PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO SOCORRO

CADERNO TÉCNICO – MATERIAL EDUCATIVO
1- Objeto:
Contratação de Empresa para Fornecimento pelo MENOR PREÇO POR LOTE, para
atendimento aos polos de atendimento da DRE-CS do programa RECREIO NAS
FÉRIAS – edição janeiro de 2016.
2- Local de Entrega:
ALMOXARIFADO: RUA JABURUNA , 82 - JARDIM CRUZEIRO, CEP- 04803-040
São Paulo / SP - TEL.: (11) 5660-6181
3- Prazo:
O Prazo Máximo de entrega será de (10) dez dias Corridos da retirada da nota de
empenho.
4- Descrição de Objeto:
Os materiais deverão ser entregues em kits ou caixas separados para 8 polos de
acordo com a descrição abaixo:
LOTE UNICO
Item

Descrição

Qtde

Montagem dos Kits

Unid.

1

Bola dente de leite

80

(5 kits com 13 cada)
(3 kits com 5 cada)

unidade

2

Túnel Centopéia

16

02 para cada polo

unidade

3

Monta tudo

99

(5 kits com 15 cada)
(3 kits com 8 cada)

unidade

4

Conjunto de jogo de boliche

41

(5 kits com 7 cada)
(3 kits com 2 cada)

unidade

5

Kit ferramenta

99

(5 kits com 15 cada)
(3 kits com 8 cada)

unidade

6

Mini cesta de basquete

21

(5 kits com 3 cada)
(3 kits com 2 cada)

unidade

7

Kit Pintura Facial (6 CORES)

41

(5 kits com 7 cada)
(3 kits com 2 cada)

unidade

5 – Especificações; LOTE UNICO
Itém 1: Bola de borracha ou plástico resistente, para futebol, tipo “Dente-de-Leite”, com
diâmetro aproximado de 22 cm e com válvula para enchimento.
Itém 2: Túnel centopeia: Confeccionado em poliéster com arcos em arame flexível revestido.
Medida aproximada 1,77m.
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Itém 3: Monta tudo – jogo de montar, tipo Crie e Monte ou similar, composto por no mínimo
40 peças, em plástico resistente, macio e flexível, de 1ª qualidade, colorido, acompanhado de
vários acessórios para compor as diferentes formas.
Itém 4: Conjunto jogo de boliche – confeccionado em plástico resistente e durável,
contendo 6 pinos de boliche e 02 bolas acondicionados em sacola plástica com zíper ou
similar.
Itém 5: Kit ferramenta – Ferramentas coloridas. kit contendo 08 ferramentas tais como:
alicate, chave de fenda, chave de boca, chave inglesa, serrote que faz barulho igual ao de
verdade, martelo, parafusos e porcas.
Itém 6: Mini Cesta de Basquete, uma tabela de eucablok ou similar extra rígido, espessura
1,5 cm, aro com diâmetro de 40cm de aço 3/8”, com pintura eletrostática epoxi, uma rede de
polipropileno com 8 alças, parafusos e porcas para fixação do aro e da tabela.
Itém 7: Kit de Pintura Facial, Kit constituído de potes com aproximadamente 25 ml, de tintas
liquída atóxicas e comprovadamente anti-alérgicas, em seis (06) cores diferentes, para
maquiagem fantasia, incluindo manual com instruções e modelos e recipiente para
manuseio(tipo forma de gelo).
6 – Observações e Obrigações da Contratada:
Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e
demais despesas decorrentes da execução do objeto da presente contratação, tais como
impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, de FGTS; enfim, por todas
as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não
expressas na presente contratação.
A “Contratada” é obrigada a conduzir todos os trabalhos inerentes à prestação dos
serviços, objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita
observância às legislações Federal, Estadual e Municipal, bem como, a quaisquer ordens ou
determinações do Poder Público, procurando – dentro do possível conduzir os serviços de
modo a formar perante o público, uma boa imagem da “ Contratante” e da própria “
Contratada”.

