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SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAçÃO
FUNDo MUNlcrPAt DE EDUcAçÃo

PREFEITURA MUNIcIPAt DÊ sÂo BERNARDo
EsrADo Do MARANHÃo

CNPJ: 30.728.42010001-50

I']Ci]ALIDADE

PROCESSO ADMINISTRATTVO N' 2019I I OO3CPL- PMSB/MA
Contrato n' 20200115001 CPL- PMSB/MA
ATA DE Rf,GISTRO Df, PREÇO: O2sl20l9

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO
BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO/ FUNDO ML]NICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO E DO
OUTRO LADO A EMPRESA: PILARES DO
SABER LTDA - PILARES DO SABER-

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDOiT4A, ATRAVES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÀO/ FUNDO MLTNICIPAL DE EDUCAÇÀo DE SÀo BERNARDo, inscTita no
CNPJ sob o 30.728.42010001-50, corn sede na Rua Cônego Nestor S,ôl- Centro - São
Bemardo/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, rqresentada pelo sr.

RAIMUNDO NONATO CARVALHO portador do RG: 919697984 SSP/lvtA e CPF:
099.15ó.133-34, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Alrneidq no uso de suas

atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: PILARES DO SABER
LTDA - PILARES DO SABER, inscrita no CNPJ n'. 23 .647 .7571000143, sediada na Av. Daniel
de La Touche nr. 08 - Loja 08 Cond. Vila La Touche Center - Cohajap - São LuisMA, neste ato
Íepresentada pelo Senhor: Almir de Jesus Leite Silv4 portador da Carteira de Identidade N'
000012675993-6 SSP/MA e do CPF n". 235.548.003-ó8, residente e domiciliado na cidade de

São LuiVMA" doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos
contidos na propostâ objeto do PP n' 028/2019 -, e PROCESSO ADMINISTRATIVO N'
20200115001 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 025/2019 que se regerá pela Lei n.o

8.666193, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIIUEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tern por base legal o
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" -20200115001- CPL-PMSB, tendo por objeto

fornecimento de brinquedos pedagógicos. lntegÍam o presente contÍato, independentemente de

transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso

Xl de rrnculagâo ao edital de licitagão ou termo que a dispensou ou inexigirl ao convite e a proposta

do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGTINDA. DO VÀLOR
O Valor global pelos serüços do objeto contratual ó de R$: 543.495.50 ( quinhentos e qüarenta e
três mil quatrocentos e noventâ e cinco reais e cinquentâ centâvos), que inclui os tributos,
encargos. fiete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contÍato.
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SECRÊTARIA MUNICIPAT DE EDUCAçÃO
FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAçÃO

I'I.iIALiDADE

PREFEITURA MUNICIPAI. DE 5ÃO BERNARDO .] ] r ii'
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ : 30.728.420/0O01-50
CLÁUSULA TERCEIRA - DoS RECURsos FINANCIIRoS

DOS TORMOS DE Rf,FERINCIA: As despesas decorrentes da contratação da
presente licitação correrão por conta de Recursos:

17.361.0832.2197.0000 - manut. e func. do ensino fund. 40olo

339039 000- outros serviços de terceiros pessoajurídica
12.365.0832.2103.0000 - manutenção do ensino infantil e pré-escola
339039 000- outros serviços de terceiros pessoajurídica
12.366.0421.2105.0000 - manutenção da educação dejovens e adultos
339039 000- outros sêrviços de terceiros pessoajurídica
12.361.0050.2035.0000 - manutenção da secretaria de educação
339039 000- outros serviços de terceiros pessoajuridica

CLÁSTiLA QUARTA - Dos ACRÉsTIvTos E sUPRf,sSÔEs

A CONTRÀTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais. os acréscimos ou
supressões que se fizerem neçessários no fomecimento dos rnateriais, objeto deste contrato, até 25o/o

(vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em obsewância ao art. 65 § l'da
Lei.8.666/93.

CLAUSULA OUINTA . DO PRAZO DE !'IGENCIA

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dià -31112/2020,
podendo ser pronogado, após manifestação das partes envolüdas, mediante Termo Aditivo,
conforme artigo 57, inciso I, da Lei n" 8.666193, e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZÀÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de -Educação SR.

