
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000057/2021

COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA - ME

CNPJ:  36.370.575/0001-43

RUA SUIÇO GASPAR, 15 B - JOÃO CARLETO - JERÔNIMO MONTEIRO - ES - CEP: 29550000

ANEXO - TERMO Nº 000057/2021 -  SEQUÊNCIA  N°000002903

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

ABELHA DIDATICA DE PUXAR

faixa etária recomendada: a partir de 1 ano
dimensões do produto: 35x24x17 cm
dimensões do produto com embalagem: 37x26x19 cm
peso aproximado do produto: 540g
itens inclusos: 1 abelha e 6 formas geométricas de encaixe
composição / material: plástico
embalagem : plástico
*deve conter selo do inmetro

2.000,0050,00 40,000UN001 CALESITA053

BALEIA DIDATICA EM PLASTICO

com cores vivas
acompanha formas geométricas para encaixe
faixa etária recomendada: a partir de 1 ano
dimensões do produto: 12x19x30 cm
dimensões do produto com embalagem: 14x21x32 cm
peso aproximado do produto: 300g
itens inclusos 1 baleia didática
composição / material: plástico
embalagem: plástico
*deve conter selo do inmetro

1.490,0040,00 37,250UN003
MERCOTOY

S
054

BANDINHA RITMICA

conjunto contendo 20 instrumentos musicais com nomes em
braille, em cada um, isentos de arestas, farpas ou saliências
cortantes ou que impliquem em falta de segurança do
usuário, sendo:

_ um agogô duplo infantil, confeccionado em metal, medindo
300 mm, de comprimento na parte maior e acabamento
cromado acompanhado de baqueta de madeira de 220 mm
de comprimento.

_ um blak blak, confeccionado em metal cromado, medindo
150 mm de comprimento.

_ uma campanela com guizos, com cabo de plástico abs,
medindo 150 mm e 06 guizos metálicos com acabamento
cromado.

_ uma castanhola (par) confeccionada em plástico abs
medindo 80 x 60 mm e cabo de madeira lixada e sem farpas,
medindo 180 mm, com fixação flexível.

_ um chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e
envernizado, e chocalho em alumínio cromado, 161,00
medindo 220mm.

_ um afoxé confeccionado em madeira com contas

550,001,00 550,000UN004
BRINK
MOBIL

013
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coloridas, medindo aproximadamente 170mm.

_ uma clave de rumba (par), confeccionado em madeira
roliça marfim lixada e sem farpas, medindo 190 mm e 20 mm
de diâmetro.

_ um conguê de coco (par), confeccionado em plástico abs,
com 100 mm de diâmetro.

_ uma flauta doce confeccionada em plástico abs colorido,
com 300 mm de comprimento.

_ um ganzá mirim simples, confeccionado em alumínio
cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo
250 mm de comprimento e 45 mm de diâmetro.

_ dois pandeiros confeccionados em pvc colorido, com 200
mm de diâmetro, com 4 pares de platinelas em metal
cromado, com pele fixa em poliéster sintético e acabamento
sem saliências.

_ uma platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada
e sem farpas, com 02 pares de platinela em metal cromado
fixado com rebite, medindo 230 mm.

_ prato (par), confeccionado em metal cromado, medindo
200 mm de diâmetro.

_ um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem
farpas, medindo 200 mm, com baqueta no mesmo material e
acabamento.

_ um sininho infantil, confeccionado em metal cromado
medindo 150 mm, com cabo de madeira lixada/envernizada e
sem farpas.

_ um surdo infantil, fuste em pvc, com pele em poliéster
sintético, medindo 280 mm de altura x 240 mm de diâmetro.
acompanha duas baquetas de 200 mm de altura em madeira
torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2
mm de espessura e 1200 mm de tamanho.

