PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2013
PROCESSO LICITATÓRIO nº 524/2013
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
NOME DA EMPRESA: _______________________________________________________
CNPJ N°: __________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________
CIDADE: __________________________________________________________________
ESTADO: __________________________________________________________________
E-MAIL: ___________________________________________________________________
TELEFONE: ________________________________________________________________
FAX: ______________________________________________________________________
COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO?__________________________________
Obtivemos através do endereço eletrônico www.itirapina.sp.gov.br , cópia do instrumento
convocatório da licitação supra mencionada.

Local:______________________,_______de______________ de 2013.

Nome: _______________________________________________________

Assinatura

Senhor licitante,
Visando comunicação futura entre a Divisão de Licitações e Compras – Setor de
Licitações e o licitante, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital
e o remeter digitalizado, por meio do e-mail: divcomp.itirapina@gmail.com ou
divcomp@itirapina.sp.gov.br ou pelo fax: (0xx19) 3575-9021.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, esclarecimentos e questionamentos.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2013
PROCESSO Nº 524/2013
O MUNICÍPÍO DE ITIRAPINA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de Itirapina - SP, à Av.
01, nº 106, Centro, Itirapina, CEP 13.530-000, inscrita no CNPJ sob nº 46.313.714/000150, torna público para conhecimento de todos os interessados que no dia e hora abaixo
indicados, será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto Municipal n.º 2.793 de 26 de setembro de 2013, pelo Decreto Municipal
n.º.2.794, de 26 de setembro de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal
nº.8.666/93 e posteriores alterações, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ESPORTIVO, BRINQUEDOS E MATERIAL PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES

DAS

UNIDADES

DA

REDE

DE

ENSINO

MUNICIPAL

DA

PREFEITURA DE ITIRAPINA, conforme demais especificações que se encontram
descritas no presente Edital e seus anexos.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico de comunicação pela INTERNET, cujos recursos de criptografia e de
autenticação asseguram condições adequadas de segurança em toda etapa do certame.
Demais informações por meio da página inicial no site do Banco do Brasil S.A.,
www.bb.com.br, opção Licitações, ou diretamente em www.licitacoese.com.br.
INÍCIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: às 08:00 do dia 28/11/2013.
LIMITE DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: Até às 14h00min do dia 09/12/2013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até às 14h00min do dia 09/12/2013.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14h30min do dia 09/12/2013.
TEMPO DE DISPUTA: A etapa de lances da sessão pública será de 05min, ou encerrada
por decisão do pregoeiro, acrescido do tempo aleatório (randômico), determinado pelo
sistema.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: observando o prazo legal, o fornecedor poderá
formular consultas por mensagem eletrônica (e-mail) ou fac-símile, conforme abaixo,
informando o número da licitação:
e-mail: divcomp.itirapina@gmail.com ou divcomp@itirapina.sp.gov.br
fac-símile: (19) 3575-9021
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o
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horário de Brasília -DF.
São ANEXOS deste Edital, fazendo parte integrante do mesmo os seguintes
documentos:
ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO III – PLANILHA DOS LOTES E ORÇAMENTO BÁSICO;
ANEXO IV – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO V – MINUTA DE ORDEM DE FORNECIMENTO;
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE;
ANEXO VII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto deste Pregão Eletrônico é a aquisição de material esportivo, brinquedos e
material pedagógico para atender às necessidades das unidades da rede de ensino
municipal da Prefeitura Municipal de Itirapina, conforme especificações deste instrumento
convocatório e seus anexos.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 Os recursos financeiros correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Dotação 087 12.361.9010.2.112.

Categoria

Econômica

3390.30.00,

Funcional

Programática

3. DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO
3.1. O valor máximo fixado para o presente registro de preços é R$ 201.205,62 (duzentos
e um mil duzentos e cinco reais e sessenta e dois centavos).
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as
exigências constantes neste Edital e seus anexos.
4.2. Estarão impedidos de participar da presente licitação:
4.2.1. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração
Municipal de Itirapina, cujo conceito abrange a administração direta e indireta, as
entidades com personalidades jurídica de direito privado sob o seu controle e as
fundações por ela instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento;
4.2.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração
Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as
fundações por ela instituída e mantida, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja reabilitado perante a autoridade que aplicou a penalidade;
4.2.3. Os interessados que estiverem em regime de falência, concordata,
dissolução, liquidação ou concurso de credores;
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5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS
LANCES
5.1. As propostas serão recebidas até o horário previsto, após o que terá início a sessão
pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.
5.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor através do sistema.
5.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
5.4. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos
lances aos demais participantes.
5.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do
Pregão o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem
prejuízos dos atos realizados.
5.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após
comunicação expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica (no
campo “mensagens”, próprio do site licitacoes-e) ou outro meio eletrônico,
divulgando data e hora da reabertura da sessão.
5.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de
tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
5.7. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso
do prazo de 30 (trinta) minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste
caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema
eletrônico contra-proposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de
menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
5.8. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento
da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro
acerca da aceitação do lance de menor valor.
5.9. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
6. DO PROCEDIMENTO
6.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
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mediante condições de segurança -criptografia e autenticação -em todas as suas fases,
com apoio técnico e operacional da Divisão de Informática, da Prefeitura Municipal de
Itirapina.
6.2. O certame será realizado através da utilização do aplicativo “Licitações”, do Portal
Eletrônico do Banco do Brasil S.A., conforme convênio de cooperação técnica celebrado
entre o B.B. e o MUNICÍPIO DE ITIRAPINA, entidade responsável pelo provimento de
solução eletrônica para os órgãos integrantes da Administração Pública do Município de
Itirapina.
6.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Divisão de Licitação e Compras e da
Secretaria Municipal de Administração, denominado “Pregoeiro”, com o suporte de sua
Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor
da licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.
7. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO
7.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão
Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível,
obtida junto às Agências do Banco do Brasil S.A. sediadas no País.
7.2. Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no
sistema.
7.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente,
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
7.4. A chave de identificação e a senha poderão ter validade de até 01 (um) ano e
poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por
solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.
7.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
Banco do Brasil S.A., ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
7.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
7.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecidos.
7.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como
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firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
7.10. Os pedidos de esclarecimento referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.
8. DA PROPOSTA
8.1. As propostas devem ser efetuadas junto ao site www.licitacoes-e.com.br para fins de
participação do Pregão Eletrônico e a empresa arrematante deverá apresentar a proposta
detalhada com valor por item e global por escrito, e ainda com especificação das marcas,
junto com a documentação.
8.2. O licitante arrematante deverá apresentar proposta por escrito, com a
documentação de habilitação de que trata o item 10 deste Edital, e deverá obedecer
aos seguintes critérios:
8.2.1. Os preços deverão ser propostos em moeda corrente nacional, com registro
numérico e por extenso, observando os preços máximos unitários e globais fixados
pela Planilha de Orçamento Básico no Anexo III sob pena de desclassificação;
8.2.1.1 Excepcionalmente, nos casos em que o valor unitário for inferior a um
real, poderão ser aceitas propostas com duas casas decimais, e não poderão
ultrapassar o(s) preço(s) máximo(s) fixado(s) na Planilha de Orçamento
Básico contida no Anexo III;
8.3. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
apresentação.
8.3.1. A empresa licitante deverá indicar ainda o nome do banco, o número da
agência e da conta corrente em seu nome, onde será efetuado o pagamento.
8.3.2. A ata de registro de preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses.
8.3.3. A empresa licitante deverá indicar o nome e a qualificação da pessoa com
poderes para firmar a Ata de Registro de Preços com o Município.
8.4. É de responsabilidade da empresa vencedora o transporte do material solicitado na
sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultural, que se situa na Rua 04, nº 462 –
Centro. A entrega dos produtos deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias, contados do
momento do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Prefeitura Municipal
de Itirapina.
8.5. É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições apresentadas,
salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo Pregoeiro, o
que será registrado em ata, devendo o item ser desconsiderado da proposta.
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8.6. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes
últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.
8.7. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor.
8.8. Serão rejeitadas as propostas que:
8.8.1. Forem incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que
permita(m) a perfeita identificação do produto licitado;
8.8.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante
com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do
Pregoeiro.
8.9. O Município é considerado consumidor final, sendo que o licitante deverá obedecer
ao fixado no artigo 155, § 2º, VII, b, da Constituição Federal de 1988.
8.10. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do serviço ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores, conforme dispõe o artigo 16 do Decreto Municipal n° 2.793/2013.
8.11. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
8.11.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado.
8.11.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido e serão convocados os demais fornecedores visando a igual
oportunidade de negociação.
8.12. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade, quando:
a) Confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) A comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
c) Garantido o cumprimento dos contratos ou pedidos de fornecimento já emitidos.
8.13. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção
da contratação mais vantajosa.
9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
9.1. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE,
observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital.
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9.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando
for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de
menor valor.
9.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
Edital.
9.4. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 deste Edital, o
Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.
9.5. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
10. DA HABILITAÇÃO
10.1. O licitante arrematante deverá apresentar a documentação de habilitação no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis, na Divisão de Licitação e Compras, situada na Avenida
Um, nº 106, Centro, no horário de expediente normal, ou seja, das 8h00min às 12h00min
e das 13h00min às 17h00min.
10.1.1. Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados
numerados e rubricados pelo responsável legal da licitante, e de preferência,
encadernados ou grampeados em ordem sequencial, entregues em
envelope(s) fechado(s) e poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da
imprensa oficial. Os envelopes deverão identificar o número do pregão
eletrônico e a empresa.
10.2. Se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade conforme a ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao
Edital.
10.3. Para fins de habilitação, deverão ser apresentados os seguintes documentos
relativos à regularidade fiscal:
10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
10.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto do certame;
10.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante
apresentação das seguintes certidões:
10.3.3.1. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
conforme Decreto Federal 5586/05, deverá ser feita através da Certidão
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Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa entre a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Receita
Federal do Brasil;
10.3.3.2. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos
Mobiliários, expedida pelo Município sede da empresa;
10.3.3.3. Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado.
10.3.4. Certidão Negativa de Débito (CND) ou Positiva com Efeitos de Negativa
fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou Certidão Negativa de
Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa relativos às contribuições
previdenciárias e as de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03 de 02 de maio 2007;
10.3.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), tratando-se de pessoa jurídica, por meio da apresentação do CRF –
Certificado de Regularidade do FGTS;
10.3.6. As microempresas ou empresas de pequeno porte interessadas em
participar do certame deverão declarar sua condição, conforme Anexo VI deste
edital.
10.3.7. Se as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem restrição
na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias
úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventual Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de
Negativa;
10.3.8. O prazo assegurado no subitem 10.3.7 terá como termo inicial o momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, podendo ser prorrogado
por igual período, a critério da Administração;
10.3.9. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.3.7.
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
o

