revestido em tirre claslico e colocaco 
em carta de papelao. 

Ccqjrco de Bolas de Bascuet. - Viril, Dos,'iç&o, bola da basqaole n5o 
ofoal. çorle:ccnaca ani PVC . lAlÕlco:Pasbtcante (Atõxco)Csftonalo 
de Caldo (AI6idcoP'ocesso de fabncaça: - Ro cmoldaçen,a cor lararte trezentos e trezesilose 

30 cai' pnttra dpca de bola de basquete simulando 90n'os cc., pgmerr: CJ 1 LIDER RI 	354.00 RI 	364.00 oitenta e oitenta e 
preto atãxco.. Oiiriatro 22 ao o,' (), e cxrsr(eranca de 72 ar 'elo quatro reais quatro mais 
inealo 3'X'a 310 qrenas Ouaredsde lO andadas Ocsa'va;so As tolas 
cavaria ser etagiaes vazia. 

cor4srito De Fantoche Folclore Descrição conJan 	
de  '0'0'4 

	de 
cnloa popja'as traddonaia co,posio :0'5 personagens. e serea, o 

saci-pvera. o cumna. boto rosa e rajta.serru.cattça com 
ap-ox ,'adaneree 30 cm Contacccnaoos 05,1Ø4O iOt* aortas e 

40 onn alOgco e aspjlna lla4,el OItos com setenta de seg.ían;a soisdos CJ 1 TN AS 	300.00 RI 	306.00 Irazenlos e trezentos e 

Ir lia.lo interna na cabeça do ransocp, e boca aetculada. Coca u -r d sois roais seis rea,s 
anto'ies dt.t rõssuli 8055 	10% cflaristicos do folcora do 
oa,o,as, representado. Enolnenr sacola os pleslico ,vt  la,lnado 
argparanle (aSsIM), 

Conjanlo de Ca,,rhao Odeio- da Luxo - Ptãsiico Descrçao tsr carin'lao 
da plastco doladoda aló 5 rodas lisTas, 0018*. de mnbvlreftaçao. encaixe mie dois mil e 

41 para oeste te 1,10 e caçamba motel. O tamanho das peças da cannh5o C.) 2 LIDER R$ 	1.300.00 R$ 2 SC0.03 trezentos seiscentos 
dava-á ser grande. Madida, apronnadas dO *22 x 22 ai' Efrbalaoan , . reais reais 
cara de papelao. Quantidade: louridede, 



'1'• 

Caiut Fs,. nS 	a%aD..c'.Gao coflurto de 8 fstd,es -• * - 	* 

' wcoemaor.'e. 3C 	i~ Pca, I/.nno ~n i,  
VO&Õ. Vot, Uflra.avta l.,lw'.n codtcctnao3. ei tõcico W0% 	1 
aa.lco. .,fle.gic e .w,.. tyeI. c.,.Io. ciii 'OOti aaluic. . cento. 

42 ia*pa e 	JIadoSna u~ ACa*iO 	 Ci 1 TN RI 	15000 RI 	00  iWp6 cinquenia 
40 	iri.i$ioIa.g. 0^ co,' ~—I- CflOS, 

èaw e.. dri,aia cealedsilca 	rpfslieiivn Ou ceda n,enItqo ou 
tinia, Orlo. oonhlaIe'ede .epj..rç., dou.00s o. na intima na 
cetaja do fartocpi boca siW.ce ra cc, wn,iIIie, Entale;.,'. sacola 
da piaitco PVC IrNiado VanipMtnh.. 

Geladeira. MCÇ Dasalçio 9&adeua co,r.coor.0a MD' elpe,ltra di 
155,'i latinado. Oom dias patJI rir..... • gd~mj . ~WI*M de 
abrri te:l,r nas dia ço ,ai ccii a41w14 de ..itatç.. Ma W1* ""a EDITOR dom ii* 
O$V$(Iii.*( lula ~~ iii M0t.ar. geflca.? MOF N5 	UlI A 43 uniria sê,, o. u' poriovai pra i,r. ait.. iue'sw,  W~ : 5 FUNDAM AS 	43000 RI 	2.150.00 siflU 

a,qis's øencflaøo W,  Iodos o. ias acenõ"o. acrc.floa ci nna di 
EN1M es. ________ aseuçõas  de ..-.,,4 	• 	r ta&.çe.. D'trio.. W.~, A 	0 ris. 

0? XL CC? X flOQ? (flSj.. Caia O. Piada. 085 Pua wao 	j 
C*lOt 7rÇc5 	a 	ç? do rossia 

VALOR DAPROPO$T»"»»'» 	- oitsnla e 
RI 14.720.00 	

quito mil, 
 $lesuloat nit. reis 

14.720,001 
oitenta e quito mii, satsc.niosa Ante real. 

Declara que nos preços ofertados estio incluidas todas as despesas incidentes Sobre O fornecimento referentes a tributos. 
encargos sociais e demais ônus atinentes á execução do obleto desta hcitaçio. 

Declaramos que. nos valores apresentados estão inclusos todos os tributos, encargos trabatiistas, prev4denc4nos. fiscais e 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal custos, demais despesas que possam incide sobre a aquisição dos 

produtos licitados inclusive a margem de luc ro 

Declaramos. para todos os fins de direito, que cumpnmos plenamente os requisdos de habilitação e Que nossa Carta Proposta está 
em conformidade com as exiflnoias do instrumento convocatório (edital). 

Validado da Proposta: 
80 (sessenta) dias 

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

07 de Maio de 2019 

#, "~j 



A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO IÇ 201904.12 2e.  
DATA 0€ ABERTURA: 07 DE MAiO DE 1015. As DS400UIN. 
OBJETO AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEOA000ICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADASI DE ACORDO COM O 
TERMO DE COMPROMISSO N2OIIOSIIS FNOEJM(C. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA CARSIEM LÚCIA DA SILVADO 
MUNICÍPIO) DE HQRIZONTP_CE (EXCLUSIVO ME#EPPI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 0€ REFERENCIA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

LIA 

tnyAno 
VI. TOTAL DO 

(TEM PRODUTO UNO DITO MARCA VI- U NT POR flltISO VIL. TOTAL ITEM POR 

- Conjino de Quebra - Cabeça - 
ProgressIvo. papalo Desaição: 3 

quble- cabeas (rocuzideil ,  aol 
pap.io onze laminado coii 

uoeswis mlnira de! 4 n'TI. papel 
caia.. 1159 rrp'esso 4 coes can 
vstt atóxico t b'TO ei papei alIa 

eNtre 90 V ryoresso sol 1 cai com 3 
vetos dSflnoSdos si pra cada 
.n.ag.n) S103 «*gens 0.la'.nle. oitocentos e 01W mil, 

canonfaz.-a cofl  q..ani.dadn CJ ID GROW RI 52500 vinte e anca R$ 8.250,00 duzentos e 
ceoq•ee.ve. de 	4 6e9 peças rol. cinquenta mis 

O. .. 	c.. 	fl'aai 	a5 
SMQW 2Ox200 	Etbaagr' 

sarne. Rt 	neOn 
'OaineGarW1ie 2' '2' x3 cri 

com espnt,a rllinirla de 1 O rIr. 
papei coudie ICG 01 t01I*0 cri £ 

co'., co'r vwriz atóxico 0u11ÍOede 
101tIdadel  

Conpnlo de Avio BPanoMaøera 
Descrição Prcdiado 0,1 InÉdiffil, 

maciça de DOUS COliS e l4iica móvel 
(que dê pra rodar) pnlado com tnia 

alóxice ern4 coes Din.nsóes duzentos e quatrocetito' e 
artoxlnaøas O 291. . L 31011 1 & 

CJ 2 CASLU RI 23939 
trinta e nove 

RE 478,78 
setenta e o'Io 

2a,, Derara sei øttrega reais e trinta e reais e setenta. 
de,mrtado. con lodos os Seus nove centavos oito centavos 

aeiso'ct acr,DwhSdS de meiviel 
6$ I\s,ruae, de flilkgbl COm 
iLJstt~ EtcasQet CaIU 05 

papeio OuwbøaOe 1  jade, - 
Cryt(c pa Berço oe'a Brecas - 

Me'S DeecflÇ 	550 Peis CflCI 
, esti.*ss de ne!• 4t45 

ecrcesw o$dt rtveflco de 
algodão corl ze4 4riç 	Trwvesee.'o 

e 	oona 511 alcdâc e mosq.ateio dos mil. se.t nI, 
se, la. de'rera Dosaur bolilo cate 

CI 
OLNEmA 

3 
trezentos e 

RI 6-975,00 
nOveCaltSSe 

~é101 IOCCO nas :aec.rae. BRINQUEDOS vinte e onco setenta' caiee 
Dincnsãas aproximadas 36 crias 'tais reais 

atL.ss iS$ a., 000lprtT.nIo 
Embalagem 	taxa de p.ceiio ai 
5.0010 de p%aatca PVC IMIA1,00 

vreoarente (cristal) 0',.anilaao.: 8 
u'ridadøs 

- Coryjrdo de Cetinhio tpo cnoite. 
plinto Distinção cetinhio p'istco 

de0o de troca,o pala 
aordicira' mc msnimo 3. no 

r,tsno 4 croa. os cones d'aranles quinhentos e mil cento e 

e 
qna deverão vi WCJ4CI A C.'ocao. j ROMA 

RI 580.41 
oitenta reais e R$ 1.160,82 	intenta reais o 

~8 como, ate O ras O tanwiho BRWIOUEOOS quarenta e um oitenta e dois 
das peçao do CWWtão ,es,'a se centavos centavos 
rfl Mtodss 16nosniacs. 92i 
i7x3CCm Et0.Jts Cauas 
oapsâo o saccia 45 ciente PVC 

latinado va'Qa'rte anW: 1 -  
Corqunto de CanTvVlO de Sa'ea 

MeIS Deecrçio carrho de bcii.c. 
e,, estrJLn meIS 	co., caccu 
revwiol de tecido IOfl agodio 
CT nicvircnlO iati. It1CO510 

recinavei casto pra objeto 'odes OLN EiRA 
RI 2 200.D) doí, mil e RI 6.600.00 

is se 	mie 
duplas,frontais diieconinis Ileone BRINQUEDOS duzentos reais seiscentos reais 

de reatado, o csrnmho devei 
perinwecw sol pó Dn,ens4ta 

agroxmnade. C 540'.; L £Ca,eA 
73 cri Enbaiagen caixa de papelão 

- 

 
Quantidades 5 tnidedes  

,o, e0~~,  

Li 



n 

rei 

e 

cortunio Carta Bnn.,ndotoca LCÇ 7 Descríçio taxa o,anzSo'a 0011' 
nUtAsfl em MDF 00- .1p.I.n de 
9 I,vn pwt 	com tfla Soma As 
lsnsmero-.sca,,$4cnx405 
cm devem conter wri f~2 pn 

das ,.Ios A bata deve dois mlii binti 
SJI 1 ro SOe rr dMIICO ~ I~ o quatro Ml e 

32 	rraoo- asa qa a ar. pose. - CJ 2 CA.0 RI 2037.50 RI 4.075.00 SeteS*i e øflCO4 
sol bnpo.l.øa 'nrtt D.'vcrâ w dN^ 

..te9a deiroot.o. C0— tcdoa o, afltiVOS 

eia aceseõ'oa ao,no&W.ad. 00 
de cas .;ee de r.sw.g.n 

i. 	àitraçÕfl Oarc,oao. 5 
,idsdee Dineoaô.s 	rorr,naa A 

540,, X L flcn' X P 4C Sem 
, Es-tagre Coxo d.ptdéo  

Tanino de Fa-itocrie . M.er. 1 
DasaiçIo um torro O.e coretos de 1 
lisa. 00' n'lula em nado ra 

ri.aço w. asY -ecarbe. w 
PSIXMGUS Prednfro'tale 

lala-a,, em MOF. coei' 3ffim da 
ew.aea, uivada, com wg.V,a 1 

Op.n.'ror'lSd,,*rr'siu 
duzentos e 	 duzentos e 

woaor-. 790' de ten z 
750. adita - 	t'i a-mia de 34  SR~ CII. RI 275.00 setenta. caco 	1111111275,00  	setenta ecinco 

acvos.madr.r.l. 6$ x 3 ci' As Ma tais 

IS.s o.nn as Visada, cO!! 

~~ é.cae 'nde 
.yommeoan.'l. 29 cem. 	irg,n. 

59 cm o. aliwi Esqjlu4a 
acornpstida do co-tra de eodo 

100% algodio fl.*pco -. ti. de 
s'414 frtaagwi cara de p 
ConpJltO de Boneca Menina éç.nc. - 

Vini De.uiçio Cii brita bebé 
waricio co' tabeçi e ".eflot 

croGados em vinil 0u40 	avOs. 
• coipo aril iigC410 e enchnrto de 
menta ao'iica Deverá acompanhas 
macacéo e.., 590410 e!tSUOO trezentos e trezentos e 
Wi D0e50de de ROMA dezo t 	reais ias e 1 	dczo.to 'ias e 35 bør4Cs ititap.tatioeç.et  Ci01~ CJ 1 AS 318.33 

ER 	
R$ 

 teme, e irb 
RI 328,33 1 	trinta e três A brita deverá i ataTpwhads 1 

. 	 • . V9,1 centavos centavos 

ar' p.astco vSr. 	Dfr, .&a 
boneca de ap'ounooe.r*fleSC cm 

Embalagem caixa o. pepelio o, 1 
estou o. piéaoo PVC latinado 1 1 

o'slM, O.*,ade '0 1 

H
,r.certe 

Teatro ao FarIto's. Tec,co 
Dosoiçio ut tor-a de larrore. 

,i*Odo CO, nada-neta • QOcri a 
iec 

100% sipodáci 'elo'çado tco 
io'&orete: o3n date hei cotondos 1 1 	trezentos e trezentos e 

Comina o-i 'ecdo 'O% algodão UNtO 5 CeA BRiNK RI 372.00 Identa e dois RI 372,00 setenta e dois 
sUr'Q*o P3sE iÇas para Wfl 'nus reais 

• n'is ar, gSlCh&atcOS te 
da saie de aul Polaiji e*tta 

em mata re'orçada 
r.cal.,s,c a eea.-.çIo se Neo 

Eribaigen.  
Ccs,ua'to Passa peça . H E 

Deeo'çso taxada -adsnaetrpa 
Saltes. ars  MOF co, 'sede de 
tOn'sea n :atp. par. basear o. 

tis md, 

r7'9 
 moto PMd,oas a caixa 180 a 

90 	'i't. Abrja na pane hbiW 
ti 3 cmama*.s 

. 
1 	RI 	ce2sO 

mii e oitenta. 
dois reais e s 3.247,50 

d'gatos. 
quarenta e sete pala pega- 	tÀocOi e co't'tsi J Cinquenta 

brnade', 4 'anis d#nrtes 1 centavos 1*115 e daquela 
b,anguio. ata, cloro, me,. lua. 1 CentavoS 

ai colorido ninufrio 
E 	ado 	- saco oiãsbco bp, fl 

ConursobeflootomF,Pss' T 
T.cdo Dasolçio ccn»ntoco!rço,lo/ 1 °'-'° anima. gOrra tSWLQa i 

no-eta ,crc. e .a 	Da anr.'ae 1 
dev*'ao as cO(Va.XCnalOI e,- lacico 1 

de pita" cClo'do e tom enthncrto 
, lera .rstca Oe tlhotee atavio 1 

c.-dcaaaooenonenor
gaiecd.wwj,rstradoa 

v evi de umu pa- J eicto
,r*e. Devia lera ninimo 3 

à 
ci 4 BRiNK MOBIL RI 650.00seiSCentos e R$ 2.600.00 dois mlii 

e acorourados 1 	 Onquessi. reais seiscanws reais 

Oteeiocnirrcn.Inino44*e, 
Øn,r,ro2 ova. Tdar.ga 	
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÕNICO N 2019.04.12.2 

PROPOSTA 

ITEM QT DESCRIÇÃO MARCA UNITAICO 	TOTAL 

10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em Bc AS 	290.00 R$ 	2900.00 

papelão cinza laminado com espessura mínima de 2,4 mm . papel couche llSgr impresso 4 cores 

com verniz atóxico • torro em papei alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3 versos 

diferenciados (um para cada aniagem). São 3 imagens øiferentes com o tema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4, 6t 9 peças. Dimensões aproximadas das imagens 20 	20 

cm. Embalagem tipo tampa e fundo medindo aproximadamer.te 21 x 21 a 3 cm produzida em 

papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm . papel cooche 135 gr impresso em 4 

— cores com verniz atóxica. Quantidade lO unidades.  

3 2 Conjunto de Avião O1-Plano-Madeira Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc 	 AS 	812,25 R$ 	1624,50 

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

C 29cm * 1: 31cm a A: 12cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 

acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de 

papelão Quantidade: 10 unidades  

4 5 Pia de Coa nha - MOf Descrição o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges AS 	217,50 AS 	1081,50 

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

resistente; armário superior com portas abrir e fechar 	Na parte superar deverá conter o 

reservatório de água com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que Interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia, deverá 

conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciciada revestida (Mor) de lSmm laminado. Os recipientes de 

água e o material hidráulico tio de material plástico resistente e deverão estar inciuídos no 

móvel Dimensões aproximadas: A 9$ em 	i ss em 	P 31 cm. Deverá ser entregue desmontado, 

com todos os seus acessórios, acompanhada oe 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 t" 	AS 1.137,25 AS 	3.411.75 

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

Dimensões aproximadas. 35 em de altura ri 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 Monte líbano A5 	88,05 AS 	176,10 

carrocera para acondicionar no mlnvno 3 e no máximo 4 carros, de cores diferentes, que deverão 

w inclusos. A carroceria deverá conter até 8 rodas. O tamanho das peças do caminhão deverá ser 

grande. Medidas aproximadas 92 a 17 a 30 a". 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 tais AS 	661,50 AS 	1.984,50 

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

porta objeto, 	rodas duplas frontais dlrecionáveis; 	depois de fechado, o carrinho deverá 

permanecer em pé. Dimensões aproximadas: C: 54cm; 1: 40cm e A: 73 cri Embalagem: caixa de 

papelão. Quantidade: 5 unidades ___ 

8 5 Fogão - Moi: Descrição Fogão confeccionado em MDÇ espessura de lSmm laminado. O tampo Juntes . AS 	227,50 AS 	2.137.50 

com suporte de oanelas deverão ser confeccionados em madeira/MDF em relevo e a tampa do 
forno deve possuir viso, 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. Indicadores na honzontai em relevo para 

sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um botao 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. 011,130 serão aceitos grampos para colagem do material  — 
9 1 Conun(o Fantoche ramiha Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque AS 	82.20 AS 	82.20 

cm altura (Mamãe. Papal. Menino, Menina, Vovó. Vovó), confeccionados em tecido 100% acrílico 

e antialérgico e espuma flexivei, cabelos de lã 100% acrflica e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestImentas, cabelos, acessórios 

e demais características representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de 

segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha: 

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

articulados. A cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser 
implantado em rls4on e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão 
em algodão costurado com Possibilidade de por e tirar do boneco, asém dei par de meias e 1 par 

- de tênis em lona e viM. D.mensio aoroxianada 	30 cm, Embalagem 	caixa de papelão.  