Izamel Cutrim Bogé4 que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização

da falta do fomecimento obsÊrvando, bem como propor a apiicação das penalidades previstas deste

instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMf,NTO

O pagamento será efetuado após apresentâção da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos
já a Nota Fiscal deve está deüdamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de

até 30 (trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA,
mediante transGrência barcaÍia em conta corrente da CONTRATADA do Banco CAIXA
ECONôMICA FEDERA,L, Agência 3585 OPERAÇÀO: 003 - Conta corrente -1244-5, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

o
i

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentagão fiscal será

motivo de correçâo por parte da CONTR{TADÀ e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de

pagaÍnento até que o problema seja definitivanrente sanado. f . \ ...-)i{



i:i4 " FoLHA t',lo í

FEOIESSO ür 9r L

sEcRETARTA MUNrcrpAr DE EDUcAçÂo' :.li:ALIDADE
FUNDo MUNTqPAT oE EDUcAÇÃo , -

pREFErruRÂ MUNrcrpat oe sÃo aenÍ\|Anoo

a3

TC
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PARAGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento Íealizado, a CONTRATADA deverá comprovar
sua regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS. Tal cornprovaçâo será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND.
Bem como, manter confonne artigo 55 inciso Xlll da obrigação da contratada de maÍter, durante
toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARAGRÂF'O OT]AR A CONTR{TANTE não pagará juros de mora por atraso no
pagamento, cobrado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo
de pendencia ou descumprimento de condições contrárias.

CLÂT]STiLA OITAVA - DO REAJTISTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado duÍante o prazo de sua vigênci4 se houver
aumento autorizado pelo govemo Federal.

CLÁTIST]I,A NONA - DAs 0BRIGACÔES DA CON.TRATANTI,
A CON'I'RATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será

responúvel pelo acompanham«rto e fiscalização da execução do objeto do presente

contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obrigações, verificar a

qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de conservação e validade dos
produtos, anotando ern registro própno todas as ocorrências relacionadas a execução

do con[-ato determinando o que for necessário a regularizaçào das faltas ou defeitos
observados;
c) Fornecer a qualquer teÍnpo e com o Máximo de pÍestez4 mediante solicitação
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-
la em todos os casos omissos:
d) As decisões e proüdencias que ultrapassarem as competências, do
ÍepÍesentante deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo luíbil para adoção

das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alineas a e b da Lei
8.666193.

LAD -DA BRI A ES DA

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferênci4 no todo ou em parte.

A CONTRATADA obriga-se-á a:

a) Enregar os serviços objeto deste contrâto mediante emissão de Nota de Empenlo
ou Ordem de Serviços e cronogrÍrma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal
de Administração, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo Vl observando
a qualidade.
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c) ManteÍ pÍeposto com anuência da Admrnistração Municipal na localidade da
prestação do serviço ptra representáJo na execução do contrato e prestar
esclarecimentos necessários a.o servidor designado para acompanhar e Íiscalizar a
execução do fornecimento, e a Secretaria Municipal de Administração, quando
solicitado;

d) Observar o horário do brinquedos pedagógicos administrativo, compreendido
entÍe 08:00 h as 12:00 como sendo o horá:io administrativo pffa tatar sobre o
contrâto e serviços, de segunda a sexta-feira:

e) Cunprir fielmente o estabelecido nas clausrías e condições do presente contÍato
e de seus documentos integrantes, corn obsen'ância dos requisitos, bem como da

legislagão em vigor para perfeita execução do conÍato:

f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos üabalhistas, preüdenciiáríos, e comerciais resultantes

da execução do cortrato e outros correspondentes;

g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na exôcução do contrato não excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade em face da Íiscalização ou acompanlamento
efetuado pela Secretaria Municipal de A&ninistração;

h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução.

CLASULA DECIMA PRIMIIRA - DAS PENALTDADES

O descumprimorto, total ou parcial, poÍ paÍc da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora

estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções preüstas na Lei Federal n" 8.666/93, aplicando

nos artigos 81 a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato

sujeitará a CONTRATADA, à multa de mora conespondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao

dia, sobre o valor do fomecimento, até o limite de 10% (dez por cento).

PARTIGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE
poderr! garantida a prévia defes4 aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou
parcial do ContÍato. as seguintes sançôes:

a) Advertência;

b) Multa de l0 ozÍ, (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

c) Suspensão temporiiria de participação ern licitação e impedimento de

contratar com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

0l
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contÍatar com a Adminisfação
Pública enquanto perdurarem os moüvos determinantes da punição.

e) As sanções previstas nas alíneas "d" podendo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARAGRAFO TERCEIRO - Apôs a aplicação de qualquer penalidade será feita cornunicaçào
escrita à CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU. constando o fimdamento
legal, excluí,les 6s casos de aplicação das penalidades de advefiências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCTMA s - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais
e as previstas em lei.

Constituem motilos para a rescisão deste ConÍato:

a) - o não cumpúnento de cláusulas contratuais, especificações" projetos ou
pfttzos;

b) - o cumprimento irregular de cláusúas contratuais, especificaçôes, projetos
e prazos;

c) - a leatidão do seu cumprimento, levando a CONTRATÀNTE a comprovar
a impossibilidade da conclusão da obr4 do serviço ou do fomecimento, nos
prazos estipulados,

d) - o atÍaso injustificado no ilício da obr4 serviço ou fomecimento;

e) - a paralisação do fomecimento. sem justa causa e próvia comunicação à

CONTRATANTE;

f) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem

como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato;

g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo savidor a

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como
as Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração;

h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do

§ l'do ârt. 67 desta Lei Federal n' 8.666i93;

i) - a decretação ou a instauração de insolvência ciú1;

j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da esíxtura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;

l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento,
justificadas e detenninadas pela máíma autoridade da esfera administrativa a w

(,It
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exaradas no processo

rn) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato alern do limite permitido no § 1' do art.
65 desta lêi;

n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por
prazo superior a 120 (cento e nnte) dias, salvo em caso de calarnidade pública
gÍave peúrbação da ordem intema ou guerr4 ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do

pâgamento obngatório de indenizações pelas sucessivas e contratuahnente
impreüstas desrnobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos. o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumrdas até que seja normalizada a situação;

o) - o aúaso superior a 90 (noventa) dias dos pagâmentos deüdos pela

CONTRATANE decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de

calamidade públic4 grave perturbação da ordem interna ou guerr4 asseguÍado

a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formúnente motivados nos

autos do processo, assegurando o conÍaditório e a arnpla defesa.

PARÁGRAFO SEGUI{DO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada poÍ ato unilateral e escrito da Administração nos culsos

enumerados nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acoldo entre as partes, reduádas a têrino no processo da

licitação, desde que haja conveniência pâÍa a CONTRATANTE;
juúcialmente, nos tormos da legislação.

CLÁSULA DÉCIMA Tf,RCf,IRA - Do RECEBIMf,NTO DOS PRODUTOS
Os seliços deverâo ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas

orçamentárias, paÍe integrante deste-

PARÁGRÂFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décimq sendo

que os serviços que não satisfizerem as condições citâdas na pÍoposta e no edital serão recusados e

colocados a disposigão da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos

entre as partes;

PARÁGR,A,FO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO poderá ser

concedido noyo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rcjeição pela 2u vez, o

()(/
SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAçÃO

FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAI DE SÃO BERNARDO

ÊSTADO DO MARANHÃO

CNPJ : 30.728.420/0001-50
que está subordirado a CONTRATANTE e

administrativo a que se refere o contrato;

»
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contrato poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades preüstas Ío Aú. 87 da Lei no

8.666t9t;

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTf,RAÇÔES

Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n"
8.666t93.

CLÁUSULÂ DÉCIMA sf,xTA - DÂ PUBLICACÃO
Dentro do prazo de 2O (vhte) dias, contados da sua assinatuÍA a CONTITATANTE providenciará

a publicação em resumo, do presente Contrato.

CLAUSULA Sf,TIMA. DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, seÍá o competente para dirimt
dúvidas ou pendàrcias resultantes deste ContÍato.