administrativas previstas no artigo 81, da Lei Federal n 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.4. Os documentos apresentados para habilitação, com exceção dos mencionados no
subitem 10.3.7 são definitivos, não sendo admissível substituição ou posterior inclusão de
documentos.
10.5. Os documentos a serem apresentados relativos à habilitação jurídica serão os
seguintes:
10.5.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
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10.6. Os documentos a serem apresentados para habilitação relativos à qualificação
técnica serão os seguintes:
10.6.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em
nome da empresa, que comprove a aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível com o objeto da licitação.
10.6.2. Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica.
10.6.3. Termo de Ciência e Notificação, em atendimento às Instruções nº 2/08 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme modelo contido no Anexo
VII deste Pregão.
10.6.4. Declaração de Idoneidade, conforme modelo do Anexo I, que deverá ser
preenchido com os dados da empresa nos locais indicados em itálico.
10.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943.
10.8. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou
seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com
exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais.
10.9. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital e transcorrido a fase
de análise da documentação, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o
procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente.
10.10. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado
com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira,
qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente
conhecidos após o julgamento.
10.11. As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade.
Caso não conste prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 60
(sessenta) dias da data de emissão.
10.12. Desconsiderar-se-á documentação encaminhada via fax, telex, e-mail ou entregue
fora das condições estabelecidas.
11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
11.1. Impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para abertura da licitação.
11.1.1. Os recursos deverão ser protocolados perante a Divisão de Licitação e
Compras, situada na Avenida Um, nº 106, Centro, no horário de expediente normal,
ou seja das 8h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.
11.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
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11.1.3. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.
11.2. Ao final da sessão pública e declarado o vencedor, o proponente que desejar
recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com
registro da síntese das suas razões imediatamente, sendo-lhe facultado juntar memoriais
no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a
apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do
recorrente. Considerar-se-á o prazo de 1h30min para a expressão imediatamente.
11.2.1. As razões de recurso ficarão à disposição dos interessados durante os
prazos referidos no item 11.2 na Divisão de Licitação e Compras.
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recorrer e a adjudicação ao vencedor do certame.
11.4. Os recursos contra decisões do Pregoeiro referente a habilitação ou inabilitação do
licitante e julgamento das propostas terão efeito suspensivo e deverão respeitar os
ditames legais previstos no artigo 109, §2º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e no artigo 4º,
XVIII a XXI, da Lei Federal nº 10.520/02 e no Decreto Municipal n.º 2794/2013.
11.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.6. Havendo recurso, o Pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua
posição, caberá à autoridade máxima competente, o Prefeito Municipal, a decisão em
grau final.
11.7. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento
mediante publicação na imprensa oficial.
11.8. Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo
legal, subscrito por representante não habilitado legalmente, ou não identificado no
processo para responder pelo proponente.
12. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
12.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar
a licitação nos termos do artigo 49 da Lei Federal n º 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
12.2. Como condição para o fornecimento, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela Prefeitura Municipal de
Itirapina, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações
decorrentes deste Edital.
13. DO REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Homologado o procedimento, será outorgado o seu objeto à proposta de menor
preço por lote.
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13.2. O Município de Itirapina convocará o adjudicatário classificado em primeiro lugar
para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja
minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo,
ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 18 deste edital.
13.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá
convocar os 05 (cinco) primeiros adjudicatários, para registrarem o menor valor proposto.
13.4. Os licitantes convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 13.2 para
assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período
remanescente da Ata anterior.
13.5. O detentor da Ata não se eximirá das penalidades correspondentes, na hipótese de
inexecução do objeto.
13.6. A existência do preço registrado não obriga o Município de Itirapina a firmar as
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços
preferência em igualdade de condições.
13.7. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as
situações referidas no artigo 19 do Decreto Municipal nº 2.793/2013
13.8. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a Ata, a Administração convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto ao preço, ou
então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no item
15 deste edital.
14. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. A licitante declarada vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a
convocação, para assinatura da Ata de Registro de Preços, após o que, não
comparecendo será considerada desclassificada e punida com multa de até 20% (vinte
por cento) do valor da proposta, sendo convocadas a seguir as demais, na mesma ordem
de classificação.
14.1.1. A empresa deverá comparecer após convocação para assinatura, no
mesmo prazo, de eventuais aditamentos contratuais, e ocorrendo atraso na
assinatura destes, será punida com multa equivalente a 0,3% (zero vírgula três por
cento) do valor total do contrato, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades
contidas no subitem 18.2. deste edital, salvo justificativa aceita pela Administração.
14.2. Este Edital e todos os demais documentos que compõem seus anexos farão parte
integrante da Ata de Registro de Preços independentemente de transcrição.
14.3. A Prefeitura se reserva no direito de registrar em ata os valores das 05 (cinco)
primeiras colocadas no certame.
15. ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
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15.1. O Município designa como ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata de Registro de Preço a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que terá a incumbência de gerenciamento
da Ata de Registro de Preços, conforme artigo 4º do Decreto Municipal nº 2.793/13 (SRP)
e suas alterações posteriores, cabendo, contudo, à Equipe de Apoio ao Pregão Eletrônico
a condução do conjunto de procedimentos do certame licitatório para o registro de
preços.
15.2. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração
do Sistema de Registro de Preços – SRP, e ainda os atos previstos no artigo 4º, do
Decreto Municipal nº 2.793/2013 (SRP), em especial:
15.2.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação,
sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes da Ata;
15.2.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos
preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado
na Ata de Registro de Preços;
15.2.3. Realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando
informa-los das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços -SRP e
coordenar, com os órgãos participantes, a qualificação mínima dos respectivos
gestores indicados.
15.3. Fica fixado como órgão participante do Registro de Preços, conforme artigo 4º, do
Decreto Municipal nº. 2.793 (SRP) e suas alterações posteriores, a Secretaria Municipal
de Educação e Cultura.
16. DA ENTREGA
16.1. Os materiais da presente licitação deverão ser entregues conforme especificações
constantes no Anexo II, observando o seguinte:
16.1.1. Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento
convocatório, a empresa detentora da ata de registro de preços deverá providenciar sua
substituição, no prazo de 05 (cinco) dias, visando ao atendimento das especificações,
sem prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei
Federal nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor;
16.2. A Empresa deverá efetuar a entrega no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis
contados do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Prefeitura Municipal
de Itirapina por meio de fac-simile ou e-mail.
17. DO PAGAMENTO
17.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o
fornecedor informar o número do banco, da agência e conta bancária, ou através de
banco credenciado, a critério da Administração.
17.2. O pagamento devido pelo Município será efetuado até 10 (dez) dias após
apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor requisitante.
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18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A desistência da proposta e a não assinatura da Ata de Registro de Preços no
prazo estabelecido, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
ensejarão:
18.1.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa no valor
de até 20% (vinte por cento) do valor estimado para o Registro.
18.1.2. Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o
Município de Itirapina, pelo período de até 05 (cinco) anos.
18.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e
comprovado, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação,
segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade,
para as quais tenha a empresa concorrido diretamente.
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, por atraso no fornecimento do
equipamento, calculada sobre o valor da Ordem de fornecimento, até o 5º (quinto)
dia, após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c” deste item;
c) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da(s) Ordem(ns) de
Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações
assumidas;
d) por dia de atraso no comparecimento para assinatura de eventual termo aditivo:
multa no valor equivalente a 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor total do
contrato;
e) cancelamento da Ata de Registro de Preços;
f) suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal,
bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
em especial na hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de
fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de fornecimento.
g) declaração de inidoneidade.
18.3. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia prestada, do valor devido à CONTRATADA, cobrada judicialmente ou
extrajudicialmente, a critério do CONTRATANTE.
18.4. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido
prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação, exceto nos
casos em que a sanção for estabelecida com base no inciso IV do artigo 87 da Lei
Federal nº 8.666/93, devidamente atualizada, onde há prazo de 10 (dez) dias para
apresentação de defesa pelo interessado, a contar da abertura de vista do respectivo
processo, nos termos do artigo 87, §3º da mesma lei.
18.5. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da notificação do apenado.
18.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal na
Prefeitura Municipal de Itirapina.
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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19.1. O proponente vencedor será responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução da
obrigação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado.
19.2. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
19.3. É facultada ao Pregoeiro, ou à autoridade superior, qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão pública.
19.4. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.
19.5. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e
abertura das propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes.
19.6. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do
licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já
estabelecidas.
19.7. A autoridade competente, para determinar a contratação, poderá revogar a licitação
em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.
19.8. Fica eleito o Foro Distrital de Itirapina SP, Comarca de Rio Claro, excluindo-se
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar, para dirimirem-se
eventuais litígios oriundos do presente Edital.
Itirapina, 27 de novembro de 2013.

THIAGO PEDRINO SIMÃO
Autoridade Competente

DE ACORDO.
PUBLIQUE-SE:

Engº JOSÉ MARIA CANDIDO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Empresa (indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá prestar o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico -e-mail, este último se houver, para
contato, número da conta corrente bancária, agência e banco, sendo que os dados
referentes à conta bancária poderão ser informados na fase de contratação), em
atendimento às disposições do Edital de Pregão Presencial nº. 005/2013, DECLARA:

1) Que tem pleno conhecimento e concorda com os termos deste Edital e seus Anexos;
2) Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários
para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;
3) Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da abertura
deste Pregão;
4) Que tem ciência dos prazos de entrega estabelecidos no Edital.
5) Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir dos 14 (catorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal;
6) Que não está impedida de licitar com o poder público por ter sido apenada com
declaração de inidoneidade, por qualquer ente da Administração Pública, cujos efeitos se
encontrem pendentes ou sem que tenha sido reabilitada perante a autoridade que aplicou
a penalidade.

Itirapina, ___de ______ de 2013.

