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CONTRATO Nº 111/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE RODEIRO. 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2022 
DISPENSA Nº 060/2022 
 
Pelo presente instrumento que entre si fazem o Município de Rodeiro– MG, inscrito no CNPJ do 
MF sob nº 18.128.256/0001-44, localizada à Praça São Sebastião, nº 215, Centro, Rodeiro – MG, 
representada pelo Sr. Prefeito Municipal José Carlos Ferreira, Brasileiro, casado, portador da 
carteira de identidade RG nº MG-4.680.424 – PC/MG, e CPF nº 610.085.406-68, residente e 
domiciliado na Rua Francisco de Assis Correa, nº 234, Boa Esperança, Rodeiro – MG, CEP 36.510-
000 adiante denominado CONTRATANTE e a empresa S.R. DA SILVA LIVROS, com sede na Rua 
Osvaldo Cruz, nº 2166, Bairro Parque Industrial, CEP 15.030-400, São José do Rio Preto-SP, 
inscrita no CNPJ/CPF, do MF sob o n° 12.363.679/0001-62, neste ato representado por seu sócio 
administrador o Sr. Sérgio Reis da Silva, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 
21228019 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 118.781.398-27, residente e domiciliado à Rua 
Jacinto Honório de Mello, nº 1411, Bairro Jardim Canaã, CEP 15.030-120, São José do Rio Preto- 
SP, que também subscreve, doravante denominada de CONTRATADA, têm entre si justo e 
contratado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 
 
1.1 - Constitui objeto deste contrato a Aquisição de coletânea de contos com fantoches 
artesanais para estímulo social e cultural dos alunos das escolas municipais, pela Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
ITEM Descrição Quantidade 

1 

Palco Teatral 
Confeccionado em lona e impressão digital, cortinas em tecido tropical, extensível 
para fixar e regular , capa para guardar. 
Medidas: 1,75 x 0,78 cm 1 

2 

Fantoche Inclusão Social Deficiente Visual com óculos portátil. 
Confeccionado em espuma revestida com malha,boca em plástico PET 
revestida com feltro,corpo de tecido e feltro ,acabamentos em lã,cabelo 
kanecalon,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente. 
Tamanho: 62x50 cm 1 

3 

Fantoche Inclusão Social Deficiente Auditivo com aparelho . 
Confeccionado em espuma revestida com malha,boca em plástico PET 
revestida com feltro,corpo de tecido e feltro ,acabamentos em lã,cabelo 
kanecalon,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente. 
Tamanho: 62x50 cm 1 
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4 

Inclusão Social Deficiente Físico Sem Membros Confeccionado em espuma revestida 
com malha,boca em plástico PET 
revestida com feltro,corpo de tecido e feltro ,acabamentos em lã,cabelo 
kanecalon,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente. 
Tamanho: 62x50 cm 1 

5 

Fantoche Inclusão Social Deficiente Físico com bengala para apoio. 
Confeccionado em espuma revestida com malha,boca em plástico PET 
revestida com feltro,corpo de tecido e feltro ,acabamentos em lã,cabelo 
kanecalon,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente. 
Tamanho: 62x50 cm 1 

6 

Fantoche Inclusão Social Obesidade 
Confeccionado em espuma revestida com malha,boca em plástico PET 
revestida com feltro,corpo de tecido e feltro ,acabamentos em lã,cabelo 
kanecalon,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente. 
Tamanho: 62x50 cm 1 

7 

Fantoche Inclusão Social Cadeirante com Cadeira de Madeira e rodinhas coloridas 
,sistema de apoio ao personagem onde se pode tira-lo através de velcro e tiras. 
Confeccionado em espuma revestida com malha,boca em plástico PET 
revestida com feltro,corpo de tecido e feltro ,acabamentos em lã,cabelo 
kanecalon,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente. 
Tamanho: 62x50 cm 

1 

8 

Fantoche Inclusão Social Indígena com roupa a caratér. 
Confeccionado em espuma revestida com malha,boca em plástico PET 
revestida com feltro,corpo de tecido e feltro ,acabamentos em lã,cabelo 
kanecalon,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente. 
Tamanho: 62x50 cm 

