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Descrição

Unidade 

de 

medida

Preço Médio Preço Médio Total

1 200
Bambolê colorido pequeno em aro de plástico 

reforçado medindo 60cm de diâmetro. Un.  R$           4,52 903,33R$               

2 36

Cubos educativos em plástico para empilhar com 

alfabeto completo de A a Z formado por no mínimo 09 

peças e cada bloco possui 5x5 cm.

Un.  R$         25,90 932,40R$               

3 20

Kit cozinha completo  infantil composto por: 01 

panelinha com tampa (15 cm), 01 leiteira com tampa 

(08 cm), 01 frigideira (20 cm), 02 pratos (13 cm), 02 

xícaras, 01 escumadeira, 01 concha (17 cm), 02 facas, 

02 garfos (12 cm), 02 colheres. Colorido 

acondicionado em material plástico.    

Und.  R$         37,17 743,40R$               

4 15

Fogãozinho confeccionado em plástico colorido, 

resistente, atóxico e composto pelos seguintes itens: 

botão som clec clec, forno com tampa abre e fecha 

translúcida, botões automáticos com sons de fritura e 

fervura e acompanha 02 panelinhas. Com as seguintes 

medidas mínimas: 0,26 cm comprimento x 0,53 cm de 

altura x 0,27 de largura.  

Und.  R$         79,80 1.197,00R$            

5 45

Ferro de passar com as seguintes medidas mínimas: 

17,0 cm comprimento x 9,5 cm largura x 11,5 cm 

altura. Em cores sortidas e material plástico. 

Und.  R$         11,28 507,60R$               

6 15

Tricicolo  new turbo nas cores azul/vermelho com 

assento anatômico e medindo 68 cm de comprimento, 

confeccionado em material plástico. 
Und.  R$       150,17 2.252,50R$            

7 26

Carrinho vorax sport confeccionado em plástico, 

resistente e colorido, medindo 31 cm. Medidas 

mínimas da embalagem: 15 cm de altura x 35 cm de 

largura x 10 cm de profundidade. 

Und.  R$         20,18 524,68R$               

8 15
Caminhão desmontável com caçamba e rodas grandes 

confeccionado em plástico. Medidas mínimas: 40 

comp. x 18,4 l x 18,5 a cm. O caminhão acompanha 

acessórios como: chaves de fenda e rosca, pá e rastelo.

Und.  R$         46,57 698,50R$               

9 30

Cone plástico flexível em material PVC agilidade 

funcional com medida mínima entre 30 ou 50 cm de 

altura. Kit com no mínimo 10 unidades de cores 

variadas. 

Und.  R$         24,98 749,40R$               

10 15

Caminhão tipo cegonha com 03 caminhões menores na 

cegonha, com as medidas mínimas de 1,10 cm de 

comprimento x 27 cm de altura x 16,5 cm de largura. 

Os caminhões menores tem as seguintes medidas: 30 

cm de comprimento x 8 cm de largura x 13 cm de 

altura.  O chassis e a cabine são em plástico e a 

carroceria em madeira. 

Und.  R$         53,41 801,10R$               
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11 14

Kit carrinho de vinil com no mínimo 06 peças 

confeccionados em Vinil atóxico colorido e cantos 

arredondados. Medidas mínimas de cada carrinho: 17 

cm de largura x  23 cm de altura x 24 cm de 

comprimento.

Und.  R$       523,93 7.335,07R$            

16.644,98R$             

Paula R. B Carnacchioni

Secretaria Municipal de Educação

Monte Alto,  04 de Abril de 2018   

TOTAL