Assinatura
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

A.1. O material deverá ser de acordo com as especificações que se seguem, dentro das
normas pertinentes e obedecendo aos detalhes fornecidos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITIRAPINA.
A.2. O material será fiscalizado por técnicos pertencentes à PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITIRAPINA, - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, que serão
doravante denominados como Fiscalização.
A.3. O material será fornecido pela empresa Proponente vencedora da licitação, que será
doravante denominada Empresa.
A.4. Fica entendido que, as especificações e toda a documentação da licitação são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.
A.5. A Empresa obriga-se a substituir qualquer material que por ventura venha com
defeito ou quebrado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
A.6. A apresentação de uma proposta na licitação é considerada como evidência de que
a concorrente examinou completamente todas as especificações, materiais cedidos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA e documentação deste memorial, que as
comparou todas as informações entre si e que obteve da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITIRAPINA informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar
sua proposta.
A.7. O ato de apresentar uma proposta significará também que a proponente considerou
a documentação da licitação suficiente para preparar uma proposta de forma totalmente
satisfatória.
A.8. O orçamento deverá ser fornecido de acordo com os itens constantes do modelo
apresentado, devendo a Proponente colocar seus preços unitários, totais e valor global
da proposta.
A.9. Os quantitativos e preços unitários deverão ser arredondados com, no máximo, duas
casas decimais. O preço unitário deverá ser digitado na Planilha Proposta somente com
duas casas decimais.
A.10. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e
condições deste edital.
A.11. A Empresa não poderá entregar qualquer material que não seja autorizado pela
17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA.
A.12. É de responsabilidade da contratada o transporte do material na sede da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, localizado à Rua 04, 462 – Centro. A entrega dos
produtos deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias úteis, contados do momento do
recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITIRAPINA.
A.13. O material deve ser entregue com a embalagem íntegra, sem aberturas ou rasgos e
com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Caso a embalagem não
esteja de acordo o material será impugnado.
A.14. O material será entregue pela Empresa conforme as Ordens de Fornecimento
emitidas pela Secretaria Municipal de Educação ou pelo Almoxarifado Central, que
deverá constar o tipo e a quantidade de material a ser entregue.
A.15. O material será entregue a pedido da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA,
nas quantidades e no prazo por ela estabelecidos, ficando a Empresa obrigada a realizar
01 (uma) única entrega.
A.16. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA considerará o material como entregue
quando todas as exigências estiverem devidamente atendidas e aceitas pela mesma.
A.17. Para todos os produtos sujeitos a certificação do ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) deverão ser apresentados os respectivos certificados que comprovem
a qualidade, junto com as amostras.
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ANEXO III
PLANILHA DE LOTES E ORÇAMENTO BÁSICO
LOTE 01 – MATERIAL PEDAGÓGICO
VALOR MÉDIO
Item

Qtde

Unid

V.Unit.

V.Total

01

Abaco Aberto para Aluno - Material: peça em
madeira nas dimensões de 30 cm x 7 cm x 2 cm. Peso
aproximado do produto: 700g. Contém: 5 hastes
horizontais xom 10 argolas coloridas também em
madeira.

2

Unid

31,87

63,74

02

Alfabeto de Letras Recortadas: Material em MDF,
contendo 40 peças medindo 5,5x 5,2 x 0,9 mm (cada).
Embalagem de madeira medindo 18,3 x 18,3 x 0,6 cm.

1

Unid

46,34

46,34

03

Alfabeto de Letras Recortadas: Composto por 93
letras de forma maiúsculas, com cores diferentes para
vogais e consoantes. Material: MDF - 93 pçs 100x70x3 mm (cada). Embalagem: madeira 346x226x100 mm. Faixa etária: 5 anos.

1

Unid

82,46

82,46

04

Alfabeto em Cubos: Confeccionado em MDF,
contendo 28 cubos de madeira 4x4x4 cm, impresso em
todos os lados do tabuleiro 29x16,5x3,5 cm).

1

Unid

24,33

24,33

82

Unid

77,11

6322,72

30

Unid

59,92

1797,70

5

Unid

49,08

245,40

05

06

07

Brinquedo

Alfabeto Movel Degrau - Contém 5 jogos de alfabeto
completo (130 peças) serigrifado dos dois lados
(maiúsculas e minúsculas), confeccionado em MDF.
Peças medindo 9 cm de comprimento x 3 cm de largura
x 0,3 cm de espessura, sendo: Consoantes - Um lado
com consoantes maiúsculas e outro minúscula, ambas
na cor azul. Vogais - Um lado com vogais maiúsculas e
outro minúscula, ambas na cor magenta. Base medindo
36,5 cm de comprimento x 18 cm de largura x 17 cm de
altura. Acondicionado em plástico encolhíivel.
Alfabingo (Bingo do Alfabeto) - Bingo de Letras e
Figuras. Gire a roleta e teste a sua sorte. Contém: 12
Tabuleiros, 18- Fichas e 1 Roleta com as letras do
alfabeto confeccionado em plástico e papel cartonado.
Com faixa etária a partir de 6 anos.
Alinhavo - Composto por 10 placas de madeira em
MDF com desenhos e números, com furos. Excelente
acabamento. O Alinhavos é um jogo com 10 cartelas
com furos vazados que contornam os desenhos, sendo
que o principal objetivo é alinhar as figuras com
cadarços. A manipulação de alinhavos pode ser
iniciada aproximadamente aos 3 anos com figuras
simples (formas geométricas, retas, curvas). Nesta
atividade é notada mais claramente a mão dominante.
Desenvolve: Acondiciona e amacia as articulações
(dedos e punho), favorecendo a iniciação à escrita.
Iniciação à aritmética fazendo exercícios de
transpassar os furos pares e/ou ímpares. Contagem
das casas (furos) a serem salteados. Estimula o lado
criativo e a sensibilidade motora da criança. Faz com
que a criança adquira agilidade com as mãos e acelere
seu raciocínio criativo e lógico. Medidas de cada placa:
20x20 cm. Medidas da caixa: 23x23x6 cm. Idade: a
partir de 3 anos.
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08

09

10

11

12

13

14

15

Alinhavo de Vogais - É um excelente material
pedagógico que, através de suas formas e cores,
estimula várias áreas do desenvolvimento da criança,
tais como, coordenação motora, concentração,
raciocínio lógico, orientação espacial, bem como, as
percepções visual e tátil. Auxilia também na
memorização das letras e no processo de
alfabetização. Feito em madeira de reflorestamento,
com cores vivas, tinta atóxica, acabamento lixado,
seguro e resistente. Conteúdo da Embalagem: 1
vogais e 5 cordões coloridos. Matéria-Prima: Tecido e
Madeira. Produto com certificação pelo INMETRO. A
partir de 2 anos. Conteúdo da Embalagem: 05 peças e
05 cordões coloridos. Dimensões Aproximadas com a
Embalagem (AxLxP): 15,00 x 10,00 x 2,00 (cm). Peso
Aproximado com a Embalagem (gramas): 375 grs.
Aramado Montanha Russa - Uma montanha russa
com a base em madeira pintada, com vários arames
retorcidos galvanizados de 4mm, recobertos com tubo
de pvc flexível. Dentro das curvas possui algumas
peças geométricas de madeira, nas quais as crianças
deverão passar de um lado ao outro, através dos
caminhos existentes. Trabalha coordenação motora e
cores. Idade 3 anos.
Balancinha – Onde estará o ponto de equilíbrio?
Muitas hipóteses infantins serão testadas com a
balancinha. Material: MDF/ madeira – nº de peças: 7 –
280 x 70 x 185 mm. Faixa etária: 3 anos.
Bate pinos - Este brinquedo foi idealizado para
desenvolver movimentos de preensão (coordenação
motora fina), auxiliar a percepção e controle da força
muscular, pois as crianças deverão martelar os pinos.
Acompanha 4 pinos coloridos, uma base e um
martelo. Medidas do produto: 0,24 comp x 0,10 larg x
0,21 alt; Medidas da embalagem: 0,24 comp x 0,10 larg
x 0,21 alt; Idade: A partir de 2 anos.
Bloco de coloridos – São blocos coloridos de vários
tamanhos e várias formas, todas as peças com cantos
arredondados. Os Blocos estimulam a criança a
desenvolver a imaginação, criatividade, coordenação
motora, noção de espaço e equilíbrio. Faixa etária
recomendada: A partir de 02 Anos. Dimensões da
Embalagem: 24 x 8 x 31 cm. Peso Aproximado do
produto: 6,5 Kg. Composição / Material: Quantidade de
Peças: 50 Peças em MDF.
Bloco para Aprender – composto 12 cubos e 8 blocos
triangulares em tecido com faixa etária acima de 9
meses.
Bloco de formas geométricas – bloco de formas
geométricas coloridas contendo 10 peças sendo: 02
peças medindo 20 cm x 30 cm x 15 cm; 02 peças
medindo 30 cm x 40 cm x 20 cm; 02 peças medindo 20
cm x 30 cm x 20 cm; 02 peças medindo 10 cm x 30 cm
x 20 cm. Todos em espuma revestidos com bagum.
Brinquedos de montar - Contém 10 peças de plástico
sendo: palhaço teimoso (12,5×12,5×22,5); palhaço
narizinho
(9,5×9,5×25,5);
palhaço
trevo
(11,0×11,0×26,0);
palhaço
bola
(9,5×9,5×26,0);
tartaruga (23,5×18,0×15,0), trenzinho (14,0×8,0×11,5),
urso de encaixe (10,5×10,5×29,0), bola bem bolada
(9,5×9,5×9,5)
e
gato/cachorro
com
argola
(9,0×9,0×16,0);
todos
os
brinquedos
são
acondicionados baú de polipropileno colorido com
capacidade para 38 litros, medindo aproximadamente
51,4 x 37,2 x 36,6cm.

5

Unid

17,08

85,40

8

Unid

52,70

421,63

5

Unid

36,53

182,63

10

Unid

24,02

240,18

6

Unid

58,60

351,60

30

Unid

47,45

1423,50

2

Unid

15,80

31,60

4

Unid

187,70

750,80
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Caixa Tátil - Constitui-se em uma caixa de madeira
(MDF), contendo duas aberturas protegidas com
material emborrachado + 8 pares de peças ( Discos)
cobertos com materiais de diferentes texturas. Material
de muita diversão para as crianças, nas brincadeiras de
descobertas de objetos contidos na caixa. A descoberta
através da manipulação deve ser incentivada em
crianças pequenas, para que ela amplie seu
conhecimento de mundo, ampliando também seu
repertório. Os conceitos grosso/fino, liso/áspero serão
apropriados pela criança a partir do conhecimento pela
manipulação. A caixa tátil incentiva estas descobertas.
Colocar as peças redondas dentro da caixa, após
mostrá-las para a criança. Pedir que ela encontre os
pares, sem olhar, ou seja, duas peças com a mesma
textura. A medida que a criança for descobrindo os
pares, explicar a ela o nome da textura e seu oposto:
lisa ou áspera, grossa ou fina, etc. Você poderá
também colocar outros objetos dentro da caixa e pedir
que a criança fale o que é, antes de retirá-la. Poderá
com outros objetos em pares, um dentro e outro fora,
pedir a criança que faça a identificação. Faixa etária
recomendada: A partir de 03 Anos. Dimensões da
Embalagem: 247x247x123mm. Peso Aproximado do
produto: 1,25
Kg.
Composição/Material: MDF.
Quantidade de Peças: 08 pares de texturas.
Castelinho Numérico 34 peças – em tecido,
composto por 34 peças, sendo 30 quadradras e 9x9 cm
e 4 triangulares – em composto por 34 peças, sendo 30
quadradas de 9x9cm e 4 peças triangulares. Com faixa
etária a partir de 4 anos.