1 

9 

Fantoche Inclusão Social Negro 
Confeccionado em espuma revestida com malha,boca em plástico PET revestida com 
feltro,corpo de tecido e feltro ,acabamentos em lã,cabelo kanecalon,olhos plásticos 
com revestimento e contorno em caneta permanente. 
Tamanho: 62x50 cm 1 

10 

Fantoche Inclusão Social Caipira 
Confeccionado em espuma revestida com malha,boca em plástico PET 
revestida com feltro,corpo de tecido e feltro ,acabamentos em lã,cabelo 
kanecalon,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente. 
Tamanho: 62x50 cm 

1 

11 

Fantoche Inclusão Social OrientalConfeccionado em espuma revestida com 
malha,boca em plástico PETrevestida com feltro,corpo de tecido e feltro 
,acabamentos em lã,cabelo kanecalon,olhos plásticos com revestimento e contorno 
em caneta permanente.Tamanho: 62x50 cm 

1 
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12 

Coleção Aprendendo e Preservando Abelha com Letra A bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 

1 

13 

Coleção Aprendendo e Preservando Baleia com Letra B bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 

1 

14 

Coleção Aprendendo e Preservando Coelho com Letra C bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 

1 

15 

Coleção Aprendendo e Preservando Dinossauro com Letra D bordada Confeccionado 
em espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 

1 

16 

Coleção Aprendendo e Preservando Elefante com Letra E bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 

1 

17 

Coleção Aprendendo e Preservando Formiga com Letra F bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 

1 

18 

Coleção Aprendendo e Preservando Gato com Letra G bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. Tamanho: 40x36 cm 1 

19 

Coleção Aprendendo e Preservando Hiena com Letra H bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 

20 

Coleção Aprendendo e Preservando Índia com Letra I bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 



      PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO 
                  
                     Praça São Sebastião, 215  - Centro – Rodeiro – MG 
                       CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44 

 

21 

Coleção Aprendendo e Preservando Joaninha com Letra J bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 

22 

Coleção Aprendendo e Preservando Kátia com Letra K bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas emplástico PET revestida de feltro 
olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente.Tamanho: 
40x36 cm 

1 

23 

Coleção Aprendendo e Preservando Leão com Letra L bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 

24 

Coleção Aprendendo e Preservando Macaco com Letra M bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 

25 

Coleção Aprendendo e Preservando Nina com Letra N bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 

26 

Coleção Aprendendo e Preservando Ovelha com Letra O bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 

27 

Coleção Aprendendo e Preservando Pata com Letra P bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. Tamanho: 40x36 cm 1 

28 

Coleção Aprendendo e Preservando Quati com Letra Q bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 

29 

Coleção Aprendendo e Preservando Rato com Letra R bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 
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30 

Coleção Aprendendo e Preservando Sapo com Letra S bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 

31 

Coleção Aprendendo e Preservando Tartaruga com Letra T bordada Confeccionado 
em espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltro olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 

32 

Coleção Aprendendo e Preservando Ursa com Letra U bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltroolhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 

33 

Coleção Aprendendo e Preservando Vaca com Letra V bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas emplástico PET revestida de 
feltroolhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente.Tamanho: 
40x36 cm 

1 

34 

Coleção Aprendendo e Preservando Walquíria com Letra W bordada Confeccionado 
em espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltroolhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 

35 

Coleção Aprendendo e Preservando Xerife com Letra X bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltroolhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 

36 

Coleção Aprendendo e Preservando Yury com Letra Y bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltroolhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. Tamanho: 40x36 cm 1 

37 

Coleção Aprendendo e Preservando Zebra com Letra Z bordada Confeccionado em 
espuma,malha,feltro,lã,monofio,fibra,com bocas em 
plástico PET revestida de feltroolhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente. 
Tamanho: 40x36 cm 1 

38 

Fantoche Cachorro 
Confeccionado em corpo de pele sintética,feltro,boca em plástico PET, 
olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente,braços,e pernas 
de pele em sintética,com preenchimento 
Tamanho: 45x39 cm 1 
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39 