_ um surdo mor infantil, fuste em pvc, com pele em poliéster
sintético, medindo 160 mm x 200 mm de diâmetro.
acompanha duas baquetas de 200 mm de altura em madeira
torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2
mm de espessura e 1200 mm de tamanho.

_ um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com
150 mm e baqueta metálica do mesmo material e
acabamento.

_ um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com
200 mm e baqueta metálica do mesmo material e
acabamento.

observação: todos os instrumentos que compõem a
bandinha rítmica devem ser isentos de arestas, farpas, ou
saliências cortantes, a fim de garantir segurança na sua
usabilidade.

acondicionamento: instrumentos primeiramente envolvidos
em filme plástico termo - encolhível e/ou plástico bolha,
acomodados em bolsa de nylon acolchoada com 700 mm de
comprimento.

conjunto contendo 04 unidades
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*deve conter selo do inmetro

CARACOL DIDATICO EM PLASTICO RESISTENTE

o caracol vem com seis bloquinhos didáticos de encaixar
que auxiliam a criança a distinguir formas e cores e estimula
a coordenação motora. o casco levanta para pegar os
bloquinhos de volta e guardar as pecinhas!

dados técnicos
faixa etária recomendada: a partir de 1 ano
dimensões do produto: 14x25x36 cm
dimensões do produto com embalagem: 16x27x38 cm
peso aproximado do produto: 520g
itens inclusos: 1 caracol e 6 formas didáticas
composição / material: plástico
*deve conter selo do inmetro

1.800,0040,00 45,000UN014 CALESITA061

CASINHA ALEGRE EM PLASTICO

os bonequinhos coloridos são formas didáticas que entram
na casa pelas portas ou pelas chaminés ensinando a
distinguir cores, formas e tamanhos. para pegar os
bloquinhos de volta, é só abrir uma das portas com a chave
e a brincadeira recomeça! cada porta tem sua chave com
formas e cores diferentes.

dados técnicos
faixa etária recomendada: a partir de 1 ano
dimensões do produto: 27x27x31 cm
dimensões do produto com embalagem: 29x29x33 cm
peso aproximado do produto: 930g
itens inclusos: 1 casinha, 4 formas didáticas e 4 chaves
composição / material: plástico
*deve conter selo do inmetro

1.298,2020,00 64,910UN016 CALESITA062

CASINHA DE BONECA - MADEIRA

descrição: estrutura em madeira do tipo eucalipto citriodora,
assoalho em compensado de18mm e lateral em compensado
de 10mm. o telhado será construído com telha isotérmica em
fibra vegetal, painel fabricado em lambril de cedrinho; a parte
frontal será equipada com gradil (cercado) colorido que
contorna a sacada.

a pintura será realizada em alto brilho, e as janelas terão
dimensões de 30cm x 30cm x 40cm com dobradiças com
sistema de segurança; a porta terá dimensão de 0,50cm x
1,50cm e será fixada à casinha por dobradiças com sistema
de segurança.

dimensões aproximadas: altura frontal vertical: 2,00m,
altura lateral vertical: 1,80m; frontal horizontal 1,80m, lateral
horizontal 2,00m.
deverá ser entregue desmontada, com todos os seus
acessórios, acompanhada de manual de instruções de
montagem com ilustrações.

embalagem: caixa de papelão.
*deve conter selo do inmetro.

3.192,502,00 1.596,250UN017 JB015

CAVALO DE BALANCO MADEIRA

descrição: cavalo de balanço de madeira maciça tipo pinus
dotado de crina e cauda de sisal ou pelúcia sintética
antialérgica fixada na madeira

dimensões aproximadas: c80 cm x p22cm x a60 cm, altura
do assento: min. 30 e max. 35 cm.

deverá ser entregue desmontado, com todos os seus

1.294,001,00 1.294,000UN018 CARLU021
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acessórios, acompanhada de manual de instruções de
montagem com ilustrações.
embalagem: caixa de papelão.