2

Unid

47,21

94,42

30

Unid

21,93

658,00

18

Castelo de Atividades – possui engrenagem com
movimentos, encaixe de formas geométricas e
números, porta com segredo (gira o botão, ela abre e
fecha). Possuim 1 castelo, e peças geométricas e 3
letras e números. Idade sugerida: a partir de 1 ano.
Dimensões
aproximadas
do
produto:
27x27x26(CxLxA).

20

Unid

103,29

2065,80

19

Conjunto de Cilindros: Contem 40 peças
confeccionadas em madeira MDF, nas cores vermelho,
azul, verde e amarelo, cada conjunto contem 10
cilindros com diversas medidas e espessuras.
Acondicionadas em caixas de madeiras nas medidas:
17cm x 13cm x 7cm de altura. Este material auxilia a
criança no conceito de seriação trabalhando com os
cilindros do menor ao menor construindo noções de
inclusão e seriação.

1

Unid

102,70

102,70

20

Conjunto de Círculos Fracionais: Contém 3 placas
20x20x0,10 cm com 4 círculos de 8, 5 cm cada placa
dividido de 1 a 12, material E.V.A.

1

Unid

26,53

26,53

1

Unid

451,00

451,00

1

Unid

17,70

17,70

1

Unid

358,00

358,00

1

Unid

112,80

112,80

1

Unid

28,10

28,10

16

17

21

22
23

24

25

Conjunto de Encaixes Sólidos: Confeccionado em
MDF tamanho 47x30x9 cm. Contem 04 blocos.
Conjunto de Figuras Passa por Dentro: Dimensões
51x60 cm - 4 figuras vazadas, sendo um círculo, um
quadrado, um triângulo e um retângulo em diferentes
cores, todos com suporte, em MDF.
Conjunto de Formas Metálicas
Conjunto de Labirinto e Memorização: Kit com 4
painéis de estimulação com diferentes movimentos.
Confeccionados em M.D.F. Cortado a laser com
desenhos vazados em forma de cursos para passar os
pinos. Fundo dos vazados branco, pintado com tinta
ultravioleta atóxica. Painéis pintados nas cores
vermelho, verde, amarelo e azul, com tinta esmalte
sintético atóxico. Verde: Curso curvilíneo; Vermelho:
Curso Fantástico; Amarelo: Curso pré escrita;
Azul:Curso linear. Medida: 30 x 30 x 2 cm. Embalagem:
Película de P.V.C. encolhível.
Conjunto de Tabua Lixa Graduada:
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Conjunto de Túnel de Estimulação (Circuito) – 11
peças composto por 3 túneis, 4 rampas, 1 arco e 3
cilindros. Todos em espuma maciça revistada em
bagum.
Construindo Pirâmides: Especificação 5 pirâmides de
M.D.F. medindo 10 x 20 cm.
Cubo ativo - É um brinquedo muito divertido que,
através de suas formas e cores, estimula várias áreas
do desenvolvimento da criança, tais como,
coordenação motora, concentração, raciocínio lógico, e
também as percepções visual e tátil. Esse conjunto de
dois cubos, além de ser uma excelente diversão, auxilia
no reconhecimento de figuras geométricas simples.
Feito em tecido e espuma, com linhas arredondadas,
cores vivas, tinta atóxica, seguro e resistente.
Conteúdo da Embalagem: 2 peças. Referência do
Fornecedor: 268. A partir 3 anos. Dimensões
Aproximadas com a Embalagem (AxLxP): 20,0 x 20,0 x
20,0. Peso Aproximado com a Embalagem (gramas):
325. Produto com certificação pelo INMETRO.
Cubo de encaixe - Os cubos permitem o encaixe do
menor para o maior e auxiliam no aprimoramento da
coordenação motora de adultos e crianças, além da
construção de noções como: maior/menor; maior
que/menor que; seqüência; inclusão e seriação. Faixa
etária recomendada: A Partir de 03 Anos. Dimensões
do Produto: 10 x 10 x 9,5 cm. Peso Aproximado do
produto: 400g.
Composição
/
Material: MDF.
Quantidade de Peças: 5 Peças
Dominó
Tradicional:
Material
em
plástico,
aproximadamente 28 peças, pintadas com pontos
coloridos, medindo 5cm de Comp. x 2,5cm de Larg. x
1mm de Espessura (cada peça). Acondicionado em
embalagem de madeira tipo estojo, medindo 19,5 cm
de comprimento x 10,3 cm de largura x 5,5 cm de
espessura.
Dominó Adição: Material em MDF, 28 peças, medindo
7 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de
espessura (cada peça). Acondicionado em embalagem
de madeira tipo estojo, medindo 19,5 cm de
comprimento x 10,3 cm de largura x 5,5 cm de
espessura.
Dominó Abstração das Partes - Material em MDF, 28
peças, medindo 7 cm de comprimento x 3,5 cm de
largura x 0,3 cm de espessura (cada peça).
Acondicionado em embalagem de madeira tipo estojo,
medindo 19,5 cm de comprimento x 10,3 cm de largura
x 5,5 cm de espessura.
Dominó Divisão - Material em MDF, 28 peças,
medindo 7 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x
0,3 cm de espessura (cada peça). Acondicionado em
embalagem de madeira tipo estojo, medindo 19,0 cm
de comprimento x 10,5 cm de largura x 5,5 cm de
espessura.
Dominó Inglês - Material em MDF, 28 peças, medindo
7 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 cm de
espessura (cada peça). Acondicionado em embalagem
de madeira tipo estojo, medindo 19,0 cm de
comprimento x 10,5 cm de largura x 5,5 cm de
espessura.
Dominó Subtração - Material em MDF, 28 peças,
medindo 7 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x
0,3 cm de espessura (cada peça). Acondicionado em
embalagem de madeira tipo estojo, medindo 19,0 cm
de comprimento x 10,5 cm de largura x 5,5 cm de
espessura.

5

Unid

1334,00

6670,00

1

Unid

32,00

32,00

6

Unid

64,76

388,56

7

Unid

46,85

327,95

20

Unid

8,72

174,47

6

Unid

13,10

78,61

2

Unid

12,30

24,60

6

Unid

13,10

78,61

6

Unid

13,27

79,60

10

Unid

13,10

131,01
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48
49

50

51

Esquema Corporal - confeccionado em MDF,
impresso em policromia, contendo 10 placas de
encaixe (6 placas medindo 200x200x5,6 mm e 04
placas medindo 300x200x5,6 mm, 1 boneco articulado
medindo 550 mm e um CD composto pó músicas sobre
as partes do corpo humano).
Fantoches Alfabetização: Excelente recurso para a
sala de aula na fase inicial da alfabetização. Material:
feltro c/ transfer puff - nº de peças: 26 - 300x260 mm
(cada) Embalagem: plástica Faixa etária: 05 anos.
Fantoche Família: Fantoche de corpo inteiro e grande
(família branca) - 6 peças. Confeccionado em espuma
revestida em malha, com corpo em tecido de algodão,
com olho de PVC e cabelo de Kanecalon. Com: Papai,
Mamãe, Vovô, Vovó, Menino, Menina. Tamanhos
aproximados de 32 cm.
Fantoche Família: Fantoche de corpo inteiro e grande
(família negra) - 6 peças. Confeccionado em espuma
revestida em malha, com corpo em tecido de algodão,
com olho de PVC e cabelo de Kanecalon. Com: Papai,
Mamãe, Vovô, Vovó, Menino, Menina. Tamanhos
aproximados de 32 cm.
Fantoche Familia - Animais Domesticos: Fantoche
de corpo inteiro e grande, com 10 peças. Composto
por: porco, vaca, cachorro, pato, coelho, joaninha,
papagaio, gato, cavalo, galinha. Material: feltro 280x150 mm (cada). A partir de 3 anos.
Fantoche Familia - Animais Selvagens: Fantoche de
corpo inteiro e grande, com 10 peças. Composto por:
girafa, jacaré, macaco, sapo, arara, tartaruga, lobo,
leão, tucano e elefante. Material: feltro - 10 peças 280x150 mm (cada). A partir de 3 anos.
Instrumentos musicais p / bandinha: Conjunto
contendo 20 instrumentos musicais. Acondicionado em
sacola de PVC cristal, transparente, com bordas em
vino brilhante e alça de nylon. Contém: SurdoGigante /
SurdoMor / Tambor / Ganzá / Pandeiro / Pandeiro
Pastoril / Sino / Flauta doce / Chocalho / Agogô / Recoreco / Par de Prato / Platinelas / Black Black / Par de
coco / Campanela / Maraca / Par de Clave de Rumba /
Castanholas / Triângulo.
Jogo de Contato – tapete de contato medindo 2 m x
2m com aplicações de formas geométricas e 3 dados
de 15 cm x 15 cm x 15 cm com aplicações.
Jogo de Damas: Confeccionado em MDF (tabuleiro
podendo dobrar formando um estojo para guardar as
peças) – Medindo aprox. 30 cm aberto.
Jogo de Ludo: Confeccionado em MDF (tabuleiro
podendo dobrar formando um estojo para guardar as
peças) – Medindo aprox. 30 cm aberto.
Jogo de Trilha: Confeccionado em MDF (tabuleiro
podendo dobrar formando um estojo para guardar as
peças) – Medindo aprox. 30 cm aberto.
Jogo de Xadrez: Confeccionado em MDF (tabuleiro
podendo dobrar formando um estojo para guardar as
peças) – Medindo aprox. 30 cm aberto.
Jogo Encaixando as Formas – jogo em papel
cartonado e EVA com faixa etária a partir de 3 anos.
Jogo Educativo – AMARELINHA GIGANTE –
Medidas: 1,40 x 3,30mt sendo de espuma revestida
com lona plastificada ou bagum.
Jogo Educativo – DOMINÓ GIGANTE - peças em
plástico com 28 peças com medida: 30 cm x15 cm x10
cm cada peça.
Jogo Educativo Gigante – JOGO DA TARTARUGA:
confeccionado por um tapete em bagum (ou lona
plastificada) medindo 70 cm de largura por 2m de
comprimento com recheio de isomanta acompanhada
de um dão 10cm x 10cm e três tartarugas.