9 

Quantidade: 10 unidades. 

34 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Li; 11$ AS 	120.00 11$. 	-1120,00 

madeira maciça lixada, sem rebarba, ou panes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, 
Com 3mm de espessura, ilustradas cem serigrafia O painel frontal deve medir aproximadamente 

79 em de largura x 7$ de altura - com janela de aproximadamente 68 * 33 em. As laterais devem r 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura * 59 em de  

altura.tstfulura acompanhada de cortina de tecido 100% algodlo, antlaiérgico na área da janela. 

- Embalagem: caixa de papelio. _________ ,,,,_. 
- 
3$ 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - virei# DesolçIo: 01 boneca bebé branca com cabeça e Divertoys AS 	316 - .310,00 

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

acnhlca. Deverá acompanhar macaclo 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 *tóxica. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm: 
Embalagem: caixa de papelio ou sacola de plástico PVC laminado transparente icristail. 

Quantidade 10 unidades.  

36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente Llgig 	% AS 	112,50 AS 	112.50 

1,90cm ii 0.85cm. confeccionado em tecido 100% algodio reforçado [tipo lona/lonita) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas 
em gancho/suporte na porta da saia de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada 

- facditarido a estruturaçio do teatro. Embalagem caixa de papelio.  - 
37 3 Conjunto Pana peça - MDF Descriçáo: Caixa de madeira e tampa desiizante em MDÇ com recorte Fundamental AS 	343,50 AS 	1.030.50 

de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180*90* 79 mm. Abertura 
na pane frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 Formas diferentes: triangulo, 
cruz, cilindro e meia iva. Material colorido, mínimo 4 cores. Embalado em saco plástico tipo shrinic 
resistente. Quantidade: 10 unidades.  

38 4 Conjunto Oe Sictio Com sebosas - Tecido: Descriçio: conjunto composto por quatro animais: Brinkmobii AS 	463,65 AS 	1.854,60 

galinha, tartaruga maritha, porca e vaca. Os animais deverlo ser confeccionados em tecido de 
plush colorido e com enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverlo ser acondicionados no 
interior de barriga de cada animal e retirados através de um zíper ou veicro. Galinha: Deverá ter 
no mínimo 2 filhotes acondicionados no Interior de no mínimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no mínimo 4 filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos. Porca Deverá conter no 
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: Descriçlo: bola de basquete, no ofidai, confeccionada em Suievim AS 	182,00 AS 	182.00 

PVC - (Atõxicoj/Plastiflcante IAtóxico)/Carbonato de Cálcio (AtõxicoWProcessO de Fabricaçlo - 
Rotomoldagem/na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico;. Diámetro: 22.90 cm ( r), e circunferência de 72 Cm Peso médio: 300 a 

- 310 gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas devirlo ser entregues vazias.  - 
40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descriçio: conjunto de personagens de contos populariza Caiu AS 	146,08 	AS 	146.08 

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

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

até 6 rodas irvres, botbes de movimentaçho, encaixe pan cesto de lixo e caçamba móvel. O 
tamanho das peças do caminhão deverá ser grande. Medidas aproximadas $0 x 22 a 22 cm 

- Embalagem: caixa de papelio. Quantidade: lO unidades - 
42 1 Conjunto Fantoche Família Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches coa'. aproximadamente 30 Slmque AS 	82.20 AS 	82.20 

cm 	altura 	(Mamle, 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	Vovó); 	Matêria.prlma: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexivel; cabelos de iS 100% 
acnhica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/perola/bege daro, 	com vestimentas, cabelos. 	acnsónos 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 Descriçlo: geladeira confeccionada MDÇ espessura de ISmm laminado, com junges AS 	217.50 AS 	1.087,50 

duas podas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas Portas com sistema de 
segurança. Na parte interna deverá haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDf para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com Ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 100 em x L 40cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 085: 14o 

- serlo 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; 

d/ o UIL 



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

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

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

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

apta a usufruir do tratamento estabelecido na lei complementar n 2  123106, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 42  do artigo 32  da lei complementar ri 2 . 123106. 

07 DE MAIO DE 2019. 

e 
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PREGÃO ecErRowco N. 101t.04.!2.ZPE 	 ?, 
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Horiro 09100.nln  

PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO AquisIçho de Brinquedos pedagógicos para aler.dlni.oto das ações do PAR (Plano de Ações AíIoJIadas de acoiDo coo' o Termo de 
Compronisso r201406296 - FNDE*IEC. destinado ao Centro de Educaçao VrfanIil Pronfánda Carmen Lúcia da Silva do &unlciplo de HoílzonhelCE 
Esdouvo MEiEPP). confonns i.p.cic.çõ.s ccntidas no Termo de Referencie. 

Ii.,. De.cvlçso Uald 0W 	Marca Vrunht VrTot.I 
 VR 
UNITÁRIO 

VRTOTAL 

EXTENSO 
EXTENSO 

C~ la Queira . C4~ Progs.o . 0~0e401ç42 3 qtra 
C~v~ em P~ unia Ir. nade a. ~Orá .~de 
9.4 ri, • DCI8 	(d 	1157 "0,14,0 4 ~" COfl ~1 alôjóco • torro 
Mfl OCal 	Snri 90y .nv...O ri 1 ~~$~ ~~ ortocentos e ato mie 
r.s pala ate urege Sie) «nega. a. - 	COa o lar. lannaa 

C.1 10 GROW RI 	860,00 RI 	8100.00 sessenta se.scenlos W~ 4601191110 4  ii 9 oiças D~4001 
e5..a. 	regi'. 20. 200, E~~lSotaTo iludo real. reis 

It._..4....4..._a. 21,21 r 3 i't'o$ds sr.owslocn. 
a*de CO ieøaasn naifa di 1.0 ri,. ow.I QQ.Ce • OSgí 
'aae .44 	.i COr nrfl asco O.sedadi 10 u - didis 

eri. di Brita ~a Oeaa.çâo aaAn -. r..oa dc tço 
esat, csoa. ifleørp.tawtri.dooilIrneMi'Ser 
a,p.,s.O, di Ia'n O e.do 5,'i í.cfen'.ca a. Da bagiW 
gnia .. evite di 	eo çeii te-a .9,áDada a' 7a61  :a'cido) 

F*J.CAc gaste Se nove nus 
2 

W~ do 30w. a 300,x 400!' CO, dou.aa. W' ""ol, tn 2 0€S RI 4.700.CO RI 	9.400,00 aiieOinioi quatocinbe e4 d.raio ei O 50t • 1 500,' i Siada 1 caSWta o 
doer.d. CO'I asia'. di 99~ D'~ ~~ gte. 'i nhaffil 

tonal tICa 2 COr. eisa 1 	.rc. ¶ *)ri iis 	.zrw 
fla. Pcnortal 2 CO' 0r.e is reagia diarorrada c. 

Iodo4 o. ata aci.i4rct aoorvçrids ei ns eil,  ~7~ de 
nicna'. CO, L*.çõee Ertalaçan Cana Papeiio 

CrIn10 di Avio $.J.ro.Mad.vi Oeaaiç$o , QagiQ, e,  fladilri 
medÇa ei rIVsJi Gila IMita Irógel (as õa pai rodi". tlrtadc a' tinia 

Si vis Si aloura e,. 4 corua tir.e.8., convidas C 21cm a ., 31a, 'A 
2 BA Ri 	1.700.00 RI 	3403.00 ntacinloa qisotanio.J 12w.. Orira wrflne 0iennlMo. ~~oa sei acessorca. 

accr'MJa ci .rarial ci srae,.çõn de niorilage,, cor barraçeia. ne lan 

(teiligim caixa de aegilio. CuwbOade lowicisões 

P'. de Conrv,a . Mor Deacrçao o novel isa cwrposlo ai 
bincadagatonate CO, Ojii portai de ibdf e eCt%ar coto, tango  de MY 
I9r,t com pa en'tutiaa cordacc,cnada sol PISO rgaI,trte: afl'WIO 
tutelo' com orna. *lr e jectiv Na parte spericr de.râ ator 
riserralõsio ci &g.i cor, capeçae de 1 liSo oorwctaco ao 
ercrwreno irDuido n, siiIe,,a que irceriga o resorratâro cov a 

defl'i onera tw a, ator COMOVI 	OCPS' 894, devera oorcsr a ida a 
EDITOR da. rS, qtofl'ectuiIo 

4 torpe na ,a e babe ro çaosreie ntanw pira escoar e kgja O Tovel Unbd Ri 	498,00 Ri 	2 490.00 1 *noventa 
diw4 ler retocado cor placa. di nadelra recaIda 'evi&de tuor:. da FUNDAM 

• 040 l$ 
• MWUS 

lamnarjo. 3o iccipenles de 6ga co malenS hd'àtJico sso dl ENTAL reals 
niatolal pleEco resboteite e de-avIo sais incluldcl no túNel. ;in,an,ões 
aorcaim.ui, A 98 a, X L 56.m X P 31 cr. 0r.râ ar erci;ue 
deor.ortailo. COlI 10001001a1a a00000nco, iCotTpen'.fl de marud de 
lnalrjçõeo de norragema' ilianções Errbabager Cauda pspniao 
08$ NÃO sitio iciblos graorpQa Dera o,Iigen 00 rrale.lS 

Corvjrto ci Brçt para Do-iscas. Metal Deoo'ça 	trço pare ocnEca 
co. eMuIn ei rra.il. derive scOi'parliaí cold.io rcv0s:o do al;o:ã:. 
cor'. olpar, lençol travesseros tro'he e, elgodao a Toiquabe'o OT ciii miltrezentos quatro mil e 

5 00.110o 001W1 DdSiO poria Picos ecteexeo rIs ca,eceircs. ln,tnsea 	.CJ RI ¶ .350.00 	Ri 	4.05000 e onquent. cuquenta 
ØPDOXTSII 36 rr da WM• SOa, ~~10 Entetagen taxa de rias real. 
tenho Co flWa de pliolco PC lanlnaoo Sensparenie cosIa. 
o~ dado 5 u'bdedii 

Corstnto ei Caírdnt Ipo c.gonfl. plástoco Cesoiçã: 	annfào 
olàsco doLijo o. c.noc.,a pai aw.iøonw no minn,o 3 e no fiam, 
4 ca"O., de co.. divertes e.ia divino w n* ao. A car'ociia 011-0 CJ 

2 
conbo e 'evento, e 

corra ele irodas 3 Lirat'o dei oiças do ta'rirnio deatri ser granoe. SILMAR Ri 	17000 RI 	34000 setenta quarenta 
Me-lide. 	rorfl.das 92.17 30t.'. ('realagin ~~Imo,    
saca.. 

 
de rtistco Pyt Iranido fl,$otrte (tIrai). 

real. 'na 

Co.lo do Crrto dó Boreca . Metal Qiacnflo Ca'nrno os soneca 
nt-jtn metilica 	n 	cci rivifle. oe- 1*040 - 00% algoolo cc.'. 5*i mil. 

rr.onrn, rocei .'coalo receivel. Oslo Do'ti 00f500. roda s'las OLIVEIR 
Ri 	1 '30.00 RI 	3 390,00 mi cento . azinto. i 

"orce, orlarem. oiça, de ffl.ado o ca.nmc atara per.r. truta rei,, noventa 
e"ro o' Dr,na.e ap,ara,as O Saan . 4a e A 7309' E'rt.êIbWl. riais 

di Piçetio O,jarusaodi 5 trideOsa 



a-' 

[ E,nirro te itg: r. P.ç,as swaoas Pia En14ise. '25*000: Otaciflo - EDITOR 
31° O? plievr* 'P.30 	 °"a" da A saleta. 

clIMas 
30 ert,n Q)T  43 po'tal .r"rl-. Os roda qa .ssnca,rsnss ias CJ 2 FUNDAM 

RI 	76.00 RI 	15200 c$iqsJsnJe 
OMM £5 PESS  leso' ~1 1 • anos ire ~~a Ousa, 

{ ENTAL 
it_ 

Os Engagert flCd4 	CO4MCQ °\C 'm 	oo tsinhi C~ 

Cri.rIIo . £-cajt. o. 11000$. Uidera . Dssa'çLo 2$ raças ao'daa 
a tira cate risonco wodr.øre'W 320rn, x 	a 21 Dii, c'1 10 
ça,o4 pata arca ta' II PE 	MatSrs.p1oa 	oC04 OcItciOr.0, ar EDITOR ' 
fieira riça. pniado. si' 	cc... r.rI'o. . rei ter.ntSa ai' 

CJ 4 RI 	1 . 114.1X1 RI reemas Cin,aniõa* tlrr.Õ.s ramas da-,.il ser 10  mx 4Z rnn 	26 FUNDAM -  mil insta. 
M. A OawøOa pelilos laiti" w~ter ccnts000ratot ea' nedeira ENTAI. N &aS mala 
na:.;. ser r.tiaotas. Enolami sacol, de OlW0O PVC Iwinido -, - 
Itslsrarrt. (cAnal) QuwlIldad.s la 

CDijjnlo Caxa Otnqadoí.ca . ilZW D.talIo caIXa organizedeta CC4 
•slii.tJla e,' MO' com ..on.u'. 0.9 mi olMida com tilta .,5*Jca As 
Iam, reto.. com 54 cri a405 cm essa, com ,  us'a lu'açS, pita EDITOR quatro ml. 
srcaMe das nbos A bata deiS postail rodivos ia ,  rOI$tCO 'flEado- A 

dOIS rstlli 
° 

320s. aa cava poaaaw frrsponaeil.0re,h. Datarás.' .roIaga C.1 2 RI 2076.00 RI 	4152.00 setenta e iquentae 
e.smo'lado 	3' iodo. o. ata .aa_,ô'os .00ru.lhaøa de rVtttl..al dl 

ENTA). lela vaus dois reais 'at,s8a4 d "criaØisi coe,  atraçes, O%S.id*Oi 5 'ti ,aes 1 

Drwms.s apos"Md.. A 54q, XL S3arX PC sem  EWbSfl*t Cata. 
0.-o ' 

- 1' 'eat0 14 FsIcOCM - Maceta Oaecr'çiO .fl 1_CO pS 	a.t0. da 	- 
- Iartccl.i. (tom sutiS,. ml ridiira "moça ll. ar ítt*t4$ DJ cri. 

pcnhlagt.dai Paridas lual sUscitas vi, SCF 00 	)tlr 4s UÇiSiU'i EDITOR 
ilustradas cm5*lgta O ar..I riDIte 2."ad' aDOxn%idlfltIdi ' 14~"* G4ZiIitsI 

34 a" da irg..ra * 75 di alUira - coinjeisli de ap'ot'redsNnIa 18' 33 	Untd 1 
FUNDAM 

RI 	236.00 RI 	234.00 n'las ia falas ai 
As Ir.fros ds'.s,i se' flaadaa ~ dobradiça ~casa n,ad' 

ENTAI. mas 
ap'o,ornidairml. 29 c. de agi. • 59 cm da alisa EsmAtts 
aco-rparhaoa .0i calm, da latido 100% WgodiO. a't.11rçico n. ares 
la anel. EmrbaIs.n calca de pipilo. 

Cotkurto o. Do"sca Marina D'vim.. V,.1 Dasaiçeo. 01 bonec, bibe 
n'ca com CabaÇa e rara',, rwoduz,0ot ei? wnl sranco e lavh,. 
trep sir a9oflo e .,C,rr'unio da mviii iciilia. Davita iCOlrpasflr 
macacão ei', algolao iitiWpoo. cen Dolslbilldaøo da por. lisa da mil trnenlos inc liosentos 

35 t.3nca .'1.pwacS.i1i.i'ráah Abr.ade&irawaooraaqiada Ci 1 MlLl( RI 	1.350.00 RI 	135000 ecinquunta ecinquenta 
por mno..a a'jçusapeaco 50005 Iii ptaatco 00~ Oimermabn riais riais 
D,aca te ipOsn!w45 lOa, Eu.tdage'. anda papisa, ou 
saca o. rilaisco Pit 1_flSO 'no- ata. (Olitis) Ounaici 10 

Tato da Feto.. . T.odo Dasaiçeo r taco da 'rica,. s.drflo 
aroxn.idaeri, 1 10pm s 05$qn De-,Ia- u,  5040 i% 
.lgoaIo .laçalc Upa Ia,elormra: 	n dikSIM, cdcqoos CaSAS ir, am-1 	L  

34 lado icos'. alcdao ialsi'o possui alças cera wa.11',xadisam tmc 1 TN RI 	43600 RI 	436.00 5• flUi e naa e 
Qarcho4l.00fl na poria di sela di aula Possui asiru,ra lrcwe ai,' aa ria ais rosa 
malaia relcvçsmoa laolilaito a isirajiaçio 00 1a500, EibaIsan. caixa 
oe papilio 

Ccjrco Pass, pó" . MOF D.scilçao Cna di nadas, a tairpa 
desliavil. eu., Mor com ricorie delcores na Iarrpa pata bínca' da EDITOR 
passa bloco Meadas da casa 180 a 90x 79 rol Atentei na p5110 n'lIa cem tr$5 ind. 

37 tO'laI pra pig.r os bloco. a conuuniar a brmtadbra 4 ton',a. ditarei.: 
tiaigilo 0W. 0~i iii. Is Maioral 00101100. r.lr,na Acesa. 

