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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PREGÃO ELETRÔNICO N '  2019.04.12.2 

1, 

'1 

PROPOSTA 

ITEM QT DESCRIÇÃO MARCA )UNITÁRIO TOTAL 

2 10 Consinto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em Bc R$ 	290,00 • R$ 	2.900,03 
papelão c na laminado com espessura mlninia de 1,4 mm . papel couche IlSgr impresso 4 cores 
com verniz atóxico t forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3 versos 
diferenciados (um para cada Imagem). São 3 imagens diferente, com o tema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4. & e 9 peças. Dimensões aproximadas das imagens. 20 x 20 
cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 22 x 21 x 3 cm produzida em 
papelão cinza laminado com espessura  minima de 1.0 mm 	papei couche 105 gr Impresso em 4 

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

3 2 Conjunto de Avião BiPlano-Madeira: Oescnçáo: floduzido em madeira maciça de pinus com a Sc 	 R$ 	822,25 EIS 	1.624.50 
hélice móvel (que dê para rodar), pintado com tinta atóxica ei'" 4 cores. Dimensões aproximadas: 
C: 29cm x 1: 311cm x A. 12cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de moetagern 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 : RS 	217.50 	RS 	1.087.50 

de abrir e fechar com tampo de MOE tSmm com 	pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; amimo superior com portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade dei litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que Interliga o reservatório coo' a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia, deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete Afeíno ,  para escoar a água O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira reciclada revestida (MOf) de ISmm laminado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar incluldos no 
móvel. Dimensões aproximadas: A 98 cmxl ss ci, 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. OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal: Di toys 	EIS 	5.137,25 R$ 	3.411.75 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com jipe, lençol, travesseiro e fronha em 
algodão e mosqueteiro em tule; deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 em de altura x 58 CM comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

- sacola de plástico PVC laminado transparente (cnstal). Quantidade: 5 unidades _____ - 
6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte hbano EIS 	88,05 R$ 	176,10 

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

- plástico PVC  - 
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Dm toys EIS 	661,50 EIS 	1.984.50 

corrI capota revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinávei, cesto 
porta objeto, rodas duplas frontais 0ecoriavts; depois de fechado, o carrinho deverá 

permanecer em pé. Dimensões aproximadas C: 54cm; 1: 40cm e A: 73 cm Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade: 5 unidades 

8 5 Fogão - MOI: Descrição: Fogão confeccionado em MOE esoessura de lSmm laminado. O tampo Junges R$ 	221,50 EIS 	1.137.50 
com suporte de panetas deverão ser confeccionados em madeira/MOE ar" 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 ogás ligado/desligado. limiar a um botão de fogão real. Dimensões aproximadas: A 53 
cm X L 37 cm X P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, cor" 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 FamI ia Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque EIS 	82.20 	EIS 	82.20 

cm altura (Mamãe, Papa., Menino, Menina. Vovó. Vovi confeccionados em tecido 200% acritico 
e antialérgico e espuma flexivel; cabelos de lã 100% acrliica e antlaiérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios 
e demais caracteristicas representativas de cada membro da famiba. 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 Icristai). - 
10 1 conjunto de Boneco Menino Negro - Vbil Descnção: boneco negro em vtnii. com  membros Supestoys 	EIS 	347,50 	EIS 	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 apro.irnada: 30 cm. Embalagem: caixa de 



tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelio cinta 
laminado com espessura minima de 1.0 mm • papei couche 105 gr impresso em 4 cotes com 

- verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades  - 
20 1 Cnfeccionada em PVC - Sulevim AS 	182,00 AS 

lAtóxico)IPlastfficante 	(AtÕxco)fCartonato 	de 	Cálcio 	(Atóxico)/Processo 	de 	fabricação 	- 7..> 
Rotomoldagem/em cores diversas com pintura tipica de bola de vôlei simulando gomos com / -> 

pigmento pista atóxico; Diâmetro: 21cm ( 81, circunferência de 64 cm Peso médio: 250 a 260 1 
- tramas Quantidade: 10 unidades Observaçio: As bolas deverio ser entregues vazias.  - 

21 2 Conjunto de Cam.rflo Tipo Caçamba–Plástico: Descriçio: caminhio dotado de caçamba para 
acondicionar 

 

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

Mercotoys AS 	72,30 Rt0 	14 	L 

- 
movimentada por meio de uma manivela que girará uma engrenagem para movimentá-la para c 
que seu conteúdo caia pela abertura posterior. Deverá acompanhar uma l p4 e 1 rastejo. - 
Dimensões: aproximadas do caminho. 50x22x22cm; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

- plástico PVC laminado transparente cristal).  - 
22 2 Conjunto de CamSihio Tipo Bombeiro - Plástico: Descitçio: um caminhão de bombeiro, em Cardoso AS 	81,45 AS 	162.90 

plástico, com até 6 rocas, dotado de mecanismo de lançar água; escada com giro de 180 graus e 
regulagem de altura. Deverá conter tanque de abastecimento e cabine com porias laterais 
flexíveis. Dimensões: aproximadas do caminho, 50 x 22 x 22 cm Peso aproximado: 1.2 kge 
Embalagem; Embalagem: caixa de papeláo ou sacola de plástico PVC laminado transparente 
(Cristal). '  

23 3 Conjunto Dominó com Textuta'MOF - Descsiçio; dominó confeccionado em MDÇ com 28 peças Fundamental AS 	545.00 R$ 	1.635,00 
retangulares. onde caoa retângulo possui nas duas pontas um pequeno circulo decore textura 

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

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

tecias móveis. botão para emitir som de toque e com o tone ligado à base por cordio curto 
Dimensões aproximadas; C19cm x tllcm xAl2çm. Embalagem; Caixa de papelio. Quantidade; 10 
unidades  

25 3 Conjunto Jogo da Memória com Textura - MDF- Descnçâo: tabuielio de MDF. com  24 quadrados Fundamental Ff5 	520,00 AS 	1.560,00 
em MDF, formando 12 pares com texturas variadas: cortiça, teia de nylon, teia plástica, lixa, 
carpete, 	espuma, 	pelúcia, 	papel 	canelado, 	tapete 	emborrachado 	com 	i.stras, 	tapete 
emborrachado com bolinhas. Essas peças são encaixadas nos quadrados da tabuleiro. Dv,,ensøes: 
tabuleiro - 36cm X 24cm dividido em 24 quadrados de 5,5cm; peças - 24 Quadrados, formando 

— la pares, medindo 5cm cada. Embalado em Saco de TNT Quantidade: 10 unidades  - 
26 2 Conjunto de Máquina Fotográfica - Plástico: Descriçio: máquina em material plástico. Com  flash iCIt star AS 	83,95 AS 	167,90 

e sons reais de tirar foto. Possui 3 botões com frases em português: "Olha o passarinho". 'Diga X' 
e 'Vamos tirar uma Voto". Lentes giratórias com som divertido. Espaço para colocar a foco da 
criança. idade a partir de: 12 meses- Dimensões aprotmadas; tlScm x A22cm x PIO M. 

Embalada em cartucho resistente.  

27 1 Conjunto de Bolas de Futebol - Vinil Descnçlo: bola de futebol, não oficial, confeccionada em Sulevim R$ 	182,00 AS 	182,00 

PVC - (Atóxico)/Plastiflcante (Atõxlco)/Carbonato de Cálcio (AtôxIcol/Processo de fabricaçio - 
Rotomoldagem/em cores diversas com pintura típica de bola de futebol simulando gomos com 
pigmento preto atóxico; O4metro; 21 cm ( 8"), circunferência de 64 cm Peso médio: 315 a 325 

— — gramas Quantidade; 10 unidades Observação: As botas deverão ser entregues valsas.  

28 1 Conjunto de Boneca Bebê Negra - Vinil Descrição: boneca bebê negra com cabeça e membros, Miik AS 	406,75 AS 	406 1 75 

produzidos em vinil, atóxico e lavável e corpo em algodão e enc'iimento de manta acrilica. Deverá 
acompanhar macacio em algodão antialárgico, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita 
para cabeça em piush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta e palco, 
todos em plástico atóxico. Dimensões; boneca de aproximadamente 50 Cm; Embalagem; caixa de 

- papelio 0t sacola de piastico PVC laminado transparente (cristal). Quantidade: 10 bonecas.  - 
29 3 Conjuntos de Blocos lógicos –MDF; Descrição: Conjunto de blocos lógicos em MDF, pintados em Sc AS 	427,50 AS 	1.282,50 

três cores diferentes, formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm (Quadrado 
maior), 	divididas igualmente em 4 formas geométricas Itriángulo. 	Quadrado. 	Circulo 	e 
Retângulo). Deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em 
MOf medindo 290 x 230 x 6Smm. Quantidades; lo unidades,  

30 2 Conjunto de jogo De Peças Sopradas Para Encaixe - Plástico: Descrição: jogo em pohetlieno tig iig AS 	124,00 A5 	248,00 

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

- outra. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).  - 
31 4 Conjunto de Encaixe de Blocos - Madeb'a . Descnçáo: 25 peças coloridas e uma base medindo 5< AS 	732,03 AS 	2352,00 

aproximadamente 32Onvn x bSmm x 210rnin com 20 palitos para encaixar as peças. Matéria' 
prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas 
diferentes, sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mmx 40 mm 	25 mm. A 
base e os palitos devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. 

— Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). Quantidades: 10 unidades  - 
32 2 Conjunto Cana Brinquedoteca - MDF Descrição; cana organizadora com estrutura em MDÇ com Junges R$ 	895,03 AS 	1.790m 

espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica. As laterais menores com 54 cm x 40.5 cm devem 

conter uma furação para encaixe das mios. A base deve possuir 4 rodizios em plástico Injetado. 
para que a caixa possa ser transportada facilmente. Deverá ser entregue desmontado, com todos 

'c 
os seus acessórios, acompanhada de manual de Instruções de montagem com ilustrações. 

Quantidade: 5 unidades 	Dimensões aproximadas: A 54cm X L 63m X P 40,5cm Embalagem: 

Cala de paoelão. 
33 1 Conjunto de Boneco Menino Branco - Vinil: Descnçáo: boneco branco em vinil, com membros SupertOvs AS 	347,50 AS 	347,50 

articuiados. A cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 

implantado em nylon, e 	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 5 par 

— — de ténis em lona e vIna. Dimensão aFoximada: 30 cm. Embalagem; caixa de papelão  

4 
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a 
Quantidade: 10 unidades 

34 1 Teatro de Fantoche - madeira: Descriçio; um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em t'g i'g RS 	120,00 R$ 
madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MOS,  

com 3mni de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente .,'. 
79 cm de largura x 7 de altura - com janela de aproximadamente 68x 33 cm. As laterais devem 

( r 
ser afixadas cor' dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de 4) 
altura Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% aigodlo, antialérgio na área da janela l'AtiIHA 

- Embalagem: caixa de papelio.  
- 

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descriçio; 01 boneca bebé branca com cabeça e Owertoys AS 	320.00 , 	 310(Q 
membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodáo e enchimento de manta '1 

acro-ca Ceverá acompanhar macacão em algodio 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 papel8o ou sacoia de plástico PVC laminado transparente [cristal). 
Quantidade: 10 unidades.  

36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descriçio, mi teatro de fantoche, medindo aproximadamente 411g AS 	112.50 1 AS 	111.50 

1,90cm a 0,85c' 	confeccionado em tecido 100% aigodlo reforçado tipo lona/benta) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 200% algodio estampado Possui alças para serem fixadas 
em gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura Interna em madeira reforçada 

- facilitando a estruturaçio do teatro. Embalagem: caixa de papeilo 

37 3 Conjunto Passa peça - MOE Descriçlo: Caia derradeira e tampa deslizante em MOE cor' recorte Fundamental . RS 	343,50 R5 	1.030.50 
de formas na tampa para brincar de Passar bloco Medidas da caixa; 180 x 90 a 79 mm, Abertura 
na pane frontal para pegar os blocos e continuar a brincadeira 4 formas diferentes: triangubo, 
cruz, cilindro e meia lua. Material colorido, mlnimo 4 cores. EmDaiado em saco plástico tipo shrinim 
resistente. Quantidade: 10 un idades  

38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: 0escoç3o conjunto composto por Quatro animais Brwik moti RS 	463,65 AS 	1.854,60 

pinha, tartaruga marmha. poro e vaca. Os animais deverlo se' confeccionados em tecido de 
plush colorido e com enchimento de fibra sintét ,ca. Os filhotes deverão ser acondicionados no 
Interior da barriga de cada animal e retirados através de um ziper ou veicro. Galinha: Deverá ter 
no minimo 2 filhotes acondicionados no interior de no mlnimo a ovos Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no minimo 4 filhotes acondcionados no minimo em 4 ovos poça; Deverá conter no 
mínimo 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no min,mo 1 filhote na barriga. Embalagem: o 

- conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em cama de papeiao.  
- 

39 1 Conjunto de Bolas de Basquete - Vinil: Descriçio: bola de basquete, náo oficai. confeccionada em Suievim R$ 	182,00 AS 	182,00 

PVC - IAtóxico)/Plastflcante (Atóxrco)/Carboaato de Cálcio jAtóxico)/Processo de fabncaçlo - 

Roiomoida(em/na cor laranja com pintua tig.ca de bola de baaete simulando tornos cor.' 
pigmento preto atóxico;. D3ámetro: 22,90 em 1 91. e circunferéncia de 72 cm Peso médio: 300 a 

- 310 gramas Quantidade: 10 unidades Observaçio: As bolas deveilo ser entregues vazias.  
- 

40 t Conjunto De Fantoche rolciore: Des.cnçáo: conjunto de personagens de contos populares Canlu 	 AS 	146,08 AS 	146.08 
tradicionais composto por 5 personagens; a sereia, o são .pereré, o curupira, boto rosa e mula. 
sem-cabeça co..' aproxlnadamente 30 cm Confeccionados em tecido 100% acrílco e antialérgico 
e espuma flexivel. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articuiada; 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 Cart'.nl4o Coietor de Lixo - Plástico: Descnçáo;  um cam'nhio de plástico øotado de Roma AS 	369.50 AS 	739.00 

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

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

42 1 Conjunto Fantoche Família Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches cor.' aoroximadamente 30 S'mque 	AS 	32.20 R$ 	82.20 

cm 	altura 	(Marnie. 	Papai, 	Men.r,o, 	Menina. 	VOvÓ. 	Vovã); 	Matér.a.pnirna 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrilico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lá 100% 
acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/perola/bege 	ciaro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	características 
representativas de cada membro da familia Olhos cor., sistema de segurança, dotados de trava 
interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico 

- PVC laminado transparente.  
- 

43 5 Geladeira - MOF Descrção: geladeira confeccionada MOE espessura de lSmm iaminado, com Juntes RS 	217.50 	AS 	1.087.50 

duas portas jireezer e geladeiral e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de 
segurança Na parte interna deverá haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MOE para 
verduras. além de urna porta ovos para uma dúzia Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Dimensões aproximadas: A 100 cm x 	40cm a P 40" Embalagem; Caixa de Papeláo. 065: Não 

- serlo aceitos grampos para colagem do material  
- H+70  . setecentos e 	ta e três reais e trinta e cinco centavos. tal: Irrita e nove mil. noven AS 39.793,35  

Prazo de validade da proposta conforme edital; 

Prazo de pagamento conforme edital; 

Prazo e local de entrega conforme editai; 



O 	 Prazo de garantia conforme edital; 

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

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

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

com as exigências do instrumento convocatório (edital); 

Declara que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando 

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

no parágrafo 49  do artigo 32  da lei complementar n2. 123106. 