1

Unid

107,38

107,38

1

Unid

253,23

253,23

1

Unid

144,54

144,54

1

Unid

184,58

184,58

1

Unid

84,66

84,66

1

Unid

84,66

84,66

30

Unid

314,96

9448,90

1

Unid

294,00

294,00

15

Unid

13,25

198,70

15

Unid

32,43

486,45

15

Unid

19,53

292,89

15

Unid

42,18

632,63

30

Unid

32,90

987,00

12

Unid

121,12

1453,44

10

Unid

109,97

1099,67

12

Unid

4,65

55,80
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52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Jogo Educativo Mega Gigante – JOGO DA VELHA:
1 centro de atividades em lona atóxica - 3,10m x 3,10m
1 mala/embalagem: 10 cones coloridos (5 peças de
cada cor), 4 coletes coloridos (2 peças de cada cor) 1
regrinha divertida com faixa etária a partir de 4 anos.
Jogo Educativo – JOGO DE CORRIDA GIGANTE
VOLTA AO MUNDO – tamanho: 2,05m x 1,05m, sendo
1 centro de atividades em lona atóxico, 1 Dado de EVA,
6 pecinhas ilustradas com números de 1 a 6 e 1
regrinha divertida. Faixa etária a partir de 6 anos.
Jogo Educativo Mega Gigante – JOGO DE DAMAS:
1 centro de atividades em lona atóxica - 3,10m x 3,10m
, 1 mala/embalagem: 24 cones coloridos (12 peças de
cada cor),8 coletes coloridos (4 peças de cada cor) e 1
regrinha divertida.
Jogo Educativo Mega Gigante - JOGO DE LUDO:
em lona atóxica – 3,10m x 3,10m - mala/embalagem 1
dado colorido com revestimento em lona atóxica, 16
cones coloridos (4 peças de cada cor), 16 coletes
coloridos (4 peças de cada cor) e 1 regrinha divertida.
Jogo Educativo: PEGA VARETAS GIGANTES - jogo
composto por 31 varetas coloridas de madeira,
medindo aproximadamente 55 cm. Sendo 5 varetas
azul, 10 vermelhas, 10 amarelas, 5 verdes e 1 na cor
preta, cada uma com pontuações diferentes. Material:
Madeira e M.D.F.
Jogo Fazendo Cálculos - Confeccionado em MDF, 42
peças medindo 3 x 3 cm, acondicionado em caixa de
madeira tipo estojo medindo 9,0 x 16,5 x 4,5 cm.
Indicado para crianças a partir de 4 anos.
Jogo (Similar a LIG 4): Em MDF. Características - 1
Base com 42 furos - 42 Peças (Em duas cores
diferentes), com dimensões de aproximadamente
(32x25x1,5 cm).Recomendado para maiores de 5 anos.
Jogo 5 em 1: confeccionado em madeira e peças
plásticas contendo Ludo, Damas, Trilha, Dominó e
Loto. Dimensões: 31x4x31cm.
Letras Divertidas - Cubos com duas das faces
contendo letra de forma e cursiva. Material em MDF
contendo 64 peças, acondicionadas em caixa de
madeira, tipo estojo medindo 280 mm de comprimento
x 280 mm de largura x 30 mm de altura. Embalagem
em plástico encolhivel.
Linha de Movimento - Físico Integral – estimula a
coordenação motora fina e atenção. Prancha de
equilíbrio: 3 pranchas de madeira nas cores vermelha,
azul e verde, tendo 4 suportes para sustentar e articular
o brinquedo. Balizas: 4 bastões de madeira revestidos
com plástico na cor vermelha e com a ponta protegida
com plástico branco; 4 bases coloridas (nas cores:
azul, amarelo, vermelho e verde) para sustentação dos
bastões. Semicírculos Graduados: 8 semicírculos
coloridos de tamanhos variados (1,40 m, 1,60 m, 1,80
m e 2 m) de P.V.C., 8 suportes para sustentação
coloridos em madeira, e 4 bastões de madeira
revestidos com plástico vermelho para unir os
semicírculos. Obstáculos com salto elevados: 4
bastões de madeira revestidos de plástico, 8 suportes
com níveis de graduação e 8 bases de sustentação.
Arco passa por dentro: 4 arcos de 70 cm de diâmetro
por 2 m e 20 cm de mangueira de P.V.C. (cada arco
com 1 suporte - cada suporte são 3 peças). Jogo de
argolas: 1 base laranja com 5 pinos coloridos envoltos
em plástico filme, removíveis e 10 argolas coloridas de
plástico resistente. Dimensões da Embalagem: 70 x 75
x 10 cm. Peso Aproximado do produto: 15 Kg.
Composição / Material: Madeira e Arcos Plásticos.
Quantidade de Peças: 86 Peças.

10

Unid

158,50

1585,00

10

Unid

258,45

2584,50

10

Unid

194,00

1940,00

10

Unid

186,86

1868,60

30

Unid

71,71

2151,20

6

Unid

15,98

95,88

1

Unid

34,90

34,90

60

Unid

29,67

1779,96

2

Unid

51,00

102,00

3

Unid

317,16

951,49
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Linha Movimento – Sensoriais e Corporais: Material:
E.V.A., M.D.F., madeira e nylon, 64 peças (12 pés – 12
mãos – 8 formas geométricas- 4 formas de passar por
dentro com 8 suportes para fixar- 2 tacos- 3 bolinhas –
2 arcos com 4 suportes – 1 palhaço bocão com 2
suportes- 1 prancha com semicírculos para equilíbrio
com 1 madeira roliça).A partir de 4 anos.
Loto Aritmético - Material em MDF contendo 40
peças, acondicionado em caixa de madeira tipo estojo
medindo 210 mm de comprimento x 220 mm de largura
x 60 mm de altura. Embalagem em plástico encolhivel.
Material Dourado - Material em madeira 611 peças.
Acondicionado em caixa de madeira tipo estojo
medindo 24 x 24 x 12. Embalagem em plástico
encolhível.
Memória Numerais - Material em MDF, 40 peças,
medindo 550 mm de comprimento x 550 mm de largura
x 3 mm de espessura (cada peça). Acondicionado em
embalagem de madeira tipo estojo medindo 190 mm de
comprimento x 125 mm de largura x 5mm de
espessura.
Números em Cubos: Confeccionado em MDF,
contendo10 cubos de madeira 4x4x4 cm impresso em
todos os lados do tabuleiro e caixa 12x5x10 cm.
Passa Forma Vertical: Confeccionado em madeira e
M.D.F., medindo 25 x 12 cm. Torre de madeira fixada
por uma base de M.D.F. em forma geométrica
(octágono) e com 6 pinos de madeira. Colorida com
tinta esmalte sintético atóxico. 4 formas de M.D.F.
pintadas com tinta esmalte sintético atóxico nas cores
azul, amarelo, verde e vermelho (quadrado, retângulo,
triângulo e círculo) usinadas e vazadas, que passam
pelos pinos encaixando-se até chegar o final da torre.
Embalagem: Película de P.V.C. encolhível.
Quebra Cabeça: Aprendendo as vogais - conteúdo da
embalagem 5 jogos, com 30 peças, dimensões
aproximadas da embalagem do produto 9cm0 AxLxP:
21,2x22, 2x4cm com idade recomendada de 3 a 5
anos.

3

Unid

282,54

847,63

6

Unid

19,90

119,40

2

Unid

49,88

99,76

2

Unid

12,14

24,29

1

Unid

35,00

35,00

1

Unid

26,26

26,26

30

Unid

24,90

747,00

69

Quebra Cabeça: as crianças pequenas vão se
encantar com os desenhos e facilidade de manuseio
deste quebra cabeça. Material: MDF. Nº de peças 10
placas – 310x225x170 mm cada. Idade 3 anos

10

Unid

11,90

119,00

70

Quebra Cabeça: em cubos de animais vertebrados –
confeccionado em M.D.F. 0,28 cm, 12 cubos de 5,5 cm,
cortado a laser. Serigrafados nos 6 lados, com fundo
branco ultravioleta atóxico e serigrafia em policromia
ultravioleta atóxico. Ilustrações de: Peixe, Pato, Sapo,
Cobra, Cachorro e a palavra vertebrados. Medida do
quebra-cabeça montado: 22x17x5,5cm. Faixa etária a
partir de 4 anos.

80

Unid

100,71

8056,53

45

Unid

11,90

535,50

10

Unid

81,70

817,00

10

Unid

10,99

109,90

62

63

64

65

66

67

68

71

72

73

Quebra-Cabeça: Montando o alfabeto com 26 peças,
papel cartonado.
Quebra
Cabeça
Animais
em
Extinção
Confeccionado em M.D.F. 0,28 cm, composto por 156
peças, impressão digital recortadas a laser, ilustrando
o mapa do Brasil que aponta as regiões dos animais da
fauna brasileira ameaçados de extinção. Medidas do
quebra-cabeça montado 50 x 55 cm. Caixa Lacrada
com película de P.V.C. encolhível.
Quebra Cabeça Divertido - que estimula a observação
e a imaginação, além de ensinar os meios de
transportes. Possibilitando a criança a montar o quebra
cabeça na vertical e na horizontal. Faixa etária
recomendada: A partir de 03 Anos Dimensões da
Embalagem: 415 x 217 x 95 mm. Peso Aproximado do
produto: 1,5
Kg.
Composição
/
Material: Aproximadamente 7 peças em MDF .
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74

75

76

Quebra Cabeça Educativo - que estimula a
observação e a imaginação com personagens do
mundo infantil. Possibilita a criança a montar o quebra
cabeça na vertical e na horizontal. Faixa etária
recomendada: A partir de 03 Anos. Dimensões da
Embalagem: 415 x 217 x 95 mm. Peso Aproximado do
produto: 1,9
Kg.
Composição
/
Material: Aproximadamente 7 peças em MDF .
Quebra Cabeça Higiene - Confeccionado em M.D.F.
0,28 cm, composto por 30 peças, impressão digital.
Ilustração: Dente tomando banho (se escovando).
Medida do quebra-cabeça montado: 30 x 23 cm. 1
Base de M.D.F. com fundo em baixo relevo (para
montar o quebra-cabeça), medindo 33,5 x 26,5 cm.
Embalagem película de P.V.C. encolhível.
Quebra Cabeça Inclusão Social - Confeccionado em
M.D.F. 0,28 cm composto por 24 peças recortadas a
laser e uma base moldurada/baixo relevo impressão
digital, medindo 33,5 x 27 cm. Ilustração: crianças de
etnias diferentes de mãos dadas brincando em roda.
Embalagem: Película de P.V.C. Encolhível.