CJ 3 FUNDAM
ENTAL 

RI 	1.100.00 RI 	3300.00 trezentos 
mais 

Ensaiado e? saco 	abco too gri* mimarei. orsoaot lo 

Ceasat 0. lIsta Cai'. Fa. . Tiodo Ossaiçio ~~MO 
etato ww 	je-es WW'45 rlWW* pua s vaca Os ann'as 

nviiIe ter w*icooe,idca ir' 'iodo da Øu 	ata. eICIi,TSt 
05 Itt.'a 5 reSuce Di Itola d.-.vbO W icai000napoe ro - 	di 
c.srlga di cela tner.l a 'io'.øo, n,ue. di tan Içe Ou .500 Gasta fl~ dai uv& 

35 Ou-,e-â W no mine,: 2 tfrore, a:orlo.ocnaOo rio un*w de 'o ilrira 2 Ci 4 RI 	smio RI 	22*0.00 e asia ti a 
eu. Inrga Mar 'ha D.na etnia' mc n'mio s Ilhotas MOIK , calawaniam 

rdmc.3rCos ro ,rinrro a" S  o.s 'QÇ5 	tvata oor(.r no ilIlrare 3 
51h019, ra temg.. Viet ;.rara crer 'o TinTo' ~na~  
Emoscaçam O cA.i5arOo divisá Sal ~de em te,', clam co i colocado 
VI' CaLti 05 PiPISIO 

Coijinle da Bolas de Bisonha. 	nI Dosorçáo colade baiquita, fio 
OSclil cbrliccicnidi em P%C . 	ÕgooVPIutoanli cAlÕidcoliCauta,Mo 
de Calco (Alo*ooWProcisso aa ttrca;So. RoIo'rcldsgflna co,  lirfl 1,1 trezentos e bezentoa i 

36 IlIBfl Maplc.debdaoetes,uatelrl'ua4GOpctnoscomnoi7re1io  CJ 1 LIDER RI 	384.00 RI 	384,00 oitante. adulta  
Pia abato. Dat.i'o 22.or co' 1W: 5 ortttitfl'cxi 0*72 Cri P.io quatro mais quito real. 
adio )00 i 3W rr' 	jwbdaoe 1 	ruGaDas Observeçio As btoas 
S.So w .n9ai atas 

Coricis 0. Feto'. øoor.  t.sa,Øo coJt di cno'aueale 
cota pcçUs.s tIdw -s 	tpcst w-  5 piIsc.lagans a saia. o 
iaO4eira. o cla1.fl bota rosas nja.an.ca0.ça cc., 
spro.iirslrwni loa, CorOsatcr.. a? 50,00 '00^ aciIkCOe flzarutsa nauta, a 40 wulsóqco a esou'. estaI 000,cs cor olsisti ci i.gisrça doado. Ci 1 Dl RI 	.00 RI 	306.00 
da tara IrIa,,-. re cabeça do 'unicct'a a coca anc,l.,a Cada a', da. tela ria 

asas 

 riS 
rarlocl-., os.. pcaiur aoisse11ca caracliwistoo. 00 'olcicri do 
pa,scnaea'n rioiaaunt.do. E'rbalagan saca. da plaatco PVC lwwlado 

ansparirti (011111) 

Con)raio da CnnhboCdalcr de Loa ,  Plasiico Da.crç*o ti, ceirnio 
de plMtco dotado di alaS rodas liwo. oceões 00 lflOylfrruaÇiO, arcaly.a n'il a doisn'il. 

41 pata ossIo de lota e caçamos naval. O tarna,todas peça. docannh$o Ci 2 LIDER RI 	1.300,00 RI 	2600.00 trezentos ial.cuntoa 
d.n'a ar grande Missa ap'o'lmada, 50.22122Cm Emitaiigrr reais reais 
cai., di pipila, Ouantd.de 10 sndadaa 

-4- 

é, 



CnuZO F.ni. 'aWhs it'rcs Dnuao Gon,jrro as e rarroa..s 
wr stsj.3wrnit 30 cri Sius iMwr*. Papa,, Mnro, Menra, 
vo't Vo.t: wailaçnns rr,oc..s co,tcÕonsdos ,IØQØQ 'o;, 
r, 	. alt 	pco e ssçt'wa '5.1,5. 	5.oa • Is 100% rica, 

42 
 

CJ 1 1H RI 	15000 RI 	150.00 lqinnta utta 
wpo 'a — rsp.oa.g. d. 	, awwt.s -selos, 
acna&os a evnss w.cWebcas 	Q(fl5(,fl Øe aos rT..C.O 
'ni. Opoce oo,, . 5W 	as 	9WÇe 	. o. na nen na 

do sflCCti. 	toCa 	øii 	r 	co' 'err't 	rt.en s. 
da çIa'ca P".'C iannaoo vse.ps*.t. 

Geleo,'. -Mor 0..cnça. 941~ ccn'.cc4oa0a M€ perecia a. 
1$rm arma ar dá. ~~ o g.!.dnl e r'acSii,ftt dó 
abIr e Iev nas dás pcvi.s com 5 Espia a. selu'aroa. Na pai. ~ma EDITOR dois ai. 
aonia naVE doai viail~ api MI», U"9~ OT MOF pala UNI • A .luatroc.nb esMo a 43 Ia, Deer .~91. alam os ,ma por., ovos psiu uive er 	caia s 

O FUNDAM 
RI 	4O.00 RS 	2.150.00 iflinta 

aroiralo cem iodo.ossuus.c.ss44cs.accawaihadad.nanoal dó "as 
~8,1 da rrcniflsra cern ausliações. o~~ap'o,dniada, A ICO EN'TAL mais 
cmxl Co,' P 43an E.rael.g.rn Calça e. Pap.iao 03$: 'l* salto 
soilios rflo. OWi coliçin do i'sisrisI 

olisnta a quflo mil. VALOR DA PROPOST»"n"" 	 RI *4.720,00 _. 1 

mpoita a pras.nM Propensa quani da------ 
	 'Z1 	RI *4.72000 

olAU a quatro mil, ..Iac.nlo. . cinta riais 

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

Declaramos que, no; valores apresentados, estão Inclusos lodosos tributos, encargos trabalhistas. prev$dencainos. 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 Cada Proposta está 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatória (edital). 	 , 

c 

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 

E2  
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t,CflAciT& 3 
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE- 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PC 2010.04.12.1PE. 
DATA DE ABERTURA: OT DE MAIO DE 2059, AS OIHOOMIN. 
OBJETO : AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS Ações DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADASI DE ACORDO COMO 
TERMO 01 COMPROMISSO Pfl014OlZfl - FNDt1IEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAJIT1. PROINFÃNCIA CARMEM LÚCIA DA SILVA DO 
MUNICIO DE HORIZONTE/CE 4EXCLUSIVO MVEPP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 01 REFERENCIA. 	 / 

/• 
PRQDOSTADI PREÇOS 

- VLUNITARIO 
VLTOTALQO 

(TEM PRODUTO ($0 QID MARCA t UNI 	
POR ExTt~. 

VIL TOTAL ITEM POR 	- 
UflMW 

C&MnodeOu.tva-  CsDeça L 
Progeaeo . papsio O..ccçlo 3 

qieti. cabaça, Ç'OOJZIOOI 5.71 
psp.ilo ana. I-rinado com 

e1.s.t6 n.in,rla de 1.4 n'vi • papei 
fli. 71 Sg t7vpee.0 4 ocr" co, 

vvnlZ 1165400' 1c00 ei, papel ela 
alva 900. n'pleno SrI 1 001 ton 3 
siCe ddreccâad 	RiT De'a 	dl 
nqam Sio 3 ~~ dilnr* 0501.1*05 e alto md, 

com o to.. Isacino. com  quar.tiaed.e CJ 10 010W 	1 RI 825.00 	vinte 	nco R$ 8.250,00 duzentos, 
p'op'.aavno.peç.s £6.Sp.ças cInquenta reaIs 

O0.~ ~~ dia 
migra 20 ii 20 cm Emo.I.gam 

tipo 'na  e turCo medindo 
wOa'lademnM 27x21 	Sai. 

0~,e.' pacato ctn l.riniøo 
con, ew.nuriInr,n,ad. 	Olin. 4 

pwelcoucM tos wirnprIs.oetnl 1 
efle co' v.,w MsKo Ovnø. 

COOIJIIO de Avião Bi.Plano-44.13Mrs 
Oeecnçâo Proø.stdo -" I.SSI 
ff~ d.pflaCOtsrÃatOi* 

(das dópwaroc.i) prtado com tnti 
atóxica .m 4 Coles Dimensões duzentos e 1 	quatrocentos e 

aprontadas e ~.L S'c'r ia 
2 CAItU RI 2)9 39 

vime t flQVt 
1$ 475.78 J 	sfle.nta e alto 

¶2a, De-era ser rt'egue reais e trinta e 1 real, e sete'ta e 
desmo-t.do, com IodDs De sas nove Centavos 1 	oito Centavos 

.casadnos. ~""ou de 'renal 
di rs7r40e. de TCrtaçe.r ai' I IlustraçÕes En'ba age.. aa. de 

Ouanbdsde_ID j..oad.s  
- Corvureo de Berço casa Bo,eca. . Metal D,.cnção t..rço pn benta 

tom esIl.Ata de metal devorI 
acoec.n,.l colchão revaet.do 
oo. Co'. z.pa.. atiçO vaveSSetO 
• troam em algooao e mosqalo,ro dois mil, seis r,vI, 
em bit deverá possur 00150 

pane  CJ 3 OLIVEIRA  RI 2326.00 
trezentos e 

R$ 6.975.00 6.975.00 
 

novecentos e 
yes r seca., rias ac..as BRINQUEDO S vinw e cinco e cinco 

Oimnøes wo»n.Ces 35 «Ide ItIli reais 
alba. . 68 cm cOlTicfll'benlO. 1 

EfftaI..m caia, de papelão ais 
a de ciãsw PVC .,ra 

Irracalenle (CflulaI) O.artdaoS 5 
undrio..  

tipo cego-ta-  
pilstco Onctçkt ctiErlo palco 

doisdo dl te-lacra pare 
econscjo"ai no mrsmo a e no 

etro 4 	roe de coes dleretlfl. quintientos e mil Cento e 
a deve-lo vir lrciasos A~~ 

CJ 2 s 550.41 0~ rua e reais e 
".afã conter aio e rodas. O tamanho IRINQUEDOS 1 quarenta e um oitenta e dois 

das peç.e do cnvnhlo devwã mi, centavos centavos 
yfl Medc.s aproswadae 92. 
lia 30cm. EnnbaigertI:c.xade 
~Aba ous&OladaQlésllcoPVC 

ialr.nadQ ?MØfl oiItS - 
- CCr*ItdecaMnhcd.B0n.ce. 

______ 1 
Metal Descrição c.nlntodebotfl 1 

e, eatvifrn pnetSa 	fl rAIOS 1 
revende de Nodo •O0% egoS 1 
com movimento rItalt e00elo 1 

recJinável. vasto poita ot5elo. rota OLIVEIRA 
R5220000 dois mil e R$ 6 600 .,00 seis mil e 
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PROPOSTA 

ITEM 4T OESCRIÇAO 	MARCA 	UNITAMO TOTAL 

i 10 Conjunto de Quebra -Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebracabeças produzidos em BC s 	290,0[1 R$ 	2900.00 
papelão cinza laminado com espessura minima de 1,4 mm • pape' Couche llSgr impresso 4 cores 
com verniz atóxico 	forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3 versos 
diferenciados (um para cada imagem). São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com 
Quantidades progressivas de peças: 4.6 e 9 peças. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 
cm Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,0 mm • papel couche lOS gr impresso em 4 

- cores com verniz atóxico. Quantidade: lO unidades. - 
3 2 Conjunto de Avião 8'Ptano.Madeira: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc R$ 	$12,25 P5 	1,624.50 

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

4 5 Pia de Cozinha - MDf Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges R$ 	217.50 115 	1.087,50 
de abrir e fechar com tampo de MDF lSmm c~ p.a embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com portas abor e fechar 	Na parte superior deverá conter o 
reseivatÕrio de água cor, capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que .nter5ga o reservatórso coo, a torneira Que êO abrir a tornewa deverá encher a pia; deverá 
conter anda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a ága O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira recidada revestida (MOf) de lSmm larx*aóo Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar includos no 
móvel. Dimensões ap'oximadas: *98cm X 155 Cm 	P31 cn,. Deverá ser entregue desmontado. 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem coo, 
ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. 015: Não seio aceitos grampos para colagem do 
material 

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Qescrição: berço para boneca com estrutura de metal; Om toys P5 	1.137.25 	P5 	3.411,75 
devei acompanhar colchão revestido de algodão, com zíper, lençol, travesseiro e Fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule; deverá possuir boisão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 cm de altura x 58cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

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

6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte Ilbano R5 	33,05 P5 	176,10 
carroceria para acondicionar no mínimo 3 e no máximo 4 carros, de cores diferentes, que deverão 
vir inclusos. A carroceria deverá conter até 8 rodas, O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 cm. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

- plástico PVC laminadc transparente (cristal).  - 
7 3 Conjunto de carrinho øe Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dm tovs 	P5 	661.50 R$ 	1.984 150 

coo, capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinável, cesto 
Porta objeto, rodas duplas frontais direcionáveis; depois de fechado, 	o carrinho devera 
permanecer em pé. Cwnensôes aproó'nadas: C: 54cm; 1: 40cm e A: 73 cm Embalagem: Caixa de 
papelão. Quantidade: 5 unidades 

$ 5 Poção - MOF: Descrição: Fogão confeccionado em MOF espessura de lSrnm laminado. O tampo junges 	P5 	277.50 P5 	1.137.50 
com suporte de panSs deverão ser confeccionados em madeira/MDÇ em relevo e a Campa do 
forno deve possuir viso,  inquebrávei e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
cor, sistema reforçado nas dobradiças cor,, sistema de segurança e fecho cor, trava. Cinco botões 
reguladores de gás com mecanlsn,o 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. 015: Não serão aceitos grampos para colagem do material 
9 1 Conjunto Fantoche Familia Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque 115 	82,20 P5 	82.20 

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

- - Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).  
10 1 Conjuntc de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinil, com membros Supertoys 1115 	347.50 P5 	347.50 

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

- - de ténis em lona e t'eud. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão  



Quantidade: 10 unidades 

1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Lig lig ' RS 	120.00 $" 	,13930 1 

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

com 3mm de espessura, Ilustradas com serigralia. O painel frontal deve medir aproximadamente - - 
79 cm de largura a 75 de altura - com janela de aproximadamente 68 t 33 cri,. As laterais devem r 	- 
ser aliadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura a 59 cm de  

aitura.Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialêrgico na área da janela. 

- Embalagem; caixa de papelão.  - 
35 1 Conjunto oe Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição; Dl boneca bebé branca com cabeça e Divertoys 	aS 	310,00 S4-- 	319,00, 

membros. produzidos em vinil, atóxico e Itivilvel, e corpo em algodão e enchimento de manta - 	- 	- 	-' 
acrihca Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça •m piush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, 
chupeta e penico. todos em plástico atóxico. Dimensões; boneca de aproximadamente 50 0v; 
Embalagem; caixa de papelão ou sacola de plástico PVC 	laminado transparente [cristal). 
Quantidade: 10 unidades.  

36 1 Teatro de rantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente LIg tig R5 	112.50 R$ 	112,50 

1,90cm a 0.85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonital com 
detalhes coloridos, Canina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas 
em gancho/suporte na porta da saia de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada 

- facilitando a estruturai do teatro. Embalagem; caixa de papelão.  - 
37 3 Conjunto Passa peça - MOE Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MOE com recorte Fundamental RS 	343,50 AS 	1.030,50 

de formas na tampa para bancar de passar bloco. Medidas da caixa; 180 ir 90 x 79 mm. Abertura 
na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes; triangulo, 
cruz, cd ndro e meia lia Material colorido. minirno 4 co'es. (mDaiado em saco plástico tipo shrink 
reiàstente. Quantidade; lO unidades.  

38 4 Conjunto De Bicho Com ritotes - Tecido; Descrição; conjunto composto por Quatro animais; Brinkmobil AS 	463,65 AS 	1.854.60 

galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os anonas deverão ser confeccionados em tecido de 
pIuW 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 veicro, Galinha: Deverá ter 
no mínimo 2 filhotes acondicionados no interior de no mlnvno 2 ovos. Tartaruga ManMa: Deverá 
conter no nnimo 4 filhotes acondicionados no minimo eu ,  4 ovos. Porca: Deverá conter no 

minimo 3 filhotes na barriga. Vaca; Devei conter no mktkno 1 filhote na barriga. Embalagem: o 

- conjunto deverá ser revestido em ldrne plástico e colocado em cata de papelão. _ _ - 
39 1 Conjunto de Bolas de Basquete - Vinil; Descrição: bola de basquete, não oficial. confeccionada em Su*vim 	1 	182.00 M 	182.00 

PVC - IAtóxKo)/Piastificante (Alótco)/Carbonato de Cálcio (Atõxico)/PrOCesso de fabricação - 
Rotomoidagem/na coe ,  laranja com pintura tipica de bola de basquete simulando gomos com 
Pigmento preto atóxico;. D4metro; 22.80 0" (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 0* Fantoche Folclore: Descrição: conjunto de personagens de contos postulares  Cano 	 AS 	146.08 RS 	146,08 
tradicionais composto por 5 personagens; a sereia, o saci-pererê. o curupra, boto rosa e mula- 
sem-cabeça com aproximadamente 30 cm, Confeccionados em tecido 10035 acritico e anbalérgico 
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 caracteristicos do 
folclore do personagem representado. Embalagem; sacola de plástico PVC laminado transparente 

41 2 Conjunto de CaminMo Coletor de lixo - Plástico: Descrição; um caminr.lo 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 

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

cm 	altura 	(Mamãe. 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó. 	Vovó): 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexivel; cabelos te lã 100% 
acrilica, antiaiérglca e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/Derola/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 - MOE Descrição: geladeira confeccionada MOE espessura de lSmm laminado, com Junges AS 	217.50 AS 	1.087.50 
duas portas (Irene' e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
segurança. Na parte interna deverá haver duas prateleiras em MOE e una gaveta em MOE para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 100 cmxl 40cm a P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. DOS: Não 

- - serão aceitos grampos para colagem do material. 

- 
- Total; Trinta e nove mil, setecentos e noventa e tr&S 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; rMÃ 
W-1E 



Prazo de garantia conforme edital; 

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

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

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

com as exigências do instrumento convocatório (edital); 
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 ri9  123106, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

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

-'1 

07 DE MAIO DE 2019. 
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PROPOSTA DF PREÇOS 	 t. 

OBJETO. AqjSiçIo da Olt'qvadoe p.dagógie pe. aWaaee4o 0.o ações ao PAR  lPo da Ações N1c.iadas de 3CO0O COM O eF1'O de 
Co.,.p.oa'.aao .?201406296 . FPC€*4C. asnado ao Cenvo di Esaçâo l'twiN Prot,Saa Cwn.m Lúaa øa Sera do Mulic,pio cie NonronlECE 
tEaduaso ILEPP). w.A...- aap.Scaçõn oonwn no Tenro da Retarana.. 