E poÍ estarem ds acordo, depois de lido e achado conformg foi o presente

instnrmento larrado ern 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela paÍes e testemunhas abaixo.

São BernaÍdo-MA, 15 de janeiro de 2020

NON CARVALHO
1969798-4 S

CPF: 099.156.133-34
Gestor da Fundo de Educação

P DO LTDA - PILARES DO SABER
CNPJ n". 23 .607 .7 57 10001-43

Almir de Jesus Leite Silva
RG: N' 000012675993-6 SSPA,ÍA

CPF no.235.548.00368

:';i5i0

CONTRATADA

TESTEMLTNHAS:

.//
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I1'EM DESCRIÇÁO - BRINQUEDOS
PEDAGOGICOS

MÀRCA UND QTI) \rl-R
UNITÁRIO

VLR TOTAI,

I Túnel lúdico celltopeia LIC LIG Und 3 2.798.00 8.394,00

2 Casinha dos sonhos LIG LIG tind J 7.369,00 22-lO7 -nO

3 Lig play LIG LIG tind 4.567.00 I3.701.00
.t Escorregador grande LIC LIG ti nd 3 1.287.00 3.861.00

Escorregador pequeno LIG LIG Und 3 637.50 r.912.50
Lagarta feliz LIC LIG Ind 3 189.00 567.00

7 Gangorra cavalinho LIG LIG tnd 3 1E9.00 567,00

Gangorra peixinho LIG LIG Lnd J 378,50 1.135,50

9 Cama elástica (pula-pula) LIG LIC tnd 3 5.265.00 15.795.00

l0 Pebolill LIG LIG tnd 6 1.9E6.00 I t.916.00

ll Mesâ pirg pong LIG LI(; ti nd 6 r.674,50 10.047,00

l2 Play ground materoal I\ t,I(; LIG t nd 1.996.50 5.9E9,50

t3 tind 20 986,50 19.730.00Bandinha rítmicâ com 22
instrumentos

LIG LIG

l1 tlnd 6 4.978.00 29.868.00Modelo ânâtômico torso
bissexuado

T,IG I,IG

t5 Modelo anatômico esqueleto LIG I,IG l.ind 6 4.978.00 29.868,00

l6 Und 6 5.978,00 35.8ó8.00Kit básico para laboratório LIG LTG

r 6.r 85,00l1 Microscópio biológico monocular LIG LIG tlnd 6 2.697,5t
I8 LIG LIG trnd l6 239.50 3.832.00Globo azul de 30cm

57.975,00l9 Caminhas empilháveis I,IG I,I(; Und t50 386.50

13.160.0020 Super fântochcs grande famíliâ
brâncâ

LIG T,ÍG Und 20 65E.00

L;nd 20 ó58,00 13.160.00Super fântoches grânde família
negrâ

LIG LIG

lind 20 886.00 17.720,00Livro - Fantoches cuidando da
água.

CARLU
BRINQTiEDOS

r 9.960.00CARLLI
BRINQUEDOS

t nd 20 998,0023 Livro - Fantoches economizando
energiâ.

s.580,00CARLTI
BRINQT]EDOS

tlnd 40 139.s021 Alfâbeto móvel degrâu - MDF -
130 peçâ- PVC encolhivel

40 r39,50 5.580,00Alfabeto móvel degrau cursivo -
MDF - 130 peçâ- PVC encolhivel

CARI,II
BRINQUEDOS

lrnd

40 59,50Alinhavos numerais - MDF - l0
pc e l0 cd. Caixa papel.