10

Unid

10,99

109,90

10

Unid

10,99

109,90

10

Unid

13,05

130,47

77

Quebra Cabeça Infantil de Módulos - composto por 4
módulos, confeccionados por espuma, revestidas em
bagum, sendo jacaré, boneco, cachorro e carrinho.

20

Unid

12,71

254,10

78

Quebra-Cabeça CasaL - KIT - contendo 10 jogos.
Peças de M.D.F. 0,28 cm recortadas a laser pintadas
com tinta branca ultravioleta atóxica e serigrafadas em
policromia ultravioleta atóxica conforme ilustrações
acima citadas. 10 Bases de M.D.F. com fundo em baixo
relevo (para montar o quebra-cabeça), medindo 33,5 x
26,5 cm. Com faixa etária a partir de 3 anos.

20

Unid

110,40

2208,00

79

Quebra Cabeça Mapa do Brasil - Confeccionado em
MDF contendo 02 peças, medindo 420 x 420 x 6 mm
(cada). Acondicionados em caixa de papelão 430 x 430
x 20 mm.

10

Unid

21,51

215,10

80

Quebra Cabeça Mapa Mundi e Etnias Confeccionado em MDF 0,28 cm, composto por 300
peças, impressão digital. Ilustração: Mapa mundi e a
cultura de alguns continentes, com personagens que
simbolizam as etnias. Medidas do quebra cabeça
montado 77 x 50 cm. Embalagem: medindo 35 x 25 x 6
cm, lacrada com película de PVC encolhivel.

20

Unid

149,54

2990,73

8

Unid

231,00

1848,00

8

Unid

129,52

1036,13

8

Unid

23,35

186,76

84

Torre de Hanoy - Confeccionado em MDF contém 6
peças coloridas, acondicionadas em uma base
medindo 320 mm de comprimento x 100 mm x 20 mm
de espessura. Acondicionado em embalagem plástica
encolhivel.

4

Unid

21,86

87,43

85

Torre Multiformas - 13 peças coloridas em Madeira
MDF, acondicionadas em 01 base medindo 150mm x
100mm x 225mm.Trabalha a noção de posição,
tamanho, ordem, cor e coordenação. A partir de 2
anos.

8

Unid

27,12

216,96

81

82

83

Tapete de sensações – tapete em bagum medido 1 m
e 2 m com figuras geométricas descartáveis em
diversas cores e formas.
Tapetes E.V.A – Tapete alfabicho 8 mm, contém 26
peças. Possui peças de montar coloridas, ilustradas
com figuras de animais e letras do alfabeto. Os
quadrados são atóxicos, laváveis e macios.
Composição: EVA atóxicos. Conteúdo: 26 peças de 18
x 18 cm.
Torre de Formas Geométricas - Descrição: 16 peças
coloridas em madeira com formatos geométricos,
acondicionados
em
uma
base
medindo
140mmx140mmx150mm.
Trabalha
coordenação
motora, cores, formas e quantidade.

26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

86

Viso - Motor com Caixas Sortidas: Jogo
confeccionado em M.D.F. contendo 1 estojo com tampa
vazada (10 orifícios cortados a laser) e um friso
superior para encaixe das 3 réguas, medindo 40 x 7
cm, serigrafadas com tinta vinílica atóxica colorida,
sendo 1 delas com 10 quadradinhos colados e pintados
com tinta esmalte sintético atóxico. 50 fichas
serigrafadas em uma das faces com tinta vinílica
colorida atóxica com ilustrações (relação de termo a
termo, posições corporais, expressões faciais,
quantidades e cores). Embalagem-estojo: Caixa de
M.D.F. envernizada 11 x 41 x 7,5 cm, com 10
repartições para guardar as fichas. Lacrado com
película de P.V.C encolhível.

1

Unid

Total

79,91

79,91

R$ 73.883,18

LOTE 02 – BRINQUEDOS
VALOR MÉDIO
Item

1

2

3

4

5

Brinquedo
Agrotubo trator – Com a carregadeira a criança terá
muito mais diversão com seu acionamento manual e os
movimentos de uma carregadeira de verdade. Ideal
para criança. Material plástico Largura da embalagem:
49cm. Altura da embalagem: 26cm. Com mecanismo
de movimento da pá manual. Idade de 3 anos.
Andador didático - Andador com musica ele tem
rodinhas que ajudam a criança a começar a dar os
primeiros passos e também várias teclas que a criança
vai tocar e acompanhar esse passeio com muita
música divertida e cheia de sonoridade. Vários
sons. Tem som de teclas de instrumentos, de sol, de
amanhecer e anoitecer. Um andador para criança
brincar a valer. E, além disso, a criança também pode
brincar com ele parado o tempo que quiser. Estímulos:
desenvolvimento motor, coordenação visual e manual,
domínio manual, desenvolvimento lógico, percepção
visual, discernimento auditivo-musical. Dimensões
aproximadas da embalagem (cm) – AxLxP 49x14x47
cm. Peso aproximado da embalagem do produto (kg) –
2,30kg
Balanço duplo – Tamanho ideal para áreas internas e
externas, estrutura em tubo de aço super resistente,
apoio antiderrapante para os pés, assentos anatômicos
com encosto alto e trava de segurança, idade sugerida
a partir de 1 ano, peso máxima por criança 16 kg, altura
máxima da criança 99 cm, medidas: comprimento 1,55
m, altura 1,52 m, largura; 1,14 m.
Bancada de trabalho com ferramentas Infantis:
brinquedo confeccionado em plástico, acompanha
diversas ferramentas como: porcas, parafusos, martelo,
serrote, chave de fenda, alicate, furadeira e etc.,
Medindo: 49 x 38,5 x 85cm e com peso de 2.6000kg. .
Com faixa etária a partir dos 3 anos.
Bate Bumbo - tocar Tambor é uma atividade muito
divertida, pois a criança tem oportunidade de
extravasar suas emoções produzindo sons e ritmos
diferentes de acordo com a sua criatividade. Como
brinquedo musical é ótimo para despertar na criança o
interesse pela música desenvolver a criatividade
concentração e coordenação. Características: 1 tambor
e 2 baquetas, material resistente e atóxico com cores
vibrantes, produto indicado para crianças acima de 12
meses. Tamanho aproximado 20 cm, peso 460g.

Qtde

Unid

V.Unit.

V.Total

20

Unid

19,40

388,00

2

Unid

153,89

307,78

2

Unid

789,00

1578,00

45

Unid

41,90

1885,50

20

Unid

21,93

438,50
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6

7

8

9

10

11

12

13

Bebê Musical (TV infantil) - tipo bebê musical auxilia
no desenvolvimento da coordenação motora, nas
relações entre causa e efeito no desenvolvimento
auditivo dos bebês. Características Utiliza 2 pilhas AA
de 1,5V incluídas para teste. Recomendado para
crianças maiores de 6 meses de idade. As cores
podem variar entre as imagens. Com imagens de
galinhas. Linha: Personagens. Mecanismo: Com Som
Material: Componentes Eletrônicos, Plástico. Dimensão
do Produto: Largura: 0,18 cm, Altura: 0,07 cm,
Comprimento: 0,22 cm, Peso: 0,30 kg.
Berço Pequeno p/ Boneca - Produzido em madeira e
EVA, acompanha um colchão revestido de tecido
estampado. Tamanho Montado 42 x 28 x 28cm.
Bloco de Montar (Similar Lego) – Confeccionados em
plástico resistente. Pode ser adquirido em Sacola
Plástica ou Caixa. Com 80 peças grandes de montar –
dimensões aproximadas do produto 30,48 x 35,56 x
12,78 (L x A x P), peso líquido aproximado do produto
650g. Idade recomendada + 1 ano.
Bloco de Montar (Similar Lego) - Confeccionados
em plástico resistente. Pode ser adquirido em Sacola
Plástica ou Caixa. Faixa etária recomendada: A partir
de 3 anos Dimensões do Produto na Caixa : 56,4 x
38,5 x 20,1cm. Peso Aproximado do produto: 6 Kg.
Quantidade de Peças; 156. Peças Composição /
Material: Plástico Atóxico.
Bloco de Montar (Similar Lego) – Peças de encaixe,
confeccionados em plástico resistente. Pode ser
adquirido em Sacola Plástica ou Caixa. Quantidade:
1.000 peças
Boneca - confeccionada em vinil e plástico (cabeça em
vinil e corpo em plástico), medindo 35 cm de altura,
acompanha um lindo vestidinho e uma tiara em tecido.
Acondicionada em sacola plástica. Com faixa etária a
partir de 3 anos.
Boneca - confeccionada em vinil, atóxico, medindo 25
cm de altura., acompanha uma blusinha e uma tiara em
tecido. Acondicionadas em sacola plástica. Com faixa
etária a partir de 3 anos.
Bonecas com cheirinho de abacaxi - material
plástico, resistentes à água. Dimensões aproximadas
do produto (cm) – AxLxP 13,5x19,5x28,5cm. Peso
liquida 398g. A partir de 3 anos.

15

Unid

30,90

463,50

4

Unid

121,90

487,60

4

Unid

26,89

107,56

8

Unid

115,63

925,04

2

Unid

200,91

401,81

50

Unid

28,78

1438,75

30

Unid

32,23

966,75

5

Unid

23,80

119,00

14

Bonecas com cheirinho de morango - material
plástico, resistentes à água. Dimensões aproximadas
do produto (cm) – AxLxP 13,5x19,5x28,5cm. Peso
liquido 398g. A partir de 3 anos.

5

Unid

23,80

119,00

15

Bonecas com cheirinho de café - material plástico,
resistentes à água. Dimensões aproximadas do produto
(cm) – AxLxP 13,5x19,5x28,5cm. Peso liquido 398g. A
partir de 3 anos.