Fantoche Cavalo 
Confeccionado em corpo de pele sintética,feltro,boca em plástico PET, 
olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente,braços,e pernas 
de pele em sintética,com preenchimento 
Tamanho: 45x39 cm 

1 

40 

Fantoche Anão 2 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

41 

Fantoche Onça 
Confeccionado em corpo de pele sintética,feltro,boca em plástico PET, 
olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente,braços,e pernas 
de pele em sintética,com preenchimento 
Tamanho: 45x39 cm 1 

42 

Fantoche Jacaré 
Confeccionado em corpo de pele sintética,feltro,boca em plástico PET, 
olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente ,braços,e 
pernas de pele em sintética,com preenchimento 
Tamanho: 45x39 cm 

1 

43 

Fantoche Papagaio 
Confeccionado em corpo de pele sintética,feltro,boca em plástico PET, 
olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente,braços,e pernas 
de pele em sintética,com preenchimento 
Tamanho: 45x39 cm 

1 

44 

Fantoche PatoConfeccionado em corpo de pele sintética,feltro,boca em plástico 
PETolhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente,braços,e 
pernas de pele em sintética,com preenchimentoTamanho: 45x39 cm 

1 

45 

Fantoche Galinha Ruiva com vestido ( Mãe) 
Confeccionado em corpo de pele sintética,feltro,boca em plástico PET, 
olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente,braços,e pernas 
de pele em sintética,com preenchimento Tamanho: 45x39 cm 1 

46 

Coleção Menina Bonita Do Laço de Fita Menina 
Confeccionado em malha revestida preencida em fibra,cabelos de lã.Pele 
sintética,malha ,feltro,cetim,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,e boca revestida de PET. 
Tamanho: 53x40cm 1 

47 

Coleção Menina Bonita Do Laço de Fita Coelho Branco 
Confeccionado em malha revestida preencida em fibra,cabelos de lã.Pele 
sintética,malha ,feltro,cetim,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,e boca revestida de PET. 
Tamanho: 53x40cm 1 
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48 

Coleção Menina Bonita Do Laço de Fita Coelha Negra 
Confeccionado em malha revestida preencida em fibra,cabelos de lã.Pele 
sintética,malha ,feltro,cetim,olhos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,e boca revestida de PET. 
Tamanho: 53x40cm 1 

49 

Coleção Menina Bonita Do Laço de Fita Filho Marrom 
Confeccionado em malha revestida preencida em fibra,cabelos de lã.Pele 
sintética,malha ,feltro,cetim,olhos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,e boca revestida de PET. 
Tamanho: 53x40cm 1 

50 

Fantoche Família Branca Papai 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em 
feltro,tamanho 45x30x cm. 1 

51 

Fantoche Família Branca Mamãe 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 45x30x 
cm. 1 

52 

Fantoche Família Branca Menino 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 45x30x 
cm. 1 

53 

Fantoche Família Branca Menina 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 45x30x 
cm. 1 

54 

Fantoche Família Branca Vovô 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 45x30x 
cm. 1 

55 

Fantoche Família Branca VovóConjunto confeccionado com cabeça em espuma 
revestida em malha,corpo de tecido,feltro,olhos plásticos olhos plásticos com 
revestimento e contorno em caneta permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet 
revestida em feltro,tamanho 45x30x cm. 

1 

56 

Fantoche Família Negra Papai 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 45x30x 
cm. 1 
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57 

Fantoche Família Negra Mamãe 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 45x30x 
cm. 1 

58 

Fantoche Família Negra Menino 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticosolhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 45x30x 
cm. 1 

59 

Fantoche Família Negra Menina 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticosolhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 45x30x 
cm. 1 

60 

Fantoche Família Negra Vovô 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 45x30x 
cm. 1 

61 

Fantoche Família Negra Vovó 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente 
,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 45x30x cm. 