Nu., Dasalçiu Unid 0W Marca V, Uno 
VIR 

vrToul 	uNITÁRIo 
VIR TOTAL 

EXTENSO 
EXTENSO 

»1.nc di O.iOta Cabaça Ptoguar.o  pesei. Diialç&o 3 q^ - 

aSeça p.aiZ0Os e, Dwilao OflZa laninado ~ ~IWQ n .in,a da 
iam - D'OS 00Qd'I 11  Sç .,v.e.o 4 co," 	n vImIl 50c0 • tons 

e, 0a( sina  ate-a  90  nv..ao sol' w cri 3s,o. ~esse. aOøs odoantos e doendo 
10 OROW RI 	860.00 RI 	8 600.00 sesanla seiscenlos 

.n qLrtdadaa rogmPva. da Ouças 4 5.9 peças Dn'in.ba. 
Wuiør*,aI 0*0 HT*9*nI 20200, Ei'tfl9ai' 11t0 IwT'p. a N'do 

reais ,e 

riS 0, aøtonda,ifla 21 . 2' a) ri volnDda Ir, DaslUO cr.La 
Ía.m.naoo cri SIQaSW 'rantya dai O 'TI" 	PWS ø0'd'a ¶059. 
ireceelo ar, 4 coI• Co" .S'TSZ IlOeico DUInIdada 10 U'ldada.. 

Ca;nM da Sare:. 	Moera Daacnlo asMjftra e, mflel'a dc tipo 
lisCa'ClO ctr000'a. a,soSIno II' ColiPSIsalO ai 'Oiro', a 1 411h01,1 ar" 
corpantado a. Iam O t.i"ado an tulha to-linca e, hb'a v.;MS 
penal ex lateiji de tadinno p111 fro,it .qlp.da CO, ua 	calcado) 
colonos coje cortona a lacIda flrrLa em alio ante. e as p"aiat nas FALCÀO quatio n,at nove mil  

2 
d,,yrsø.s a. San 30cm, 40"co, oobr.dsç.a com 	iana da 

U ni 2 NADE-IR RI 470000 RI 	9400,00 setocanlos quatrocantoa 
sarça poda na arrendO 0.0 Soa, xi SOar aliada iças lia 

A reais rn dcbIaOças CC., listaria 01 legJança. )n.niõ., aposn'.du ultjiu 
frortai nesta 200os. ilitul,  isi.iul v,tlCat 1 ..n liontui hoijontal 
1.BOn latemal holizortul 2.0:q, D.wâ ser eniiug1 desmarcada, 
todos os seus aces,Sros. aoorrpatflada da n'anua: da irstuçoea dl 
nonlfltfl com adorações, Entasapen Caixa da Pap.iao. 

Conjno da Ar ao B-aro.MadIi!a Casaiçio: P'oaJz.ao ar, nadei.. - - 

maciça do tinja cor a lelice rrõrel (tua dó pata oaa'i, cintado com lirta ,rla tia Se 
IalOJcaefl4oraa. 	lireIaõasap'oxniedaa. C 29tInxL: 31ctnxA 

CJ 2 BA RI 	17000) RI 	3400.00 atacus quittnmoa 
12w,, Or.rá se, e,imagju dun,cntadc. com  cdc. os seu. ate..õro.. 
a:m:aniajo co rr.anuai ao rauçõe, de meniaglra cc., Ilus.açõu, reais ram 

E/rbaiaoern caixa 0008011*0. Cuaflhidaol 10 unioaoas 

Pc de Ccz,n,a. MOr Ous:nçao o nõt.ai soma corposio de 
berscaøwgatnnhle cc" Suas Donas 00 et.Ir e #echof cor tarço do  MDÇ 
• lSrn cccr pa cnittt.Oa corlaccia,ada ar, p4sbco resisleilu arr*iO 
aucelGooni Donas aMr e ecna, No 00111 ..De.la 40.0,5 contar o 
Ieaorraióio co tqaa com capeodada de 1 luso coneclaco ao 
•rca'omIrco eçrbldo no sitie,. goa irtenga O 'eservalõro Cofli EDITOR 1 das ml. 
tornorá os ao ecrtra,ynhlra deva anote- aOL de.-..bconte.rda. A 1 4USOCIflb 

4Iarpa na pia o babo ro ;.0uralu 'ntuncrpaça ascoar a água O trul Un.d 5 FUNDAM RI 	496.00 RI 	2490.00 a enovenU 
a noema 

cOatas 30.  "calada 'evwda IMOfl 0, 0108 ser retAcado co, 	1,10ev e orno ..n 
is,,, iannado, Os ruocuentes co água ao riatai 	neóJ,co aSa de ENTAI. 
naie,a cisacco reitelel. e 0a.vso est inøuidcI no torrO  
agi:sirodcs £95 o, X 	56:m X 031 ci-, Ore-á  
Oas.mrtaco. com  10004 Os Seja aceascrIca adroIned* , martas la 
lnslr.çóas do r,crtaçotr cor 'iustaçâas Ertasaçer 	ara da pes*ac 
OBS. NIO 50(50 botica 9fbt000 DMa 0c..,9i4, 00 reinei 

Cafl co teço çwa Beneces - Metal ie.oiçãc :.-ço par. bo-'aca 
cc41I 01314tt1 da irOCIL drawi acolceri. CeldIlo ra%attO3 da asgoclo. 
cai 'Opa. iençd. ns,. 5tia r 590dM a wceqsa.o ar ti. OLNEIR dos tei~ quito ml. 

5 01,0(5 ceita 001110 poda recei ii, todo rei cecaaa. D'ransl.o ÇJ 3 RI 	1 350.00 1 RI 	4060.00 e al4utita ao@sota 
açi'oxnueias 36 ,r da acta x68 a, crvne 	Envia9.., c.a a riam reaIs 
cacasie aj tatua de 	oa PC lrw 	taroa.n. aisWI 

ceo'flo Si crime, 800 D'9014 - clN*co DIaa'çl0  canrtlo 
clS.= dotado da CST1i o.-. . 	— no .Ssno 3 a no .'t.o cento a sesiaisa. 

da 	es S.1 	a oa%vic 	rOaoe. A 	
"CJ 2 SILMAR RI 	170.00! R$ 	340.00 setenta quarenta 

rca - 5 iodaa O Wrsro Cai 0*çai do cen.rt dawá w yrø. 
Mada, w,Tiou 92 .17 . 301. Em~axa ai Neatio e. reais  

lias 

acua da plinto D%C trinado Pvurfla (cnsS) 

flflo de Crw,o da ereta - MaW Daeocao  cevSt* 0* 	eta 
olI O4tAn 'receita 00 tadota ninnissoca 00 Sti00 100% algodão w, tia ml, 
r'sosnnO wc  a.,cce,o madan,.'ai 	Porta XtaOO. '° 	as' OLIVEIR RI 	1 '3000 RI 	 mocento O 

3 390.00 
sexensosi 

deçios da miado. O ta-nrno o,re,I oaT'lanaei A reaja novanta 
nIraoa C 54011 L AQq a A 73 cm ETbaIagan' 

[___c.sa di pararão 
 

0uwyds3e 5 nossas  

#,,~ 'à~7,  \_ju 

1 



C09Jo90.P.çaSwa0uPr8Enca.e.P1ettco 	 EDITOR 

-- 

I.000 ri' polebleno sovado fornido Da 60 peça. coloida sri 9o.nato de 
301esKeIe CMSe. p001.. ei, fGr.e de bolas os ,erce.snuo'4e MCJ 	2 	RI 	76.00 	 a'

se nai As peça. 0eri n'ide II a' de ir. .Sw,da e oixa dotariaFUNDAM 
Entseee Sacola - naco c isrv.Øo te-serte 	j 	 E ATAI. 

 
rCWMWO deE~ de Wt - Meaem - 0.wçM 2$ 	as cddM  

ir. ti.. mordo w,-eØre 	320n, 65ev, 2 Icnn' 004, no 
p~ tn eta.a .4boçai MS1a.yeT. tioco. ccrscca.adco e. 	EDITOR 	 guauo mi 
nadere ~4. Detido. em 5 co'.. la,Terob . lo-na. dln,ses. 
f~41~~oIrreÕs.macn'.sd.venI 	ri,,, * c Tm, 26 	 RI 1.1111À 	 fltO• 	uaIiocsntosl 

l6uo riS e aIeIg e 1 irei Abeto OS plIlOS 40~ W~ IS' OCtieCOO"adOi 54, ~M.,@ ENTAL 	 - n'aoça sai' r455t.. E.tm&çe., sacola øe planco P'C Latinado 
tWiQCWN a'sS, 0attdeõe, lo a.. 

C-- 	eca . M 	Dnao 	m remz.aa 	. 
ai$,Je e' 	, ee. de 9 tT Ditada 	, b-ta S0.ca A. 
Mmi 'S'ai* 	n 540 • 405 a, deis' ea'w nIúaç&opari 	tEDITOR 	 dol. mil . 	quatro t,a fase OS. 'itt A De.. de.. pouur 4 mirim 4, plail co 144400- 	1 

32 para q"e calva posses,' IranwosIada isalr.ns, ListeiS 5.; o~1 	2 
mamo~CCfl Iodos OS Stilt eOeSSCnS4 acowrI10da de tsiuI de 	

RI 2.076,00 	RI 	4 15200 'a.Se.iIaeFUNDAM 
lraDi.q6e 4$ -rcsaQe-, Com &jet.çõe. C'jndeoe 5 meio.. 	 ENTAL. 
iieOee 	. 	. 	A 54o, *16301 A P C Scsi EntM.wY C. 

de çceibo 

Tetao 4* 'nd'e - Vieira D..ctçho ~C ata bo-.cce Os 
aodorl'. tu, es,.&te e' reea r.oa b. ~~0,~ 
rea?nee Pane Ponte e 1~1 sq, MDÇ cor 31 Oe ~~ 	EDITOR 	 1 
lua*.dai Cal' ~~O panei 'tonal deva n,edm' ap'oxn'aiw".uIo 79 !duzeatoe. 	duzenSois 

34 andelflziaxl5dsalbst -bornha'isadsaoosred.terit.6S'i 330? 	I)W 	1 	RI 	236001 RI 	236.00 fluas 541$ 	Wta 
As 1a5W. de.., - 0.~ Co, 	n'ecaca 5 maca, 	 FUNDAM ria 	is_a 
c.'.itr..I$ 290t de lapue $9 ri de etJSE~* E 	 ENTA1. 
eoorpeniid. - de wiline 0515000 10014 8190000 erililópro 'safei 
oej.n.Ie Efttalagem Csiadepeoeffio. 

Cow-.no 4. Ba.ca Vera Bisca W* D.~0' baca bebi 
bis-ti cov C505Ç4 e .•oto.. p'osa#os em mil. etos 	e aviveI, e 
copo em eIgooke enolhSIT'elIo os ri-alta aallice Dcviii ~Marra,
mecacio em alçooêo rUeIurpco. oompoeiltilldede de pc e Sri da 	 iS flseri md flz*ulO5 

351b0r.ca 5 'ii pia cadeça e' ØãW A Doeste daea'4 w aocewt,ade 	C.11 as 	RI 1.3*00 RI 	1.360.00 e SIGa.'. • &Qaeis 
por flee.data O'se14 • PnCO Iodos $5' OiIei'co gosto (>I'*'8Õ*S 	 Ia_a 	riais 
Ito'eta o. aplo,srsdrn SOa, 010041.9cm casa Se acoSto DJ 
liaccia de itsbco PVC lelnado VaISParirte (casli), QsWibdeda lO 
undedes 

~"r 	- .000 Deoaiçao ir ,es.w os lartodie. ,.3vdo 
cortonale-TsMe 1~0.115M bo4Vecccned, *iii 15000 WOSi 

quatoceelio qualsocaa Ielgcdlo refcçaoo IlpoIon&Ioreta) coe OeiaIlln colonøot Octana em 	 los 
SeIIeodolOQ%Sgcaloeeepedo 	s.Sparewemda.em 	UnSo 	1 IN 	RI 	43800 	RI 	438.00 $$e 	•s 

1 WIcPo'KSfl r4 pot's de sai de i45 Poes. ioi'afl i•IWS SY 	 •5* risc 	- ria 
• 	vadia -VaçSa !acies-'øo a eeoriareØo do lia., (n'suaçu' tia 

de PR~1 

r 	Cenurco Pata peça- MOF De.ctç&o C~ de ~É 4 limpa 
, 	 - EDITOR 

IE1adoemtatoUhcoh1Cotfhlne Qarcdade 	o 	L ENTAL

-au.c Me.O.caa
3PorceIps. Cags-0. bIocose 	snueablrcaøelie i4crra.Ors(entSs. GJ 	3 	RI 1 1(000 	RI 	3300,00 	 ZO 

reais irarguo. CreZ, Oliridio o Te. lo.. VeNial corda 'riniro 4 ocr".
undade. 	 1 

Ccrvo De a~ C 	tllse. To De.cao wj.mo c000 
Da coieto annielt galirela. isla-çu n-lrt.. ao-te e isa O. ~ 	P  
3*4*50 ser codecoor.dCs em teoca de r*.V 0040100 e com rCtte*lto 
5sti$ leCt Danam desvio Mi aca,óoraSoe ro .rc.,.'. da 
b. 	 qulnhenloe 	dois mil. W-Qa de cada aTineI e 'eirado. N't-tal tiL,,' DP., OL mu. 	. 	BRINI< 	1 RI 	570.00 	RI 	2 280.00 e sabota 	duzenlo. e 3$ Canil i.r no ntnimo 2 imoles .Qr000rados no lrcsror de no n,lnr02 Ic.j 	4 MOBIL 00*. Tarter,oe Mera. :...'ã co-'..' no n'ir -tu 1 'elo,.. 	1 	 1 	ri_a 	Santa 'isa 

róøcaedoe te ri-., ri' ovo. Para C..fl 0c 	te 'troto) 1 
Stes. 'a baliça Vaca Livra coe' 	tin'ro • 'a'.ci. ne 04119$. 
Ertiqei O cu»no deverá w 'sr.et4o ar 'Sitio 91*4100 e colocado 	 , 
sei cal,. de papelto. 

Ccrjrcode Bolas de Sesasie V.nl ~00bote de Deequale fio 
&031.~~39ri PVC - lAIÕccoWPiasIl*ceMø 4A00000)CflonitO 
a. Cacto IAIÕIOCO)PrOO.S50 de tablcaçio - Rcorioldeçen.'e cci la'afla 	 Iflz.euoe. 	kezemSo. 

39 cc, pesa 'Ipca de bole de beeojete lSTiva'do 90va CC,, pen: 	CJ 	1 LC€R 	RI 	364.00 	RI 	384.00 Iota. 	aluda e 
tielo goaco Difl*0 1200 011V) • oonr'oa 0.72 o? Piso 	 ~rem qir ias 
~0 300 e 313 aw*s 211~10 ~$ 0~90o As Dcii, 
4mb 	is. erilripliel Valia. 

Cor'mut De (st,s r 	Leea',çao co'».e.o o. peqor.Qee. 0* 
00le pcØ.,lns Pidaciei coTQo.Io Da 5 pemaiagen. a seria O 
saci-parti o, n 	e Dolo rosa e 1T04.$44fl-000eça com 
,..a...a. 4 £530 cm CoWeoor.00e ir, Isolo 100% ao-o. 	1 

40 nSárco e eure ied,* a'oe coe, ..sre de ..eserca dovados 'Ci 	1 	1 Pe 	Ri 	306.00 RI306.00 beira. 	feira e 
de rim. oserta e. ceçe 	*td,e e boca gictieSa Ca 4' 00. 	1 a_a ria 	Ia ria 
ta'Oct.. dei. possui acs.steloe waiei-0Os do 'oIdrs Do 	1 	1 
PeImOnageti Itf0f$ssoIedo Entalaçem sacola de plismoo PVC laminado 	1 
lienipiSnI. 01.1.1 

Is cas'neo C41s*o- de at PsaCoo Deecsçao itt cnrt 
de sinal dosado de eis e 'odaa sne DolOes de rtwrercano, .rc..,. 1 	1 	

1 	

ele 	dotam.. 
41 parao.atods5.ceça.lc*ft'0vS Otan.raodap.çasdocinnb,io 	lei 	1 	2I LIDE R 	RI 	1300.001 R 	Sezen i 	2600.00 	los 	ialsc.i!oe 

deiti ler ginde. M.ddae eçn'sr.des 60.22.22 rI Enteleqeui 	1 	1 
Lil030*1°_s4deC. lOmndsdss 	 1    



 pó n!ccne 1 .'flh,, 'a'ca D.W.Clo c4tqarro de  I.rrin 
.proKrT.d,rwr.. 3 cmaflu'. Uru, 

 

	

P~. Merino um,. 	 4 ,15t& 
Vovô). Uflr .cr lis finita,., C0'WecccMdos e'  Wcâdo lOSS .Jà 	pÇI 4 cc. inbaI4'',, e 5$01?. 	 .lo. 0*4 O? wSca 

*?C3 1 0' tC$IS*%S -. taç. Mflf 	O-ms co- 	
Ri I50.00 Ri 	&à0C.11 	i TN ni w 'rrstet.t.. cim, com vflbrwrris cbøib$ 

uru. eøiir* $ caricIerIncu IWSMflIflV5I  di 'a,. 1n,?01C  di 
1* Ol'Os cw$ 1 listras segilvua dotados d t'svs ni.'ia re 
çm '10 'VdOdui • C3 r,o4.d. Vii CO' sqrT'e Erc*sgri atoS.' 

PSC ustn,o trwn 

ICE Oncs.çâo $ildiva ctnf.cor.d. MCF .spsuuu'e 0* 1 
1"i, .".n.do co'? 04. ~; ,mam,  g.1*N.tIl i .'.C.'fl ,'C di 
i&¼ tEnei r..) o.. pora , 1 íøV?i uflstça Na r, ,nwn. 
4*w14 1.19 010 ørul,eí'si r I1DÇ . n g.nI. mm MOE peri 

43 vr&ç.,. um, O. ur. poita ovos peri una d,ia D.vra ii IOIIS9LC
UNI  

m'UuQÕcs di 'refluir. com aaaØii 0S,r.0.. wondn A IX 

 

cordame 	oes N wIo 
1t0i gWTÇOI i W'i  00 I'S*%M 

VALOR DA  

hrØøVl*a rw,asV%li Pr000*ia a sww di 	---- 	 -- 
flenla. quito mil. .it.cinto. . vim. r..Ii 

EDITOR 	 4*1* 
qualtocitito 

5FUNDAM 
Ri 430,00 Ri 2.80,00 sibtitaunto 

o 

Idioueita 1 
ENTAI. 	 ria. 