10

Unid

23,80

238,00

5

Unid

23,80

119,00

5

Unid

23,80

119,00

30

Unid

34,75

1042,50

30

Unid

59,90

1797,00

16

17

18

19

Bonecas com cheirinho de uva - material plástico,
resistentes à água. Dimensões aproximadas do produto
(cm) – AxLxP 13,5x19,5x28,5cm. Peso liquido 398g. A
partir de 3 anos.
Bonecas com cheirinho de melancia - material
plástico, resistentes à água. Dimensões aproximadas
do produto (cm) – AxLxP 13,5x19,5x28,5cm. Peso
liquido 398g. A partir de 3 anos.
Boneca de pano - Altura: 52,00 Centímetros, Largura:
21,00 Centímetros, Profundidade: 10,50 Centímetros,
Peso: 430,00 g.
Brincando e Contando Centopeia – 1 jogo papel
cartonado com folheto explicativo. Faixa etária a partir
dos 4 anos.
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20

21

Brincando de Engenheiro - Contém 200 peças em
madeira, aprovado pelo INMETRO e recomendado
para crianças a partir de 03 anos. Peso aprox. com
embalagem: 1,1 kg. Dimensões aprox. com embalagem
(L x A x P): 40,5 x 6 x 30 cm.
Brinque Pizza – plástico Contém: 3 pratos, 3 copos, 3
garfos, 1 saleiro, 3 facas pequenas, 1 faca grande, 1
pizza com 6 pedaços.Com faixa etária a partir de 3
anos.

10

Unid

24,80

248,00

60

Unid

39,90

2394,00

22

Brinquedos plásticos avião

10

Unid

17,90

179,00

23

Brinquedos plásticos bonecas

10

Unid

10,94

109,40

24

Brinquedos plásticos carrinho

10

Unid

13,00

130,00

25

Brinquedos plásticos carrinho de bebe

10

Unid

25,53

255,25

26

Brinquedos plásticos cestinha de frutas e legumes

10

Unid

16,50

165,00

27

Brinquedos plásticos - utensílios domésticos

10

Unid

18,50

185,00

1

Unid

1649,90

1649,90

20

Unid

11,75

235,00

20

Unid

11,80

236,00

20

Unid

169,90

3398,00

8

Unid

19,63

157,00

25

Unid

19,88

496,88

90

Unid

8,73

785,25

20

Unid

34,99

699,80

36

Chocalhos - divertidos produz sons agradáveis que irá
chamar a atenção do bebê, bem colorido feito com
material leve para a criança segura-lo com total
segurança e conforto. Mede aproximadamente 15 cm.
15,00 x 4,00 x 22,00 e 60 g.

20

Unid

19,32

386,33

37

Conjunto de Praia: Conteúdo: 1 pá, 1 garfo, 2
forminhas, 1 peneira, 1 balde.

20

Unid

4,90

97,90
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Cama Elástica: Confeccionada em lona de salto com
proteção UV e sem emenda, desmontável (sem
parafusos), estrutura 100 % galvanizada a fogo.
Medindo:
Diâmetro
3,66m/Molas
72
molas
galvanizadas/Altura do chão até a lona de salto
80cm/Altura total 2,25m /Impacto 400kg. Peso máximo
do usuário100kg. Idade sugerida: acima de 3 anos
acompanhados por adulto.
Caminhão Basculante - caminhão basculante com pá.
Medindo 26,5Cx17Lx17A (cm). A partir de 3 anos.
Material: plástico. Embalado em PVC encolhivel.
Caminhão betoneira - Caminhão betoneira com
25Cx17Lx19,5A (cm). A partir de 3 anos. Material:
plástico. Embalado em PVC encolhivel.
Carreta comboio bombeiro – A partir de 3 anos.
Medindo 56,5x12,8x21 cm. Em plástico resistente, com
4 bombeiros e escada de emergência.
Carrinho de Boneca - Carrinho de boneca 2 em 1,
carrinho e cadeirinha. Leve sua boneca para um
passeio super divertido e charmoso. Com design
ergonômico e moderno o carrinho ainda possui um
sistema que permite remover o assento para alimentar,
nanar ou carregar sua boneca bem pertinho de você
para qualquer lugar, aumentando ainda mais a
brincadeira. Altura do produto montado: 53cm. Faixa
Etária: A partir 3 anos. Dimensão do Produto Largura:
0,33 cm; Altura: 0,71 cm; Comprimento: 0,15 cm; Peso:
1,96 kg
Carrinho de Supermercado Desmontável - com
aproximadamente 61 cm de altura, com cestinha com
aproximadamente 35cm x 25cm, em plástico resistente
e inquebrável, com faixa etária a partir de 3 anos.
Carrinho para meninos: confeccionado em plástico,
resistente e colorido, medindo 15cm de altura x 35cm
de largura x 10cm de profundidade. Acondicionado em
caixa de papelão. Com faixa etária a partir de 3 anos.
Chocalho de Bebê em forma de livros – coleção
desenvolvida para o entretenimento, com ilustrações
encantadoras que se abrem a um mundo de cores e
visam estimular a criança a reconhecê-las e a falar
sobre temas e imagens.
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Corneta - Alegre, cheia de cores e sons, possui alça
fácil de carregar, melodias e sons divertidos, notas
musicais e animais. São três melodias completas, com
luzes brilhantes, e uma placa giratória com bolinhas
coloridas, com imagens de galinhas. Linha
Desenvolvida e aprovada pelas especificações do
INMETRO, ela auxilia no desenvolvimento da criança,
através do estimulo de suas funções motoras e
cognitivas. Cor colorido, material plástico emite luzes e
sons, peso aproximado do produto 500g, dimensões
aproximada (L X A X P) 27 X 19 X 6 cm.
Cozinha Completa - As meninas vão adorar a cozinha,
pois ela vem toda completa com fogão, panelas,
talheres, pratos, copos, tudo o que uma dona de casa
precisa na cozinha para fazer um jantar perfeito. Faixa
Etária: A partir de 3 anos. Dimensão do Produto.
Largura: 0,30 cm. Altura: 0,67 cm. Comprimento: 0,94
cm. Peso: 2,55 kg.
Cozinha Maluquinha - Composto por: 25 peças sendo
1 Panela, 1 Tampa de Panela, 1 Panelinha. 1 Tampa
de Panelinha, 1 Frigideirinha, 4 Pratinhos, 4 Copinhos,
4 Garrafinhas, 4 Faquinhas, 4 Colherinhas. Peso
0.50kg. Dimensões CxLxA (cm): 36 x 60 x 90 cm
Montado. Idade Recomendada: A partir de 4 anos.
Cozinha Mini - Similar MINI CHEF - Fogãozinho
confeccionado
em
plástico
colorido
atóxico.
Acompanha panelinhas com tampa, frigideira,
pratinhos, garfinhos, faquinhas e colheres, forninha e
torneira que sai água. Medindo aproximadamente 62 x
28 x 58cm. Acondicionado em caixa de papelão
litografada. Com faixa etária recomendada a partir de 4
anos.
Cubos de encaixe para bebê - Este divertido
mordedor é um produto ideal para o desenvolvimento
da dentição, das atividades visuais (percepção de
cores), coordenação motora (encaixes), percepção tátil,
sentido de dimensões, criatividade e etc. Composto
por: 1 Cubo de Vinil; 6 Bichos de Vinil; Faixa etária
recomendada: A partir de 3 meses. Dimensões do
Produto: 10 x 10 x 10 cm. Peso Aproximado do
produto: 0,260 Kg. Composição / Material: Vinil.
Dados de Aviamentos (Cubos coloridos em
espuma) – dados em espuma maciça densidade 18,
medindo 20 cm x 20 cm x 20 cm.
Dados de Aviamentos (Cubos coloridos em
espuma) – dados em espuma maciça densidade 20,
medindo 15 cm x 15 cm x 15 cm revestido em bagum
com 8 atividades.
Forno Microondas - O microondas abre a portinha e
os botõezinhos giram para programar o tempo da
comidinha ficar pronta. A brincadeira fica completa com
pratinhos, copos e talheres. Dimensões do produto:
29cm de comprimento x 23cm de largura x 22cm de
altura.
Geladeira – Descrição: Puxadores cromados.
Forminha de sorvete. Garrafas, ovinhos e manteiga.
Forminha de gelo. Forminha de gelatina. Embalagem
decorada. Dados Técnicos: Comprimento: 28 cm;
altura: 61,4 cm; largura: 26,5 cm; Idade: 12 anos
Guitarra - Alegre, cheia de cores e sons, possui alça
fácil de carregar, melodias e sons divertidos, notas
musicais e animais. São 3 melodias completas, com
luzes brilhantes, e uma placa giratória com bolinhas
colorida, com imagens de galinhas. Linha Desenvolvida
e aprovada pelas especificações do INMETRO, ela
auxilia no desenvolvimento da criança, através do
estimulo de suas funções motoras e cognitivas. Cor
colorido, material plástico emite luzes e sons, peso
aproximado do produto 500g, dimensões aproximada
(L X A X P) 27 X 19 X 6 cm.

5

Unid

34,90

174,50

6

Unid

159,90

959,40

1

Unid

86,90

86,90

40

Unid

143,90

5756,00

4

Unid

59,90

239,60

10

Unid

59,60

596,00

20

Unid

39,90

798,00

4

Unid

49,90

199,60

4

Unid

279,40

1117,60

5

Unid

76,90

384,50
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Ginásio Meus bichinhos – Material de tecido e
plástico, sons e luzes. Tapete redondo extra-grande
com bastante espaço para o bebê explorar. Com
brinquedos móveis e diversão musical. Contendo três
arcos que facilitam a colocação do bebê num lugar só
para curtir descobertas, ficar de bruços e brincar
sentado. Opção de escolha entre 20 minutos de música
contínua, pode também deixar que o bebê ative os
diferentes segmentos musicais. É possível guardar
tudo dentro do tapete e dobrá-lo, para facilitar o
transporte e o armazenamento. Descrição técnica: O
Ginásio Meus Bichinhos é um circular e tem 3 arcos
Vem com diversos brinquedos com sons e luzes
Dobrável para levar em qualquer lugar. Quando
montado tem aproximadamente 96,5 cm comprimento x
96,5 cm largura x 51 c. Necessita de 3 pilhas AA.
Gira gira - formato de pato, os olhos são móveis, o que
permite que as crianças criem suas próprias
expressões, seguro, confortável e muito divertido, para
até 4 crianças. Medidas: CxLxA (cm): Comp: 91 x Larg:
91 x Alt: 70cm. Idade sugerida: acima de 2 anos.
Hora Certa - Contém 50 peças em MDF, sendo 16
peças medindo 110 mm x 80 mm e 34 reológicos
medindo 35 de diâmetro e 1 manual de instrução.
Acondicionado em caixa de madeira tipo estojo
medindo 233 mm x 144 mm x 47 mm. Embalagem em
plástico encolhivel.
Jogo Batalha Naval - Confeccionado em plástico,
composto por 02 unidades de jogo, 200 pinos brancos,
70 pinos vermelhos e 10 navios (5 de cada cor).
Medidas aproximadas da embalagem Altura: 18x
Largura 4,5x Comprimento: 14 cm. Com faixa etária a
partir de 6 anos.
Jogo Bingo de letras – caixa contendo 10 placas, 27
letras recortadas e 150 letras para bingo, coloridas em
serigrafia – MDF com faixa etária recomendada a partir
de 5 anos.
Jogo Bingo Varalzinho – confeccionado em madeira,
contém 4 tabuleiros e 61 peças, com faixa etária a
partir de 4 anos.
Jogo Brincando com Caretas – jogo em papel
cartonado, com faixa etária a partir de 4 anos
Jogo Brincando com Letras e Formas – com 41
peças, papel cartonado, com faixa etária a partir de 4
anos.
Jogo Cilada - Composto por 1 tabuleiro, 1 estojo, 24
peças de encaixe que forma 50 quebra-cabeça.
Medidas aproximadas da embalagem 29 cm largura x
22 cm comprimento x 5 cm altura.