1 

62 

Fantoche Saci Negro 
Confeccionado em corpo de pele sintética,feltro,boca em plástico PET, 
olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente,braços,e pernas 
de pele em sintética,com preenchimento 
Tamanho: 45x39 cm 

1 

63 

Fantoche Papai Noel 
Confeccionado em corpo de pele sintética,feltro,boca em plástico PET, 
olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente,braços,e pernas 
de pele em sintética,com preenchimento 
Tamanho: 45x39 cm 

1 

64 

Fantoche Palhaço 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

65 

Coleção Meio Ambiente Mundo 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon Tamanho: 45x42 cm 1 
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66 

Coleção Meio Ambiente ÁguaConfeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca 
plástico PETrevestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalonTamanho: 45x42 cm 

1 

67 

Coleção Meio Ambiente Árvore 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x42 cm 1 

68 

Coleção Meio Ambiente Pássaro Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e 
boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x42 cm 1 

69 

Coleção Meio Ambiente Peixe 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x42 cm 

1 

70 

Coleção Meio Ambiente Vidro 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x42 cm 

1 

71 

Coleção Meio Ambiente Metal 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET revestido por 
feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta permanente,corpoem 
tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x42 cm 

1 

72 

Coleção Meio Ambiente Papel 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x42 cm 1 

73 

Coleção Meio Ambiente Plástico 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x42 cm 1 

74 

Coleção Meio Ambiente Sol 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon Tamanho: 45x42 cm 1 
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75 

Coleção Profissões DentistaConfeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca 
plástico PETrevestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalonTamanho: 45x48 cm 

1 

76 

Coleção Profissões Dente Sádio 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x48 cm 

1 

77 

Coleção Profissões Dente Cariado 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x48 cm 

1 

78 

Fantoche Pasta de Dente 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x48 cm 1 

79 

Fantoche Escova Dental 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x48 cm 1 

80 

Fantoche Fio Dental 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x48 cm 

1 

81 

Fantoche Bactéria 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x48 cm 1 

82 

Fantoche Pente 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x48 cm 1 
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83 

Fantoche Sabonete 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon Tamanho: 45x48 cm 1 

84 

Fantoche Refrigerante 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x48 cm 1 

85 

Fantoche Porquinho 01Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida 
em malha,corpo de tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 
53x34x cm. 

1 

86 

Fantoche Porquinho 02 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

87 

Fantoche Porquinho 03 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

88 

Fantoche Lobo Mal 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

89 

Fantoche Chapéuzinho Vermelho com Bolsa Colorida 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

90 

Fantoche Caçador 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

91 

Fantoche Príncipe 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 
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92 

Fantoche Princesa com Coroa 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

93 

Fantoche Bruxa 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

94 

Fantoche Branca de Neve 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

95 

Fantoche Anão Zangado 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

96 

Máscara Facial Girafa Amarela com Sardas 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

97 

Máscara Facial Frutas (Abacaxi)Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas 
para olhos e nariz,e corda para amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

98 

Máscara Facial Frutas ( Uva) 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

99 

Máscara Facial Frutas ( Morango) 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

100 

Máscara Facial Frutas ( Banana) 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

101 

Máscara Facial Curupira 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

102 

Máscara Facial Mula Sem Cabeça 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 
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103 

Máscara Facial Boto Cor De Rosa 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

104 

Máscara Facial Boi Tata 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

105 

Máscara Facial Boi De Mamão 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

106 

Máscara Facial Lobisomem 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

107 

Máscara Facial Saci 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

108 

Máscara Facial Cuca 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

109 

Máscara Facial Emília 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

110 

Máscara Facial Visconde De Sabugosa 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

111 

Máscara Facial Leão 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

112 

Coleção Profissões DoutorConfeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca 
plástico PETrevestio por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em 
caneta permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalonTamanho: 45x48 cm 

1 

113 

Fantoche Pirulito 
Confeccionado em malha,feltro,e pele sintética e boca plástico PET 
revestido por feltro,olhos,plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente ,corpo em tecido ,cabelo em kanecalon 
Tamanho: 45x48 cm 

1 
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114 

Fantoche Vovó (Conto Encantados) 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 45x30x 
cm. 1 

115 

Máscara Facial Sapo 
Confeccionado em malha colorida e macia ,entradas para olhos e nariz,e corda para 
amarrar ao rosto Tamanho: 25x42 cm 

1 

116 

Fantoche Sapo (Conto Encantados) 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

117 

Fantoche Fada (Conto Encantado) 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

118 

Fantoche Peter Pan (Conto Encantado) 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