,tinta. Qt.,tVO III 	1 
Ri 54 720.00 sot.c.ntosevânt.reaia 

$4.73$0 

Declara que nos preços oferlados estio inc4u,das 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 ,nduscs todos os tributos encargos trabalhistas prevdenoSrios fiscais e 

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

Declaramos, para todos os Itris de neto, que ajmpnmos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Cana Proposta esta 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatono (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 

NEM  SÁ 

o 

'1 
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PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE. 	 ÍC (t 	T E 
REFERENTE AO PREOAO ELETRÔNICO N' 201t0&1t2-PE. 
DATA DE ABERTURA : 01 DE MAIO DE 2011, AS OSNOOMIN. 
OBJETO. AQUISiÇÃO 0€ SRINOUEDOS PEDA000ICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PLANO DE AÇÕES AR11CULADA3 DE ACORDO COMO 
TERMO DE COMPROMISSO ?flQiIOSZIt. FNDE/IAEC. DESTINADO AO CENTRO DE CDUCAÇAO INFANTIL PRO(NFÂIICIA CARMEM LÚCIA DA SILVA DO 
MUNICS'IO DE NORIZOHTVCE (EXCLUSIVO ME/EPPJ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

VI. TOTAL DO 

D. 
btTOTAL ITEM POR 

oito ITW. 
R$ 8.250,00 duzentos, 

cinquenta reais 

QU.IrOCentOS e 

R$ 478.75 	setenta e oito 
mam e setenta e 

)1 Oito Centavos 

seis flui, 

RI 6.975,00 
flOwaiutos e 

setenta e Onco 
real, 

e mil cento e 

RI 3.160,02 sessenta rebite 
oitenta e dois 

Centavos 

RI 6.6.OQ 

- 

is mi e 
sesasutos real 

EÁ,  
'N_~U 



Conuro da,  Bola, de B.n..el, Vini 7 Dela çSo cota de baiqure 'lO 

cecai. co-feocorsede en, PVC - 1 

AtáxicoyPesbtc4nte  IiILÕsco:,tlrtonKo 4a CeI,o 
:NÕsicoI/Prooeuo da I.b.a* mil duzentos e md diaentosl 
ROtOtCI(saQeÍIVne cor sina ccl, 

ri 1 STAOIN 	RI • 245 X quarenta e RI 1.245.00 Quarenta e 
oraR. tóca de tola de beacun cinco reais reais 

sin%ianX 90ff01 oco' Clgin.11to prelo N alàxico. DiMeiro 22 b ar V).e 
circ,rterrc. 9.72 co' Peso r*Õa 
300. 310 grniasourcdsde 10 
aliøede Oteersaçio Ai~ 

dnrlo w rWrflias vens  
Ca,sto O. rneom. Foida 

DeaciçIe critrto o. pnasegenl 
99 OQMOS occuara, ?.dcclas 

...00'5pe-.o-ag.n a 
wel. o eec'- r*'er*. o ataR tolo 

rOS • flA.W'iCrSÇS 

ot'naobweae IC CT 

Ca*cca..00s r S 	10011 duzentos e  duzentos e 
e atco VtaiergicQ • e4w' 

40 c C 	LU 	RI 267.IS sen*nll e sele 
RI 267,25 

sessente e sete 
.Orms.Krao. reais e vinte e  e vinte W~ ciconow oio nvo wIsaa cinco centavos cinco centavos 

-. c.ça to iwtd_  e toca 
nona.. Cada j,  doa tem 

deve xeaia aosea&oa 
.Cr na do loioo., ao 

,e.sngll, rwnrtado 
E •rcaIaç.n sala de lánco PVC 

irrado tnçsewte errei) - 
Cnnoo.CrrtloCddord. 1 Lze - PláslitO 

Deeaçao ul' caininnIo a. Sco 
do'aoo o. fl 6 rodas S•t4 tttõfl 

ØenoviwnteçjQ e-catapncemo ROMA dois mil. cento e 
quatro mil. 

II 	oe sceceçetba ~1 OtSrISnhO 0) 2 BRINQUEDOS 
trezentos e  R17 17O 

setenta reais RI 4.340,00 
oas 00Ç05 00 caiTiltilo deterá ir quarenta reais 
grra. Wdio.s efrOximadBs S 
22. 22 a Enoalaçen cais, de 
Degelo DualIdade ID nided9. 

Co -1urco Fanira Fanilia Dianca. 
D.sc-çlo co'ija,tc aos taniod,es 

n croxinadanente 30 cv, eflua 
(Mane, rapa. MenlrC. Menra. 

Voto Vcvb; Mr.bnaçri,ris: farlodie, 
cieøcionaoOs em tecido 1O% 
aosiI,w e arri.t&;ico e espjna 

ÇieityeI cabece de IA '00% educa 
anliSrocaecencosluvadosn. duzentos e auzentos e 

2 	
cabaça Acabameolo, 'a"tcdtas:o'n 

C) 1 CARLU RI 265.00 	cinquenta e RI 25500 cInquenta e anca 
corpo 'a ocr aemeceroiaibege clero, 

cinco reais reais 
com veElmanlas, cateI,, acassttios 

e den,ais CaracIe' elites 
l.çfesnlatvas ca cada Tontio da 

cavilha Olhos ccv, saleTa de 
se.aança &ca&e da ?a',a inilena 

na cateça dc 4antoche e :o:a 
albOaiaCs na ter vemie;'a 

Fntalaen sacola de láflco PVC 
laminado ITSIISPVOflC  

or  Oalaaeif e - M 	DesciiçAc. ;etadera 
ocolecconaca MOr aspessaa ca 
1 toirn afinado com d.aa co,as 

:tf.ezw a aiacorai a ntcaniainc de 
abr, e fechar nas asa po'tas 0001 

sistana de scguarsa Na palte 
tteina oese(a 'ave' cuas prateleira, setecentos e 
em MOF e una gavala e'r MDF para sessenta e dois 

três mil. 
ve,dsaa. cénde jrapo'tscsoa 

43 
 UNIO 	 CARIU 	R$ 76250 	.'e.s e RI 3.812.50 

onoanto. e doze 1 

tara n'a dúzia Davfl ler ere-e ae 
OaiflOrtaCO, 000% 

 

todos OS w,6 

reais e onquenta 
t 

cinquenta . 	. centavos 
acsaOrioê. acoTgrhaaa de remi centavo, 

a. instnjçõe, oo manager com 
lustrações D.malaões WOxllr,das 

A 100 a' xL 40cs, x P lOcn 
Crba.g.mn  Caiada PelbD. 065. 

Não una acaba gar, te. 
colcel cio natena  

*1 11.223.17 

VALOR TOTAL POR MANSO 	 sele iS. qi.Js...L e sinte acinte reais 

Valo, Global a. proposu 	 RI 11.223.17 

Vaio. Global da Proposta por Estame: 	flovS' SWTI itt &ifllWoss sinta e vIs reais. seesanta e seta centavoe 

M  1 

MW, 

ria 

o 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO 

2019.04.12.2 

ITEM 41 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÂO
1 - 

A.. P,Sdcnte Castelo Branco, e SIOO-Centro CEP: 62.8$0.00 
Horizonte- CE 
Fone: ($5) 3336.1434 



0, 

a 	
4jcIt,Wt6 4- 

Data dt Abefln 07d41019,0002019 
HO'Sb OQhOOni 

AO P,ago.eO.a) da P~3 de I4OI%ZOnS 

S.cntaeI Øcflo Swtsia hke.al de Eojcaçêo 

PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO AquiçSo de Brnqueøos p.Sgõgcos oira alviómelo dai ações do PAR (Plano de Ações MbciJIadaa) de acuso ~ o Tamio de 
compraao n'201406216- FNDEMEC. dntmado ao Cento da Educaçio Infanel ProlnMno. Cannem IS. da 511v. do Itanclplo da HodzonIWCE 
(Efljvto PIE?EPP). WWMG especffic.çõea contidas no Termo de Reftqenaa. 

Mm 0.acrlçio Unld QW Ma,ca\ VrtJnit 	VrToial 
VR 
UNITÁRIO 
EXTENSO 

Ca\u'to se 0~ . C.O.ça Prtyasalo . pqialao 	aciiçao 3 
ctaC.s pcodlvøoa e' pcao onza lrraco co. .icaeaaa n,kvraj. b  4 ri.' 	papo cante 11591 ,reeuo 4 cone cc.' ,..riz MÕsoo • 'ano 
si' pape fl SMSa 00 çt Iowa,.. ao 1 co co'.' 3 sos du.os.. la_a••as•ae- 
1.m'i ora cada r.gam,. São 3 ~, dSiW'aI 00"a Mete tu~ cj to ogow R 	660,00 RI 	6100.00 4. 	ama...ãos 
co,  qiflat e'aa& 	o. paçai 4.6. paç.. Cr.reÕaa ,. 
5Ø.On'T*de$ daa s,e 20 s20 a.. 	 soe Ir,.. 'a10o 
ateaIGO apl.dsr* 	21 i 21 a 3 e' POOão. e.' DWS$3 anta 
'enviado 	'flÇi4aSa fll. daI 	ri. • Penal cone 10v 
•vp.sad .A• 4 co.. 	' belti 	zco Q%Sdfl ID s.ds.. 

Caem. da Bateca - Ma D.w'ção nv&ra ali raadsssa 'o bp» 
asi. aue&lto e, corpfl.00 de 1ir 	a moi e,, 

de 1~ O tetas. e' tal,o awnbca a.,  ti ngat.l, 
pare 

 
~,~ de «.'IotO. Pfl Iroroi fljpade ccl, gladil (olItado) 

edeMa m 	iaru a secada Pvtn ri alio bilro. e as andes 'es 
Sililiaida 

 

de 300h 5 30a•. 1 4000 com d~ 0011 sisISflde 
FALcÃO quatso mia nova mil e 

2 Unld 2 MADEIR RI 4.700.00 	RI 	9.100,00 intenta quafrooa.'loa a.Qniçt pMarSdlweêo da 0.SOc,r 	1.60cm, r.fl a u1nl'. co' 
A ria titia o~ co. sial.',. de .epnnçe Dnr.de, e'cxirred.t sitia 

l'o.is teical 2.00.' 	aflita awa vartcd 1.8'i. irrita Porzorr.at 
• 801. IsIajal hatental 2 00i Ce.'ai IS' Ii?SJt dbtfllCnIbis co. 
l~o. ao,' aa^ acwipr.aa oe ira-tal de naIrlç6.a de 
fro'taga'.' co'.' lkmVaçÕa. Et.talao.nn CaIxa de 'analto. 

COUIIO de Atido Ol.Plano4lad.ra D.icrçao Prcdaldo emn,ØIqÉia 
reoça dsp ii. com  a laica mÕvsl (o 	dê pra rtdat) pnt.do coo, sf1. 

flle n. mie 
aldaici eira tons Dmartõe wo4reiu O 200h aL. 31:0 xÁ 

CJ 	2 8* RI 1 700.00 	RI 	3.400,00 mantos qisatocotuo '2cr' Cevala as, .rragtm oasironlado oco, lodos co asso ac.sgno. 
.cwrprhada da mania1 da ravuçta. o. reltaça'.' 	mikainç6n ria (nU 

Erbalag.en cem de p60040 OiaMdide 1 undadas 

Pia da CM lia . MCF OaaO'çao O 1.'Otal ara 	rcvQ ae 
oeic.d&Iab.iaI. co,' da. pata. da — e laow co, Irto da 
• Srnn OYhi pia ..Dada caScoo'ea e' sanco rasaste. nec 
ao co, pra. Se. l.w 'a orla acato' daiali 	w o 
riw'.sc da Opa co,  'r-'' Oa • tio cacado ao 
,ecae*.'.to wltshdO 	aMaria Ga íis'ig O 'eeer.ted. co, a 

Sv Tet q au 	anti oava(â rd'e a pia sasel coa- na 
EDITOR 
A 4.&V~ 4 's60t ria os. e balde ro pasta r#eroi na'. asdega sa. O nOval L»d 	

5' WUNDAM 
RI 	49000 RI 	2 49000 , 

:oco mala davasi w !S%ado dell' Øaca da nadara 'adaOa retaxtica lj de 
ENIAL 

 

15I.l SaMridO 0* rPee*n de b2s 	co nadaram hdIStliOO são de a:  
rse.nal pIãstco ,fl,flttt a saiarso .scr na, dos no rOval Drranabaa 
irtogrr,adaa ANIM A 	63 a, x P 31 ar. tenra ser antsgis 
dw.ionIsdo. Oco Iodos oo saia ac.uóios scørçaihaoa de nan,al da 
's.'uOn dê m01laoai oolntluslraçdai Eniotapan CaIxa de oepelao 
OLSS la: ..M .^ p~ pra colapri do nata'ial, 

Co,5,nip de 0..ço pn 000ac.a. MataI Dasczçao ba,c para tor.ec. 
colhI .auulura de Oslo "má aoo'rpamw ooIcêo re,..00o de &podio 
colhi xi... trw ltmsie'oa torta .m aIodlo e nosouecair: cri mito 

OINEIR 
Ias tizantoa qisan mi. 

5 daiwé possUi boisto pata U.c.s aol 10000 na. cab.c*1r,. O te'iõe. CJ 3 RI 	1.350,00 RI 	4060.00 e cMqas.0 *'gurJ 
.c.o4ri.daa 35cm da atua • 56 co' ca,'psirn.-co £,italagr caia da ria ria 
p.pdêo a, sacola de pliasco PC ~~ t'araçn'ce fols'.am:i 
CJantldao. 6 andadas 

Co.*xrao da Cn"Mo mc cagrtia . flanco Oawiçao ca.'wnêo 
plêisco Golada da w'nla pera aco'dc.es 0 snnta',o  3 t no tta,'o 

—. n.. 
4c*TOt de co" discam. p1.. diaslo MI ramo. * ÇSTÇ4 di%WS CJ 2 flWR RI 	170.00 RI 	34000 asa 9~ c*'ta na toda.. O lrw't,o da. paça. do ca,.mtiao davara Ia çrwda. 
Miadas avos,.a. 92' '7 1 30 a' E.'Seai. cada ae csao a, 11 eM 
sacola da cisiteo PVC 5e'a40 mçni. moia 

Core,., o. Crto O. Sons. — teao'.çlo rrtc da øa- 
1.. aa*saa "Saca co cose ratealda de teado 100% 090010  cor VII 04. 

'SUl stde 'fl"êi* 05510 ÇO5'ta t*t toda. S.çta. 
3 RI 	1130.00 RI 	3300.00 

 stIIoaabe lIxentos i 
Iita' 	5 s.aat.s danos de 'adias. o cri?, dewa w,.'.ca,  nu rias noventa 
Ir. p5 	s"ra6.. wtovndia C S4o' 1 400, a A 73 a' E000ageni reamu 

1 cx. 0. rapiao 3ur*dada 6 sndas 

rt 



9 

de.cgoDe tçaeSop.s., VIEOrTOR 

30 r~Nam wcaamue 	CJ 2 RI 	
7800 

0 laçado om

S.20T: sacola de p15400 PVC larado lfInflfl'le (cr sim) . 

;z 

ICo-jjflo de Encare - Bloco, - M.deIrs - DosolØo 26 peça. oolold,s . 
Ie IITS te r*dnso e4vtodnflrTeste 320t7T o SSrT, 	2101v. tom 10 
pócs pare «'Gaze t peça.- Mfln..çn,re soca :cl*coo.,o, ei, EDITOR quatro ml. 

rveoe'. TÇa, p'dSce e" as. ts'wta e 'rias detsntet iT 
c,I RI 	1118, 

e qustroo-lIos 
'» D'nne4es rr.eesraarw10rro.rnss u..on.i ., azoilo IS  • talent o 

A balsa o. póS.»..? ,.-ter. se coSsooctoo. a. media ENTA& dois 'eec 

1 n.ciça sem 'tostes €ntSsg.t, sacos. o, násico pvc l*nW'Iøo 

wr,p.terfle (crslsi) Ouercded.e 1  .itudides 

C0rtnloCaLka D.lr*i.doi.c. . Mor DSDIÇaO Oslo. oIlarIledo's  0011 

eauhfe Cli MOE com npes.,ois da gry,, riade com llr. slÕcce. As 
ls'els r.ror.s cai, 54 cm 5405 cmdevernoortel na IslaçiO rSM EDITOR quatro mli, 
«.are das itt. A veae Seta Donor £ roGz'oa em lisco Ircelado. A 

dois mil o 
CIMOS 

32 pai os. e casa Dona se. irv.00llaa 'eoinsrte Do~ se. e't'epje CJ 	2 RI 2.076.00 RI 	4 152.00 ntenhaa 
cSiquenhie 

deenxtaøo. ar todol ..... ecefl&iOt aootewneda de TWUS de 
EWIAJ. 

se 	reais doismeis 
ae-,çóes de rWtIga. 0O &etiÇIe' 3satd.de 5 utsdedee 

A S4anX i63o x 	10.50h EnbSeQei. Gare 
5. çcsào 

Teabodi FartocPe . Madere D.scr-ção aniseiro pua tO.c0. de 
iariccbe, cor eslnjlcn .ntndelte maciça cai.. sem 'asba. o catou 
pontiagudas Paredes botei e leis,... cm M.Y. com 34'?? de espeesu'e. 	1 EDITOR 
dusiracas co-, swigVa O Pano fronte Ot.e medt eçio$nsdsnsnle 70 1 A 

duzentos e duzaniol e 
34 em de 1~19 s75 de alta-aneisia de soma .'redwTe.ledO o 33 ci, lund 1 

FUNDAM 
RI 	23600 RI 	236,00 truta e seis blusa. seis 

AC1WIS Ssr se nadas co,,  d&*dlçM -recalca.. 
ENTAL 

reais o" 
apuzrsedw*tti 290" de $go.n o 59 07 de alista E slijI.rs 
sroirflads -de conam, de oe 	03% Sgosb, antS5po fle ar.. 
o.pnSt ErtSg.r. casadeoesIo. 