07 DE MAIO DE 2019. 
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cc*'siiad de it,i,. O iSheøo e.. 	'e .o4*aca em 'cc. ,.gecal. 
an - latei" de carrto P5'. t0(s aqupada ooi,  g'sd 1 

una'. a lacada Pwtn ri a brWo.. - s' '. FALCÃO • flovs 
2 
s.as 	'iI10at COl nrad.çaa ocq' 	slar.a de 	1 

U,id 2 MAD€IR RI 4.700.00 RI 	9.400.00 selaoenlo. quaboanloa 'n'.a r1a na dnnao da O 5'a s 1 tøoiie 	.di à Cas Ii. g 
dab'Sç.e com 	a.paça. OrnaraM. a,,o,inadaa altura 	1 1 A relia m 

laita verti. 2,0Cm Mata 'aderi .stcs 1 ao»; 'orcei rcnscnta 	1 
• SUl, lutei naizories 2 C0. 	teveta - aeSsya dnn'a*ce 	1 
Iodo." sal acslwlõa .co.wev,.da e. 	uM da n.aiçO.. 3. 
0Ma*t Core &a 	Encapem Casa da Owslo 

Conlnta de Aras B.flano44ad.rt 0.salçao ProdJzco ia' madeira 
nacl(a da oiro, com . hallc. mover I~ olp... rodei. olrudo com ireI isa n, 1,41 
t(ãsica.nlçcr,. Oten.ae..promnade, C 290sL 3icrs,A 

w 2 8* RI 1 700,00 	RI 	3406.00 .Sv..Le q.at*ooerSl '2cm 	Devera ia, efl'e9ue oe,r,rc.00 co-'.  'o, os sea aoa.snts 
eco.wraøa de rwa. da nsr.4aei a ~ r-, l~ taa reais 

aia da pc.à: 	a-sdaoe l:jriøaon 

Pia da Ocorria. MOF D..crç$o o naval te ia curposto di 
bartac&çatinele cc,, rues pori,  da atei . '.0-ar COT Ireo da MICIP  
1 5.'v Co-IS Pe actuo. or'.cccr.aoa ia' P 5 O 'ss*fl SitâlO 
*.pefl3 	,' pce 	ata" a lacra' 'a piei. ..çw c. de,ea cair o 
'awvWAc de ôwua wt cceoOada 051 li-o Cr,flOc ao 

'-o suaras o 	ntauI9a O '.ao'val&'o tOm a 
sorte 'a qJe ao abri, a soara oairs arcra, a tia deve-Occnla# ainda a 

EDITOR 1 1 	 dois mil, 

RI 	49800 1 RI 	2 490.00 
Ia: 

	
~Mamilos da 

4 UM, ll 015 e balde "o D~19~01 os. escoar a aa O Sial 
dan'â .rc tatncado cor Øecal de riade.,. "aclara 'e-mestra (MC) de 

lJn.d 5 FUNDAM 
e oro ria 

l5ry, 'senado. 3. meopsilas da agae ao 'aura norlulco alada ENTAZ, 

n'sais c*Satco miraria a da..*ic asW ''331 'o  
atro, nicê,& 86a, X 155 :1' X 031 a, Derera se, arnra 
W~  ojiado cor, Iodos OS sais .oei acotparflada de frare.S da 
iran.çoas 3a ,To,Iflsn, Cala 'talraçoea £.rbalagani Casa o. pipilo. 
005 Uso .oílo acaba yai'pOS para cdflem do n'tens. 

Ccnpur.t da Serço para ara . MIW Oeecrçlo tao on tasca 
co" siS',*n se rei ara-a 	wpe.tw caøiêo reinado de içOOiO 
cala ilper. lelçd swvn.ero a sota ri igodloa Tolo-Saro anIl. 

OtWEIR 
5 VoarMos qualmistil 

5 oe.e.a poaaur ,c.,s poda taco. ai. soco te. careceras 	'rale. ri 3 RI ¶ .3*00 RI 	4.060.00 a *4iquenls cInquenta 
•p'oen'adss 3So,de.,IasSla,coevcr'.nIo Entasgen camada A  

riS r.a 
pepelat o,. sacola do lástoo PVC lararasdo Inn.ça'ere cc ilsi ' 
Qa.tdia O MIada, 

Ccrteo de Ca, -'It tua oagot . ranca O.wsçao caTst.ao 
çMalco do-ido ai c.'ra' ,. pé'. 	'doow no na. ,» Sano 'l,lsrvo trezentos e 
4 cano., da caas dtenqn.. qia w~a" ncaoa A e,ocra devera 

2 SILMAR RI 	170,00 	RI 	34000 selanha 	Quarenta "canis aló Irada, O is,ra,ro O.. peças do c.mnlaSo devera se'  grande. 
Medida. ap'nI'ri.d.a 92.17. 30 cm 	Ent.lagern CIa de pipilo ou ia 	rui, 

aactla di çMalico PC tirana,» tiaar.'ert. (.1 VÊ) 

Ccrflao de Crirto da Brio. -  Meta Dentição crrtc de tasca 
M~ n'atiCe  co' Cipol. (avalio, de VO40 1 COSi 0odao coe, tiOs mil 
•,.r,qsS resto erorato redenável. ~Poda oDeio roda. duçlae 

lacrado, 	devrépe.trraci. Wcnlaa Irracionais. cio., de 	o w~ 
OLIVEIR 
A RI 	1.130.00 	RI 	3 390.00 

ml conto. 	trezentos e 
s.,ta rasa 	noventa 

em 0 Orna',a*as ipror ..da. C. ~. L 100m a A 73 ci' Ertsi.çra te,.4 
C 	a. pwelêc. C'jrtdada O mOadas 

e 

'1 

tjccfvt4fl"c & 
4o Pregoeiro(a) da Preratuil de Honzon 
Se:r.tina: 0.910 Secretina P&nS da EcucaçIo 	 7: Ç, 

PREQADELETRÕMCON'2*1*0412.2.,°E 
* 	N1' 

Caia de Atenura 07 de Maio de 2019 	 r'caws__. 'Lj- 
Iloffilo:  

• 
PROPOSTAOE PREÇOS 

oero. Aqisçlo da Bmq.dos p.aflocos para aienrnero das ações do PAR (Pleno de Ações 4tcuIaoas) de acordo COrO"tWYr.O O. 

Canipromeso n'201406296 - FNDC,3A(C. deslnad, ao Censo de EducaçIo infantil Prok,Ilnaa Carinam Luoi. da Silva do %4uncipIo de HonzonisCE 
Exckjuvo MEEPP). conforme ..p.ctcaçõaa conlida, no Torno de ReIo,onoa 



Jogo. Psot.s6a - MOr D~00 8 onptos ri MOr 	E 
I,nefirsIo 1201m1 x$Oq,mx3rrm 1w,' 3 W.0cada- totalizardo 24 MO, 
Ide de 40Mx 60'rn x 3011,11. As peça. d.io  se. rp.ssel "ee . baIlo s 	zenfoe .s . 

Ia  'caris .Com lltsWeçÕee de p.ot..Õea. ssjs lnelft.riens de lr.ballno 	C.1 forre 	 wi*Csybc e.'fl 2 
BRINK 

300.00 RI 	272000  e li~ sesewivose 
Ii ncn.'e* -da 	qss po.sbótes o 	 elas. 

Cem de ffSs e eIS 
 

aDOC "sdefl 21 ln a '5a,u' x4W5,4 Sido ircon* 
.Owtdi,e urlsde. 

'1 si 

COOLiFCO da Encloas - Cebeça MaS. e Feno,.. - p.pnla. oe.ciçio 3  
piscas piodizidos em papdio Onze latrinedo cc.,, espessois min ira de 
1 5 rr,n- pap.l Caiei'. 115 7  intrusso 1 core. Com  venlz a104co • ro.ro ' 	PAi 
si, pape? ei,.. aw,a 90 	norma e,, ¶ co' tu' 3 vence dderenoados 
lun cn'a cada Ir'mgem) E,', cada tire a. nrs3en1 0r.a e1vbr tire 

19 fsrilia :nn'val 	2 o., 3*-uee q,. si. recolado. ar peças CJ 1€ GROW RI 	060.00 RI 	060000 e 
sw', co- laca. iCSa. 4S tO$S - rcaa pa cera 

c)r,en,e., eçVO*rnedaa das irageis 20.20 ftI, Enta'agen bpo -ara 
• _fl3Q 'radrelo mos~* 21.21 .3 ti, proouvds e,, paelio 

sza Innsdo Co-,,  e.pnen rinnT* 01,0 ryni pape' cojct,s 1069' 
rTçcnso e,, 4 odEia Com vms si6.00. Quanidade lturldadee 

Crjn1c de Boles oe YcIIeMnl OOOIØO bois de w6lS. niooilds 
OOrfeCCiCnIda ar PVC - iAtótco'Plaad!Wta (AIÕ*'Cø),CstoriNe de 
Caco 1 Att,1co:.moCessc 'e 'Ib"caçio - Rot,icidaQrYr "a. 

20 dn'sn cor p -s,e 1 pca de Dota de vOS *"-lSt gOOS CO5' CJ 1 LC€R RI 	170.00 RI 	170.00 fllS*a 
N*eia ria 

p7reet,ptc.100w Oitao'o 2o, 1 fl uroJi**ioa de 64 til uda 
Peso n'ido 250e 280 pra. Cuflaei. 10 urldaoee Obeerveçio As 
bolas 3tm'Io leI inlrepjes nabal, 

Cou\u'to Ci Cemnt'io Ylpo C.çs,te4'4.1Ic0 Oe,cs'çlo catirlito 
doledo de caçanici Cate econødonw 054*(g5, t415\ alie rodes uni.. A 
caça'rba davaS sei situada s5,00 -o'vn'enIsJa oo" n'soda ii!. ^ e SaISSe 

- 'ra'i',da :ue gilela ir. erre' te, 	ninrca.ea pai, -is no 
CJ 2 rUI RI 	116.00 RI 	23200 a~ liMa COeS 

ocn?eno:aie cm. acata ore'cr t.vre acorrçanw tire 	:4 e 
oea riS 

'ano >rr.te, cntv.ou , crrnlo 6CnO7.22vn Ercatager' 
a de pw.4ê, os sa000 0. ;ssr,w PbC Iwr.ni 	Swisparsnhe 

tflh1I 1 

Co'i)jnIo da Ce,trhiO 'tipo Sorut.ko . Plislico DflCÇIÇ,O Um cenln!'iO 
da bemteno e." plástiCo, com aló 6 rede.. dccado de ni'.canw,c de' 
Ia1çuiçue esctde com pra da ¶80 graja e reçuag.eil de Skn. Deverácenloe 

32 - lera,  da eoeCM•mI0 e onde. wss pane Iaie Sexines CJ 2 SILWR RI 	150.00 RI 	300.00 a'qu.nle ages  
On'aõee w,õredS de on*tt. 60 • 3213201' Peeo sairia na 
- 2kg. t-'Saç.T Entsegeet calada Dada. Ou sein.daçlla*co 
r.0 'asna Weotfl l0'fl) - 

Corlmto Dairind Ccl, Tet'e-MDF- Dewiçso dtrnrô Cou1000ionado 
em MDF eu,, 28 peça. re*angiii'is. 0,00 cada t,IS,çuIc pospjl nas duas CIA RI 	7000 RI 	21000 

seCante duzenloe e 
23 

ponta. 4vl Deluero alisei de co-  e toxlre iie'erte :,nens6ee cos BRINK ' reata dez reaa 
peça: 7..3 Um Quanidede: ID u'idacei 

- Ca*eS De Tdedone • Mana: Deeasflo COsiSCWIaÕ, ci-  pISado - - 
nasço. coeis. ia,. seda. n'onda 	çee aTes, só'- 09 :cQa e ou' 

2 EU RI 	112,00 %QUeIle e cento e doze 
24 oSli kgad@ibeee sa wtwt. De~5oarra deu' . CJ RI 	56.00 MC riais reis 

L1?a, x *12gw !Rt..I.,.... Cade p4io 0antcaBi lo 

COrw1lO 2690 de Memôna cc.,, Tear. - MOE - Descnçao: laøuei'o de 
SIOF. coo' 24 qaaredae si MOE. Contendo 12 persa com Ioxt.re* 
varadas: calça, ele de nylon, lela Øisflca  t,a. cadete npL.na. oaacaaos e 

dois mil. 
49~ e 

25 
pSucle cal a-lada. lapela ewboracpado ccE laurel ~.e -. '. 3 

CLA 
RI 	578.00 RI 	2.634.00 eee,la e  

ertcnad'aco tu,, toi.*a* Esse peça. ao .nce..cas ro. q.jo-acoe 
1>110 riais '30 ,a0Iero 0~~'54.50 - 36 	X 240's O'fl'3O «922 ~lesam 

4.aaidce da Soar peÇa. 24 Gaeadce, lontro, ¶7wis. n'sardo 
caca Enaado ri Seca de TI 	Qie-edede 10 iM3e 

corO,Jrto do MeQilre Focoii4ca. Pliecco OsoiçAo 'DimAne em 
instala! plãstco. Cc.', liam e lora mie da trw loto. Pcnu 3 :o'Oo. CO,' cen. 

26 
Ruo*ar pon*p,âee 01,. o pa.sanrV,o. 0.ge r e 'Itros lii,r 
lolo. Lenles giresônas Cem von OvfldO. Egoeço pata colocar a foto de CJ 2 ELICA RI 	70. 00 RI 	140.00 (*5 qlssn*a 

,'arça. Idade e ps,' de ¶ 2 n'eaes 0.menedee 	oair.oaa. 	'gcm a E55 

A2in .PiO,r Ettt.ade ri C*flo resmas 

Coij.lo e Sola. le r,l.ocl - Via' Deserçio Cole da fizebol. não ociS, 
co-recoonaoa e,' PC. (Atótco).'Pl.SbEcar(e (Alócoo)CsbOMlO da 
dM00 IAIO»CoIiDroveslode eb1CSi0. Rolon,cldaqen'en C~ izenlos e duzenloe e 

27 avelses cor pntu'a Ilpica da bol, de tzetot ,çrtjlando QOtOS com CJ 1 LIDER RI 	230,00 RI 	236.00 iria e aele Croa e sele 
pgtrerlo prelo aloilCo Ditrel'O 21 ai is -: cifcurflhancls de eh e,, reais riem 
Peso n'ido' 3'6 e 326 pwsea CuanCeade 10 u.dades Cbwneçlo 43 e' 
Cola. dt*t se eniregues vazas 

flIS de Boneca Cci sagre - Viii Deaa-çio ~~1479 
esevicteça e nerb'os p'odea.00a e,, Mml. el0000 e avivaS e auto e., 
e190o40 e en:r.neuvo da fatia ealhca Devavâ ecoirpaVia '  'racacêo ei,' mil trezentos ml trezentos 

20 
alao31h: andatõuQico com pceeiblidede da polo lua, da boneca, e fite 
pais cabeçe em olisin A boneca deveu À,acotrpan'edi Co' mamadelua. C.J 1 8*14801 RI 	1 350.00 RI 	1 350.00 	e cinquenta e cê,qu.nta 

Chpeta e peui:c Icdee en, iaslico a~ 0,rr.n.Õee boneca de 
riais riam 

410104n.Ca'renle 50 rir. Entaiagein caixa da pasSo ou ~ de 
ça,lica P.0 rindo Patupatefa (CrSS) Cuitoedi lO Do'ecae 

- 
Canaeeaauoøeesepoee JaDe oeeançao Ccr'sno de soco, lógia. 

-- t 

em M0 	YtdOe e,, ai. wn SV.5teS, forrado DO' 4i Peças se., EDITOR dos, mil . 
rebelDe. na. meddee 7aa74.'8 mI tqueOedo n'edil alada 

RI 2.070.00 
olocenlo, e 
no-venta o 

,elaoentoee 
29 guelirrue eu', 4 fomes geomnslncas (Triángulo. Guisado Circulo e Du,iow RI 	592.00 adensa e 

ltelanpjlo). Deve eooiroarhei t~~ co-,' inatnições dalflhedes de USO. 
ENTAL 

a~ real, 
Sei real. 

Eirbel.gsm estojo omMCÇ medndo 290x270 	OliTati Ojalsdadee lo 
urldadee. 

ri 

9 



mportaapreienle Propostaaquanbade---'---'—...... -•-.--.  ...------....------.---I $54.flO,N 1 
oitenta. quatro mil, stt.c.nIOt. vinte mais 

Declara que nos preços ofertados estio incluidas todas as despesas incidente& sobre o torneamento referentes a tnbutos, 
encargos sociais e demais bnus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

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

produtos licitados, inclusive a margem de lucro. 