119 

Fantoche Capitão Gancho (Conto Encantado) 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

120 

Fantoche Gato De Botas (Conto Encantado) 
Conjunto confeccionado com cabeça em espuma revestida em malha,corpo de 
tecido,feltro,olhos plásticos com revestimento e contorno em caneta 
permanente,cabelo em lã,boca em plástico pet revestida em feltro,tamanho 53x34x 
cm. 1 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR  
 
2.1 – O presente contrato terá seu Valor total: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
 
3.1 – O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega dos produtos e emissão 
da Nota Fiscal. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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4.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão por conta das dotações 
orçamentárias, sendo:  
 
02.0005.12.361.025.3013.44905200 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA 
5.1. Fica estabelecido o prazo de 15 dias para entrega, após recebimento da Ordem de 
Fornecimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO  
 
6.1 – A Prefeitura Municipal de RODEIRO/MG, através de representante fará fiscalização no presente 
contrato e registrará todas e quaisquer ocorrências que porventura venham a ocorrer. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES  
 
7.1 – A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado neste instrumento de contrato 
que forem executados pela CONTRATADA. 
7.2 – A CONTRATADA obriga-se a entrega à CONTRATANTE, os materiais de acordo com as condições 
previstas neste instrumento. 
7.3 – A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por:  
7.3.1 - Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com a entrega 
dos materiais do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer 
outros decorrentes constantes do presente contrato. 
7.3.2 - – Observar a legislação aplicável à execução do objeto deste contrato; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
 
8.1 – Esse contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o 
art. 65, e prorrogado de acordo o que dispõe o art. 57, ambos da Lei Federal n°. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
9.1 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o Município, poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente: 
I - Advertência por escrito; 
II - Multa diária no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do total estimado contratado, pela não 
entrega dos produtos. 
III - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado contratado, a cada dia de não entrega dos 
produtos.  
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IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de RODEIRO/MG, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição. 
9.2 - As sanções previstas nos incisos do item anterior poderão ser aplicadas juntamente com a multa. 
9.3 - As penalidades previstas neste certame poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a 
critério do Prefeito Municipal, se entender a justificativa apresentada pela Contratada como 
relevante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
10.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 
anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos 
enumerados no art. 78, da Lei n° 8.666/93. 
10.2 - A rescisão do Contrato poderá ser dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei n° 
8.666/93. 
10.3 - Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do art. 78, da 
Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 30% 
(trinta por cento) do valor do Contrato. 
 
 
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
11.1 – O prazo de vigência do presente contrato será de 6(seis) meses, podendo ser prorrogado na 
forma da lei. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
12.1 – Aplicam-se ao presente Contrato normas da Lei Federal n°. 8.666/93.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
13.1 - Elegem as partes contratantes o foro da Comarca de Ubá/MG, para dirimir todas e quaisquer 
controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as 
testemunhas abaixo assinadas. 
 
 

RODEIRO/MG, 14 de setembro de 2022. 
 
 
 

José Carlos Ferreira 
Prefeito Municipal  

Contratante 
 
 

Sérgio Reis da Silva 
 S.R. DA SILVA LIVROS  

Contratada 
 
 

Testemunhas: 
_____________________________                CPF-______________________ 
 
_____________________________                CPF-______________________ 
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Extrato de instrumento contratual 
Art. 61, Parágrafo Único – Lei 8.666/93 
Processo Licitatório Nº 140/2022 
Dispensa Nº 060/2022 
Contrato Nº 111/2022 
Objeto: Aquisição de coletânea de contos com fantoches artesanais para estímulo social e 
cultural dos alunos das escolas municipais, pela Secretaria Municipal de Educação. 
Dotação Orçamentária:  
02.0005.12.361.025.3013.44905200; 
Vigência: 14/09/2022 à 14/03/2023; 
Partes: Prefeitura Municipal de Rodeiro – MG e S.R. DA SILVA LIVROS, CNPJ n° 12.363.679/0001-
62 
Valor total: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
Signatários: José Carlos Ferreira -  Prefeitura Municipal de Rodeiro e 
Sérgio Reis da Silva -  S.R. DA SILVA LIVROS - Contratada 
 
 
 