ICr$rta de 

a~ 

Mirins Br.rca . Vn'il 	n01çi0 3, careca teta 
b,snca COA' MM  miraxos. ~~ im tnii,  11109W  Ia.,evl o 
loorto ,n sigodioe incl.11rrto de minta iollKa Oen.ã .ccnce'hsr 
Irracacio em elgodie anearasoico com po,sbhdsde de ro ,  a t-sr da mi Nem~ mil flanlos 

351coAIspa.ecabfla.noiush.AbcAecadevWávi ,  o'.a 	 sco'rp,nr'ei. CJ 1 MIL1Ç RI 	1350.00 RI 	1.350.00 adaquenha eSq.inta 
bar rstS..m o,t..ia e penico, lodos em plãtbcø wóiico D-re,sôeL reais reala 
broca da eproijn.ør.nw 50 cm. En'oSigem caés de pepeleo ou 
iaooIa de pleseco P%C l.-,,nado ttr.pererile (Cn$11 1 Ouert-dede 10 

Teero Se Fusa. . 'eado Ds.a*Øo ii? sem» o. '.aocts. -Tardo 
1 artxfleoe'rrlS 3 QOci, c 	&'Øi 	rflcno'a'o «'leodo rr4 
laigooso rWCIÇS$e 'lip,  Icn.Iri,,: 	r  da~ cdo' 	Catr, te jebtfl nuav 

3tllscdo Ice", 5190db .slrçado Pesas.. alças E.,.  ler,  isca, em Und 1 TN RI 	438.00 RI 	436,O se no. e btiese 
1 ;erctuo'slco't. na por.e da sala de tais Possui SSiraIsre intra atol 5515 r.a ~nem 

Ti 	era relo'çacateoiiIando a ssbuu'aÇâO do ESMO En-b.i.genl Caxa 
de paç*IiO 

.00'Jarco Peet pare - MOE D.scvçic Casta de n'adeus e tal-na 1 
leeizs-le «ii MOE com recofle Se tomes te larpa 055  cura.' de EDITOR 

37 
___ passe 	k~ em a 	1e0. 90. 79 ir,, ~4 nacate 

o~ pua Pega 	bioco. e wtnaw a Wce0ee 	tonTa o.fatcrtee CJ 3, 1.10000 	RI 	330000 
Vês mil e 

mie cem 
IrezenIoi m= ora oardroe'reaLa Mateis colonas risirol "U FUNDAM 

ENTAL 
reais 

eec 
'saia E~ e., saco ~W oco .rnn. 	Quer-cosa. 

CotrEo O. Bio Co11 Filholes - Teoo D.sciiçio. colorilo ::nrosto , 
rio. qjen'o ai o., gwlrr.e ltlats4a nlnra, poses e seca Os e-iria', 1 
deserto sal cont.cdwiados em Isolo Se Elosn coiotijo e Com .n:hnerto 1 Í 
de Sus snIMcs. Os Ipiccu dewio ser accnølcioisdos no roer-O, da 1 1 
anp se cade m~e 'eirado, ~6 de ir Olor o.. ralos: 3anna $RINK 

R3 	57000 
quinhentos 	Idosa ml. 

Iduzentoso e setenta 3$ Devera ia' no mmr» 2 libra, soordoorIsio, r» 'menor de no -o*,ii,-o 2 ÇJ . RI 	2 	00 260 
os». 'SlsIaps IJeivs D.ve-t ocu-M~~~   s , reais 	oitenta reais 

d0aradoe ro .Win» e ,  4 asca Porca 0ev-ar a cone, rc mI-uno 3 
w~ ,a 0~ Vaca tev.-I co-ter 	tiniu' 1 1,n na ~. 
EntSs9ee O Cc.1$ttO devera sei feveiCdO a-, 'el-e citE CO o colocado 
e-E cais ce papalbo 

Calunio de Delas se Bsaqje.. - ',ni Deeciiçao boi. de tassuete. nlo 
clidaI caflcøo'ad. ei' PVC - AtÕ000yVteMificalle :Aiô400::tarco,alo 
se Cilco, -:A..Õs.00)'PTocauo De hao-c.w- Rotoirolieige -nim. o,. leria trezentos e Itezeulos e 

a.bbaOuiSsirsJIWdOio'POiconpglO.rLO 39 com nirtnispca 	t ade CJ 1 LIDER 	RI 	331.03 RI 	364,00 ementas oitenta, 
po óSco DsS'*o 22S0 o. (t) e c'cu'VerSne de 72 ot- 'eec quatro reais quatro reais 
rúdO 300.310 yr.a Duvçdade 1 	e'dade. Onrteçto As bolas 
o.set — ategues wa 

corianio De Fenlodi. Fcldcre D.4C1410 Cc.\ono de perlonagela o. 
Iconios popjlsrn :'ecic,cnala con'ÇosiO pci 5 pasoneger$ e sereia. o 
Isaci-,ereô. 	'a bolo 'osa o c..rLp 	 e nUa-.am-cateç. cais 
I.rosnlsdsnerie 30 cm, Certecoonaoos em lendo '00% acrilco. 

4ølsnbseruco e eiorne5e4ueI, Olhos coe sisleTe de segtie'ça, dotados CJ 1 TN 	1 RI 	30800 	RI 	
306.00 trezentos e tezeilosi 

	

lo. isava inche 'e cabeça do '.arroci -e e Doce ert.,alsds Cada 	da. 
''ua 

	

	 do lololore ao Olve r.osetil acenenos waialstoos 
1 	

selares. eeis reais 

pasroge. r.orswit,. Entelsgem secola de plenco PVC Iwsnedo 
vrean i 

Cor-lana 

 

W C.yirtmo Cdeø• de Liso - P'aseco Deeciçio ia caffWluiO 

46"~. 

dotado - Me roda .155 eoi6es de wo.arslsçit esse doSft'ile 
1 	4? pare testo de liso e c.çnøe rural O sueira dei peças ao ca'nrivao !

~fé 
CJ 2 Lt0€R RI 	1300.00 RI 	2800,00 

.1satoe 11.01.5W.~, 50o22o22 a', Ertitagem
calosde repetao Oasitldeoe 10unhdedes 

a 



cciwno FaIMOC*.e r.fllha  5'.,ca Ducrçao CCii»fl, a. a rarrccn. 1 
cc., wnn1-.ii1. 30 cri elhn jUra. Pc. U.nno IJqn',a 
Vc.. Vovõl. iflta.çia'. rwÍcuw* wtcccn.do, e? teodo 1 
Icrilco e s*SV,% • eapdeie Ivet c4.os ø lá O'% aasca 

e br 00etssdoS M caeça AccWMO rrtocr.ea 'n 
wfpo a ccl emserolst.g. øwo cci,  vteCfrenlss c.Os. l ei  
.t..aÕ'ios ademais cweeiisIical reprtaanlelrvei a. cade mando ia 
Ia ', M.. em,, 	da 	001.10* 0 Íit,a in,.rna na 
c*ç1 do IrtocP. a Doca eIIIctMda a CC! ve.neII' ETbaiagen. cc1a 

da sbco PC Iwui.do vw.w.r.r$, 

aa..• 

 

ODF Dna'çao 9~ WSØOOMØ WDF est*flu'i 
'an .'rtfl 00" Gias Porias friez.'. pledeil.) e n't.,is'ro de 
Ii. leais1 nas aias p~ com silier's øa segtrrç. Na ore lnIvr' 
ara haver daS ofeilIelies .q, MCI e una g...Is em IflÇ  paI 

uses mIar de U. poda 0*05 paTa til. d(gi. O.s'iI ice er*egua 
nonhsdO, 'r lodoso. sal .c.eaørlaKrparsi.Jaieirarual 
jçÕ.s o. ITIOnIQ.T Cciii &I1~ :inna.o IP'OX tSI*S Ai CC 

Cai, E'tSg'n t.a øs P.c.4I° 00$ '4c w*o 

— ;rno. pn rege.,  do fl 

VALOR DA PROPOSTA>>O'>> 

e 
¶ TN 	1 RI 	150.00 IAS 	150,00 

i i 

R$ 430.00 RI ' -2,150)1b 

54.720.00 1 o4.uI.e quatro ml, 
RI 

 
$.wo..'uos e vv,le ria 

e- 

ro.1.a ~lia Po.jsqu.,- 	 -- -•----------------- 	-{$ $4.?20,DO i  
~nu s quatro SI. .mc.alo. e vtnt, mli 

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

encargos sociais e demais ônus atw.entes à exeaiçio do objeto desta holação. 

Declaramos que, nos valores apresentados, estão inclusos lodos os tributos, encargos trabalhistas. previderaciárlos. 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 esta 
em conformidade com as exigêrcias do instrumento convocató.io (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 

W.42-M  
a 

LI 



VL UNITÁRIO 
VL TOTAL DO 

ITEM PRODUTO UNO 	010 	MARCA VL. UNT :: EXTENSO: VI.. TOTAL ITEM POR 
EXTENSO: 

Cortunlo de Quebra - Cabeça 
Progressivo - pepelio: Duolçeo 3 

quetia- cateças prcd&doa ei' 
paoeláo onze Iarnnaco com 

•soessi_ra nini'na de 1.' no' • pape 
COuO'e 11 1,91 rrcressD 4 coes OOfl 

verniz s{63cCo 4 bis ei- (coeI alia 
•lvija 90 r nipresso liii 1 CCI Com 3 
verse. dfere'oados Iça Pffi ceda 
Inaçan) Sio 3 'ragenz dilrenles oitocentos e oito mil, 

Com o te,,. (azares Com qanidades Ci 10 GRQW Ri 825 00 vinte e cinco R$ 8.250.D0 1 	duzentos e 
prog.as.vas de peças £.Se9peças, reais cinquenta reais 

Oiniens5et aplOAflisOaS das 
Imagens 20 c 20 cri EnbaIem 

tipo tampa e fu'do medindo 
aprox,mad.niorce 21 ,c 21 x 3 	e 

proda'da ei- cspefio cinza ramrado 
00(11 esGassufa minfliade 1 O..,,i+ 
papei couro lOSgi irppasao sol 4 

Cores CCII VarIz aiÕ)00, OuaaWdado 
lO undade.,  

ConjJiIo de AviSo Bi-Pia-oMadeiIa 
Desoçao Produzico em mad,ra 

naciça de pnus coma hélice nfr.'eI 
(q.a dã pra IOdSf} pntadO COli mIa 

atóxica eii4 co-es Dimenaôee duzentos e quatrocentos e 
accoxinades: C 29cm CL: 31cn x A: 	CJ 2 CLU RI 23939 

trinta e nove R$ 476,78 
setenta e Oito 

2as DeveiS sei erveçue reais e tanta e reais e setenta e 
desmontado com Iodos s seus nove centavos oito centavos 

acessôica acompanhada da malua 
de Instruções de mctltaoam com 
iiusliaçóes En,bagent :a'xa de 
papeleo Ojanlicade 00 undues  
Conpãnlo de Berço para  Bonecas 

- Melal Desaiçk berço p. -a teneca 
00(11 eErjtra da TaIaI: Oevcrà 

acciiipwhar ccJa ,A -e-osIi& cc 
agocio. coro ziper, enço Ira'e.selro 

e Itorfia em aIgodô e TO5eI01ÍO deis mil, seis mil, 

5 
cm tule detesã ~, boisSo poria 	

CJ 
OLIVEIRA 

Ri 2.32S trezentos e 
RS 6.975OO 

novecentos e 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2019.04.12,2 
 

PROPOSTA 

TEM QT  DESCRIÇÃO MARCA UNITÁRIO TOTAL 

T' 20 Conjunto de Quebra - cabeça Progressivo -  papelão: Descrição: 3 quebracabeças produzidos em Bc R$ 	290,00 115 	2.900,00 
papelão cinza laminado com espessura minima de 1,4 mm. papel couche lISgr impresso ,1 cores 
com verniz atóxico + forro em papel alta alvura 90 gr Impresso em 1 cor com 3 versos 
diferenciados (um para cada imagem). São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com 
Quantidades progressivas de peças: 4, Se 9 peças. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 
cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm • papel couche los gr Impresso em 4 

- cores com verniz atãxico. Quantidade: 10 unidades.  - 
3 2 Conjunto de Avião 81-Plano-Madeira: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc R$ 	81225 RS 	1.624.50 

hélice móvel (que dl para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: 
C: 29cm x L: 31m x A: 12em. 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 panas Junges R$ 	217,50 R$ 	1087,50 
de abrir e fechar com lampo de MDF lSmm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade de 1 Oiro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete interior pra escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciciada revestida (MOF1 de 15mrn laminado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar incluídos no 
mõvei. Oimensões aproximadas: A 98 cm X 1. 55 cm X P 31 cm. Deverá ser entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manua' de Instruções de montagem com 
ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. 08$: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Dm toys R$ 	1.137,25 R$ 	3.411,7$ 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com zíper. lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule; deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras 
Dimensões aproximadas: 35cm de altura x 58cm comprimente. 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 R$ 	88,05 R$ 	176.10 
carroceria para acondicionar na mínimo 3 e no máximo 4 carros, de cores diferentes, que deverão 
vir inciusos. A carroceria deverá conter até 8 rodas, O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 cm. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

- plástico PVC laminado transoarente (cristal).  - 
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dmloys R$ 	661,50 R$ 	1.984.50 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto rechnávei, cesto 
porta objeto, 	rodas duplas frontais direcionáveis; depois de fechado, 	o carrinho deverá 
permanecer em pé. Dimensões aproximadas: C: 54cm; 1:40cm e A: 73 em Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade: 5 unidades 

8 5 Fogão - MDF: Descrição: Fogão confeccionado em MDF espessura de lSmm laminado. O tampo Junges R$ 	227,50 R$ 	1.137,50 
com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madeira/MDF em relevo e a tampa do 
forno ceve 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 acessàrlos, 
acompanhada de n'anual de instruções de montagem com ilustrações. 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 R$ 	82,20 R$ 	82,20 
cm altura iMamãe, Papai. Menino, Menina, Vovó, vovó), confeccionados em tecido 100% acrlilco 
e antlaiérglco e espuma flexivel; cabelos de li 100% acrfllca e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios 
e demais caiacteristicas representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de 
segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha; 

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

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

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

1 
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Quantidade: 10 unidades 

34 1 Teatro de Fantoche -  Madeira: Descnção: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Lig r4 R$ 	izo,00'T BS 7' -420.00 
madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MOr.  
com 3mn, de espessura. ilustradas com serigrafia. o painel frontal deve medir aproximadamente 

79 cm de largura x 7501 altura - com janela de aproximadamente 68 e 33 cm. As laterais devem 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura a 59 cm de - 

altura.Eslrulura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela.  

Embalagem: cala de papelão. ____ __________ 
W r Conjunto de Boneca Menina B,anca - Vou: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e Divertires; R$ P5 	310.00 

membros, produzidos em viril, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta '- - 

acrilica. Deverá acompanhar macacão em algodão antialérglco, com possibilidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, 
chupeta e pesco, todos em plástico atóxico, onensões: boneca øe aproximadamente 50 cm: 
Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 

Quantidade: 10 unidades.  

3$ 1 Teatro de fantoche - Tecido: Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente tlg ilg R$ 	112,50 AS 	112,50 
1,90m a 0.85cm, confeccionado em tecido 100% a*godio reforçado (tipo lona/lonita) com 
detalhes colondos. 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: Caiu de madeira e tampa deslilante em MOF cern recorte Fundamental AS 	343,50 AS 	1.030.50 

de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 a 90 x 79 mm. Abertura 
na pane frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: triangulo, 
flui, cilindro e meia tua. Material colorido, mínimo 4 cores. Embalado em saco plástico tipo shrink 

- resistente. Quantidade: ID unidades.  
- 

38 4 Conjunto De Bicho Com Filhote - Tecido: Descrição: conjunto Composto por quatro animais: BIInk mobil AS 	453.65 AS 	2.854,60 
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 ia jipe ou velcro. Galinha: Deverá ter 
no mínimo 2 filhotes acondicionados no interior de no minimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no mínimo 4 filhotes acondicionados no mlnimc, em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
mínimo 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no minimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o 

- conjunto deved se' revestido em filme plástico e colocado em caixa de oapelão.  
- 

39 1 Conjunto de Bolas de Basquete - Vinil: Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada em 5lM4m AS 	182.00 AS 	282.00 

pvc - fAtóxico)/Plastiflcante (Atõtico)/Cacbonato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 

Rotomoldagem/na cor laranja com pintura tlpica de bois de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico;. O4metro: 22.80 cm (9fl, e circunferência de 72 cm Peso médio: 300 a 

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

40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: DescrIção: conjunto de personagens de contos populares Carlu AS 	146,08 AS 	146,08 

tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o sacl-pererê, 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 ria 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 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 21 cm 

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

42 t Conjunto Fantoche Família Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Sirnque AS 	82.20 AS 	$2,20 

cm 	altura 	(Mamãe, 	Papai. 	Menino, 	MenIna, 	Vovô, 	Vovô); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérglco e espuma flexível: cabelos de II 100% 
acnaca. antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/perola/bege claro, com vesumentas, 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 Geladeira - MDF Descrição:geladeira conreccionada MOF espessura de ISmm laminado, com )unges AS 	217,50 AS 	2.082.50 
duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
segurança. Na pane interna deverá haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF pala 
verduras, além oe urna poria ovospara uma dúzia. Deveráser entregue desmontado, comtodos 
os seus acessór os. acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. U

5 

Dimensões aproximadas: A 160cm xl 40cm a P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 00$: Não 
serão aceitos grampos para colagem do material. 

 Total: Trinta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinta. cinco centavos. 1 R$ 	39 793,35 

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

	 ri 



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

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

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

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

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

no parágrafo 42  do artigo 3Q da lei complementar nt. 123106. 

07 DE MAIO DE 2019. 
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COMISSJ.Q PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Cutelo Branco, n 5100- Centro - CEP: 62.K$O-00 
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ON 

L,1,r/vvTÇ 3. 

Ao I'reoetoa) da Prefoiluça do Hoivonle 
S000etalIe iOrg4o Secretana Miniopai de Educaçio 

PREGÃO ELETiO94,COP4 201&04.12 2-PE  

Cata de Ab.In 07 de Mac de 2019 
MOq*a3  

	

PROPOSTA DE PREÇOS 	 - 

	

OBJETO: Aquisição De Biinquedos p.dagÕicos pua elendlnheniõ das ações do P 	(Plano de Ações Aibculadai) de aco'do com o Termo de 
Compronlísso n201406296 . FNOE.M€C. desIliado ao Centro de E0.caça0 Inraigi Pio.iféicia Carmen Lúcia da SI.. do Munícipe de Flomonl&C€ 
(EXCiJIIVO ME,CPP) conforme esnaltcaç4es t,tas no Temia o. Refertacia 

- 

R~ Deecilção UnId Olil Mama v, Vr Toul 
lyp 
UN(TARIO 

VA TOTAL 
r111  

EXTENSO  
EXTENSO 

Con)jrre de Ouao.s Cabeça D'ogeealvo . pe.eUo 0.w'ç*o 3 qa.. 

