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ANEXO I 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 
Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE 

Número 
054/2011 

 
 
 
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
ITEM DESCRIÇÃO 

 
QUANTITATIVO PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

001 

BRINQUEDO teatro para 
fantoches, confeccionado em 
fibro-madeira; laterais dobráveis 
que servem de apoio para mantê-
lo em pé, cortinas com abertura 
de 40x50cm. Dimensão frontal: 55 
cm de base x 68 cm de altura. As 
laterais medem 18 cm de base x 
65 cm de altura. As tintas 
atóxicas. Embalagem com 
identificação do produto e marca 
do fabricante. Garantia de 12 
meses. 

01 
und. 

  

002 

ESTOJO, de maquiagem, composto 
de 180 cores distintas de sombras 
em pó, 24 cores distintas de batom, 
6 cores de blush. Embalagem com 
dados de identificação do produto e 
marca do fabricante, 

20 
unds. 

  

003 

FANTOCHE DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS, artesanal, de 
espuma, pintado com tinta a base,  
olhos em resina plástica, com travas 
de segurança; a boca 
confeccionada em EVA forrada com 
espuma,  pescoço em malha que 
permite maior mobilidade, roupas 
em algodão e cabelos em lã.  

10 
unds. 
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004 

FANTOCHE DE ANIMAIS 
SELVAGENS, artesanal, de 
espuma, pintado com tinta a base,  
olhos em resina plástica, com travas 
de segurança; a boca 
confeccionada em EVA forrada com 
espuma,  pescoço em malha que 
permite maior mobilidade, roupas 
em algodão e cabelos em lã. 

10 
unds. 

  

005 

FANTOCHE DE ETNIA BRANCA, 
artesanal, de espuma, pintado com 
tinta a base,  olhos em resina 
plástica, com travas de segurança; a 
boca confeccionada em EVA forrada 
com espuma,  pescoço em 
malha que permite maior 
mobilidade, roupas em algodão e 
cabelos em lã. 

 
 

10 
unds. 

  

006 

FANTOCHE DE ETNIA NEGRA, 
artesanal, de espuma, pintado com 
tinta a base,  olhos em resina 
plástica, com travas de segurança; a 
boca confeccionada em EVA forrada 
com espuma,  pescoço em 
malha que permite maior 
mobilidade, roupas em algodão e 
cabelos em lã. 

10 
unds. 

  

007 

FANTOCHE DE ETNIA ORIENTAL, 
artesanal, de espuma, pintado com 
tinta a base,  olhos em resina 
plástica, com travas de segurança; a 
boca confeccionada em EVA forrada 
com espuma,  pescoço em 
malha que permite maior 
mobilidade, roupas em algodão e 
cabelos em lã. 

10 
unds. 

  

008 

FANTOCHE DE PROFISSÕES, 
artesanal, de espuma, pintado com 
tinta a base,  olhos em resina 
plástica, com travas de segurança; a 
boca confeccionada em EVA forrada 
com espuma,  pescoço em 
malha que permite maior 
mobilidade, roupas em algodão e 
cabelos em lã. 

10 
unds. 
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009 

FANTOCHE DO FOLCLORE 
BRASILEIRO, artesanal, de 
espuma, pintado com tinta a base,  
olhos em resina plástica, com travas 
de segurança; a boca 
confeccionada em EVA forrada com 
espuma,  pescoço em malha que 
permite maior mobilidade, roupas 
em algodão e cabelos em lã. 

20 
unds. 

  

010 

FOLHA E.V.A EMBORRACHADO, 
cores escolhidas aleatoriamente, 
dimensões 90x180x6.0 MM, cores 
escolhidas aleatoriamente, atóxico, 
lavável, não perecível. 

40 
unds. 

  

011 

JOGO DE MÁSCARAS DE 
TEATRO, feito em látex com. 16 cm 
de largura e 21 cm de altura, 
atóxica, lavável, indeformável,  2 
furos no nariz para facilitar a 
respiração, elástico para prender em 
volta da cabeça  

40 
unds. 

  

012 

JOGO QUEBRA CABEÇA, 
composto com 200 pecas em MDF 
no tamanho de 10 mm motivo 
brinquedos diversos com 8 quebra 
cabeças com 4 partes. Embalagem 
com dados de identificação do 
produto marca do fabricante. 