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

Validade da Proposta: 
60 (sessenta) dias 

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

07 de Melada 2019 

~ Mo 

F4012 

) 



VI. UNITÁRIO 
1 VLTOTALDO" 

TEM PRODUTO UNO 010 MARCA VIL 	p 	EXTENSO: VIL ITEM  

— COIUnIO de Ouat'a - Cao.ça 
Proreiilvo - pscelo, DeaIçIO. 3 

qab.. ceças çro&rdcs em 
pano cinza I&ninado co,' 
s*es inInnia de' 4 ir,, + p~ 

øo..d,e II Og .aØteno 4 conte WII 

N6S • ao 	— rI 
ainWg.......asI'' cas3 

ta M... ....a. (iat cal com 
.ge} São) SQrS 9.ts o'toctntos e oito mil. 

CJ 10 OROW R$ 1125,00 	vinte e cinco RI $.250,00 duzentos e 
....aaoe peça 4.15e9p.ça 'tais cinQuenta reais 

Oe~ igroxnadel das 
øs.. 20x20a, En.bsapn 

IÇO t~ e ludo Piedirdo 
wloevnedwI,erY.e 21 *21 	3cm 

yOOsDde e',' MPe'iO cinza anv'a,o 
00111 espeleu4 nlnn,a de' Orne 
Papel co~ ICiS 91 IiI'WfSflO em A 

Coes co. verniz atóxiCo. Ouenlidade 
lo iridados.  

Cortunto de AVIO S-Pl.noM.c,r.' 
DesaiØo Produpjdo tIl rMD&r 

maciç, ei, penas cola "áIce móvel 
oue a.,. rodu). onffisôo wn MII 

atÕce e',  4 oo.a Dnereõei duzeMole quatrocentos e 
.p.ozeteds. C 29a,e1 3o, *A 

Ci 2 CAPLU Rifl939 tflfltItnofl 
RI 478.70 setenta eoeto 

.egua I2o,, Devei sal .t rnlse Utnte e reais e setenta e 
esr,o-tado Ore lodosOS 1*4 nove centavos D'lo ceman,0% 

IcIsaøICS acoí*tfl de Tfl 
de vauS. de PflQfl 00' 
iaflçlee Eiflfle. c 	o. 

oøio Qutdede 10 ,.,nø.d..  
Carmo de Berço pua Boneca - 

IASW Dosonçào berço pra br.c. 
W1l alMas de 'ai, devei 

aoonpsnt.w cocâ, 'tssbdo e 
elgodio. 001 11P(. 40W l'a-nae.ro 

e '101h. em .içodôe 'Tosquelcio dois mil, seis mil, 
etIItu* devei I»5*vJ1I Milo cone OLIVEIRA 	

RI 2,325 ] trezentos e 
RI 6. 	00975, 

novecentos e 
beco. lo, teodo nas caDecaras. BRINQUEDOS vinte e cinco Setenta e OnCO 

Dimensões eprosim.d.a: 35 OU de reais reais 
alue. se 011 COflpneflO 

Enteisgeni caixa de pipeioco 
sacola de pilsilco PVC Iam nado 

fln.peiflle 01.tSt Qurtdade 5 

Ccnt,rlo . Carnetio tico oeØona- 
pLieco C.eaição canrhlc pisaco 

do *00 de troceia pua 
no v.ne,o 3 e o 

,4xvyo 4 CM,,. de wa SerVaeI. Quinhentos e mil cento e 

6 as dtsio - rasos A csiis 
2 

ROMA oitenta reais e R$ 50,41 	 RI 2.160.82 
sessenta reais e 

dew* ocrief isso rodee O*vn SRiNOIJ€DOS quervnt . e um oitenta e dois 
dia MÇ.. do catnt devei IC centavos centavos 
yrde adias eyorinadaa 92 e 
17*30cm E.teieç.ircolidido ,  
o.çmio ou .eoda da çiaebco PVC 

lw,w.edo lr.nspwer._anual)  
C0'r1unIodeC.mfteode90'eCi- 

Metei Descrição OiIr4,hO do bon.c. 
em .Wutjre ineteboa com caIaIs 
reveslida de teodo 100% Sigodio 
Com novinenIO nablIli. ÓnOOezO 

Iecli,iv'al, cesto poita otoIo rodas OLIVEIRA 2 200 DO dois mil e 
R$ 6. 	00600. 

seis mil e 
Øjpiu IronIas dmo i,Cnivems Depois BRINOVEDOS duzentos reais seiscentos reais L  CI fechado. o crlrro deere 

PW1M4Ce e', pó D,rerusd.s 
wroa'tlda C 54cm. L Cci'. A 
73 cm Enoal92enn cai,9 de capeLão 

Ourceade Sndn  

ai 

— 	A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 	 e... tc rr N-r e 3 	 ,, 
REFERENTE AO FRECha ELETRÕMCO PC 201904112.P£  CIO  
DATA Dl ABERTURA: 070€ MAIO DE 201L AS OIHOOMIN 	 / 
OBJETO AQUISIÇÃO  0€ BRP4QUEDOS PEDAGÕGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACORDO So, O 
TERMO 0€ COMPROMISSO ,2014OS2fl . FNDE.PMEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA CARMEN LÚCIA DA SILVC 	A 
MUNICIPIO DE NORJONTVCE (EXCLUSIVO ME,tPP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 	

j' 	;'* c 
PROPOSTA DE PREÇOS 	 - -. 

UEEM 



CsvaIo da Beirço M.aera 
Deic'.;40 tarso da bløiÇ0 di 

Tadera Isciçe Ido prol dotado da 
a'.,. o cauda no ala, ou pelúcia 
sintais e, alérgico esaca n nu a miltmzcn 

niadera Otflr$Õel aproximadas quatro reais e quarenta e -- 
li 	C&C em  P22" xAaccm aluado 1)1110 10 CMLI) 	RI 13462 

oitenta e dOIS 
R$ 134820 

real, e vIflj 
assento, tio O. mix 35cm 0~ 
ser tnflg.. ~amado. Coei todos centavos tenta vo 

0455_a ICfl*iøa. a.warta01 45 
nia'al da tenções O. ricrnr 
~ó~ tvb..aet ..M 

Co~ Jogo.  P.o'ssda.. IICÇ 

Dna.çio 8 co'IIfloa VI 5,CF 
medindo 1201r11' s 60n, 	3.nT co,, 
3 peças cada - 101.1.00024 caças 
de 4Orn x Bnn s3rn'i Az r..ças 
d.nrio se, apressas rr.nIee re(so quatrocentos e 

e,, 4 co'.. 	co'r 4,EfiQOfl da sessenta e sete novecentos e 
1$ prodsaõ.s .,srstnrIoade CJ 2 XALRIGO R1467W realsa R1935.00 trinta ecinco 

veaoe no-nnaçio -0s lota gua a~ real, 
r—àa  - o. — 	.0 laS .lis - centavos 

a.,..Ç....d..p Caiada 
redn 10 iSO neo nx 

woxfl.damarM2lQrImx 'Slanx 
e sao saco IMySI 

0.enIld.dp 10 ~é  
Coflunlo da Encne. Cabaça 

Menu9 sF111,01.. 	c.paiio 
Ouoçao 3 placas pioduzdos ali 

papelão cinza laminado cc.,i 
sipesitra tilIflada 16 Tni a p.c.1 
coto. 115 7 Imputa 400.5 CO? 
xafz atóxico • 100 (ifl P1011  *i 

aMia 90 p'  floresta . 	1 CO com 3 
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PROPOSTA 

11CM QI DUCIUÇÃO _________ MARCA UNITÁRIO ' TOTAL 

1 10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão: Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em 8c AS 	290,00 AS 	2.900,00 
1 papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm • papei couche 1 ISgr impresso 4 cores 

com verniz atóxico + forro em papei alta aiwra 90 gr impresso em 1 cor com 3 versas 
diferenciados (um para cada imagem). São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com 
quantidades progressivas de peças: 4,6 e 9 peças Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 
cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 21 a 3 cm produzida em 

papelão cinza laminado co.ns espessura mínima de 2 O mm, papei couche 105 gr impresso ema 
- cores com verniz atóxico. Quantidade: 10 unidades.  - 

3 2 Conjunto de Avião Si-Piano-Madeira: Descrição: Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc R$ 	812,25 AS 	1,624,50 

hélice móvel (que dê para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores, Dimensões aproximadas: 
C: 29cm xl: 31m 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: 13 unidades  

4 5 Pia de Cozinha - MOi Descrição: * móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas Junges AS 	217.50 AS 	1.087.50 

de abrir e fechar com tampo de MDF lSmm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o 
reservatório de água com capacidade dei litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
que Interliga o 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 madeixa recidada revestida (MOi) de lSnwr,  lammado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar incluídos no 
móvel. Dimensões aproximadas; A 98 em XL 55 em X P31 cm. Deverá ser entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de Instruções de montagem com 
iiustraçbes. Embaiagen': Caixa de papelão. OBS: Não tarjo aceitos grampos para colagem do 

material.  

5 3 Conjunto de Berço pairaBonecas - Metal Descrição:  berço para boneca com estrutura de metal; Dm tovi AS 1.137,3 AS 	3.411.75 
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com e~, lençol. travesseiro e fronha em 
algodão e mosueteico em tuie, deverá possuir boisão porta trecos em tecido nas cabeceiras. 
Dimensões aproximadas: 35 cm de altura a 58 cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

- sacola de plástico PVC laminado transparente (crina[). Quantidade: 5 unidades  - 
6 2 Conjunto de Caminhão tipo cegonha - plástico: Descrição: caminhão plástico dotado de Monte líbano 	AS 	88,35 AS 	176,10 

carrocerla para acondicionar no minimo 3 e no máximo 4 carros. de cores diferentes, que deverão 
vir inclusos. A carrocerta deverá conter até & rodas. O tamanho das peças do caminhão deverá ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 a 17 a 30 a'.. Embaiagem: caixa de papelão ou sacola de 

- plástico PVC laminado transparente (cristal).  - 
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metat Descrição; carrinho de boneca em estrutura metálica Dm lan AS 	661.50 AS 	1.984,50 

com apoia 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 p& Dimensões aproximadas: C: 54em; 1:40cm e A: 73 cm Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade: 5 in iciadas  

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

com suporte de panelas deverão ser confecclonaoos em madeira/MOi em relevo e a tampa do 
forno deve posslr visor Stquebrávei e transparente, com mecanismo para se' aberta/fechada 
com sistema reforçado  nas dobradiças com sistema de segurança e fecho com trava. Cinco botões 

reguladores de gás com mecanismo para ser girados e indicadores na horizontal em relevo para 
sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um botão de fogão real. Dimensões aproximadas: A 53 
cm X 1. 37 cm )c 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 Coniunto Fantoche Família Negra: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aprornrnadamente 30 $imque AS 	82.20 AS 	8220 

cm altura (Mamãe, Papai. Menino. Menina. Vovó, Vovó), confeccionados em tecido 100% acrilico 
e antialêrgico e espuma flexlvei; cabelos de lã 100% acrflica e antiaiérgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios 
e demais caracteristicas representativas de cada membro da familia. olhos com sistema de 
segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha; 

- Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal),  - 
10 1 Conjunto de Boneco Menino Negro - Vinil Descrição; boneco negro em .ini, com membros Supefloys AS 	341,50 R$ 	347,50 

articulados. A cabeça conterá OlhOS moves 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 dei par de meias e 	par 

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

/k) 
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tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 22 x 3 cm produzida em papelão cinza 
laminado com espessura mínima de 1.0 mm 4 papei couche los gr Impresso em 4 cores com 

- verniz atõxico. Quantidade: 10 unidades 
- 

20 1 Conjunto de Solas de VoiI.y.vinht Descrição: baia de vtiei, não oficial. confeccionada em PVC - Sule4m R$ 	182.00 R$ 	182.00 
(Atõxico)/Ptastiflcante 	(Atóxicol/Carbonato 	de 	Cálcio 	(Atóxico)/Processo 	de 	fabricação 	- 
RotomoidagertVe,'n co'es diversas com pintura tipo de bola de vi sknutando gomos com 
pigmento preto atóxico; Dilmetro: 22cm ( 81, circunferência de 64 cm Peso médio: 250 a 260 

- gramas Quantidade: 10 unidades Observação: As baias deverão ser entregues vazas, 
- 

21 2 Conjunto de Caminhão Tipo Caçamba-Plástico: Descrição: caminhão dotado de caçamba para Mercotoys R$ 	72,30 
. 

acondicionar objetos, com até 6 rodas livres. A caçamba deverá 	ser articulada, sendo ,,' 4 
movimentada por meio de uma manivela que girará uma engrenagem para movimentá.ia para 

 

que seu conteúdo caia pela abertura posterior. Deverá acompanhar uma 1 pá e 1 rasteio - 

Dimensões: aproximadas do caminhão. 50x22x22cm; Embalagem: Caixa de papelão ou saco1' de - 

— — plástico PVC laminado transparente (cristail. ____________ ;' 
l'M• 

22 2 Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro - Plástico: Descrição: um caminhão de bombeiro, em Ca'doso lis 	$4 alfigui 
plástico, com até 6 rodas, dotado de mecanismo de lançar água; escada com giro de 183 graus e 

 

reguiagem de aitura. Deverá conter tanque de abastecimento e cabine com portas laterais 
flexiveis. Dimensões: aproximadas do caminhão. 50 x 22 x 22 cm Peso aproximado: 1.2 kg. 

Embalagem: Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico P'VC laminado transparente 

- 
- (cristal)  

23 3 Conjunto Dominó Coam Textura-MOi. Descrição dominó confeccionado em MDF com 28 peças Fundamental R$ 	545,00 lis 	2.635.00 
retangulares, onde cada retánguio possui nas duas pontas um pequeno circulo de cor e textura 

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

24 2 Conjunto De Teiefone - Plástico: Descrição: conFeccionado em plástico atõxico. coiorido, com Mercotoys RS 	395,25 RS 	790.50 
tecias móveis, botão para emitir som de toque e com o Fone ligado à base por cordão curto. 
Dimensões aproximadas: C19cm 	117cm x At2cm Embalagem  Caixa de papelão. Quantidade: lO 

- 
- unidades  

25 3 Conjunto Jogo da Mem.ia coo, Textura - MDÇ . Descrição: tabuleiro de MOi, com 24 Quadrados Fundamental liS 	520,30 R5 	1.560.00 
em MOi. formando 12 pares coo' texturas variadas: cortiça, tela de nylon, teia plástica, lixa. 

carpete, 	espuma, 	pelúcia, 	papel 	canelado, 	tapete 	emborrachado 	tom 	listras, 	tapete 
emborrachado com bol i nhas. Essas peças são encaixadas nos Quadrados do tabuleiro. Dimensões: 

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

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

26 2 Conjunto de Máquina Fotográfica - Plástico: Descrição: máquina em materlai plástico. Com  flafli kit star AS 	$3,95 liS 	167.90 

e sons reais de ti',, foto. Possui 3 botões com frases em português: 'dia o passars.ho. 'Diga X' 

e 	Vamos tirar uma foto. Lentes gvatórias com som,, divertido. Espaço para colocar a foto da 
criança 	scade a partir de: 12 meses. Dimensões aproximadas: 119cm x *22cm x PIO cm 
Embalada em cartucho resistente,  

27 1 Conjunto de Bolas de Futebol - Vinil Descrição: bola de futebol, não ofi cial. confeccionada em Suievim liS 	182.00 liS 	182,00 
PVC - lAtóxico)/Piastificante (Atóxico)/Carbonato de Cálcio (Atóxico)/Processo de fabricação - 

Rotomoidagem/em cores diversas com pintura típica de bola de futebol simuiando gorros com 
pigmento preto atóxico; Diâmetro: 21 cm ( fl, circunferência de 64 cm Peso mnéd'o: 315 a 325 

- 
- gramas Quantidade: 20 unidades Observação: As bolas deverão ser,  entregues valias 

28 1 Conjunto de Boneca Bebê Negra - vini Descrição: boneca bebê negra coo' cabeça e membros, Miix 	 liS 	406,75 liS 	406.75 

produzidos em vinil, atóxico e iav*vel e corpo em aigodio e enchimento de manta acrilica. Deverá 
acompanhar macacão em algodão antiaiérgico, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita 

para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta e penico, 
todos em plástico atõxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm;E mbalagem: Caixa de 

- 
papelão ou sacola de plástico PVC laminado transparente (cnstai). Quantidade. ID bonecas.  - 

 

29 3 Conjuntos de Blocos lógicos -Moi: Descrição: Corjunto de blocos lógicos em MOi, pintados em Sc 	 RS 	427,50 RS 	1.282.50 
tris cores diferentes, formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm (quadrado 
maior), 	divididas iguaimente em 4 	formas geométricas (Triángulo, 	Quadrado, circulo 	e 
Retânguio). Deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em 

- 
- MDF medindo 290x 230 x ligaram. Quantidades: 10 unidades.  