conjunto contendo 10 unidades

*deve conter selo do inmetro

CONJUNTO DE BERCO PARA BONECAS - METAL

descrição: berço para boneca com estrutura de metal;
deverá acompanhar colchão revestido de algodão, com
zíper, lençol, travesseiro e fronha em algodão e mosqueteiro
em tule; deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas
cabeceiras.
dimensões aproximadas: 35 cm de altura x 58 cm
comprimento.
embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico pvc
laminado transparente (cristal).

conjunto contendo 03 unidades

*deve conter selo do inmetro

280,001,00 280,000UN022 BH .008

CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES - TECIDO

descrição: conjunto composto por quatro animais: galinha,
tartaruga marinha, porca e vaca. os animais deverão ser
confeccionados em tecido de plush colorido e com
enchimento de fibra sintética.

os filhotes deverão ser acondicionados no interior da barriga
de cada animal e retirados através de um zíper ou velcro.

galinha: deverá ter no mínimo 2 filhotes acondicionados no
interior de no mínimo 2 ovos.

tartaruga marinha: deverá conter no mínimo 4 filhotes
acondicionados no mínimo em 4 ovos.

porca: deverá conter no mínimo 3 filhotes na barriga.

vaca: deverá conter no mínimo i filhote na barriga.

embalagem: o conjunto deverá ser revestido em filme
plástico e colocado em caixa de papelão.

conjunto contendo 04 unidades

*deve conter selo do inmetro

690,001,00 690,000UN023
BRINK
MOBIL

029

CONJUNTO JOGO DA MEMORIA COM TEXTURA - MDF

descrição: tabuleiro de mdf, com 24 quadrados em mdf,
formando 12 pares com texturas variadas: cortiça, tela de
nylon, tela plástica, lixa, carpete, espuma, pelúcia, papel
canelado, tapete emborrachado com listras, tapete
emborrachado com bolinhas. essas peças são encaixadas
nos quadrados do tabuleiro.

dimensões: tabuleiro – 36cm x 24cm dividido em 24
quadrados de 5,5cm; peças – 24 quadrados, formando 12
pares, medindo 5cm cada.
embalado em saco de tnt

conjunto contendo 03 unidades

*deve conter selo do inmetro

130,001,00 130,000UN053 SINQUE014

CUBOS DE MONTAR EM MADEIRA E CX EM ACARTONADO
- CORUJINHAS

3.284,8040,00 82,120UN059 NEW ART067
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quebra cabeça em cubos que auxiliam no estímulo á
pecepção visual e coordenação motora, trabalhando as
formas, posições e a atenção da criança.composto por 4
cubos proporcionando a montagem de 6 diferentes
desenhos.

dados técnicos
faixa etária recomendada: a partir de 2 anos
dimensões do produto: 5x5x5 cm
dimensões do produto com embalagem: 11x11x5 cm
peso aproximado do produto: 310g
composição / material: madeira
*deve conter selo do inmetro

CUBOS DE MONTAR EM MADEIRA E CX EM ACARTONADO
- GATINHO E CACHORRINHO

quebra cabeça em cubos que auxiliam no estímulo á
percepção visual e coordenação motora, trabalhando as
formas, posições e a atenção da criança.composto por 4
cubos proporcionando a montagem de 6 diferentes
desenhos.

dados técnicos
faixa etária recomendada: a partir de 2 anos
dimensões do produto: 5x5x5 cm
dimensões do produto com embalagem: 11x11x5 cm
peso aproximado do produto: 310g
composição / material: madeira
*deve conter selo do inmetro

1.642,4020,00 82,120UN060 NEW ART068

DOMINO EDUCATIVO

contém 28 peças em mdf tamanho 7 x 3,5 x 0,3 cm

embalagem:
caixa de madeira tamanho 17 x 13 x 4 cm

objetivo:
trabalha os números, as sequências e quantidades,
desenvolve o raciocínio lógico e a memorização de
elementos.
*deve conter selo do inmetro