14 .iw • paç.l 'tucte • iSq .resso 4 case co, venz sõ,sco • tio 
Si p.c. si cv,a lo 	atresia emi ca tom 3 veios dP'we,ØSoe toce,o. oco ma e 
(a'v te, osie mago.-, Sã: 3 Irae,s Otei.nIe. cor.: .n f..OGa 

CJ 10 GROW RI 	MODO RI 	6.000,00 	sessenta encenios 
afl ajsitjaadee Noflisvts oe peça, IS. 9 peça.. DiinereÕe, 

reais reais tproxmsdas de. nac.,5 23 r20011 Ent.iaoen uro jirpa e 'n10 
'rodird, ar.o4naoeteenl. 2 	21 z 3 eI' ptoouzaa em papeilo cinza 
larunido co,,  e,p.nw. nln,rre de l.0.rrn. peDe cau.e 06 ei 
iiiÇ4*l4O (4,1 00101 ...0  .IÕMCO OtsMceSe 10 undadee 

Ca.nia oe Ocrieci - UÕM.'c 	m-ç$t en'uje em 'rede,, de  hPC 
1 SJCV.0 otlQafl fl50aI'0 cri corowfl.05 de leu 	e Penei, 
Iccnipe',edo O. 1D'T,T. O telhado eu lei,. ,ioue'nfla emiti. vegetei. . 
I,ei'e em .ut"I de ceOnnhQ pene Portal equpada osmgrati (Cercado) 
Icolondo tive tal-eco,. e sacada, 	niu. en .110 bIlha, e esjaneiss "a FALCÃO quatro n'i e 	nove mii e 

de aoan x 300'. x 1001' CO'U dosdiças ccn $sle4,e do 
Und 2 iMDE1A AS 4700.00 RI 	9400,00 setecentos 	1 quatzoal'ios 1 eagjr.nça. pene 'e elaw,et de O loa,. 1 SOema luada à caere. sor 

Ir.ae 
Idoo1dn co, iam 	de ~~CtrwreÕ.e ep'O*neda ti. A reais 

1frortj v.'cs 2,,,, ata Isel v.IÇS 5 p)i' Sus rcizr 
1 .i teve Pa'swta 2 OCt Oev.e w s*e9se on'crtade. %4,  

a eceea&os 	vpstsa de ma.vjs o. rair,cões o. 
rtrtaoem can taVi.ç4a Ereise.,  Cesa O Paçdão 

Cortulio te Avião 0l.Pu.no-Made.rs De;crção Pic4,zído em,redere 
racça de pns come "esce rrótei (aJa dá pon, ida.,: P~0 .em brita mie Se mie 
alducca e', 4 cai.. dm 	4.. cr,n'ede. C 29cm. V 3 lar s A 

Ci 2 9* RI i . ico co 	RI 	3400.00 te~ a.ab..s.,. ia, o...j e.' ne 	 ., .- 	, 
maia eis actetsflO. a WvS te nações de r?ala9SI' co' atrações 

ETt'elagey't caias de Papelão Ouern.oede •0 tnoaas 

P1050 CozIrt.e . MDF )noição O roi eu fite OOPWO%10 de 
calcsla,Igst.irele ai,' das Dates de ebrr e I.c'sa' com isilço de taor 
lSim com ele e,rDabde ctnfeon.de em DiSI000 reelterta; .nriãro 
,JperCr cor. pai. Se. tecier. 4e este ewso' atara corte, o 
resarvimóro de $214 Ct4'l capeocade te ¶ Uro ccn.aaao ac 
eCarst*4o ,'tidc AO SSn 0* 4MQ 	'aO'C 	1 

fl'e Ot'n 	 devera ores a. ao attV e 	 S'cts' e pia, 	torrar cdi a 
EDITOR ______ dais 1* 

4 'arOs 	bise 	 r*w 	 C ris pe e 	re a—a 	~.~alga 	Tovel Uqiid 5 
A 

RI 	40800 RI 	2.490.00 • e noveis FUNDAM e ti~ Oevtrá te, (editado co, placa. de nade-'0 reodede eveacd. Mor:. de e oito reate 
Sri, I,nneds o. reo'p.enin de ãgvie e o trelerle "útààiico no de ENTAL FOle 

ielerli pintou e.lsIeflle e deviria estai snduselob no rIáve!. Dimersões 
ep!Oxlliadea. AOS cav XL 56 cmx P31 civ' Devora sai entli]ue 
des'rcnledo, com leda a, seus eassros, eccencàrhads de rrs,uii de 
iraotJQões de ronlegem com tusirações. Emt.iag.n Ceita de QacelaO 
095 hão nao acesas ÇrWtoS o., ool~ is, nw2elal. 

Ccrjrio de Berço pee Bonecas. Me-te Desr.çã: terço pai e ao-ao. 
co' ec'uln CO metel, de.re ~`Na, cdclvao evssloO De altoteo. 
do,~, iend. i'aveeeelros Ponha em Sg,dao e tclqueiero e? Ijie 

OUVEIR 
mil trezentos quatro mil e 

5 sereis posso' ocl,So pois, retos ei' le000 rei ceoeras. Ument,5% CJ 3 RI 	1.350,00 RI 	4.050.00 e onquenla onquenta 
0 apeocrosdas: 36, de adula58 te, con.rn,enio Erteaçem teu. de reais reala 

pateta, a, sacola de çihnco PVC lairedo iienwa'erie (crslefl. 
QualIdade 5 LeSise 

Cas.o de Crztt '90 osgare 	íestco Oeeaçio csirflêo 
ØeeSos doado de cevc.'a pra eCC-doo-. ú 'ireço Se rio 'r*xnle 'tanto e VezenlOs e 

* 4 canos, de 00,10, de'rtes. ,. ~tio v 'id.,... A cwoa, 	devei 
ci 2 SILMAR RI 	170,00 . AS 	340.00 Isetenta Ciumenta "~ame~    O a.remto de, peças do ca'nn"ão deverá se' g'.id.. 

Meada, eo.o,Jrredas 92 • li. 70 OIT E~~ um De p991150 os reais real, 

seccia da plãsbc. PVC lerínado b'w,spre.,te (testei). 

1 

Ccniuroa de C.ivtc de Soneca . M.ta Deserção canto de torta 
cm ..e,sjr, n,ecca cai Ca ras.aad. de Nado 100% Sgooão wr 1 	 VIS ri' 

7. 
Iwt restei ercoelo rtt "e rode cais rodas G.çlea 

C.J 3 R 1 1 130,00 . AS 	3 
ml O5flO e 	PezeMos e 

•cte. drewt., ~CAI   endo o= nn de,re p.'r Ulite reais 	nove-te 
ee. $ D'une.. 	'ocmedae C 54o,i 5, ~ e A 73 wv Ertsag.'n 1 
cal., de Pepelio O'aii',ede 5 t,dedee 

ME 



Coptrc r&.0ct. Frisa swc. :aealçao conut n e 'rct.. 
wfl WWIaTS 30 T tiaC41~ ø. urmo. Mn* 
Vc'.0 Veit). MIVDfl 'atC'n ccrtewr.00.  es wcco 100% 
.aá 	• 	• aapsra M*,* t0' . is iX1, sulca • anjo e ante. 

42 nS.pca e as'.' essaxe ra caça  £cnni: friou.. 
ti • 	1 P1 113 	15000 RI 	150.00 ca00.nta dnquenha 

fl 	arete'a.gS Õo 	, ~~u  :sbaos 1 	 .. ••.. 
acflO,04 e 	 1. ^ n'rtlOea 
rsr,s. OLh. w, 0.2.,,. de .fl.rrça doiscos oS ITS?a flama na 
c.0.. 00 'artXt. • Oxa wboJaa me w f'.'.'.alhs. EntIIflrT sa~ 
de pl4sbco P.0 Iraccado rrsparn 

Géladassa • MCF D.aiçk geladeira crrec.on.da offir ..pn.oi, da 
lSrv, I.nn.d,. condas pra, (519am, g,laø,.a), 'PaCanUlIO 1$ 
MI, . isclt nu duas cotn cci, &,Ien,. de savwain,4 ka pari. lrIoi'la EDITOR dota n'ti. 
devfl 'atII coas piruetas ali MCF e a,sa 9a10 em MOE pala UNI A 

quaurocs'uo cenlo. 
43 vrdsas, .14., oe ir.. pana ovos PararUrna dizia Davr4 e 	1'q, 

FUNDAM 
R$ 	43000 	RI 	2150.00 a o (mia 

d.,rOliac0, cm, 0305 0$ sOis acessiocs. acotpailhtd, de qw'u•i de reais 
insti~ a. nc,Ia;.rn cc., 'Iauiuçõas. Cin.roõn aproicrradas A ltd ENTAL rasa 

cmx • cc., ii P 4Ccir En,C.IagOIT( Caxa øa Papelio ces '45* wso 
.o.ÍIo. gi.roos pus Colagem do t&ersi 

VALOR DAPROPOST»)))>' 	— 	 RI 54.720,00 4  oas.'t. e quatu ml 
laa.'bs e itile 'na 

Importa a pilsesl* Proçona a queria de- 	 RI 54.720,00 J 
olsasla a qualio sul, ..t.c.ntoa e vinte riais 

De ciara quartos preços ofertados estão inciuldas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tnbulos. 

n 	 encargos sociais e demais Õnus atinentes á execução do objeto desta licitação. 

Declaramos que nos valores apresentados, estão Inclusos lodos os tributos, encargos trabalhistas, previdenclárlos, fiscais e 
comeroas, 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). 

7 ç' 

Validade da Proposta: 
60 (sessenta) dias 

Prazo de Entrega 

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

-t 	 'e 

$'AÇ141s4, c 

3 3 ,  

07 de Maio de 2019 

8  w;~ÁrÁ 
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1 PREGOEIRADA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORUOØIT! 

 
REFERENTE AO PRÉGÁO ELETRÕ.IICO N 3Ol $04122-PIE 	 " 
DATA DE ABERTURA 070€ MAIO DE 201$ AS 011400101N  

OB)(TO AQUISIÇÃO 0€ BRINQUEDOS PEDAGOÇ.ICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES 00 PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACORDO COM O 
TERMO DE COMPROMISSO N201406216. FNDE(MEC, DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÂO INFANTIL PROINFÁNCIA CARMEM LÚCIA 04 SILVt0 
MUkICWIO 0€ HORIZONTE/CE (EXCLUSIVO ML'EPPI. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 0€ REFERENCIA. 	 • .. o 

"AGINA 
PROPOSTA DC PREÇOS 	 \' 	- 

VIL UNITÁRIO vitor*tooN 
ITEM PRODUTO UNO 070 MARCA VI.. UN T POR EXTENSO: VL. TOTAL. (TEM POR 

- ColheIta de G.aeba . Cabaça  
Prog.envo. o.p.Iào Oescrçso. 3 

Quea' cabeças pioduzdos em 
papelão crza Ia,nnaco con 

$0Qeau. r,Iníma 0. 'Á nm - pel 
coa'. II Sç ,lTçrn.o 4 ca's 	4, 

.rgz aSs300 1 lUTO 	.. pitd se. 
W~3  

Yfl04 dN'WO. 'ti ISS fl 
aMo..-: São 3 e,ceee Gd.r.FN. onocnose oito MI, 

COTO Iria 'aza-da co, .I4..J_ CJ 'O GRO RI 825.00 vlrs e Onco *58.250,00 duzento, e 
p.,..viadaDeÇfl 4 eeSpaça leI nauent. real, 

DenanISes con.r.da da 
W'laeflI 20.20 alt E!rSQs 

tipo lalips 	h~o .dír,do 
nqoilnedêtente 	21 * 3 cri 

roduzde ar papel. crua .nr.d, 

e 

	

r 

00, s0*s$UlI minrra  de 	) IVII 

papel coure lOSgi lnpresso ei' A 
com com ya'.z EÕsoo OualIIdade 

lO undaces. 
Corçunlo de Avio B-PiaIiD.Macolft 

DesaIçio Prodado eh radeira 
I'IOÇi de pir... COI a -alce TÕV& 
Oue a pela rodei. c.nlaoo com linha 

etõeca el 4ccres Øn,rsØ,, duzentos, quatrocentos e 
.piozn'.dn C 2".L 31a, x A 	

CI 2 CARLU RI 73039 l/MIta e ('0W RI 478.78 SEtenta e 0t0 
120 ,1 0~ 141 m~ mis e trint, e reais e setent. 

Ouriot.do coii iodos os 10.3 nove centavos Dito centavos 
aceesace acCnWhloi 00 T' 

de ,nstt..44es de ntt.e,, ocr, 
AsVs** Er'b.ageir 	ã.ade 

Comi,snio øe B.qo pua Boreal. 
W. Desci';ào t*4o pus Ecrwca 1 

co' fllrulute Oe n'eta' de.'tqS 
erOfflPert,l colchão reues:co de 1 

alDodIo camilo.r lençol. t'a'ú*se,'c 
• Iço,,'. em .i;ndio e floaqurem dali mil, SES mil. 
em lule OevtI poliu. ,  oo.slo poita 

1 
1 	CI 3 OLIVEIRA 

RI 2 325.00 trezentos 011 RI 6.0/5.03 	novecentos e 
t,.co, em leoldo "as o8~1

31 
1  BRINQUEDOS vinte e cinta 

.00 	e cinco 
Din,ensO.s Iplotniàdae. 35 ai' do reaIs reais 

•IIura *680? C0fØFltfl0flIO 
€mnbflo.nl. candep&e%ioo.. 
5eOOI de IIâItOI PVC Mmhinado 

Irreçereol. (cn,laI} 0_ardace 5 
MlSde,  

- COÍ'WtD O. Cslrniil'ç'cogcrha. 
plástico Desaiçio canirnão olas!ico 

dotade de caroca' a 
acaOcsors ('0 T 	3 e -c 

máximo 4 caTo, de oies sn-ce, OUSIPSenIOS e mi cento e 

6 
- oa.50w tCLICI A :wocwe 

2 
ROAM 	

R$ 56: dl oItenta reais e RI I352 	
sesser.ta reais e 

~4co' sê e -Coei O tin'g BRINQ1JFDOS Quarenta e um oitenta e dois 
da, teça, 00 crrns -3e.*'e W centavos Centavos 
olvide M,dde, ep'o.inad 	92 J  
i7e30 r* Cno.Iflsr. ClIxede 
vaeI$o o. ISCOS de p31100 PVC 

enredo rwspa.n'e al$tal)  
- Cortunlo de Ç~"de Boneca. 

Metei DeaoiçIo Ceirinhode boneca 
em esbijlula ,natêl,ci cor cadola 
reyesbde de he000 100% algodão 
com niolinenlo melrálil, e"ooeto 

rsclrlvel.cestoco.Iaotw.o index OLIVEIRA R$22C0.00 dois mIl e RI 6. 	00600. 
$eis mie 

dupla, frontais dlreconávels. cepois BRINOUEOOS duzentos rtiIs acicentos reais 
de (00,500.* 0511(110 devemã 
DeiTialecu sei' Pá Dq.irISes 

•pto*4.'SSs C Sdcrt L '4001, e A 
73 qn EII'esag.IIi casa ospapelio 

- OuelSdade 5 w,.oace,  

r 



COiunIo de Bola, de Oaqat. . VnÉi - 
De,ctçho bola da batoualø, fio 
D'loja 00n1.00ionMa atnPVC 

AiÕ*ooPiat'cwi. 
(AtõiiiooyC.'bonalo da cálcio 

(N&aCOI/PrOCSI,O o. I.brc.çho - 

`Til 
duzentos e mil duzefltØt 

39 
Roionod..ln. CO' inflC 9n 1 STADIUM RI 1245.00 	quarenta e RI 1.24500 quarenta cci 	o. p inta tipa da boiada Dasqale 

cinco reais reais 
sfiluIa'ldo Qome. Com  pginanto oiro 
M6z. Oiêmsvo 2210 ci, ( 9 	a 
osa,Wflta d 72 o,, Pato 'rido 

500 a310 re".. Ouanbdad. 1  
taa0t.rQaçio Ai bois, 
da.ario lat a.Y'.w.. vaza,  

Corti.mio Da Foniocha tolda 
Daao'çao CDflJtO de pei,onag.n, 
- wltos 000uires !.dc.na. 
cO.roo,to co' S pelconaçen. a 

Wfl, O 1501 DWfl. O O4'OiIS Doto 
'o.. . 	M..e.'.ca0.ç. con,  

• 	aç.o.Mr,.dniøê 50 Cd!i 
CaflocS,aIoa.m laudo 100% duzentos e duzentos e 

40 .aui00awasso..eealm. 
CJ 1 CARLU P521725 

sessenta e sete RI 267,25 sessenta e sete 
nu~OPoe com, s..la.,a de reais e vinte e reais e vinte e 

.eglria i~ dav~flr.. cinco centavos cinco centavos 
na caça da *tø., e toca 

ebcia. C&""~ ,  
da 	POeSS acaaoe 
reolifl eo tida do 

5---_• 
trie.i.gr' eacoi. Ia piâelco PVC 

— macras  — 
Creno da Cano Coe. da 

Li.o.PMatco 
O..a'Øo ncom  
dota da 	6 'oda. eea tINIa 

do - — — 4.,S,, ra ps C• ROMA 	 00 , 5 mil, cítrico e 
quatro mii, 

41 øeIaoecaçwt.l'Õ,el Otrw*c C.1 2 	 R1 2 • 13 X BRINOUEDCS 	 sete'ta reais RI 4.340,00 trezentos e 
da. o.Ça. da cwwflo d.il - quarenta reais 

22 e 22 a'. EWCS,,encoluais, 
p.oao Oucriedirim, lo ,nadea 

Cortina F.r.ocr. rei. errc. 
Daeo"çao c.pr.o o. 6 rn.a 

(Man'a. P.c. L~ Mw.. 
VOvO. Vovó MS'..aV.'. *toeI. 

or#,çc.fldol e., Nodo 1 Q% 
aaIho e .fliaI. 	• e.9na 

%,i.i Car.K. o. ia 1 X% saiba 
Sltaiirq,cse t.n coebjislos f5 

duzentos e ' 	duzaacos a ACSbII-S-lO 	a, s5 	, 
C.1 1 	CARLU R1255X 	cnquentae R5255.00 Wiqts*aea.Co Coto na w r'en&çto.&tae cito. 

crico reais 'sais .......as 	aiuc, .auoro8 
a dama,* cwactaoti çfl 

raprstar.IaIiyei ti. Cada nioTt.0 ia 
'silo. Olio. 00q, l,.t.n. C. 

