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Contrato Nº 000013/2016

ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP
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ANEXO - CONTRATO Nº 000013/2016 -  SEQUÊNCIA  N°000001683

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000002/2016 001926/2015

00016 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIALLocal

MarcaItem

CASINHA DE BONECAS

descrição:
- casa de bonecas em polietileno:  portas, telha e janelas de
plástico. casinha com textura simulando alvenaria e
esquadrias, que lembra um chalé. - uso para crianças acima
de 2 anos. características: • casinha de boneca multicolorida
com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens: janelas de
correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone,
pia e fogão; • balcão externo na janela (apoio para os
braços); • acabamento sem saliência e com laterais
arredondadas; • polietileno pelo processo de rotomoldagem,
composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-uv que
protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; •
materiais que possibilitem a reciclagem após o término da
vida útil; 45 • peças multicoloridas; • não tóxico. dimensões: •
largura: 131cm • altura: 143cm • comprimento: 161cm •
tolerância: +/- 5% manual de instrução: • o produto deve
conter manual de instrução em português para montagem,
instalação e uso do brinquedo.

5.000,002,00 2.500,00UN002 FRESO003

GANGORRA EM POLIETILENO - 3 LUGARES

descrição:
- gangorra em forma de dinossauro. indicado para 1,2 até 3
anos brincarem juntas. material: polietileno rotomoldado. faixa
etária: a partir de 4 anos. características: • gangorra com
manoplas duplas; • base para apoio dos pés antiderrapante;
• assento anatômico e antiderrapante; • acabamento sem
saliências e com laterais arredondadas; • polietileno pelo
processo de rotomoldagem, composto com aditivos
anti-estático e aditivo anti-uv que protejam contra raios
solares, garantindo a cor do produto; • materiais que
possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; em
diversas cores; • não tóxico. dimensões: largura: 40cm •
altura: 47cm comprimento: 151cm • tolerância: +/- 5% manual
de instrução: • o produto deve conter manual de instrução
em português para montagem, instalação e uso do
brinquedo.

2.319,993,00 773,33UN004 FRESO005

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              7.319,99

SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV SOCIAL:              7.319,99

ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP:                        7.319,99
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