1.150,0075,00 15,333UN062 CARLU045

FOCA ARGOLA EM ESPUMA E REVESTIDA EM TECIDO

foca confeccionada em pluminha, com excelente
acabamento, várias cores. proporciona momentos de
diversão e desenvolvimento da coordenação motora jogando
com as argolas coloridas.

dados técnicos
faixa etária recomendada: a partir de 2 anos
dimensões do produto: 47x44x28 cm
dimensões do produto com embalagem: 49x46x30 cm
peso aproximado do produto: 920g
itens inclusos: 1 foca e 3 argolas
composição / material: espuma revestida de tecido
embalagem : plástico
*deve conter selo do inmetro

1.054,206,00 175,700UN064 BRITOYS073

JACARE DIDATICO EM PLASTICO

descrição
este divertido jacaré vai divertir e ensinar seu bebê: o jacaré
é um brinquedo didático com 5 formas didáticas para
encaixar. ele abre a boca, tem rodinhas para empurrar e
puxar. ao mover o jacaré, a cauda se mexe. a tampa abre
para pegar as peças e a brincadeira recomeça.

1.100,0020,00 55,000UN070 CALESITA077
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benefícios:
- coordenação motora fina mãos e dedos;
- coordenação motora grossa braços e pernas;
- curiosidade e descoberta;
- integração visoespacial.

conteúdo da embalagem:
- 01 jacaré com tampa didática;
- 05 formas didáticas.

material: plástico
idade recomendada: a partir 12 mese
certificado: inmetro

conteúdo da embalagem: 01 jacaré didático
dimensões aproximadas do produto: 15 x 22,3 x 58 cm (a x l
x p)
dimensões aproximadas da embalagem: 49 x 25 x 61 cm (a x
l x p)
peso aproximado do produto: 0,530 kg
peso aproximado da embalagem: 1,2 kg
informações adicionais: acompanha caixa
*deve conter selo do inmetro

JOGO DE ALFABETIZACAO LOTO LEITURA

são 05 cartelas contendo 5 desenhos,  para as crianças
formar o nome do desenho.

informações:
130 peças;
05 cartelas;
25 palavras;
100 letras coloridas;
acondicionado em caixa em madeira, tipo estojo;
idade: a partir de 3 anos;
selo do inmetro.
*deve conter selo do inmetro

2.400,0060,00 40,000UN072 CARLU048

JOGO DE CAFE INFANTIL - EM PLASTICO E CAIXA EM
CARTONADO

-contém:
1 garrafa de café
1 forma de bolo/pudim
4 xícaras de café completas (com pires e colherzinhas)
-dimensões da caixa: c 43cm x a 32cm x l 10cm
-idade recomendada: a partir de 3 anos

*deve conter selo do inmetro

1.440,0040,00 36,000JG073 USUAL .071

JOGO DE PANELINHAS INFANTIL - EM PLASTICO E CAIXA
EM CARTONADO

-contém:
1 panela de pressão
1 frigideira baixa
1 frigideira alta com tampa
1 caçarola alta com tampa
1 forma de bolo/pudim
1 escumadeira
1 espátula
1 concha
1 concha de macarrão
-dimensões da caixa: c 48cm x a 22cm x l 22cm
-idade recomendada: a partir de 3 anos

*deve conter selo do inmetro

1.680,0040,00 42,000JG074 USUAL .070
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JOGO PALAVRAS CRUZADAS ALFABETIZACAO

modalidade do tradicional jogo, especialmente feito para
crianças na fase inicial da escrita.

material: mdf - 50 peças - 25x25x15 mm (cada)
embalagem: estojo de mdf - 282x150x38 mm
faixa etária: a partir de 05 anos
*deve conter selo do inmetro

2.938,5075,00 39,180UN075 CARLU044

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              29.414,60

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              29.414,60

COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA - ME:                        29.414,60
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