SaOttWÇa dolejos do baia 'Ias 
na cabeç, do I.nloç'a a b:ca 

.',icu.da na 	i eoraIhi 
Cn.b..g.'n lacoe o. p'is'co PVC 

G.idsta MOI Oa,oiçAo gçiaoars 
con'.ccio'ada Mar ascai•u-a de 
lSmm lainrado, co,' Cii.. portai 

(Deeze. • g.i.dare). t.C.n,yro de 
~1 a 'aa, nas aias p.iai oc,i 

asia'.,á da aagaça Na ç.rIe 
ntarr davra heis' duas p'.ioaie.. setecentos e 
an Mor o ."galgo ais MOF Qav sessenta e dois t,b 	mio, 

vareu'.., són o. una "M ovos 	UNiO $ CARLU 	RI 762.50 reais e Ri 3.S12.S0 
oitocanto. e doze 

pata oia duzia Dtnd sai s,iro. 
cinquenta reais a 	no 

Oa.no"i.do, 	n todos o, ,,, 
centavos centavos 

ac...Õ,,o. awi'pa'hada de  ,'ar,4ai 
de intliuçõaa da no't.t con, 

ilusflçÕ.. D'rsnÕ.s acro.ilr.da. 
AIOOcr.,tlOcrizP4O:n 

Ent.iag.m 
 

Crime o. Paião. 00$. 
Mio mão acabo g'anpos pra 

.goeniSotnai.ii. - 	 -- 

RI 
	
1.223.67 

OIN 

LoLt 

VALOR TOTAl. POR EXTENSO .aie riU, qutnb.ntose vinte e cinco reajo 

Vaio, Global da Propoeta RSI1.223.•7 1 
Vaio, Global da Proposta pai Ecloneo noventa 9 um mli, duzentos a vinte e três roda e sananta e cate centavos 

jG 



3, ,,cço, strtsrr.00, quão diiou Fcdct 0* 'Ipoulos rw0$ flt.lh.'a, p'.drc aos c** e WWC., sisal 1511 teguos desccan.1(0I 0s Penca 
e :ua 'M. oaos c.,,o. , desolsil ,ncda a arr.,. radw Sete aj 'nd,.Ir.nI. .cte o av.on'0 Gol ~ CCtMantll ii C000n3 SW'grCc 
3*51 tcdo4 05 c'jec'& cal-  Ta(4ÇIS 5 «,J .r;o. -acento. e asa...Si  4° 0eeso e? çafleflis xnøçõu de~.. nrulrçâo antas oCOçÕeI OJne flZOO* 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÃO ELETRÕNICO PC 2019.04.12.2 4LEcc 

PROPOSTA 

ITEM QT DESCRIÇÃO MARCA 	UNITÁRIO TOTAL 

1 10 Conjunto de Quebra — Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra.caz,eças produzidos em Be 	 R$ 	290,00 R$ 	2.900,00 

papelão cinza laminado com espessura mina.. de 1,4 mm' papel couche llSgr impresso 4 cores 

co.., verniz atóxico • forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3 versos 
diferenciados (um para cada imagem). São 3 Imagens diferentes Com o tema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4,6 e 9 peças Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 
cm Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamenle 21 x 21 x 3 cm produzida em 

papelão cinza laminado com espessura rninima de 1.0 mm - papel couche 105 gr impresso em 4 

— cones com verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades.  — 
3 2 Conjunto de Avião Bl'PlanoMadera: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a 5c R$ 	812.25 R$ 	3.624.50 

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

papelão. Quantidade: 10 unidades  
4 5 Pia de Cozinha — MOE Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges 	R$ 	217,50 RS 	108 

de abrir e fechar com tampo de Mor lSmm com pia embutida confeccionada em p4ástxco 
resistente; armário superior con' portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade de 1 litro conectado ao encariamei,to embutido no sistema 
que interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá enchei a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a água O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciclada revestida (MOE) de lSmm laminado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar siciSdos no 
móvel. Dimensões aproximadas: A 98 cmx155 em  X P31 cm. Deverá sem entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada øe manual de instruções de montagem com 
ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão 095: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Da. toys 	R$ 	1.137,25 R$ 	3.411.75 
deverá acompanhar coichão revestido de algodão, com zíper. iençol, travesseiro e fronha em - 
algodão e mosqueteiro em tule: deverá possuir boisão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 em de altura x 58 em comprimento. Embalagem: caixa de papelão Ou 

- sacola 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$ 	82,05 RS 	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: caixa de papelão ou sacoia de 

- plástico PVC laminado transparente (cristal).  - 
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca — Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Da, toys R$ 	661,50 R$ 	1.981.50 

com capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinávei, cesto 
porta objeto, rodas duplas frontais direcionáveis; depois de fechado, o carrinho deverá 
permanecer em pé. Dimensões aproximadas: C: 54cm; 1: dücnt e A: 73 cm Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade: 5 unidades  

8 5 Fogão — MOE: Descrição: Fogão confeccionado em MOF espessura de lSmm laminado. O tampo Junges R$ 	227,50 	8$ 	1.137,50 

com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madeira/MOF em relevo e a tampa do 
forno deve possuir visor inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada 
com sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e fecho com trava. Cinco botões 
reguiadores 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 1€ 1. 37 cri 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. 095: Não serão aceitos grampos para colagem do material  - 
9 1 Conjunto Fantoche Famiiia Negra: DesCrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Slruque 	8$ 	82,20 liS 	82.10 

cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, vovó, Vovó), confeccionados em tecido 100% acrílico 
e antialérgico e espuma flexivel; cabelos de lã 103% acrflica e antiaiérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios 
e demais características representativas de cada membro da 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 (cristal).  — — 

10 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição: boneco negro em vinii, com membros Supertoys 	RS 	347.50 85 	347,50 
articuladas. A cabeça cnter* olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser 
implantado em nylon e o corpo apresentará genitália masculina. Devera acompanhar macacão 
em algodão costurado com possibilidade de por  e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par 

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



n 
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Quantidade: lO unidades. 

74 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Lit lig R$ 	120,00 20,00 
madeira maça lixada, sem rebarbas ou panes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, /i' 'E 
com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medr aproximadamente  
79 em de largura x 	7 de altura - cor,' janela de aproximadamente 68 x 33 em, As laterais devem f .' • \ 
ler afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 em de largura x 59cm ÍjQ},,,,,,,, 	1 
aitura.Estrutura acompanhada de cortina de tecido 200% algodão, antialérgico na área c 1  

, 
- Embalagem: caixa ce papelão.  - 
35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil : Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça • Divertoys as 	310, as 

membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta '- 
acrilica, Deverá acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar 
da boneca, e Fita para cabeça em plush A boneca deverá vir acompanhada por: mami 
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 Ligiig RS 	112.50 R$ 	112,50 
1.90lx ~Sem. confeccionado em tecido 100% atgodão reforçado (tipo lonaflonita) com 
detalhes coloridos Cortina em tecido 103% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas 
em gancho/supone na porta da sal, de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada 

- facilitando a estruturação co teatro Embalagem: caixa de papelão.  
37 3 Conjunto Passa peça - MDF Descrição: Caixa de madeira e tampa deshzante em MDF com recorte Fundamental R$ 	343,50 R$ 	1.030,50 

de formas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 x 90 x 79 mm. Abertura 
na parte frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira, 4 tornas diferentes: triangulo, 
cruz, cilindro e meia lua. Material colorido, mlnimo 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: Brinkmobil 	R$ 	463,65 R$ 	1.854,60 
galinha, tartaruga marinha, porca e vaca Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
plush colondo e com enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão se' acondicionados no 
interior da barriga de cada animal e retirados através de uni zíper ou velem. Galinha: Deverá ter 
no minimo 2 filhotes acondicionados no Interior de no mkikno 2 ovos Tartaruga Mannha: Devera 
conter no mtnimo 4 filhotes acondicionados no minimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
mlnlrno 3 fliotes na barriga. Vaca: Deverá conter no nInho 1 filhote na barnga. Embalagem: o 
conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de papelão.  - - 

39 1 Conunto de Bolas de Basquete —Vinil: Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada em Sulevim 	R$ 	182.00 as 	182.00 
PVC - (Atóuco)/Plastificante (Atóxico)/Carbonato de C*icio (Atóxico)/Processo de fabricação 
Rotomoldagem/na cor laranja com pintura tipica de bola de oasquete simulando gomos com 
pigmento preto atóxico;. Diâmetro: 22,80 em 1 91, 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 R$ 	146,08 	R$ 	146.08 

tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci.pere'& o curupira, boto rosa e mula- 
sem-cabeça com aproximadamente 30 em. Confeccionados em tecido 100% acrflico e antlalérgico 
e espuma flexIvel. Olhos com sstema 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 Camlnh30 Coletor de Lixo - Plástico: Descrição: um caminhão de plást:co dotado de Roma aS 	369.50 	aS 	739.00 

até 6 rodas kyres, 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 

- Embatagen': caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades  - 
42 1 Conjunto Fantoche Famflia Branca: Descnçlo: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simguc aS 	82,20 R$ 	82,20 

cm 	altura 	IMani 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	vovó, 	Vovó); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrflico e antialérgico e espuma flexivel; cabelos de lã 100% 
acrflica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/perola/bege 	claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	caracterlsticas 
representativas de cada membro da familia. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava 
interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico 

PVC laminado transparente. 

43 5 Geladeira - MOF Descrição: geladeira confeccionada MOF espessura de lSmm laminado, com Junges R$ 	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 parte interna deverá haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF para 

verduras, a em  de uma porta ovos para urna dúzia. Deverá ser entregue desmontado. cor,' todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 100 ci,, x 	40cm a P 40cm Embalagem -  Caixa de Papelão, OBS: Não 

- serão aceitos grampos para co4agem 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; 



Prazo de garantia conforme edital; 

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

tríbutos, 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 ri9 123/06, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 42  do artigo 30  calei complementar n 9 . 123/06. 
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) PER.MÀ.MENTE DE PREGÃo 
inc Castelo Branco. n°5100 Centro - CEI'; 62.880-00 
CE 
336.1434 
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PROPOSTA 0€ PREÇOS 
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VALOR DA PROPOSTA>>>>>>>>>>PROPOSTA>>>>>>>>>> RI 	84.720.00 	
olienla e quatro mil, 

 setocon:os O vinlo 'oh 

Importa a presente Proposta a quantia de—  
oitenta e quatro mil, setecento, e vinte real, 

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

ta. 	

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

Declaramos que, nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciárlos, 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 conter da expedição de ORDEM DE COMPRAS. 

07 de Maio de 2019 

E 
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A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL Dl HORIZONTE. 	 - a 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 1V 2019.04.12.2PE, 

DATA DE ABERTURA; 07 DO MAIO 01 2010. AS flI400MIN. 	 Ç. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES 00 PAR jPLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACORDO COM 
TERMO DE COMPROMISSO 1V201406216 . FNOMdEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA CARMEM LÚCIA DA SILVA 
MUNICIPIO DE NORIZONTIE (EXCLUSIVO MEJEPP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA  

•flSa*T& flF PRPCflS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÀO ELETRÔNICO N 2019.04.12.2 

1; 

PROPOSTA 	 1' 

ITEM QT DESCRIÇÃO MARCA UNITÁRIO TOTAL 

1 *0 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em 8c R$ 	390,00 R$ 	2.900,00 
papeliocinza Laminado com espessura rnlnima de 1.4 mm. papei couche llSgr Impresso 4 cores 
com verniz atóxico . forro em papel alta aMira 90 gr impresso e' 1 cor coo 3 verses 
diferenciados (um para cada imagem). São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com 
quanlidades progressivas de peças: 4,6 e 9 peças. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 
cm Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura Snima de 1.0 mm. papel cooçhe 105 gr Impresso em 4 

— — cores com verniz *tóxico. Quantidade: 10 unidades.  

3 2 Conjunto de Milo Bi-Piano.Madeira: Descr$çlo: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc R$ 	$12,25 R$ 	1.62450 
hélice móvei (que dê 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 

— — papeilo. Quantidade: lO unidades  
4 5 Pia de Cozinha - Mor Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges R$ 	217,50 R$ 	1.087.50 

de abrir e fechar com tampo de MOF lSmm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior cool poitas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete interior para escoar a água. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciciada revestida (MOF) ce lSmm laminado. Os recipientes de 
água e o material l'idráulico são de material plástico resistente e deverão estar inciuldos no 
móvel. Dimensões ap.oxtnadas: A 98 cmx t 55 cmx P 31 cm, Deverá ser entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com 
Ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. 085: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

$ 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal: Dm toys R$ 	3,137,25 11$ 	3.411,7$ 
deverá aconinanhar colchão revestido de aigodao, com zíper, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em lute; deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35cinde aitura x 58cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

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

6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte iibano R$ 	88,05 ftS 	176.10 
carrocena para acondiciona, rio minlmo 3 e no máxkno 4 carros, de cores diferentes, que deverão 
vir inclusos. A carroceria deverá conter até 8 rodas, O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 cm. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

— — .plástico PVC laminado transparente (cristal).  
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrlrho de boneca em estrutura metálica Dm toys R$ 	661,50 11$ 	2.984,50 

com capota revestida de tecido *00% algodão com movenanto retráti, encosto reciriável. cesto 
porta objeto, 	rodas duplas frontais direcionáveis; depois de fechado, 	o carnnho deverá 
permanecerem p& Dimensões aproximadas: C: 54cm; L: 40cm e 4:73cm Embalagem: caia de 
papelão. Quantidade: 5 unidades 

8 5 Fogão - Mor: Descrição: Fogão confeccionado em MDF espessura de lSmm laminado. O tampo lunges R$ 	227,50 R$ 	1.137,50 
com suporte de panelas deverão ser confeccionados eu, madtra/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 l*ado/desiigaøo, 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. OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do material  

9 1 Conjunto Fantoche Familia Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches tom aproximadamente 30 Simque R$ 	82,20 R$ 	82.20 
cm atira (Mamãe. Papai. Menino, Menina, vovó, vovÕ), confeccIonados em tecido 100% acrílico 
e antiaiérglco e espuma flexivel; cabelos de lã *00% acrlica e antialérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios 
e demais características representativas de cada membro da famiiia. Olhos com sistema de 
segurança, dotados de trava Interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha; 

nibaiagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).  
10 1 Conlunto de Boneco Menino Negro - vinhl Descrição: boneco negro em vintí, coo' membros Supertoys R$ 	347,50 R5 	347,50 

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

— — de ténis em lona e vinil. Dimensão aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão.  
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Quantidade: 20 unidaces 

34 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bonecos de fantoche. com  estrutura em kg i.g 	 AS 	120.00 	_.8S 	220.00 
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 cm de largura a 75 de altura - com janela de aproxnadamente 68 x 33 cm. As Laterais devem • 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura a $9 cm de 

G 

aitura,Eçtrutura acompanhada de cortina de tecido 200% algodão, antialérgico na área da janela . 
- Embalagem caixa de ploelão.  - 

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Yinil: Descrição: 01 boneca bebê branca Com cabeça e DIVenOvS 
membros, produzidas em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta  
acrílica. Deverá acompanhar macacão em algodão antialéril 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 transoarente (cnstal) 

Quantidade: lO unidades.  

36 2 Teatro de fantoche - Tecido: Descrição: um leatro de fantoche, medindo aproximadamente Ugtig AS 	112.50 AS 	112,50 

2.90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo iona/ionita) 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 desbzante em,  MD$ com 	recorte Fundamental AS 	343,50 AS 	1030,50 

deformas na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 a 90 x 79 mm. Abertura 
na pane frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: trianguto, 
cruz. cil ndro e meia lua Material colorido. mínimo 4 cores. Embalado em saco plástico tipo shrink 
resistente Quantidade: *0 unidades  

38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descnção: conjunto composto por quatro animais Gnnii mobil *5 	463.65 AS 	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 animaJ e retirados através de um ziper ou veicro. Gatinha: Deverá ter 
no mínimo 2 filhotes acondicionados no interior de no mínimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no mlnlmo £ filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no 
minam 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga. Embalagem o 

- corunto deverá ser revestido em filme plásticc e colocado em caixa de papelão.  

39 T" Conjunto de Bolas de Basquete- Vinil: Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada em 5&zMim AS 	181.00 AS 	182.00 
PVC - (Alóxico)/Plastlncante (Atótico)/Carbooato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 
Aotomcddagemjna cor laranja com pintura tipa de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento preto atósico; Diâmetro 22.80 tem 	r). e cwcunferència de 72 cm Peso médio: 300; 

- - 3t0 gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 

40 1 Conjunto De Fantoche Fotclore: Descrição: conjunto de personagens de contos populares Carlu AS 	146,0$ ' AS 	146,08 
tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o sacl-pererê. o curupira, boto rosa e mula. 
sem-Cabeça com,, aproamnadarnente 30 em Confeccionados em tecido 200% acrilco 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 

41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descrição: 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 a 22 cm 

- - Embalagens: caixa de paoeião. Quantidade: 10 unidades 
42 1 Conjunto Fantoche Familia Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Slmque AS 	82,20 AS 	82.20 

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

- PVC lannado transparente.  

43 5' Geladeira - MDF Descrição: geladeira confeccionada MOF espessura de lSmm laminado, com Junges 	*5 	217,50 *5 	1.081,50 
duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas con sistema de 
segurança. Fila parte interna deverá haver duas prateleiras em MOF e uma gavela em MDF para 
verduras, além de uma poria ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, com todos' 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações/ 
Dimensões aproximadas: A 100 cm x 	40cm a P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 065: Não 

- serão aceitos grampos para colagem do materIal." 

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

R$ 	39.793,35 

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



° 	Prazo de garantia conforme edital; 

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

tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execuç ão do objeto desta licitação, conforme edital; 
° Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta esta 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 323106, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas 

no parágrafo 42  do artigo 32  da lei complementar n2. 123106.  
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