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

CADERNO TÉCNICO – Recreio Nas Férias DRE-CS
Material Diversos
1- Objeto:
Contratação de Empresa para Fornecimento e entrega de Material Diversos para
atendimento desta pasta referente ao Projeto Recreio nas Férias Edição Jan 2017. Aquisição
será feita por Lote único – menor preço
2- Local de Entrega:
Almoxarifado DRE-CS – Rua Jaburuna, 82 JD Cruzeiro São Paulo SP. Mariza f: 56606181
3- Prazo:
O Prazo Máximo de entrega será de Dez (10) dias úteis da retirada da nota de empenho.
4- Descrição de Objeto:
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Uni. Medida Quantidade

01 Bexiga nº09. Cores variadas.
Pct
Pacote com 50 unidades
02 Bexiga palito . Cores variadas.
Pct
Pacote com 50 unidades
03 Bonecas de plástico,
Un.
modelos e tamanhos diversos
04 Carrinhos e caminhões de plástico(
Un.
tamanho grande).QM
05 Kit cozinha(panelinhas) pct
Un.
06 Kit de Ferramentas infantil simples pct Un.
07 Kit adereços(3-tiaras c/ antena, 1óculos com nariz, 1-óculos de diferente
Un.
formato, 2-plumas, 3-chapéu cowboy,
10-mascaras gatinha)
08 Kit perucas. Perucas com fios
metalizados.(kit com 5 perucas de
Un.
cores diferentes)
09 Pintura facial. Kit com 06 cores, cada
cor 15ml, de tinta atóxicas,
Un.
antialérgicas, para pintura facial
10 Bambolê
Un.
11 Fantasia de palhaço adulto
Un.
12 Kit feirinha Educativa pct com 10 pcs Pct
13 Rolo de TNT com 10 m amarelo
RL.
14 Rolo de TNT com 10 m verde
RL.
15 Rolo de TNT com 10 m vermelho
RL.
16 Rolo de TNT com 10 m azul
RL.
17 Rolo de TNT com 10 m preto
RL.
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18 Pincel Grosso Longo nº24
19 Carinho de compras infantil
20 Carrinho de bebe infantil

Un.
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5 – 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”.

BRINQUEDOTECA
Bexigas, tipo São Roque ou similar, n° 09, coloridas, pacote com 50 unidades cada
Bebê com Banheira, bebê feliz banho, com banheira, tipo da Eliana ou similar, medindo
aproximadamente 30 cm, acompanhado de, no mínimo, uma banheira, um roupãozinho, ,
uma esponja e uma toalha
Bebê com Berço, bebê dormindo, acompanhado
aproximadamente 30 cm, acondicionamento em caixa

de

bercinho,

medindo

Cafeteira, kit cafezinho, com vários acessórios para brincar de casinha (potes de açúcar e
de café, canecas com pires, colheres e cafeteira). Dimensões aproximadas da cafeteira:
15 x 10 cm
Caminhão Guincho, infantil, colorido, com a plataforma móvel, possibilitando subida e
descida de carrinhos a serem transportados. Deve vir acompanhado de, pelo menos, um
carrinho
Caminhão Bombeiro, medindo 30 cm aproximadamente, confeccionado em plástico
rígido resistente, devidamente caracterizado, com escadas articuladas e mangueiras
d`água flexíveis.
Caminhão tipo “Cegonha”, medindo 40 cm aproximadamente, confeccionado em
plástico resistente, devidamente caracterizado, com capacidade para transportar cinco
(05) carrinhos de plástico, no mínimo. Os referidos carrinhos deverão vir juntos com o
caminhão.

2

Carrinho de Boneca, confeccionado em plástico resistente, com aproximadamente 60
cm de altura, com rodas giratórias e com duas cores diferentes
Cozinha Infantil, tipo Magic Toys, Rosita ou similar, moderna, acompanhada de diversos
acessórios (panelas, pratos, xícaras, talheres, utensílios: concha, escumadeira, faca,
etc.), Dimensões mínimas: 50 cm de comprimento, 40 cm de largura e 80 cm de altura
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Escavadeira, com alavanca para movimentar a guinda e a pá. Medidas mínimas 55 cm
de comprimento, 26 cm de altura e rodas com diâmetro mínimo de 13 cm
Feirinha, tipo Turma da Mônica ou similar, contendo miniaturas em papel cartonado e
plástico, acondicionada em caixa de papelão.
Jogo de Jantar, kit para jantar, infantil, em plástico resistente de 1ª qualidade, colorido e
atóxico, contendo no mínimo 24 peças, sendo: 04 pratos de cada tipo (raso e sobremesa)
e 04 talheres de cada tipo ( colher, garfo e faca). Dimensões mínimas dos pratos: de
sobremesa = 07 cm de diâmetro e de refeição = 11 cm de diâmetro
Kit Ferramentas, confeccionadas em plástico resistente, medindo aproximadamente 15
cm cada uma, em cores variadas, acondicionadas em Kit, com capacidade no mínimo
para seis (06) peças diferentes entre si (alicate, martelo, serrote, chave-de-fenda, chaveinglesa e chave-turquesa).
Maleta Kit Beleza, estojo de pintura facial, infantil, atóxico, bolsa plástica transparente,
contendo: 02 unidades de sombra de cores diferentes, 02 unidades de batons (vermelho e
rosa), 01 pente plástico e 01 espelho de material inquebrável
Jogo de Jantar, kit para jantar, infantil, em plástico resistente de 1ª qualidade, colorido e
atóxico, contendo no mínimo 24 peças, sendo: 04 pratos de cada tipo (raso e sobremesa)
e 04 talheres de cada tipo ( colher, garfo e faca). Dimensões mínimas dos pratos: de
sobremesa = 07 cm de diâmetro e de refeição = 11 cm de diâmetro
Passe Brincando, kit de passar roupas, acompanhado de, no mínimo, ferro e tábua de
passar

3

Caderno Técnico Recreio nas Férias Edição Jan

Material Diversos