30 1 Conjunto de Jogo De Peças Sopradas Para Encaixe - Plástico: Descrição: logo em poiietileno Li8 iig RS 	124,00 liS 	243.00 
soprado formado por 50 peças coloridas em formato de estreias com seis pontas em forma de 
bolas que se encaixam urnas nas outras. As peças  devem medir 11 cm de urna extremidade a 

- 
- outra. Embalagem: sacou de plástico PVC iarninado transparente (cristal).  

32 4 Conjunto de Encaixe de Blocos - Madeira- Descrçio: 25 peças coloridas e uma base medindo Sc liS 	738.00 lis 	2.952.00 
aproximadamente 370r,vti x 65mm a 210rrim con lo palitos para encaixa' as peças. Matéria- 
prima: biocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas 
diferentes, sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 aram  40 mmx 25 mm. A 

base e os palitos devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas 
- Embalagem: sacola de plástico PvC familiarizado transparente (cristal). Quantidades lO unidades  

- 

32 2 Conjunto Caixa Brinquedoteca - MOi Oescnção: caixa organizadora coo, estrutura em Moi com Junges RS 	895.00 liS 	2.790,00 
espessura de 9 mm pintada com tinta atóxica As laterais menores com 54 cm x 40.5 cm devem 
conter uma função para encaixe das mios. A base deve possuir 4 rodízios em plástico Injetado. 

para que a caixa possa ser transportada facilmente Deverá ser entregue desmontado, com todos 

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

Quantidade: 5 unidades - Dimensões aproximadas: A 54cm X 1 63cm 1€ P 40,5cm Embalagem: 

- 
- Caixa de papelão.  

33 1 Conjunto de Boneco Menino Branco - vinli: Oescrlçáo: boneco branco em viii, com membros Supersoys liS 	347.50 li$ 	347,50 
articulados 	A cabeça conterá olhos móvets que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 
implantado eu, nylon, e o corpo apresentará genitáiia masculina. Deverá acompanhar macacão 

em algodão costurado com possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 	par 

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

#a/ 	Ç- iiiiiii—~ 
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Quantidade: lO unidades. 

34 1 Teatro de Fantoche - Madeira: Descriçio: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em Llg lig R$ 	120.00 120.00 

madeira maciça lixada, sem rebarbas ou panes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MOF.  
com 3mm de espessura, ilustradas com serigraFIa O painel frontal deve medir aproximadamente / ..'. 
79cm de largura x 75 de altura - com janela de aproximadamente 6$ a 33 em. As laterais devem 1' 	' 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de -- tJCkk 
alturaEstrutura acompanhada de cortina de tecido 100% atgodlo. antlalérgico na área da janela 

- (mbalagern caixa depapelio.  

35 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descriçio: 01 boneca bebê branca com cabeça e Dlvertoys RS 	31 $ 
membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodio e enchimento de manta P0 
acrílica. Deverá acompanhar macado em algodia 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. Dlmensóes: boneca de aproximadamente 50 cm; 
Embalagem: caixa de papelio ou sacola de plástico PVC laminada t'ansparente (cristal). 

Quantidade: 10 unidades.  

36 1 Teatro de Fantoche - Tecido: Descriçio: itt teatro de fantoche, medindo aproximadamente $14 R$ 	212.50 R$ 	112.50 

1.90cm x 0,8X^ confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (to Iona/onita) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodio estampado. Possui alças Para serem fixadas 
em gancho/suporte na posta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada 

- facilitando a estruturaçia do teatro. Embalagem: caixa de papelio.  - 
37 3 Conjunta Passo peça - MOF Descrição: Caixa de madeira e tampa desllzante em MOF com recorte Fundamental 	R$ 	343,50 R$ 	1.030.50 

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

38 4 Conjunto )e Bicho Com fáhotes - Tecido: Detenção: conjunto composto por Quatro animais: 6,10), mobil 65 	463.65 RS 	1.854.60 

Balinha, tartaruga marmha, porca e vaca. Os animais deveria ser conleccionados em tecido de 
plusb colorido e com enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverlo 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 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 minimo 1 filhote na Dairiga. Embalagem: o 

- conjunto deverá ser revestido em filme plástico e colocado em caixa de papeilo.  - 
39 1 Conjunto de Bolas de Basquete —vis: Descrição: bola de basquete, não oficial. confeccionada em Susn, m R$ 	182.00 65 	182,00 

PVC - (AtóxIcoj/Plastdcante (Atóxlco)/Carbonato de Cálcio (Atáxicol/Processo de fabrcaçio 
Rotomoldagem/r.a cor iaran4a com pintura tipica de bola de basquete simulando gomos com 
pigmento Dretc ,  atóxico;. Diámetro: 22,90 em 1 91. e circunferência de 72 cm Peso médio: 3001 

- 310 gramas Quantidade: 10 unidades Observaçio: As bolas deveria ser entregues valias.  - 
40 1 Conjunto De Fantoche Folclore: Descriçio: conjunto de personagens de contos populares Cariu 	 65 	:46.08 	14$ 	146,08 

tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o sacl-pererê, o curuplia, boto rosa e mula- 
sem-cabeça com aproximadamente 30 em. Confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico 
e espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do 
fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios caracteristicos do 
Folclore do personagem representado. Emba'agem: sacola de plástico PVC laminado transoarente 
(crista».  

41 2 Conjunto de Caminhão Coletor de Lixo - Plástico: Descflç$o: um caminhlo de plástico dotado de Roma R$ 	369,50 65 	739,00 
até 6 rodas livres, botões de movimentaçio, 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 papelio. Quantidade: 10 unidades  - 
42 1 Conjunto Fantoche Família Branca: Descriçáo: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque 	R$ 	82.20 RS 	82,20 

cm 	altura 	(Mamie, 	Papai, 	Menino, 	Menina, 	Vovó, 	Vov6); 	Matéria-prima: 	fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrilico e antialérgico e espuma flexivel; cabelos de li 1CO% 
acrílica, antialêrgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/perda/bege 	claro, 	coas 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 $ Geladeira - MDF Descriçio: geladeira confeccionada MOF espessura de 1$mm laminado, com Junges 65 	217.50 65 	1.087,50 

duas portas ((reezer 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 MOr para 
verduras, além de uma porta ovos para uma dúzia Deverá ser entregue desmontado, cor' todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com lustrações. Ç 
0.mensões aproxk"adas: A 100 cm *140cm x P 40cm Embalagem: Caia de Papelio. 065: PISO 

- seio aceitos grampos pxa colagem do material.  - 

- 
- total: Trinta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos. 65 39.793,35 

Prazo de validade da proposta conforme edital; 

Prazo de pagamento conforme edital; 

Prazo e local de entrega Conforme edital; 



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

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

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

com as exigências do instrumento convocatório (edital); 

° 	Declara que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando 

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

no parágrafo 49  do artigo 39  da lei complementar n9. 123106. 
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peçn "ris 3.5cm Cuamidede 10 Jrdades 

- Ccru'to De I*.Ione . Pinote Ceserçeo ocrteoaraco e.,. Ølalco - — 

'rasco calondo (ar ledas ryss todo ça e,sbr 10h de ~. .1  
RI 	56.00 RI 	112 , 00 	

Cs1ututa e fl ai= 
24 o 'osle ligadoS lese ~^^ Dnwáães woxrreda. 39o'r x 

11 7vm s AI 2a. E.rbsagr Case a papelão Cusecace -  10 
CJ 2 £LM 

se,' re.. la 

- 

Ccnpeo Jogo 0, tleitia cai' ' inca MtC 	,ecrçâo 	ácv: de 
lo. r24 ann. Se MCF biWOo 12 pai., cal lintel 
'rede. onça S. Os rlon. — ciacca kse capes 	sra doe rs* 

CJ RI 	67300 RI 	2634.00 setenta e 
seiscentos e 

dom bestas Essas peças são ecsadas nos uadSs 0*111< ' flntçe 
do tsttSeõ!O Oirs'.6s, acoeco . 58o x 21-1 dado: e,' 24 ccc reais 

quilo mais 
ouflsdos de 5 Sam peça, .24 duefloO& ~W '2 paris r.dn,o 
5a' ca$. Ontelso an Seco de TMt Ouw*o,e 1 	.,ndedee 

Cortu'to te Malar', P ,lOQrátCe . Piasbco D.~ ~na em 
'relida pilsuco Cor, lambe sons rase de 11w 'cio, Possuí 3 bectes co,, conto o 

26 
hesesen. potuguse 'ie oroessmmo. 09a X o vei'os Iser tira 

uietOrss 	dividido. E~ 	 a toode tolo'. Ledes 	Lan Ofl 	 pala :dtoai CJ 2 ELKA R$ 	70.00 RI 	140.00 
ngais 

qtarenla 

crançe. ides a parlirci. 17 Teses Ouyrsóes O;5001r10:aS -  .19cm 1 tais 

AVo., 5 PIO cai (Irsise em talutio resislorrte. 

Cotnto e, Dois, de rttebol . viril Oe.alçio, bole de Meoci rio doai 
ccnt.COOlede em PC - IAIÕdco)lPIesIllcerute AIo)lco;Carorr.o de 
Cllc,o A,ÕrncoW,ocesso de letoceção . Roloinoicae,nomcagas duzentos e duzertos e 

27 eisv,,s coe, pintre tipice de teia de nuWOcl lin,Urdo 90010* com CJ 1 LCfl RI 	230,00 RI 	336.00 ~ 4 911`1111 Wta e sais 
eigrenlo Digo elõslco DWiwA,o 21 crn:St cecurt.iáncadeda;m reais le 
Pelo riecio 316 a 325 gramas Ouarldads 10 tndades Obsernção As 
Ode, dei,it te' ertegias vszIes 

CoruMo le Ocileca Bece Negra. vai Detecção Doan.ce cace rega 
com c4O,ç. e rrtroe. çro&edot 	wi 	Aocc a Lsvbd e arto *11 
alçocàt e sicetrImnio de .rc. 5015<1 0es's aocnpswa' ,'acacac '' , mi~" 

28 
aiçocacribsqico w'po.i.b*dfldepaewwd.bauecaeis 

Ci 1 RI 135000 	RI 	¶ 35000 efliqusula •ci'quen*a 
o"a cabeçe ri **" A saleta devei t  ecorpsflca p0' nanade,.. 

ria real, 
~41~    iodos eS' 011500  153*00 0~~to'cs de 
svoe'sd...,. 1.50001 C#tø**3e1't casa de papelãoousacolao, 
pIse! o, PC tswado WvIØfl'S o,aIsp 	a-edade • O torecas 

Co.nloi de 	,cos l6toe .MD' Oeectçk toqtflo de socos iôgucos 
em tIDI pnl.doe.ntris oa.d.tn,te, to-rr.io D0'4t peça 5*10 EDITOR 

oaocenloe e 
dois ml, 

Scet., o.. n'idosa 74.7415 sv' Iq,ad'eao olho', aviadas 
1x. Ci 3 RI 	592.00 1 RI 	2.676.00 noventa e 

~=11011 e 
29 igawe'Ie em' 	geot.cat ilnãigt.s0. Ouenoo CrouIo e 

seterutl e Relánpjlo. 0~ ~~ li~ coul, ÍrusUuçaes detaInadas 01050. dois reais 
E Italagen estojo eliMOf n'ando 200o230x Sem *uenbdede, 10 ENTAI sal real. 

undedei 

4# 

%MÁ ~~ MIME 



CortnIo .rnxhe Fatilia &WICS D.,ctçao CCn)JNO di e f.rtodi 
OCfl WOflidfl(tS 3 en ulva Mwnâe 

 
Pão,. ~10 Mm,,. 

Yo.5. VoOi. Mn*om-çnlra fmIod,n coøecocnsdoi ir, teodo 10Ç4 
.oiuic,o. rosõrpcoe 6LSOI5 .&Inl. ceaso. de IS lOO 	*7 Ii,a. amo. flloS 

42 wtstpca e Denstndo. na cabeça Aotw*rto tmlore. Ci 	1 1N 	RI 	150,00 	RI 	15000 crQuInhS.' riquØQti 
capo na 	" rw,*pnateçm aiuo cci, t.arwc.s cubro, 
atsoioe * der», C.flf.gCaI rweeiiv•i de cade n*'Cto o. 
feri Ia 	l 	Sise de 	9J'vc. 0 	de V*fl fiSTil "iS 

de PISt 	Pv Isesiado VflOWVS 
dc '.r'ca. e roce wboaa re co tniS Cromagem 

 
- 

- UDÇ Oac-çao 2madn  wswr.S. ¥DF atS di \[ • SYn .lrno,. 	t da ocv. *aeze' e gSS.v.: a r.cSw» de 
-- da 	' 	di SeØSa 'ia — te—.  EDITOR 

oevfl ave' 3.141 PtØir 	Ii" kiO 1' (til 
RI 	1 SØ.00 2 43 vronl. liVi o. cal porte aia 	ir. 0415 	- ag. R 	430.00 1 e aliem 

0eworcflo. cai' ooI os ..ja 	eWlca ewi'çeøSe de we'uS a. 
ENTM 'es — 

ren •nE'JçÕeI os rro'tag.t cci' *.av.çÕ*e Ciris.aãie morada A 100 

IFA  

cri x 1 lCcr, x P Cai Errb.I.g.n Cai. de P.pelio. 00$ Mc 
.zuIo, 	w,cO, rfl cd*g.rn do 

VALOR DA PROPO$TAfl>flfl> 	 RI 54.720.t0 
Queria t U4b0 mi. 

i. 	4.4 e viola real 

lrrortaape.enieProçoaaaqanoe--.------- 	 1 R$ 44.72000 1 
oitenta. quito mli. instalo,. vinte real. 

