
 

 

 

AO MUNICIPIO DE TUCUNDUVA – RIO GRANDE DO SUL 
(A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 

 

 

Birigui, 24 de agosto de 2022. 

 

KIT SAÚDE EDUCATIVO - 21 ITENS 

 

ITEM    DESCRIÇÃO/OBJETO UNID QUANT Valor Unit.     TOTAL 

01 

 

FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE -  tamanho 

adulto, confeccionado em pele sintética, malha, espuma, 

com asas e cabeça móvel.  

 

FANTASIA SUPER SUS -  tamanho adulto, 

confeccionado em pele sintética, malha, espuma, com 

capa, saquinho de TNT e cabeça móvel. 

 

AVENTAL COM MAMAS E BARRIGA DE GRÁVIDA - 

Confeccionado em espuma revestida de tecido na cor 

rosa; Mamas em malha e espuma, contendo um nódulo 

interno em uma das mamas; Barriga em malha com 

enchimento em fibra com bebê na barriga, medida 

aproximada de 68x43cm. 

 

FANTOCHE COMBATE AO ABUSO SEXUAL 

INFANTIL -MENINO - medindo 92cm x 60 cm, 

cabeça feita em espuma revestida de malha, corpo 

em tecido e malha preenchido de fibra, seu traje 

possui uma camisa e calça de tecido, sapatos de 

bagum; Há pontos espalhados para colagem de círculos 

em EVA e velcro nas cores verde, amarelho e 

vermelho. 

 

FANTOCHE COMBATE AO ABUSO SEXUAL 

INFANTIL -MENINA - medindo 92cm x 60 cm, 

cabeça feita em espuma revestida de malha, corpo 

em tecido e malha preenchido de fibra, seu traje 

possui vestido rosa de tecido, sapatos de bagum; Há 

pontos espalhados para colagem de círculos em EVA e 

velcro nas cores verde, amarelho e vermelho. 

FANTASIA DE PALHAÇO – tamanho adulto, fabricada 

em malha e cetim coloridos; chapéu em lantejoulas e 

espuma e sapatos em bagum. 

 
JOGO DA PIRÂMIDE ALIMENTAR – Consiste em um 

banner em lona com impressão digital medindo 1 metro 

de altura por 70 centímetros de largura e 25 imagens 

KIT 01 
R$ 

5.000,00 

R$ 

5.000,00 



 

de alimentos em lona e impressão digital com isomanta 

interna. A pirâmide alimentar é um guia que propicia aos 

jogadores identificar os alimentos dos 4 níveis. Nível 

:1: do grupo dos cereais, tubérculos e raízes, nível 2: 

grupo das hortaliças e frutas,  nível 3: grupo dos leites 

e derivados, carnes e ovos, feijões e oleaginosas, nível 

4: grupo óleos, gorduras, açucares e doces, e seu 

consumo maior para o menor, respectivamente (da base 

ao topo. 

 
FANTOCHE VÍRUS  VERDE -  confeccionado em 

espuma e revestido em malha, olhos plásticos, boca em 

plásticos PET revestida em Feltro, medindo 

aproximadamente 69 cm de circunferência. 

 

FANTOCHE MÉDICO - confeccionado em tecido, 

espuma, malha, feltro, lã, com roupa branca, com  

mascara de proteção móvel,  medindo 62x44cm. 

 

FANTOCHE BACTÉRIA confeccionado em tecido, 

espuma, malha, feltro, lã, medindo aproximadamente 

39cm x 24cm. 

 

FANTOCHE SABONETE  confeccionado em tecido, 

espuma, malha, feltro, lã, medindo aproximadamente 

39cm x 44cm. 

 

FANTOCHE AGUA confeccionado em tecido, espuma, 

malha, feltro, lã, medindo aproximadamente 39cm x 

44cm. 

 

FANTOCHE ALCOOL GEL confeccionado em tecido, 

espuma, malha, feltro, lã, medindo aproximadamente 

39cm x 44cm. 

 

FANTOCHE GAROTO confeccionado em  tecido, 

espuma, malha, feltro, lã, com camiseta, calça e 

sapatos, com mascara de proteção móvel, medindo 

aproximadamente 39cm x 44cm. 

 

FANTOCHE GAROTA confeccionado em tecido, 

espuma, malha, feltro, lã, com vestido e com  mascara 

de proteção móvel, medindo aproximadamente 39cm x 

44cm. 

 

FANTOCHE CREME DENTAL - confeccionado em  

tecido, espuma, malha, feltro, lã,  

medindo aproximadamente 39cm x 44cm. 

 

FANTOCHE ESCOVA DE DENTE - confeccionado em 

tecido, espuma, malha, feltro, lã,  

medindo aproximadamente 39cm x 44cm. 

 

FANTOCHE FIO DENTAL confeccionado em tecido,  

espuma,malha, feltro, lã, medindo  

aproximadamente 39cm x 44cm. 

 

FANTOCHE AEDES AEGYPTI - confeccionado em  

tecido, espuma, malha, feltro, 

medindo aproximadamente 39cm x 44cm. 

 

TEATRO DE FANTOCHES medindo 1,70mtx80cm, com  

suporte horizontal móvel com EMBALAGEM EM LONA  

RESISTENTE PARA TRANSPORTE. 

 

SACOLA CONFECCIONADA EM TNT COM ALÇAS E 

FECHO EM ZÍPER medindo 100x100cm. 



 

 

 

CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 

 

Quantidade Solicitada: 1 und – Kit Saúde Educativo R$5.000,00 

 

 

Valor Total da compra: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais). 

 
 

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 DIAS 
 

 
                                                                                                                                 

Atenciosamente: 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                              

                RAPHAEL LOT MOURA  

                     SÓCIO-ADMINISTRADOR 

                        (83) 9 86413269 

 

 


