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ANEXO - TERMO Nº 000056/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002902

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Eletrônico Nº 000022/2021 001505/2020

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTELocal

MarcaItem

CAMINHAO CEGONHEIRA BABY

contem= 4 carrinhos e 1 caminhão.
rodas livres e detalhes interativos.
indicado para criancas maiores de 18 meses.
em plastico resistente e atoxico.
com certificado do inmetro.

1.089,0020,00 54,450UN012 SAMBATOY
S

058

CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE

descrição: conjunto de personagens de contos populares
tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o
saci-pererê, o curupira, boto rosa e mula-sem- cabeça com
aproximadamente 30 cm. confeccionados em tecido 100%
acrílico e antialérgico e espuma flexível. os olhos devem ser
costurados e a boca articulada; cada um dos fantoches
deve possuir acessórios característicos do folclore do
personagem representado.

embalagem: sacola de plástico pvc laminado transparente
(cristal).

conjunto contendo 01 unidade

*deve conter selo do inmetro

43,001,00 43,000UN044
EDITORA

FUNDAMEN
TAL

020

CONJUNTO DE FANTOCHES ANIMAIS DOMESTICOS

descrição: conjunto de 6 fantoches de animais domésticos,
com aproximadamente 25 cm de altura. confeccionados em
feltro e costurados nas laterais, com corpo em diferentes
cores e detalhes similares aos animais. os olhos devem ser
costurados;
embalagem: sacola de plástico pvc laminado transparente
(cristal).

conjunto contendo 01 unidade

*deve conter selo do inmetro

1.562,5025,00 62,500UN045
EDITORA

FUNDAMEN
TAL

003

CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA BRANCA

descrição:	conjunto		de		6	fantoches	com
aproximadamente	30	cm	altura	(mamãe, papai,
menino, menina, vovó, vovô);

matéria-prima fantoches confeccionados em tecido 100%
acrílico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã 100%
acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça.

acabamento: fantoches com corpo na cor creme/perola/bege
claro, com vestimentas, cabelos, acessórios e demais
características representativas de cada membro da família.

1.675,0025,00 67,000UN051
EDITORA

FUNDAMEN
TAL

009
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os olhos devem ser costurados e a boca articulada na cor
vermelha.

embalagem: sacola de plástico pvc laminado transparente

conjunto contendo 01 unidade

*deve conter selo do inmetro

CONJUNTO FANTOCHES FAMILIA NEGRA

descrição: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente
30 cm altura (mamãe, papai, menino, menina, vovó, vovô),
confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e
espuma flexível; cabelos de lã 100% acrílica e antialérgica e
bem costurados na cabeça.

acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com
vestimentas, cabelos, acessórios e demais
características representativas de cada membro da família.
os olhos devem ser costurados e a boca articulada na cor
vermelha;

embalagem: sacola de plástico pvc laminado transparente

conjunto contendo 01 unidade

*deve conter selo do inmetro

2.040,0030,00 68,000UN052
EDITORA

FUNDAMEN
TAL

025

HIPOPOTAMO DIDATICO EM PLASTICO

hipopótamo didático, em plástico, com cores vivas,
acompanha formas geométricas para encaixe. estimula de
forma lúdica a imaginação, auxiliando a coordenação e
conhecimento das cores.

dados técnicos
faixa etária recomendada: a partir de 1 ano
dimensões do produto: 30x15x15 cm
dimensões do produto com embalagem: 32x17x17 cm
peso aproximado do produto: 400g
itens inclusos 1 hipopótamo didático
composição / material: plástico
embalagem: plástico
*deve conter selo do inmetro

690,0020,00 34,500UN069
MERCOTOY

S
076

TEATRO DE FANTOCHE  - TECIDO

descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente
1,90cmx0,85, confeccionado em tecido 100% algodão
reforçado (tipo lona/lonita) com detalhes coloridos. cortina
em tecido 100% algodão estampado.
possui alças para serem fixadas em gancho/suporte na
porta da sala de aula.
possui estrutura interna em madeira reforçada facilitando a
estruturação do teatro.

embalagem: caixa de papelão.

conjunto contendo 01 unidade

*deve conter selo do inmetro

1.764,7525,00 70,590UN088
EDITORA

FUNDAMEN
TAL

005

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              8.864,25

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              8.864,25

BATISTA E LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES EIRELI:                        8.864,25
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