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

Declaramos que. nos valores apresentados estio inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas. piecidencilrios. listais e 
comerciaIs, taxas fretes, seguros. deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos 

produtos bcdsdos. inclustue a margem de lucro 

Declaramos, para todos os §na de direito, que a,rn4xflos plenamente os requisitos de habiSlaçio e que nossa Carta Proposta esta 
em conformidade com as eoogõoaas do instrumento convocatõno (edital) 

Validade da Proposta 
60 (sessenta) dias 

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

07 de Maio de 2019 

/ 



A 

4 

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, 	 L. IC (tiV'VtE 	3 
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N' 24I0.04.12,2.PE. 
DATA 0€ ASERTUPA 07 DE MAIO DE 2011. AS 0$S400SIN, 
OBJETO: AQUISiÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PUNO DE AÇÕES ARTICULADAS) DE ACORDO COMO 
TERMO DE COMPROMISSO N'201406296. FNDEJMEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇAO  INFANTIL PROINFANCIA CARMEM LÚCIA DA SILVA 00 
MUNICÍPIO DE MORIZONTE,CE [EXCLUSIVO MEIPPI ç  CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 0€ REFERENCIA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

TEM PRODUTO UNO 010 	MARCA 	VI.. U NI NITARIO 
POR EXTENSO: VL. TOTAL 

VI. TOTAL DO
ØV POR 

P'onsn.o.pep..io DaaKt 3 
QJStrt ab.çe' p.oSuzleo. t4i 

pn.I*o onze Ir.nado com 
N*JS rSit0  40 ¶ 4 n'e • Dsp. 

oou,. • I57 rip'n.0 1 cotas cow 
OlÓXCO • IO!?O em papS 1115 

nipresso ri 1 cor con 3 

JZ 

	

~a 
arsi S&o 3 r,itgnd..rs oitocentos e oito mil, 
o t.n.. feande oem quenildade. CJ to OROW RI 62500 vinte e cinco RI 5.250,00 duzentos e 

PtO9'*ISnI 4. peças 4 6.9 peçqu reais cInis*. reais 
Der.6e wo.'e das 

•mqr. 20.20M Eqt.I.gsni: 
Ilpo Ietpt e ftjndo neoirldo 

aaoza.ds're. 21 . 21 . 3 a, 
proGjbØl ri PaDeijo W2S ISWWØO 
com ttpnttAt niinln. dl 1.0 ntn 
pceI ooufl* 105 91mpiiio em 4 

w..cc , -.rz reaGe Os*d.øe 
'0 IndaDu 

- Coqunio de Avo R.P.noM.lara 
Deecriçio Prooado ri sacou, 

õe pna 	, e I*ic. niovil 
(qi. 46 pus roøri ptitadD ZI, Unta 

Móicicarilocres DIyensõ., duzentos. quatrocentos e 
epioznd.s C fla'i 	L 310? rA 

C.1 
 

2  
Una e nove Rt 475 

setenta e 0.10 
1c... o.n e.. nsa rIais e trinta e • ma 	e setenta e 

dsemUdo com Iodos os ia., nove centavos oito centavos 
soasablos. .conosnda de nutos 

45 WSIçdes 	'?O'(eQ.. CCII' 
duseções EtC.legtn ~ De 
PIPII0_O.iinItdadS_ID  

CornlodeUerçopMIbcnecIl. 1 I 
Ma D.scnçt teçopnbo'ea 1 

co., estnjlus 01 neto! deita 1 
.co,psrY,er CoIchio i.reEdO d 1 

cor tipo ~, ?avesietO 1 1 
• liCItas e? algodão. TOtQ.alSrt 00*5 .S, 1 

	'acentos 
 

6 lei 1¼â1. Oflf a Possui' loisão PO'S 
j 

OLNEIRA 
R$ 2.325.00 RI 6.975,00 1 	novecentos e 

In eco, em tecido r4,  cabocol.0 1 BRINQUEDOS 1 vInte lanço setenta e cInco 
Ownn.. IØ(OzraøaI 35 em  1 1 'eec 1 	reais 

1 1 
ElTteIneol. Caixa 45 ~o. 1 
,acolad.CIÕSIJcOPVCI.mn100 1 1 

tort. a'ssp OurSd.de 5 

1 ptlOW. VflÇ Çanurev 11155W 	1 	 1 	 1 	 1 

1 	do*adoDea-owlpe. 	 1 	1 	 1 

1 ma*n,o 1 Genes. de coas nIe'entes. 	 1 	 quinhentas o 	 1 	mil cento 

e 1 ou. d.v.rlo vi' rcusos A Ca.'oan. 	rj 1 	1 	ROMA
BR  2 	 RS 663" 	oitenta ttfl e 	RI 1*6042 sasenta rflhs 

renta 	
e 1 qua 	e 'ia 	 i oitenta e dois 

,d,c.rr.oninln,3rvo 	1 	1 	1 	 1 	 1 

1 0.. peças 00 anrt.ào ,ei.à ser 	 1 	 1 	 centavos 	 centavo, 

	

1 9~Meilicas W~81 p 	1 	I 	I 1 	7a30cn Ertaleçei,' caiado 
1 

 

~ao o, t.c,.d.CIISECOP'QC 	 1 

Meca OuciçaO:crwod000ta 1 	1 	 1 	 1 	 1 
rW'Js.r.flc.ncap0ta 	 1 	 1 	 1 

1 'evialde de beco IDZ( ogodão 	 1 	i 	 1 
(04,  flovinielto rlfldi. .ncato 	 1 	l 

,eclrtI coco P0'- x1Eo todas 	cj 	3 	0UVEA 	RS 2 x.co 	40.5 eM e 	 seIS mil t RI 6.600.00 
dizias

É .~1 `o*m 

	 1 811010~ 1 	 duzentos reaIs i 	 1 seiscentos resIs 
d.aooca,'nh,oevoó

sirLCCrA 
 cs.adsppelêD 1 	1 

#/ 11*~ 



a. 

- C.sod.Sa'çc.Ms 
D.w.$o avaioo.blrçod. 1 

madeira macj. tipo pina dol100 d 1 OW' e 	OSe de 'isa oJ peiSo. 1 
WMe rtawce F..d. - cento e trinta e mii trezentos e 

17 
ida D~~co,itadas 

CIO o. 	cP22cni 	Moo., atado UN1O 10 CAPLU R5134,82 Quatro reais e 
RI 1.348.20 Í 	au,renta e oito 

~0 Mi- 30, TC 35o Devera 1 	oitenta e dois i 	real e vinte 
1 	Centavos 1 	ce.t.VOs 

Co 5eu5 ~~01. 'ic4flMd3 Oe 
iiisnaI de rsl~ ou lT%Onifletn 
in iiumflçô.. Emb~ cara de 

C"^ — 	flØl. 
O..açao. 8 OOIVAMOS em MDF 

r,,.drdo 120.n x ÕOrnin a ~ (com 
3 peças na . its,S 24 peça. 
*40w. teOr., • 3r.t: AS Mçee 
dev.4o ar rr(x.ssaa irerDoe verso Quatrocentos. 

emi iwe, . 00 	lufl'eções oe sessenta, set, novecentos. 
II preiaõe,. seus net',rer*oe de Ci 2 )ÇALØIOO f11111487.50 rias e R.$ 935,O0 tS4ae dn 

sesso e rrnçêo . de tine 3a aove -'la reais 
po.etS.ter, o inlercemibio na sei centavos 