CARLTI
BRINQI]EDOS

tlnd26

{0 39.60 1.592,0027 Abaco aluno 40 argolas de
plástico- PVC encolhível

CÂRLU
BRINQTIEDOS

Lrnd

Und JO 58,50 2.340,0028 Seq unid 45 argolas de MDF-PVC
encolhível

CARTU
BRINQUEDOS

t'ud {0 69.80 2.792.O029 Abâco aberto 50 argolas de MDF
- PVC encolhível

CARLU
BRINQUEDOS

30 Abâco âluro 40 argolâs de MDF -
PVC encolhível

C.{RLTJ
BRINQUEDOS

Und ,10 78.50 3.140,00

269.00 10,760.003l Vârâl tâbuâdâ - EVA - 9peçâ -
llmbelagem plástica

CARLU
BRINQUEDOS

Und 40

2t

22

)k

q

I

2.380,00 
J
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SECRETARTA MUNICTPAT DE EDUCAçÃO
FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAçÃO

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ : 30.728.420/0001-50

. Ii{sso
1,,i;IJALIDADE

.l'Ío

3E

37

47

46

32 Numerais e quantidades nâ bâse -
IVIDF- 20 peça 2 bases- PVC
encolhível

CARLU
BRINQTlf,DOS

Und 97,50 3.900.00

Prâncha geoméÍricâ - MDF - 8
peça - PVC encolhível

CARLU
BRINQUEDOS

Und JO 67.80 2.712,00

3.1 Frações nas frulas - Base MDF -
22 peça - PVC encolhível

CARLLT
BRI NQTlEDOS

Ll nd .t0 46,50 t.E60.00

35 Memória silabas inicias e Íigurâs -
IlIDF - 40peça - caira. Madeira

CARLU
BRINQUEDOS

Und .t0 26,80 1.072,00

36 Mcmória meios de comunicação e

transpoúe - MDF - 40peçâ -
caira. Madeira

CARLU
BRINQUEDOS

Und 40 1.072,00

Und t0 4.985.00 49.850,00Brinquedotecâ mâster - 34 itens -
caixas de papelão.

CARLU
BRINQTIEDOS

Memória adiçâo e subtrâção -
MDF- 40peça - caixâ dê mâdeirâ

CÀRLU
BRINQUEDOS

Und 40 26.80 t.072.00

39 Troque e encaixe as cores- câsâ -
MDF - 20 peçâ - PVC encolhível

CARLU
BRINQTIEDOS

Und 40 I 16.50 ,ú.660.00

40 Corrida da coletâ seletiYâ - 154
peça - mâletâ MDF - ceix.e.
Pnpelão,

CARLU
BRINQ[IEDOS

1.378.50 27.570,00

4t Torre de formas geométricas -
IVIDF- 16 peça - PVC encolhível

CARLU
BRINQUEDOS

Und 42,70 1.708,00

129.50 5.1E0,0042 Torre equilíbrio - mâdeira - 4t
peça - caira. Madeira

CARt,U
BRINQUEDOS

LInd 40

43 Mâletâ âlfâbetizâçâo- 10 jogos -
mrletâ MDF.

CARLU
BRINQUEDOS

Und {0 ,t78.50

14 ,Í0 9.460.00Trânsito - Kit trânsito - Mâdeirâ-
l5 peça- caixa. Papelâo.

CARLU
BRINQTTEDOS

LInd

Kitaramados-6itens, CARI,TT
BRINQUEDOS

lE.7ó0,00

Und 40 23.50 940,00Dominó adição - MDF - 28 p€çâ -
câixa de madeira.

CARLU
BRINQUEDOS

Dominó subtração - MDF - 28
peça - caira de madeira.

CARLTI
BRr\Qt'EDOS

Und 40 23,50 940.00

Dominó divisâo - MDF - 28 pep -
caixa de madeira-

CARLU
BRINQLTEDOS

Uíd 23,50 9.t0,00

'19 Dominó multiplicrção - MDF - 28
peça - caixa de madeira.

CARLU
BRINQT] [DOS

tnd ,10 23,50 940.00

CARI,Ii
BRINQUEDOS

fnd 3.072,0050 Quebra cabeça pirâmide
alimentar brasileirâ - bâse MDF -
l3 peça - PVC encolhível

5t Jogo radrez oficial - Rei lOcm -
32 peça - caixa. MDF.

CARLU I uno
BRINQUEDOS 

i

10 I16,50 t.165,00

r9. r40.00

».

\t

I

40

3Jl

26.E0 

]

Und I 20 I

40

l
I

I

I

l

236.s0 
]

lo' Und I 40
I

40 
I

46e.001

48

40 I 76,10 
I

I I

543.495,5


