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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

BABY DINHO EM PLASTICO

faixa etária recomendada: a partir de 1 ano
dimensões do produto: 28x20x12 cm
dimensões do produto com embalagem: 30x22x14 cm
peso aproximado do produto: 210g
itens inclusos: 1 baby dinho e 6 formas didáticas
composição / material: plástico
*deve conter selo do inmetro

1.160,0040,00 29,000UN002 CALESITA052

BRINQUEDO PEDAGOGICO EM MADEIRA FORMANDO
PALAVRAS

jogo indicado para auxiliar a criança no aprendizado e na
sua alfabetização. desenvolve a linguagem verbal e oral da
criança, auxiliando no processo de alfabetização.

características:

idade recomendada: crianças acima de 6 anos.
conteúdo da embalagem: caixa com 24 fichas ilustradas em
papel e 112 letras em madeira.

fichas ilustradas em papel: 8 fichas com palavras de 4
letras, 2 fichas com palavras de 5 letras, 10 fichas com
palavras de 6 letras, 4 fichas com palavras de 7 letras.
letras em madeira: 112 letras
*deve conter selo do inmetro

1.390,0075,00 18,533UN009
PAIS&FILHO

S
047

CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA - MDF

caixa organizadora com estrutura em mdf com espessura de
9mm pintada com tinta atóxica.
as laterais menores com 54cmx40,5cm devem conter uma
furação para encaixe das mãos. a base deve possuir 4
rodízios em plástico injetado para que a caixa possa ser
transportada facilmente.

deverá ser entregue desmontada, com todos os seus
acessórios, acompanhada de manual de instruções de
montage com ilustrações.

dimensões aproximadas: a 54cm x l 63 cm x p 40,5 cm.
conjunto contendo 02 unidades

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

259,001,00 259,000UN020 CARLU036

CONJUNTO DE AVIAO BI-PLANO - MADEIRA

descrição: deverá ser produzido em madeira maciça de
pinus com a hélice móvel (que dê para rodar), pintado com

67,001,00 67,000UN021
JOTTYPLA

Y
002
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tinta atóxica em 4 cores.
dimensões aproximadas: c: 29cm x l: 31cm x a: 12cm.

deverá ser entregue desmontado, com todos os seus
acessórios, acompanhada de manual de instruções de
montagem com ilustrações.
embalagem: caixa de papelão.

conjunto contendo 02 unidades

*deve conter selo do inmetro

CONJUNTO DE DOMINO COM TEXTURA - MDF

descrição: dominó confeccionado em mdf com 28 peças
retangulares, onde cada retângulo possui nas duas pontas
um pequeno círculo de cor e textura diferente.

dimensões das peças: 7cm x 3,5cm

conjunto contendo 03 unidades

*deve conter selo do inmetro

52,001,00 52,000UN041
EDITORA

FUNDAMEN
TAL

039

CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA

descrição: 25 peças coloridas e uma base medindo
aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 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 mm x 40 mm x
25mm. a base e os palitos devem também ser
confeccionados em madeira maciça sem rebarbas.
embalagem: sacola de plástico pvc laminado transparente
(cristal).

conjunto contendo 04 unidades

*deve conter selo do inmetro

1.380,0020,00 69,000UN042
JOTTYPLA

Y
007

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              4.308,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE:              4.308,00

DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA:                        4.308,00
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