c.Deça.l ,on:ope(naS Cata de 
madeira iDo cabo n*liAdO 

onada-ee 2 Cat,4, i t53n, a 
45nir, e ;m~erøiS 
Oua'td.,. to fadadas 

 - 	CorMbo de Encaisn . Cabeça  
iA~ eF scan . p.p.IIo 

Dao'çSø3Øecaspoduzdosaw 
pepsãocinza.mradcccrn 1 

espeaaja n,lninn. oe 1.8 mm • pw.l 1 
caieio tlSgr sbCrsno  á 

~~~ • 'anos. pcat r.e 1 
sina 	or i,Tsoi.sso em • W. co,' 1 

verso. d,fnnoadOs (ia" coes cada Í 1 

maq.m)Emcaun.daan.Q.ns 1 øsve elas, n 	de wws 
mil Centos onze mie 

19 	co? 2 oa 3 fins.. qi* .30 CJ 10 GROW RI 	5000 RI 21.500,00 
cinquenta reais 

; 
quinhentos reais 

15CM uCluItiSa. QI. tOdsin IS' 
.'caisades "e o.nl ownde. 

1 aV'Ok#eda das ii'9.ns 20i20o, 
Enbsagn lipo ia'rpe , fumo 

medindo .proa,m.danwi. 21 a 21 a 
3 cm produzida em pQelêG dius 

*T*'dO W «9S*J'S rsfl øe 
5 Qnvmi. poisa coud,e'Obpr 

n.ssO o. 4 cais OQffi Iit(flZ 

CflteosSciaed.Voley'VS t 0~ 0014  da IS. 40 coem. 1 
crse000nsla ai' PVC . 1 

AtãxicoyDeib(canie 1 
tAiómktwtonatc os Caco cento e 

(flÕaco).'Prot.sso de 'eOnoaçao' 1 1 oitenta e dois mii cento e 
oio.noioagsn,,em coras diversas c, 1 SÍADiUM 	RI 1132.30 reais e R$ 2.132,50 

oitenta e dois 
com pintura Ipica de bota de vSei reais e ønQuettta 

S,iaindo 	, 	,s Cklquetta 
artavos 

iiOa. Dars'o 2'o. r) 1 1 centavos 

cit,i..s,oedeela',Pncmõdc- 1 260. 2e0 gre... 0.,anlid.de: 10 
rt.dslei 0C.s.v.çt A. to'a 1 

- •S'jQ — 	•52.á5 vC ____ ________________________ _______ ________ 
Cortumo de Cvnmnlo Tipo 

Caçatba.Piashco. 	1 
Oascsiçâo CeniriSo oiacO dó 

açrta Doa .0d~ C~1 
co., ma 	005. vnm A .ianba 1 

(sova,* 50 81110,19d.. senis i 
flTOvIflsttade w ~0de um. 	1 1 	duzentos e 

t 
quinhentos e 

^steg~4~1 Ci 2 "" IAAGSC TOnS 	RI 25&C7 RI 515 ,14 dezoito reais e 
pai ~~lapa'. Qa ii. 	1 i 	noyf reais e 1 cuatorze 

wteido ce. Dela ibab..'a pciilenor. i 	 1 	sete centavos 1 centavos 
Devarã acorcert,ar n'a 1 p1 a 1 	1 I islo C~1641 401c.1.1.100 1 

I 
Caiiitao 5O,Q2C2crErP.as., 

ceia, de papeiao 	sais os 
plâsboo PVC iwninsoo inirecoento 	1 

- Co'j'to os Cs'wt rcc Scrteio 
Plástioo De.rçào um cvnriiiO 1 aGriDe ra au 	pláslico. cor, aio 6 

'oda, 	oiadi ia 'nil'm de 	1 
lsàg'ae 

 

escada C" 	rode 180 
q~ Os litura ~o trezentos e 

setecentos e contei tenqa de 	.,ioclmen1oe 
22 2 

ROMA 
RI 352 .06 cinquenta e dois RI 104.10 	Í reais e cabi. 	Cor, porta ~s retiveis. BRiNQUEDOS reais e cinco

dez D'mereCes contadas co 	1 centavos fluvos 
1.1z23.22o.1 	1 
WtDMn'SdO - 21,9 Erceisqer. 
Embalaperncaadopapelaoou 
seccia mie ciáisco PvC ariredo 

Coraurdo Ooniro ex, ToxturaMDF' 
Descrição do,'mnÓ crracooflada en 

1 MDF com 28 peçai 'etançuwss 
v dos n'ai, certo e 1 Seis mli, 

a'Ce cede rEIrÇUC osw " 	
°' C.1 3 ^U1 RI 2 l7t o 	setenta e RI 6.52500 	

nt,enb05 e 
is" 	r' rircuo 0e 	. 

1 'eals vinte e cinco 
tertu'e der.r'ls Dimensões das i reais 

j peças 'cm. 3.Scn.Quantd.de 10 

7 a 

..lNA 

ai 

E, 



1 Co- tto oeBoaoe Bastun - Vvw J E 
D~10 boa a. baqiale. não 1 
0505. cont.ccirad. .nPVC - 1 

IMicot'PiaSZilct'i. 
(kOs 	ICstcnto a. CICIO 

MÕIIWP?OOeIiO de iattCaÇO, mli duzentos e mil duzentos e 
39

Raor,.oidaonm. 001 w~ Com 
pinhi'. ffpca a. boa de S54Ate j 1 $Taniva 	J 	RI 1.245 X 1 	quarenta e R11.245,00 ouatenta e onco 

Ie%JiWdO ÇOITO (*11 D9'ISMO 01440 1 	anca riais 
I 

'tais 

.1Õ.ic0.D.&'e4o22er:S').. I circtfl.r6ta de 12 ar P00 médio 
XC. 313 Wan ,os Ourtdaoe lo 

Obi*vação Aa bOal 1 

Cru'co 0. Froffi. rogo'. 1 
De.c.Içho co,no d.prsonagan. 

04 oontos poo4*ee ~Coma 
1 

asa,. o iaci• pst* o cuuØre. bo 1 
iOSee n.i.-set-cab.çe com 

.cron,r.d.c.nie 30 cq 
COINCCOMdOe e. teciCo IX% duzentos e 	1 	 1 	duzentos e 

ao 	wii00estSgcQe•9iflia 
CJ 1 cw R126126 	

1 sessenta e sete 1 	AS 267,25 	Sessenta e sete 
l.,Ivel Olhos co,, ,i,I.c 	de i 	 1 	reais e vinte e 	 reais e vinte e 

se C~ centavo, 	 cinco centavos 
'4 c.ç. do 'rd.. a toca 1 

w,waaa cade .n dc. iar., 
Oen pos.'., aaasd.os 1 1 catcIerl.licos do tolda. do 1 

Par~ r.yes.nl .3o 1 Ewcao-.. aacaiad.rláncoPVC 1 
15,400 Vw.pnte aIeS) - 

Conunlo de crinlao Cato. de 
Lixo Pilatco 

Oewsçôo uc coitado a. pa 
0o1.doa.atØ6.,Vn. bU6es 1 

de IfloitiIflSfllaôO encaixe pai. casio ROMA 	1 dois mil, canto e quatro mil, 
4' d lixo e ~~rrõyei O tornando CJ 2 R$217000 

ep40uEoOs tente reais 
AS 4340,00 

i 
trezentos e 

a.. 	a. c~ a.... - c quarenta reais 
yand, i,das coza.,.. SOs 1 
22' 22c'.Enbalapncalsade 1 
p.peIIO Dus,tdeOe lo ujldides 

J Co F~ Er M 
Deacnçáo coqunlode6'.ltoch.s 
comep.oxiad.n.rrt3Coii.itu. 1 

(iMesM Paga Menino Menina. 1 Vovó ~)Mt*it9nT  
ooitonadoaeTlecido5fl 1 
W1C0e ViiieliigCos fipirs 1 

flexinl c.io1 a. lO IX% .a(ica. 1 
nà.irgicIe te,  CCfl.0ad04 na 1 duzentos e 1 	duzentos e 

42 CSø•Ç 	Aca"t4o 'entoa'.. 
a" CJ 1 CARLu 	1 	R12$SC*3 cinsuenta. 1 	R$ 255,00 Cinquentaeclnco 1 coma na 	ate'ciatege clivo, 

1 1 	 1 Com vsittenlas. 	ae real. reas 

• atina.. cstct.ds.cae 1 
reotwit'va, a. cade rrbo da 1 1 

tarid,a Olho, CDII sitie',. da 1 
saguirça dotado, a. ?ava iniemo 1 

'a cabeça co '~ e boca 1 
enjoada na ocr S"*S'i 

Ertear eaco3 o. pIEca P/O 

1 
- Cai*i.'. - MW Oect'çlo çaadara 

cateco0n 	~ fl.ata de 
15in, ie4yunaoo, cot DS$ pOIas 1 

ifteøz.  e geadti.ei a fl'.ca"WIo de 1 1 
ab.veltch. na, dissponncw. 	1 
e.aSnedesegitflça N.9" 1 

.-. oe..'a hevr 	I 	01SeuaS 1 setecentos e 	1 1 1 ..nor eiragavMae(IMOF pare 1 	 1 	sessenta e dois trai Mil. 
yeldu,as aia.. de uma toda Ovos 	1 	alio 43 	1 c..RLu 	R$7425,0 	1 	real,c 	1 	AS 3.012,50 

oitocentosedoze 
ra 	ott'.rrna an. 1 1 reais e anSueIta 

derutaco ar' toaos os seus 	1 CfCutflfl centavos 
1 acaseoro. a,'prneca a. canal centavo, 	1 

1 
de inslluçøe. de moilIagini 	fl 	1 1 

Ik$lrtQØs Dkrenioas eçiQaniaoaL 1 	 1 
A'CCOTxLICttxPCC, 	J 

Ercagen Cax.dePaosiO, OBS  
1 

Li
1 

do  

______ 	colageta._caiena  
RI 11123.17 

(C. 

7 	L4flL4 

't 	FIA 

VALOR TOTAL POR EXTENSO 
	

sei5 n'ti, quinh.nsoe e vinte e cinco reais 
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PROPOSTA 

fltM QT DESCRIÇÃO  MARCA UNITÁRIO TOTAL 

1 10 Conjunto de Quebra - Cabeça Progresso - papelão: Descrição; 3 quebra.cabeças produzidos em & AS 	290,00 RS 	2.900,00 
papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.4 mm + papel couche 1 lSgr impresso 4 cores 
com verniz atóxico 4 forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3 versos 
diferenciados (um para cada imagem). $ão 3 imagens diferentes com o temi fazenda coo, 
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 105 gr impresso em 4 

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

3 2 Conjunto de Avião BiPlano-Madeira: Descrição:  Produzido em madeira maciça de pinus com a Sc AS 	812,25 AS 	1.624,50 
hélice móvel (que dl para rodar), pintado com tinta atóxica em 	cores. Dimensões aproximadas: 
C: 29cm ir 1: 31cm x A: 12m. Deverá ser entregue desmontado, com todos 05 seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem con lustrações. Embalagem: caixa de 
papelão. Quantidade; 10 unidades  

4 5 Pia de Cozinha - MDF Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas ]unges AS 	217,50 AS 	1.087.50 
de abrir e fechar com tampo de MDF ISmm com pia embutida confeccionada em plástico 
resistente; armário superior com portas abrir e fechar. Na parte superior deverá Conter o 
reservatório de água com capacidade de 1 litro conectado ao encanamento embutido no sistema 
Que interliga o reservatório com a torneira que ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá 
conter ainda a tampa na pia e balde no gabinete inferior para escoar a ágt.a. O móvel deverá ser 
fabricado com placas de madeira recidada revestida (MDF) de lSmm laminado. Os recipientes de 
água e o material hidráulico são de material plástico resistente e deverão estar incluídos no 
móvel. Dimensões aproximadas: A 98 em XL 55 cmxi' 31 cm. Deverá ser entregue desmontado. 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de Instruções de montagem com 
ilustnções Embalagem: Caixa de papelão 065: Não serão aceitos grampos para colagem do 
material.  

5 3 Conjunto de Berço para Bonecas - Metal Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; Om toys 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 cure; deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceIras. 
Dimensões aproximadas; 35 em de altura x 58 em comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou 

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

carrocerla para acondicionar no minimo 3 e no máximo 4 carros, de cores diferentes, que deverão 
vir indusos. A carrocerla deverá conter até 6 rodas, O tamanho das peças do caminhão deverã ser 
grande. Medidas aproximadas: 92 r 17 x 30 cm. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

- plástico PVC laminado transparente (crista».  - 
7 3 Conjunto de Carrinho de Boneca - Metal: Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica Om toys RS 	661,50 AS 	1.984,50 

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

6 5 Fogão - Mor: Descrição: Fogão confeccionado e" MOF espessura de lSmm laminado. O tampo Junges AS 	227,50 AS 	1.137.50 
com suporte de panelas deverão sef confeccionados em madeira/MDF em relevo e a tampa do 
forno deve possuir vim 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 11 P 30 cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de 

- Papelão. 065: Não serão aceitos grampos para colagem do material _____ - 
9 1 Conjunto Fantoche Fam ia Negra: Descilção; conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 Simque AS 	82,20 AS 	82,20 

cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô), confeccionados em tecido 100% acrílico 
e antialérgico e espuma flexível; cabelos de li 100% acrílica e antlaiõrgica e bem costurados na 
cabeça. Acabamento; fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórIos 
e demais caractensticas 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 {cristaij.  - 
10 1 Conjunto de Boneco Ni Negro - vinil Descrição: boneco negro em v,nil, com membros Supeetoys AS 	347,50 AS 	347.50 

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

- - de ténis em lona e vini. Dimensão aproxwnada: 30 cm. Embalagem; caixa de papelão.  



0 

n 

tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 a 21 x 3 cm produzida em papelão cinza 
laminado com espessura minima de l0 rxvn i papei couche 505 gr impresso em 4 cores com 

- 
- verniz atóxico. Quantidade; 10 unidades 

20 1 Conjunto de Bolas de Voliey-Vinil Descrição: bola de vil não oficial, confeccionada em PVC - Sulevlm R$ 	182,00 $" i'82,i6 
(Atóicico)/Plastlflcante 	(Atóxlco)fCarbonato 	de 	Cálcio 	(Atóxico)/Processo 	de 	fabncaçâo 	- 

Rotornoldagem/eni cores drversas com prntura típica de bola de võlei simulando gomos com  à 	(14A 
pigmento preto atóxico; Diâmetro: 21cm (81. circunferência de 64 cm Peso médio: 250 a 260 

- 
- gramas Quanlidade: 10 unidades Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 1 1 Í- 

21 2 Conjunto de Caminho Tipo Caçamba-Plástico: Descriçio: caminhão dotado de caçamba para Mercotoys R$ 	72,30 .60 
acondicionar obietos. com  até 6 rodas livres. 	A caçamba 	deverá ser articulada, sendo 

- 

movimentada por meio de uma manivela que girará uma engrenagem para mo.tmentá.ia para 
que seu conteúdo cala pela abertura posterior. Deverá acompanhar uma 1 pá e 1 rastejo. 
Dimensões: aproximadas do caminhão. 50x22x22cm; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de 

- 
- plástico PVC laminado transparente (cristal).  

22 2 Conjunto de Caminhão Tipo Bombeiro - Pláslico; Descrição; um caminhão de bombeiro, em Cardoso R$ 	81,45 R$ 	162,90 
plástico, com até 6 rodas, dotado de mecanismo de lançar água; escada com giro de 180 graus e 
regulagem de altura. Deverá conter tanque de abastecimento e cabine corri portas laterais 

fteatveis Dimensões: aproximadas do caminhão. 50 a 22 x 22 cm Peso aproximado: 1.2 kg 

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

- 
(cristal).  - 

 

23 3 Conjunto Dominó com Textura-MQF ' Descrição dominó confeccionado em MOF com 28 peças Fundamental R$ 	SISMO RS 	1.635.00 
retangulares, onde cada retângulo possui nas duas pontas um pequeno circulo de cor e textura 

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

24 2 Conjunto De Telefone - Plástico: Descrição: confeccionado em plástico atóxico, colorido, com Mercotoys R5 	395.25 RS 	790,50 
teclas m6veis, botão para emitir som de toque e com o fone ligado à base por cordão curto. 

Dimensões aproximadas CI9Cmn x 117cm * 412cm Embalagem: Caixa cc papelão. Quantidade: 10 
unidades 

25 3 Conjunto Jogo da Memória com Textura - MOr 	Descrição: tabuleiro de MOF, com 24 quadrados Fjndamenlat R5 	520,00 R5 	1360.00 
em MOF, formando 12 pares com texturas variadas: cortiça, tela de nylon, tela plástica, lixa, 

carpete. 	espuma, 	pelúcia, 	papel 	canelado, 	tapete 	emborrachado 	corri 	liflnas, 	tapete 

emborrachado com bohinhas. Essas peças são encaixadas nos quadrados do tabuleiro. Dimensões: 
tabuleiro - 36cm )C 24cm dividido em 24 quadrados de 5,5cm; peças - 24 quadrados, lormando 

- 
- li pares, medindo 5cm cada. Embalado em Saco de TNT Quantidade: 10 utidades 

26 2 Conjunto de Máquina Folográfica - Plástico: Descrição: máquina em material plástico. Com  ftash kit star RS 	83,95 R$ 	167,90 
e sons reais de tirar foto. Possui 3 botões tom trates em português: "Olha o passarinho'. "Diga X' 
e "Vamos tirar uma loto'. Lentes giratórias com som divertido. Espaço para colocar a loto da 
criança. idade a partir de: 12 meses. Dimensões aproximadas: 119cm a A22cm a PiO co, 

Embalada em cartucho resistente.  

27 1 Conjunto de Bolas de Futebol - Vinil Descrição: bola de futebol, não oficial, confeccionada em Sulevim R$ 	182,00 115 	182,00 
PVC - (Atóxico)/Plastlflcanle (Atóxico)/Carbonato de Cálcio (Atóxlco)/Processo de fabricação - 

Rotomoldagem/em core, diversas com pintura típica de bola de futebol simulando gomos corri 

pigmento preto atóxico; Diâmetro: 21 cm (8'). circunferência de 64 cm peso médio: 315 a 325 

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

28 1 Conjunto de Boneca Bebé Negra - Vinil Descrição: boneca bebê negra com cabeça e membros. Milic 115 	406,75 liS 	406.75 
produzidos em vinii, atóxico e lavável e corpo em a(odàc e enchimento de manta acribca. Deverá 
acompanhar macacão em algodão antialérgico. com  poss'btdade de por e tirar da boneca, e fita 
para cabeça em plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta e penico, 

todos em plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; Embalagem: caixa de 

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

29 3 Conjuntos de Blocos lógicos -MOF: Descrição: Conjunto de blocos lógicos em MDF, pintados em SC R5 	427,50 115 	1.282,50 
três cores diferentes, formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm (quadrado 
maior), 	divididas 	igualmente 	em 	4 	formas geométricas 	(Triângulo, 	Quadrado, 	Circulo e 
Retángulo). Deve acompanhar folheto com instruções detalhadas de uso tmbaiagem: estojo em 

- 
- MOF med rido 290x 230x 6$mm. Quantidades: 10 unidades.  

30 2 Conjunto de jogo De Peças Sopradas Para Encaixe - Plástico: Descrição: jogo em poiietiieno tigiig 115 	124,00 115 	248.00 
soprado formado por 50 peças coloridas em formato de estrelas com seis pontas em forma de 
bolas que se encaixam umas nas outras. As peças devem medir 11 cm de uma extremidade a 

- 
- outra Embalagem sacola de plástico PVC laminado transparente (cnstal).  

31 4 Conjunto de Encaixe de Blocos - Madeira . Descrição: 25 peças coloridas e uma base medindo Sc RS 	733,00 R$ 	2.952, 
 Ol aproximadamente 320mm x GSmm a 21Omm com 10 palitos para encaixar as peças. Matéria- 

prima: blocos confeccionados em madeira maci;a. pintados em 5 cores, tamanhos e formas 
diferentes, sem rebarbas Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mmx 40 mmx 25 mm. A 

base e os palitos devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. 
- Embalagem: sacola de piásilco PVC laminado transparente (cristal). Quantidades: lO unidades  

- 

32 2 Conjunto Caixa Brinquedoteca - MDF Descrição: caixa organizadora com estrutura em MDF cora iunges 1 11$ 	896,00 11$ 	1.790.00 

esoessura de 9 mm placada corri tinta atóxica. As laterais menores com 54 cm x 40.5 cm devem 

conter uma furação para encaixe das mios. A base deve possuir 4 rodizios em plástico injetado. 
para que a caixa possa ser transportada lacilmente. Deverá ser entregue desmontado, com todos 
os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com Ilustrações. 
Quantidade: 5 unidades 	Dimensões aproximadas A 54(f' X 1 63cm II P 40,5cm Embalagem: 

- Caixa de papelão  
- 

33 1 Conjunto de Boneco Menino Branco - Viril;: Descrição: boneco branco em vinil, com membros Supertoys 	115 	347,50 AS 	347.50 
articulados, A cabeça conterá olhos móveis Que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser 

implantado em nylon, e o corpo apresentará genlálta masculina. Deverá acompanhar macacão 

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

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

34 2 teatro de Fantoche - Madeira: Descrição: um teatro para bo.'ecos de fantoche, com estrutura em Lig lig 	 AS 	120.00 ill» ,ps" 
madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MOf. 
com 3n.m de espess.jra, Ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente / 
79 cm de largura x 7 de aleita - com janela de ap.oxsnadamente 68 x 33 cm. AS laterais devem u rA 
ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura e 59 cm de 

1 AGild 
altura Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão. antlalérgico na área da janela. 

Embalagem: caixa depapelão. 
 

- - 
3$ 1 Conjunto de Boneca Menina Branca - Vinil: Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e Dlve'toys AS 	310.00 •31A 

membros, produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta 
acrilica. Deverá acompanhar macacão em algodão antlalérgico, com possibilidade de por e tirar 
da boneca, e fita para cabeça em plush. A boneca deverá v'r acompar.hada por: mamadeira. 

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

Quantidade: 10 unidades.  

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

1,90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo iona/lonita) com 
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fIxadas 
em gancho/suporte na porta da saia de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada 

- facilitando a estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão.  - 
37 3 Conjunto Passa peça - MD! Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizanle em MDF com recorte Fundamental AS 	343,50 AS 	1.030,50 

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

- resistente. Quantidade: 10 unidades.  - 
38 4 Conjunto De Bicho Com Filhotes - Tecido: Descnçãø: conjunto composto por quatro animais: Brinle mobil 	AS 	463,65 AS 	1.854 1 60 

galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de 
piush colorido e com enchimento de fibra sintética Os filhotes deverão ser acondicionados no 
intenor da barriga de cada animal e retirados através de um zíper ou velcro, Galinha: Deverá ter 
no mínimo 3 filhotes acondicionados no interior de no mínimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá 
conter no mlnimo 4 filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos. Po(ca: Deverá conter no 
mínimo 3 filhotes na barriga. Vaca: Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o 

- conjunto deverá ser revestido em nime plástico e colocado em caixa de papelão.  - 
39 1 Conjunto de Bolas de Basquete - Vinil: Descrição: bola de basquete, não oficial. confeccionada em Sule4m AS 	ium AS 	182.00 

PVC - (Atóxico)/Ptastificarste (AtÕdco)/Cattonato de Cálcio (Atóxico)/Procetso de fabricação - 
RotomoidagenVna cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com 

pigmento preto atóxico;. Dlãmetro: 22,80 o,, ( 9"). e circunferência de 72 em peso médio: 300 a 

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

tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci.pereré, o curupira, boto rosa e mula. 
sem-cabeça com aproximadamente 30 em. Confeccionados em tecido 100% acrilico 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 

(cristal). - - 
41 2 Conjunto de Caminhão Coleto' 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 e 22 x 22 cm 

- Embalagem: caixa de papelão. Quantidade: 10 unidades  - 
42 1 Conjunto Fantoche raniaa Branca: Descrição: conjunto de 6 fantoches com aprommadamente 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 antiaiêrgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% 
acrflica, antiaiérgca e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor 
creme/peroia/bege 	claro, 	com 	vestimentas, 	cabelos, 	acessórios 	e 	demais 	caracterlsticas 
representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava 
internara cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico 
PVC laminado transparente. 

43 $ Geladeira - MD! Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de lSmm laminado, coa Junges AS 	217,50 AS 	1.087,50 

duas portas (fieezer e geladeira) e mecanismo de abrir e lechar nas duas portas com sistema de 
segurança. Na pane interna deverá haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF para 
verduras, além de 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 aproxlmacas: A 100 em e L 40cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. 08$: Não 

- serão aceitos grampos para colagem do material.  - 

- 
- Total: Irnia 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 

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 hipótesespféFsiI'-. 

no parágrafo 49  do artigo 39  da lei complementar n9. 123/06. 	 1' 

07 DE MAIO DE 2019. 
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4lCrfrW7Ë a_ 
AO Pr ~*) da PrWeta do HOI200te 	 - . 
Swrn 0.flo Secretina lAiniopal de Educação 

PREGÃO ELETRÕNICO r 3Olt,04,12,2-PE 
 

Date deAbefln O7de Maio de2Ql9 
HOe*I0 09h00?T' 

PROPOSTA DE PREÇOS 

OtIJE 10 Aqusaçio do Bn,quedos pedagógicos pra atendimenlo dai .çÕes Go PAR (Plano de Açôes AdioJladast de eco' do com o 'retalio do 
Compromisso n201406296 - FNDERJEC. doando se Conb'o do Educação Infaili Prcmfbicla Cannom Uda da Silva do Municipio de IIOttOnleICIE 
(ExcIJirO MEEPPI contorna, espod5c.çÕes contei.. no Teimo de R.fsrincÍa. 

- 
11cm Desençio UnId 0W Marca 	VrUnit VrTotai 

VR 
uNrAjuo VE TOTAL 

EXTENSO 
EXTENSO 

Ccqwnto o. Ouse. Cateça Pro9re48c . pio.Iio: Deserção 3 
csaeçis çrodtaidol en pcslo 01751 la'nrido COT ucessjra ,'Inftr. O. 

A nua' - p.çea ccucne 1157 ircrenc 4  tetu cce. ,eqnz ~Co • ecrro 
a p.e lata sura lo ylrçl,slo eta' a co' com 3 ,',o* ~a~ acima. 010 mie 

tal CAda flagela'). 5103 iQSli d'efintee tora o*'i ,,Zt'da 
tQ C~ R$ 	010,00 RI 	O W0,00 sessenta 88~ 

Coma,an.caas rr,g,n 	o. peça A. 6 . 1 	çse 	rwr.&s ' 
sçro 'aias das m.w.  20 a 20 r. Enteaaçe-. 	a.. 'w .— res 

r.,n,c .ÇroMflaOrSMe 21 i21 x3 eta' yoojadl e, PWSQ anil 
sam,sdco1' 	 om-p~w~ 1059,  
.ttre%S *1' IWM 	t rfl 115400. 	aSdldI. ID tStGec 

Caseis. de Dcnec. . Maus 0..o,ção ssttjvs ra' n.dsar. 00 bpo 
u:ao citnodo,.. .nosno e., w,rpna,o de IOre 111.151 .n 

ooep.nu63 O. 1'vrn O lelraeoo 1171 letsa 4olVmca CI' rota vegeta1. 
oans e, IrrõlI O. adtnho pane ~ eQupada eomgr,d  loucedo) 
QOIOnOO W. OOftOtfltl .a0a PInIIfl ara alto bnito. e .,pr.l.s 'ai FALCÃO quatro mil e nove ntl. 

• 	2 0 '"~&  de )Con r )Oan x lOo'r co' dotredlca Com Unld 2 MADtZIR RI 4 70000 	RS 	9.400.00 setecentos quatrocenlos segJtanç.. poda a'e SITISIO da O Soa, a 1.50cm. txaia á casin',a r° 
dcoiadç.s com .IsIama de s6tttçS C*neoso, .pfoac tidas &ti. 
1-orna anca 2 OOs'. sejra lalaral 

 
~cal . lEra Ironlul "ozortal 

A reis reals 

l,St, literal h,nzorial 2 O(rn. Ornará ser artflaa desrnrflads co'., 
lodo, os alui acassônos, a000'oana'eds do Telual do rnslr,jçÕee do 
mtnlfln CC71 ilalilções, Erre.Iagoav Caixa da Papelão. 

Co,jato da Alto tt.514a'O.MiGlart 	eso,çao:  'QOJZCO em neGlarI 
m.ciça de piniji co, .flMic. 'Cal Qte Oâ pia tal, tirtado dor. u,ta mie na mie 
lMca li doteS, 	IW*I,Oes wroxwnldas C 29cm 	3lau a A -. 

'a 2 BA RI t 70000 RI 	3.400.00 aetac.na atowi4e. " 12m Oeae'e ser 	 U.W..i 	dwlcrcado. com'cta os asas acassarca. 
.tcraVs.d. es relas a. "ançõeS de flXnhagee'fl eta' H~11c444 . 
CfltSiØIet ~"P~ Cuiitaade 0 u,icaas 

me o, Caiaria. sa 0.eosçio o roael w. co~ °e 
brcad.Cne. Co, mas parwm de sv e .dw cor trpo de MF 
15ev, tu, ia,  rwdi conecor.o. a paflcc 'as una ralo 
IIOWS (OS' W 	.av e '.a 	Na 91171 slra Õana't COMe' 
reeet6no de lqe o., c.o.odad. o. ,iv, corem ao 
flanela entrado no saset's G.À lwtQao Fese.s.l6'o CCII EDITOR dois ma. 
b"ai qa - S' a bti*'a 0'a 1(10Wi 9'.: ØVA!I Co"e! ride. 
taro. e. p. . ISde no gtassus anlanor para as,aar a àpja 

 
0 ,~ A qualtrocontos 4 Ifld 5 RI 	498.00 RI 	2.490.00 se noventa 

e novenos as i - tce0o cem sacas ne meosca Iludida tvestda %IDF} de e oito rea 
1~Iafflfild3 Os re 	rnop.. de Ipaa.o ~ai 'injhco 'K de ENTAI. mais 

,e.lS p115100 r.aamerae e Deverão aetaa irduidos no mtv. Diarer~ 
ep'o. i.adaa A IS un XL 55 a, X P37 cm, Devn $ar o,ieua 
dWTCllldO tom lodosa Sara .au.Õr'oa. accn,carhada de rrual da 
lr~ dl arOilaQam Com 'aalraç0es. E'realigem Caixa co papelão. 
005 110 ,.rio acatas ewuros para cdago,n do rrao.r.al . 

Co"jtr.io da Setçc par. Bonecas •Mecal Deealçio berço an boneca 
com esltúluta de meIs ceará acoqarra- coIcIão 'erindo ao algodio, 
coiniov, Ierç 	I,avls.elrO e norma em aIØOOãO e IflOsaj&OlrO ar, Ide, OLIWIR  

mil t'flentos qu*o mil e 
6 devera possui 001.10 poeta bicos em 1.d. nas cabecaar,s Cimoreo.. C.1 A RI 	1 350.00 RI 	4050,00 e czsquenta onquenta 

acrosnaas 35 a, de aIlw. 	teor capnorco. Errbalagtr: calta de reais as 
papelão ou saCola de olIebco PVC lamnido t'arapwait. 
Cuanlidade 5 .jndidea 

Connrto de Cem'IMo tpo cegonha. çlaibcc Oeacrçio camrMc 
alíw detido de cancela rei .CO'GOOW 0 n'em Se 170 T10 cento e 	r.zenloe e 

e • 	 — 	''. A 	 __a Ci 2 flMAR 0115 	170.W RI 	MW a—a Culta tia O 'eOea O tai'S?Õ dia peça dc cwirtàc demiti se 
M.dd,.eaoale.d,. 02 	17 a 30 cat Eutaiger. cna de Casio era m 	'lan 
"Ode de pliila P'#C Ie'iinIde 	— (a's0 

torwMo a Cew'o te Ocreca . Mata 0.easçào rero d bonn 
o? estar, rietaca tons ciçota reveles de laudo '00% agodio wa' v6s mi. 
'vcWisc wtit& flOiC tatel DeSWII 	?CCU 0.055 
roflaa dr.cr*vei 0apa Os IsOlado. O CII* DeveiS W'lW'eOV Ci 3 

QSJVEIR 
A 

RI 	a 130,00 	RI 	3390 mil ~10 e 	•vszenlos e 
' noventa tinta real. 

eraM Drrs,s.i ap-o#naoaa C 5lart L Catre A 73 UlS EtrtSage'n reais 
c5aØeoct& OraI4.t, SuvsdiOss 
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0 