10 
unds. 

  

013 

LAPIS, mina grafite, diâmetro 0,5 
mm, tipo 2B, revestido em madeira, 
comprimento 175 mm, podendo 
variar em + ou - 5%, com ponta 
feita, gravado no seu corpo a marca 
do fabricante. 

100 
unds. 

  

014 

NARIZ DE PALHAÇO, confortável 
ao rosto, feito em látex 
prevulcanizado, com orifícios para 
respiração, lavável com água e 
sabão, com fio de silicone 
transparente e resistente 

100 
unds. 
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015 

Papel ofício alta alvura, formato a4, 
dimensões 210 x 297 mm, 
gramatura 75 g/m2. Embalagem: em 
material impermeável antiumidade, 
contendo 01 (uma) resma 
(quinhentas folhas). Rotulagem 
contendo no mínimo, nome, 
gramatura e dimensões do produto, 
quantidade de folhas, nome e CNPJ 
do fabricante. 

05 
unds. 

  

016 

PASTA, d água, pote com 100g. A 
embalagem deve conter venda 
proibida pelo comercio. Apresentar 
notificação simplificada conforme 
RDC 199/06 e certificado de boas 
praticas, fabricação e controle- 
CBPFC do fabricante conforme 
resolução ANVISA n°460/99.Em 
caso do fabricante fora do 
MERCOSUL, apresentar documento 
do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial. 

40 
unds. 

  

017 

Pincel para Maquiagem, feito de 
cerdas naturais de pelo de cabra, 
com formato côncavo/esfumar, 
tamanho médio de 14 cm. Kit 
Contendo:  

01-pincel aplicador para pó 
compacto facial; 01-pincel aplicador 
para blush;
01-pincel aplicador para corretivo e 
base; 
01-pincel chanfrado;
01-pincel leque;
01-pincel para batom;
01-pincel aplicador para rímel;
01-pincel duo ( pente/escova)
04- pincel para aplicação de sombra

01 
und. 

  

018  Pincel para pintura facial 05 
unds. 

  

019 

TAPETE, tipo passadeira, de 
carpete, 100% polipropileno, 
dimensões: 1cm de altura, 25,0m de 
comprimento x 1,50m de largura, na 
cor vermelho. 

05 
unds. 
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020 

TINTA, guache na cor amarela, pote 
de 500 ml. Embalagem com dados 
de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

20 
unds. 

  

021 

TINTA, guache na cor azul, pote de 
500 ml. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

20 
unds. 

  

022 

TINTA, guache na cor branca, pote 
de 500 ml. Embalagem com dados 
de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

20 
unds. 

  

023 

TINTA, guache na cor cinza, pote de 
500 ml. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

20 
unds. 

  

024 

TINTA, guache na cor laranja, pote 
de 500 ml. Embalagem com dados 
de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

20 
unds. 

  

025 

TINTA, guache na cor marrom, pote 
de 500 ml. Embalagem com dados 
de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

 
20 

unds. 

  

026 

TINTA, guache na cor preta, pote de 
500 ml. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

20 
unds. 

  

027 

TINTA, guache na cor rosa, pote de 
500 ml. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

20 
unds. 
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028 

TINTA, guache na cor roxa, pote de 
500 ml. Embalagem com dados de 
identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

20 
unds. 

  

029 

TINTA, guache na cor verde, pote 
de 500 ml. Embalagem com dados 
de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

20 
unds. 

  

030 

TINTA, guache na cor vermelha, 
pote de 500 ml. Embalagem com 
dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

20 
unds. 

  

031 

TINTA, guache na cor violeta, pote 
de 500 ml. Embalagem com dados 
de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

20 
unds. 

  

 R$ 

VALIDADE DA PROPOSTA (    60     )  DIAS 
 

 

 
Declaramos que a presente proposta de preços atende fielmente todas as exigências do termo de referência do Edital de 

Carta Convite 054/2011. 
 
 

Vitória da Conquista _____de __________________ de  201__. 
 
 

_________________________________________________________ 
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //  CCNNPPJJ  //  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //    AASSSSIINNAATTUURRAA 