~~~Gu- Wie Deeq-çao 5Wt0 Se&O 
*dSØ 1 	ys 	a 3rrti 	3 	Ç* 	d . 	24 eeça 
seem a 601li a 3rn As peças desvio — wp.,aea trw, w iS - 4 umis.00m.4sttç6ee de seot.e6ee. e... nnn. 	a passo 2 CtA RI 1.380.00 RI 	2.720.00 eeiieemw NieOSeII000 • ,o.rrcao - aen a. - 	a- o 'ee'oroeo ri.. a.. BRPM  

mal cabeç.4aon Casa a meds iço esiqo resde 
se, 

10 fløflt 

Corwlo 30 EncaIsee. CabeÇa Maije e Filhotes. papas Deisiçio. 3 
pista., p.oans'oe em pipelio CM18  Iernnedo com eepeefln n'rim, de 
IS mil. ratel ooudle lIS 	irTpttsao 4 cava tem,r,z atóxico • torro 
em PWeI alie eMn 909r .leISO  e,,  1 W. Com  3 'rios diercJ.do. 

novecMpt qr 	eM qp 
IS leslilo de irimil. co, 2 ou3 riflotes coe Me 'eCcIiOO$ «II poças CJ lO GROW RI 	960.00 	RI 	9.600.00 e asa.aI*'. em 

gienao. cc, iscas .rkains. qie poder. ser rica,.,., na ter, etc ri1r 
Dn.r44e4 apeoma0as Cai imagens 20120 a.. ErrioS,Q.n ipo sou. 

,um  tas 

pata cada ÍlTlaea 	Encaca Is,., das FT.,Çen, dava exielIl ir, 

• tjnjc ,'.dndo eploxerSsm.rt. 21 . 21. 3 a, pçtdsmd, en çac.I5o 
anois armado comi eapeeltn 'sineta de 1.0 n 	• papel couci'. 1 
n'pressa eni4 col.. cdli ISITIZ .ló'tct. Ousmhson lO urid.d.. 

cor Issilo de 6cm. o. VcllMnI DeWIÇIC 0d.a de 41* rio oCos 
cor'.ccmcn.aa 07 PC - (Atoxoo:Plut,lcaro .:MdcaC.tor.M de 
Caco (AlAMco::Plotiflo oe ~.Rolorcldagervr coas 

20 dversu COPrUfl (PCI de bcl$ de dli. .turdcgce'ics cc" CJ 1 LOER RI 	170.00 RI 	17000 seeria 
p.r.r.o ralo aMcco teor-avo 21r. 1 r). orc,.flfliø. 0.64 ar e0ii 	teS 

Peso ..seJmo 25.3 a 260 gema, Csadeoe 1: umidades Ot.raçio A 
- bela 3e1Sl10 - flegaS biZS  

Cs.o de C.nvft Tipo C.çulr64-Jstco Oew.çio  airwflo 
daaa c.çe'S Pra icOrt ,petc, 	-. ate 6 'odes ltwee A 

aw*e 	 twatoada, ardo rY W'Ca3a pa r 	.Vl. conto, duzentos e 
ai listasis 	 e rx2remflel ora 	c.tr-sent$4a De. oe ' 

.a si 	t.rs .00rp,ner a.. 1 	1 pcste-o 	 pie CJ 2 TtIN RI 	116.00 RI 	23200 dez.,..., IlInIse do.e 

iesiSt 	irr.Õ.e eytdnea.ê 00 cM..nr,io 5022a22a1' Cittsilfleri mais fl4 

ias Oe papeleo Ou satsa Oe puMa PC L.nn,d: r.r.prrl. 

C04u'slo te Ciminhio Ylpo 0oit.o- PIegco. teIctIçio ssl ce'Nrt.So 
os boiTtello em, plMtco coo, ao 6 rocas, dotaoo de n.ca,lsno de 
lrr,I. Ogsa etc-ad. Cadil piso de 100 paus e egui.g.m se Sr..rs D.e'â cento ° 

trezentos 
22 oc.ii.r laa os auleornenlo e cai., com pense salve', ne.tvi., CJ 2 SILMAR RI 	ISO.00 R5 	30000 dnquonta 

1mmmt4e..p'oxvud,.docrmnheo Sex 22 	22 ali Peso ap'ocitslo ria reais 

1.2 kg Erteisoem E'rbeiegem caixa de p.pelia os, 	ccla de plásrn 
Pyt l.mv..do Imr.paten.e (cristal) 

Corjinio Oo'rÉnÕ com T..slaMLW . Onalçeo: domirõ ccnteoconsd, 

23 
em MOF cc,, 28 paça8 r.L5r~ on,e cada ratán;utc possu. nas &.. CIA As 	io.00 s 	210.00 se  polIes um osqioro c.rc.Ao de coe Iec,r. drece. 	iners*4 cai BRIM rias dez tese 
peças lo.. .3 Sai Ostnbdaoe lo uimdacea 

Cotrdo 0. Telefoto. PIéaw Oe.oiçio  consoe traco ar pleito, - - 
010*0. cclsldo, com ledes nStt btdo pra otite ser de :q..e e 	., 

Z4Iob.elgedoa bee.pa coldio a41 Omnaios .00nrsne C90 a 
/ tflqisla e ansa e doze 

LI 70? a Alio'.'. ftbgsn C 	de papelão C.aaitd,de 	0 
CJ 2 ELM RI 	56.00 Ri 	11200 

. 
j ui_es - - 

r 



Co'sec Fa-tc". Çsn'i,s B'a D.w'çlio GO"ILCSO Oe 6'rloheS 

Vas0 VsO) Wa*í..pr. rico.. 	o'a,os ri to:'oo '00% 
sotoos artallrpoo s .wr. %dv. o.bW 	oe 'a ICO% e:'lca. cenho. 

42 	
ae!gloa e benoosinXe na cabeça Àcabwiensc tinires iw, CJ  1 iw RI 	150,00 RI 	150.00 crque t/ luWiSt cop na oo 	w'r.t.-uaft.p. c,.ro o0.n ..sbrwniss. cabelos, 

tas sosesCrica e d.r.a c.lBtrlMcas I.P!es.AIM%'as  d caos nermro de r.als7r. 
Ia'flhia Olhos cor s,slw,a de lflirat.ça calmas Oe lisva ('terna na 
Moça Co Ie,Iocee DoCa aftciiada . M vrmelha. ETbalflorr, sacos a 
co pâstico PVC 1.naiki tr.ispt.r. - 

Vk 0.lao.ra - MCF 0..crçlo peladewe çcnløcaoeaaa MY aaposstra o. 
15'ri, aTinado, ws,  dias Donas "na'. g.l.*te e ~iam de 
abr e ~X na, doa pata, ter, *a~ da sflsa.ça Na pau. ÉOITOR  

le.ta hsw duas prsseêera em 	l0' ar. $veca e, MOF core 
tiNi A 

43 varoins 94. 49 a. pata ovo. pa tsro ajza. tsI lar .rt.ç. RI 	430.00  RI 	2.150.00 se ana 
dean'crcdo, 0Cm lcó,. calas «.saa'Oa .ca'ç.na. de flWS de 
wut.~n e. nnau.m wr .ac'ace.. Dn'r.en 	,caoa, 

 
A 'GC rsa ENTAL 

at s L dOo, a P10a Eat..Ly..» Ca-as de Papei0 385 1410 sele 
flTW 	I —, de 

VALOR DA RI 	54.720,00 OltIfltS e tilV0 mo. 
setao..ilose .'mi. reais 

14.720,001 
oitenta e quatro mii, setecentos, vint, reli. 

Declara que nos preços ofertados estio Incluldas todas as despesas Incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos 
encargos sociais e demais ônus atinentes á execuçio do objeto desta licitação. 

Declaramos que, nos valores apresentados estão inclusos todos os tributos encargos ttabaM%ostas. previdenciános, fiscais e 
comerdais, taxas, fretes, seguros. deslocamentos de pessoal, custos. demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos 

p rodutos licitados, inclusive a margem de lucro 

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

Validade da Proposta: 
60 (sessenta) dias 

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

07 de Maio de 2019 
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1 	($STA 1 VIL TOTAL 00 
ITEM (MC PROO UTO 010 	 Vi. MARCA 	 UMT 	1 POR amiso 

-t 

VIL TOTAL FIEM POR 
EXTEMIO 

Copnoo.Ga&..Cteçi  
-0~ DaaS 3 

mar. flç ptdoe 

— -* nèWv de 1 4 ev, i pei 
coifl 	1 5g  neno 4 ws. 
vete MNca 'troe. ocu Ma 

•vitI 937 evaqa e,  1 w 	' 3 

e.Qen)54o3~dãem oltOCeMole oito ml 
t i onna.00nq,......a.. ti ¶0 	GRDW 	RI *25 X 	~*a RI 0.250.00 øjzentos e 

Fi'ogrseeedpeçn 4 SeVo~ rea* cinQuenta -Cais . 	— 	da 
579e'a 20120U'l Erca.... ,  

tcotn.e 'W4O I..dfldo 
coxn'nrt. 21,21,3 	t 

0t005-0l O? 00041*0 canil laeW'Ido 
,, r.oenin 'rp,n'a de ' 

Moe 	uC'S 1  C  Os iflcaelaO et 1 
cara w, .—,z s~ OLISWa5e 

- Cai.no ao A.40 B-Plro-MaDêa. 
Descção P'Dduz'Do r. rt.der• 

rlç. de na cal,  ê Mica rtõvai 
(qa 04 ~Dei  Prtadó oom trw 

atóxica ØI, 4 coes DsrwqnÕ.s duzentos  Quatrocentos e 
arox'nacas C 29cm * L 31cti 	A 	- 	CJ 2 CARLU 	RI 239.39 trinta e nove R$ 47878 setenta e OItO 

20? De... sei ~~ relia e tvintae mais e setenta e 
desnrtsd 	can Iodo, o, se,, nove centavos oito centavos 

a:essocs acompanhada de manual 
de flSIÍLigeS de n,ta9.4, con 
iluatte;bes E'rbe,aen' casa de 
p.p*ào 0_anidade ¶3 jndadeS - 

- Conj,ntc ao Berço pra Boneca. 
Metal Descição boçc pfl broca 

cci' esIrJta de mii dtis'á 
eccTprllr :octSo tw..sbdØ de 

elgodio. cOT zip.c Irçoi. flvnzaro 
• frota ar algocao e nnqtaIalio dois mil. sei mil, 
em tolo, doreá possurboslo posta 

CJ 3 OLIVEIRAOLIVEIRA RI 2 326,00 
novecentos e 

RI 6 .97500  , na tr.co' et tecido 	s cabeCofras BRINQUEDOS vinte ' an anca 
R$ 

 e cinco 
Din,onaôea aproxnladas 35m de realj reais 

.11w. is 58 cm coiratrinsoto. 
En,baieg.'r caixa de raoello ou 
sacola de piâ&Cõ PVC laminado 

Iren*parrte (cantil) Otanhicade 5 
sridades  

Con.a,to ao Ca'r.nhic co coarra 
p3,lco Descoção cS'nnhlo plascco 

dot000 de ca1ocO'a para 
aco'dicic,la' ^ei n'ininc- 3. '.0 

rntx .rc 4 caros, co cores dl.rrtss quiflMntOle - 	til cento e 

& 	q.aoevrâovirinci..scs Acstocida ROMA RI 58341 o'tent. reais e 
RI 1.*60A2 	

sessenta reais e 
de,ie'â caites 816 8 ledas. 3 tamanho BRINQUEDOS guarenta a um ostenta e dois 

øas peças co canrhbo OVs,'S Sol centavos centavos 
wenoe Medica, aproximada,: 92* 
17 x 30 cri Embalagem. Côsi do 

0*04180 OU ucola OS pi*StCO PVC 
afinado rICW.OW iCrSIe 

Corjirlo o Carnit 0* Boneca. 
PAn OescrIçAc cannrc de Dor.a 

e'., esinjtu'a weIâhica cair 00001$ 
reiestda OS t.odo 'COM aicdão 
:o'n novInelito rflMil rco*ZC 1 

- 	racira..i. coso corta ociato rs 
C.1 3 OLIVEIRA RI 2 203 

deis Me 	1 
RI 6600,00 

wfl 	e 
aaçlss Cortas oreccnks.*t. dIciI SRMIQUEDOS duzentos rales 	1 Ses,Cento, reais 	1 

ao 'ocaøo o ca'nn"o deverá 1 
prnr.ce ar oS D'rente.. 

WlM C 540? L -Der 
caaa.pagdâo 

C -,,arRcaoe_5 trldedeê  

1 

221 

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ,4OngoNT1E. 	 ir 
REFERENTE AO PREGÂO ELETRO$IICO N' 201*0412 2-PE 	 . 	 ---- 
DATA DE ABERTURA: 07 DE MAiO DE 2019. AS OIHOOMIN, 
OBJETO: AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDA000ICOS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PAR (PUNO DE Ações ARTICULADASI DE ACORDO COM O 

-. -- -

TERMO DE COMPROMISSO N10140$294 FNDeMEC. DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO PI6AS4fl. PROSNFANCIA CARMEU LUC1A DA SILVA 00 
MUNICÍPIO DE NORgONTEi'CE (EXCLUSIVO MIIEPP). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 

PROPOSTA DE PREÇOS 	
: 

I ".Ju 



Conjirto o. telefona . piae.ço - 
Descrição co'llocofl*Io eu plisso 
cerco colondo com todas rtvait 

mil quinisentos 
1 TOVent4 e três md. cento e 

21 
botão Pare ~40 com o. 
oeo..NQ.o. à boa. poecuatoat CJ 2 DICNI RI 1 597 50 sete reais. 	RI 3.295.00 riovenue ano 

Daan.8a apxonvadae C19a, 5 0"quena 'fllS 

117Cm * *12cm EtS.y.... Calaracantaves 
di pcd*, Ourtdaoa. lOtflSdIa 

CnnoJogoSMfltãooe - 
• 	Datação 	,flto 

0a 	f. co. 2' qiaesdoa eI' WÇ &x ,.4,2c.rncolT,.fln. 
vadia ca.ça. ,S. da rØr lala 

ØM. ln cemi.  ajra 1 

~cswada w~ 1 1 oitocentos e dois tal', 
SYOaTWMo.W? .*as 0~ 1 setenta 'dois s acentos e 

25 e'trn' 	co, boflwa E~ CI 3 R1672.5O 
FWCNI'*I.  'n' se 	RI 2.617,50 daess.terealse 

anquenta crquenta 
do ttso Gsrie.Õea ,abJaVv. centavos centavo, 

36o' X 24cm dn.døo a? 24 

Peças 

 são ..da. not Q.da.do. 

quaa.doe de 5.5cm peça . 24 
\i. ....S. 1 2p.s 

n,ao..do So. ceda EneaOo em 
Saco o. TWT Qacad. ID 

Co~ da Ilaqur. rovca 
Páatco D.saçio ~~ e' 

'rms,M P~  Cot Rati . 5Ø%5 

rasa da vai iot0 Pos... 3 bolO.. 
, nas e'. oruuôs iQi_• o duzttitos e vinte quatrocentos e 

pa.aeveio t. X .Vro,lrar 
CJ 2 DICAN R$225 56 

aøncO reais e 
R$ 451.12 	

Cinquenta eum 
.,. Noto-  lrd.. p10~ wr 50? cinquenta e seis reais e doze 
o,.i'ldo Espaço pra coloca. !c.c centavos centavos 

o.o'a'ça l0a,..patrde, 12 
inasa Oinirsões sgtoon.jas 

Lcu s A22cj, • PIO" Embalada 
.nl catuch, tflalnitl  

Coquruo da Bolas da FÀ.bol . VirIl 
D.swçio boa de futebol. 'bpofo•i. 

PVC. 
k sij'Piaszflate 

(AtÓxco.Catvialo de CãIcío novecentos e 
iAProc...,0. f.bnação - 0*coW noventa e sele 1 	novecentos e  

27 
RolonxoldaQ.m(e.,00reldivelu e.) 1 ITADRJM RI 997 Se reais e RI 997.50 	

noventa e sete 
com p.nturi típica da coes de *abOI 

cinquenta 1 'cais e  Cinquenta 
.ã.ia.a,do Oflo$ :om 09~ PfotO 1 	centavo, 

~Co Disteto 2101 (Ø centavos 

o,ujritoin:.a o. 04 cx, Peso n*ao: 
315 a 325 graisia.  Ousnudada IC 

itdao.. ObnrIaçSD As bois, 
0t.rão ar entregues vazias  

Cflrto. o. Blocos l*cos .MDF 
Descrição Cor2un,o de blocoa ógccs 

em 5CÇ pircalos em b*s Cores 
øi#arOfllOs, 'on,ado p0' 48 peças sem 
rebarbas nos Todos.: 

 
74ic74xlbnrr oitocentos e dos mil 

(quadrado naci) divoidas seiscentos e 
29 igualme'ceenl4!oiTnasgecnitcas CJ 3 CAPLU RI 87475 SCtIflta e quatro 

RI 2.624,25 vinte aquatso 
(Tnàri9uo, Quadroco. C'cjoe reais e setenta 

reais e vinte e 
Reilnguo). Deve acomrpsihw cÀheCo e cinco centavos 

cinw centavos 
comi a&ruçÕ.s dE. haoas de ..so 

Embalagem estojo 't MCF nedirico 
290x230x68,'n' Quanccadaa •0 

Corjsflo de 3090 De Peças Soprada. 
Pais Encaixa - Pásdco: 

Descrçao ioo a., poletll.no 
soprado tornado ocr 50 roÇas 

coloroaa ai, rc,naco 'e asnuis co',' trezentos e seiscentos e 
• sais pontuam forma co boa. Que se CI 2 ØR1NK MOBIL RI 34 34 Quarenta e Uifl 	

RI 682,68 
oitenta e dois 

encaixar .08i na, o~ As peças reais e trinta  e reais e sessenta 
.evat mn.dàr 1 	on da una Quatro centavos e oito centavos 

exix'enioada a cru. Ersr.ianT 
sacola o. plástico PVC amnaco 

trar.caranla (cnstaI 

Cont,'. da ('caixa da bloco.. 
Madama - Descnçac 25 peças 
Coadas a urna casa r.dindo 

aptozaadan.rta 32OinT s OS.., r 
21 3.rwi com 'C rouba p.a ara 

a peça Matem acsr* beco. 
cotacoonadoe .7 madars n 
p'niae er, Scan. ,a.rno, e setecentos e 

3' 	rras Of~ soe, rabat.. CJ 4 CAR.RA5 R5 16' GO «'° e 
RI 724.00 vinte e quatro 

D. 	madee rws r.az ,aa e um. reais reais 
lave? 5* ad fl51 	4t TV? 	25 syr 

• 	 Abaa..05p.4aflntflóv, 
w caWacaa,aoo, -, nada 

—acça se,  r.bebn Ei?ba~ 
sacol, o. 	. 

• 	 'raoe'e iaIalali G.xara,adaa 

n 

n 

PAcja 	-1 

a 



Cofluniodo Boina. Ba.cu.1..Yk'4 1 E 
Duo-do boi, de befluete 'Io 
dos. correon,da emPVC. 

 AltxicoyPastffcaite 1 
(Mô*col.te'bcnaioOeCótc 

t 1ÕXQOI.POCiflC de 	'cedo - mel entalo, e rfll duzef*os t. 
Rolomcld*enVna =arrI. CO" 

39 

SflDRAI R$ T 248.00 	qosa.ta e R4 1.245,00 quae*a e Onde. 
proja tipca de bcl. de banais 

8~~0rc$ :o 09fl41'tO ~. 
atõzico ~mira 2283 cml VI e 

Qrojne#$qc.a x72 cri Piso n000 
300a30grrs.0.anh.0ade 	C 
J40005 Oboirvido A, bolsa 
de-ralo w se. ei ,.z.a  
Crsu'lc 0. Frrca, Focas 

Descido coi9st0 de DriCfllQir* 
CIO COX4 ccVJ ates VsdsciCn.s 
r,Qcc Da 5 pr,cafle* e 

W04 o sacI- c.rrt. c ~a bote 
rosa 	rtia-sr-caSça cn 

sctovradnte 3; 
Cre.c..0o. ri Nodo 00% duzentos e duzentos e 
aae&tsSoee5øfl 

C4 1 CARtU R128725 sessenta e sete 
RI 2672S 

sessenta e sete 
q.ü.t Orce ca' sSvs de rea1se vinte e ,eaise vinte e 

sepn'ç. dota da Vaailimfle cinco centavos cinco centavos 
na c.ça do tnofl .boca 

tO411011. Cada w doeIra 
dera poses ac.t 

CSn acci dc bem, do 
—'flue,— 

E n0flQa sa de — PC 
wnado b 	..,,de 1 Enflel  

Crno da C.rwt,lo Coislo' de 
Liso. Plieco 

DesoiçIo ir ca,nrdt di pásboo 
cotado de eleS rodei 	boTões 

70 morrirtaçIo .rnax. Pra asia ROIM dOIS mii, CentOS 
quatro mi, 

4' 	de 1v.D e .~rba nb, O Irarveo CI 2 
BRINQUEDOS 

RI 2170.0 
silente reais 

RI 4.340,00 lreientos e 
de. peças cio ~~0 Qeviri ser quarenta ma. ,ma. , 
7aflOe Medidas aprozmsis 50, 
22. 220e Enbaie9ri cava de 
pac.lSo Ourbdece 10 o-idades 

Corteenlo Fantoche FernIlee Branca 
Dasciçie cor1urCo dos IanIoc'es 
com epvonmedanrle 30 o-li altura 

(ManSo Papa Merino Menina. 
Vovô. Vovó) Malõra.pina amoches 

contacacrados cml tecdõ ¶CO% 
aor co e en,eaóroo e e,pJ'I. 

tiexivei. cabelos o. IS IX% ao-nica 
anlaiflece e ben ccst.r000a na duzentos e duzentos e 

42 	
cataça Azabanrtc fanires com 1 CLU RI 255.00 quenta e $ 255,00 nc onquenta e cio 
corpo na cor cen&peroI&bee def o. 

cin
cinco reais reais cccl vaslirnertas cabelos acessónos 

e 
 

~ais ca,acterlsbcae 
reoresen:atcas de Cede nenfro de 

(ao, a Olhos cor sistema de 
seotrançe dotedoe de Irava nte'na 

na cabeça do IanCOTe e boca 
rcjada na  cor vor.ofra 

Embaiagent sabota de 1>4stco PVC 
laminadoIrraça'ente  

Geladeira- MOF Qasaiçio 	cisaera 
corleooeonaoa Mor espessa de 
ISmo laminado ocr, duas oflas 

Ireezer e Øalaoeirat e rrecwl,no 09 
abrira tocha nas duas coras cor 

síazan,a de seurwlça, 'ia Part. 
,rccmia de-verá -a,tu das prasaIe,s setecento, e 
«1' MOF e uns a-,eta  em MOF P sessenta e doei 

. 
vis mel, 

reduras tem de una :rs D'es LIMO 5 c#Rtu RI 762 tC real, e 	as 3.852W 
e dozeoltocentos 

Odre um dúzia Devera ser erreg. reais e cinquenta 
OnTonlaco. QI  Toco, 05 seu, c'ucnta 

centavos 
aa.sdos, acoa'carrada de manual centavos 

Co nitieçoes øi .TontaQe'T cor 
lustaçã.s 	nrs4as ap'oxinadss 

A CO cri xL 4Ccn x P 4Ccz'i 
E'roalaçin Casa de Paçeilo 085 

Mio s.rk acótos g.wsocs cara 

RI aI.2fl.I7 

VALOR TOTAL POR EXTENSO 
	 sela nSI. quL~ e ,iate e cinco reais 

RI 51.223.57 
noventa a ig  eS *aeato.. sinta e Inib. raSa a seaseala e sete centavos 

fl 

0 

-Rã  

1! Vajor Global da Proposta: 

Vaio, Glocal da Proposta por Eataee,o: 

rA 



Os Ma,n t.$r,ldcI ..Tão 'ousos Odes z, 'YQCSOS rcgo. Y.DaMU. V.V'CDT *C3S ealw:,.s 3235 .t14$ sgJoI 0oscc.'-.rTcs oe pessoal. 
e Qaí*q.( OUTT 0* cuslos ou (N4ÇC5*S 5S rOØWI a- 1.01 dMo a, rdee(Sflrce soa$ o frecww.o Goa p-coic, 'i5as a. pçor. .terQr4o. 
assn, l000s 0* Cuilos acm n,aleisii dou 5 -vçcs neoessãrcs a ...c00 do otsQ .n. zsdaas cor.11ç4n a. ao • a nsiuirção o..'.. n,ç4.. ,.rrt. o P(U0 de 
o0't -.Io 

Tooc. os roaao.'.luc.w.n.os Tem Vazo. de .n".. 	o- • •sçdo ~4 (a.. •S'e• cana o. Worués a-. ccnctdt'oa ' o. do Edisi Os 	.. no  

edtlãi não possuwr piazo Insomo de gala-la. :oss.r,. as'la mn'r, descida rc Ccd,pc de De!.,. x Con..r,dov Ccrp-o.-wwlos CØU CUJ grriuã reoa / 
cuelde# dos piaMos 0,reodos bem acno e4euw e .utsttuiçho risotas. lo.InrI. is .uss .inn.as de Qu~ p'odJc efl19io coflcrOv.dtr.nIe auII.f.T. 

i..ao 'n a.. ..ce&oflAe. Iscaca. oexõ.s os oda0. or6os Ir orej_ rodas media.. Aica. • 	 f ' 
a 

O Loire deø•ra ze rol i.;os r.&. 'são ,rccss ao.. a5 descesas .-cc.fres ,oc, o 'ar.orrco ørrt.s. ?bSo, rCa0s 10aSC rias 0. 
dreno e eno430 do 0b1v.o flsEa I'olaçko 	 P A' 

(5 
Deiww'ios p3 1010505 r1 a. drelIO ous otCílna ce4.r,rI. O, neaussio, d..b -ação e qs nossa Cal. Pioccíl. aSIA ri Oolifo,tdad. rum a, sxl4nc.fl' o 
rsoirs'eo ocr-.ocvrc 

 

Ci Lolaile dedais q.. no. p'.ço, olerlelo, assôo nchioa• tcd.... CeIpes.0 rcId.nW, sabre o Io-'ecam.nlo e!rsno.s soutos .it.rgcs sa,s • dTass âa.s 
drelosi ndrelo* oue radar sucre a .i.a$&o 00 ObWQ dada Isc4øçlo 

O LOIete Oeca as o rcprrtl cnçn p.rane'te os Gj.$?0* de 'aCsMeçt e as loa CM. Pio©o,'. ..t* r r0.m.js,. er' 1 CKQÔ'c.s 00 nIPJ"rO 
cr.-oAIOrso ad,Iai 

PRAZO DE  ENTREGA Conlo"r.oE:!S 
VALIDADE DA PROPOSTA 60 iSessrn Das e ~ o. OS. a. SuS W~ 
Prato o. ..lflg. doa Ørs crlrr. o• ,enos dc .dcS 
Prazo as v. , dads da Ce,. I'roposta não infra $ eo Ise.swIa o.. 

n 

é/  \_~Ub 