2

Unid

399,90

799,80

1

Unid

979,90

979,90

6

Unid

24,30

145,80

30

Unid

37,90

1137,00

30

Unid

24,90

747,00

30

Unid

26,90

807,00

30

Unid

24,90

747,00

30

Unid

34,90

1047,00

10

Unid

21,90

219,00
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Jogo Cruza Letras – jogo em papel cartonado, com 36
figuras. Com idade recomendada de 4 a 7 anos.

15

Unid

32,99

494,85

58

Jogo Descobrindo os números de 1 a 5 – jogo em
papel cartonado, com faixa etária a partir de 2 anos.

30

Unid

24,90

747,00

2

Unid

17,99

35,98

10

Unid

12,36

123,60

1

Unid

22,39

22,39

1

Unid

179,00

179,00
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Jogo da Forca - Neste jogo a criançada brinca de
Forca enquanto exercita seu conhecimento com a
língua portuguesa, numero de participantes: 2.
Acondicionado em caixa de papelão medindo 35 x 22 x
4 cm
Jogo da Memoria de Forma: composto de 12 peças
medindo 20cm x 20cm x 4cm, com aplicação de formas
geométricas coloridas em bagum ou lona plastificada.
Jogo de Argola: Em MDF, dimensões 39x4x2, suporte
com 5 pinos coloridos com aproximadamente 13 cm de
altura e 5 argolas.
Jogo de Atributos – contem 4 dados de espuma
revestido com bagum, medindo 2 m x 1 m, todo
material com sinais, sendo: maior/menor, grosso e fino
/ cores e formas revestidos.
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Jogo de Boliche - Em material Plástico, contendo 6
pinos e 2 bolas de boliche. Dimensões aproximadas do
produto (L x A x P) 19cm x 31cm x 29cm. Dimensões
da embalagem (L x A x P) 19cm x 31cm x 29cm.
Jogo de Boliche (Tecido) - boliche confeccionado em
tecido colorido com tema de animais. Contém 6 pinos e
uma bola. Além da divertida brincadeira ao derrubar os
bichos, proporciona momentos de interação das
crianças com os bichos: como são, o que fazem, que
som emitem, como andam, o que comem. Rico no
desenvolvimento
da
linguagem. Faixa
etária
recomendada: A partir de 01 Ano. Dimensões
aproximadas do pino aproximadamente 29 cm.
Dimensões da Embalagem: 40 x 40 x 40 cm. Peso
Aproximado do produto: 800g. Material: Tecido Bagum
ou Lona Plastificada com recheio de espuma.
Jogo de Botão - Itens inclusos: 02 times de futebol de
mesa, 02 bolas, 2 palhetas, 2 traves, camisas
numeradas em adesivo e um folheto com as regras
básicas do jogo. Composição: maleta e travas em
Plástico, botões em Polipropileno, goleiros em Acrílico,
bola em Tecido e palheta em PETG. Peso líquido
aproximado: 600 g. Dimensões aproximadas (LxAxP):
220x165x5 cm.
Jogo de Cartas - Baralho: Não transparente atóxico e
reciclável. Cartão Couché com cartas: 55 cartas com
naipe: grande com faixa etária a partir de 7 anos.
Jogo de Cartas - Baralho de letras: Contem 126
cartas em MDF com impressão em ambos dos lados,
medindo cada 90 mm x 50 mm. Acondicionada em
caixa de madeira tipo estojo medindo 130 mm x 130
mm x 50 mm.
Jogo de Cartas - (Similar Uno): Conteúdo da
Embalagem 1 jogo de cartas, com números e ações,
nas cores vermelha, azul, verde e amerelo. Dimensões
aproximadas do produto (cm) - AxLxP
9,2x6x1cm. Dimensões aproximadas da embalagem do
produto (cm) - AxLxP 14,5x2x9,4cm. Peso aproximado
da embalagem c/ produto (kg) 170g. Objetivo do jogo:
Descartar todas as cartas, Idade recomendada a partir
de 7 anos, Número de Participantes 2 a 10. Como
Jogar: Jogue as cartas que combinarem com a cor,
número ou símbolo daquela que estiver no monte de
descarte.
Jogo de Tabuleiro - (Similar ao Cara a Cara):
Composto por 2 Tabuleiros Plásticos / 48 Molduras
Plásticas / 1 Folha com 48 Cartas /1 folha com 24
Cartas de Adivinhação / 1 Manual de Instruções.
Medidas aproximadas da embalagem 43 cm de Altura x
4,5 cm de Largura x 31,5 cm de Comprimento.
Jogo de Tabuleiro - (Similar ao Detetive de
Palavras): - Contém 2 tabuleiros com 40 figuras com
palavras e gravuras, 40 cartões com perguntas, 80
fichas e 1 manual de regras. Numero de participantes 2
jogadores. Acondicionado em caixa de papelão
medindo 35 x 22 x 4 cm.
Jogo de Tabuleiro - (Similar Imagem e Ação):
Composto por 01 Tabuleiro, 01 Ampulheta, 198 Cartas,
04 Peões, 01 Dado, 01 Folheto de Regras.
Acondicionado em caixa de papelão medindo
23,0×35,5×6,5. Indicado para crianças a partir de 10
anos.
Jogo de Tabuleiro - (Similar ao Soletrando):
Composto por um CD - Rom, 1 tabuleiro com baralhos
de 1200 palavras. Acondicionado em caixa de papelão
medindo 30 x 31 x 5,2 cm.

2

Unid

34,90

69,80

20

Unid

98,90

1978,00

3

Unid

5,75

17,25

30

Unid

16,90

507,00

30

Unid

24,90

747,00

46

Unid

14,50

667,00

6

Unid

69,90

419,40

10

Unid

92,24

922,40

2

Unid

77,59

155,17

5

Unid

46,62

233,08
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Jogo de Tabuleiro - (Similar ao War):
Com
miniaturas de soldados e de tanques representando os
exércitos, copo para lançamento de dados, tabuleiro
maior e embalagem diferenciada. Conteúdo - 1
tabuleiro - 14 cartas objetivos - 42 cartas de províncias
- 2 cartas coringas - 3 dados vermelhos - 3 dados
amarelos - 6 conjuntos de exércitos- 6 caixas plásticas
com tampas 1 regra. Peso com embalagem: 1,690
(Kg)/Dimensões do produto: 44.00 cm (L)x31.00 cm
(A)x 8.00 cm (C).Medidas da embalagem: 44.00 cm
(L)x31.00 cm (A)x 8.00 cm (C).
Jogo Já Peguei A E I O U – jogo em papel cartonado,
contendo 1 jogo e um folheto explicativo, com faixa
etária a partir de 3 anos.
Jogo Loto 48 - Contém 48 cartelas e 90 Pedras de
madeira. Dimensões: 24 x 5 x 18 cm. Acondicionado
em caixa de papelão.
Jogo Monta Palavras Multidisciplinar – jogo papel
cartonado – com 36 peças com faixa etária
recomendada a partir de 3 anos.
Jogo Palavras Cruzadas - Confeccionado em plástico
com 120 peças em madeira, 04 suportes e 01 tabuleiro.
Medidas da caixa 36,5 x 4 x 20 cm. Acondicionado em
caixa de papelão.

6

Unid

89,91

539,46

30

Unid

29,90

897,00

6

Unid

29,77

178,64

30

Unid

28,90

867,00

6

Unid

25,51

153,06

Jogo Primeiros Números – material: papel cartão,
contendo: 1 jogo de números, 1 suporte, 40 cartelas e 1
roleta com idade recomendada de 3 a 5 anos.

30

Unid

25,23

757,00

30

Unid

25,23

757,00

6

Unid

74,90

449,40

15

Unid

54,90

823,50

45

Unid

21,90

985,50

45

Unid

24,90

1120,50

30

Unid

21,90

657,00

30

Unid

21,90

657,00

15

Unid

21,90

328,50

10

Unid

79,90

799,00

Jogo Primeiras Palavras – jogo cartonado,
recomendado para crianças de 4 a 6 anos.
Jogo Quisz - Contém 2 Baralhos com 2.520 perguntas
e respostas, divididos em um para adultos e um para
crianças. Assim crianças e adultos podem testar seus
conhecimentos. Verifique com os fabricantes do
produto e de seus componentes eventuais limitações à
utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Jogo (Similar a Torre dos Copos) – com faixa etária a
partir dos 7 anos, confeccionado em papel, papel
cartão e e polipropileno composto por 2 copos, 1 stick
e 1 manual
de instruções com dimensões
aproximadamente do produto de: 30x8x8cm.
Jogo Super Memória Infantis – jogo cartonado com
54 pares, com faixa etária a partir de 4 anos.
Jogo ABC animado – jogo em papel cartonado com
idade recomendada de 4 a 6 anos.
Jogo Aprender Formas – jogo em papel cartonado,
com 12 cartelas com 5 divisões cada. Faixa etária a
partir de 3 anos.
Jogo Aprender Números – jogo em papel cartonado,
com 9 cartelas e 5 divisões cada, com faixa etária a
partir de 3 anos.
Jogo Aprender Vogais – jogo em papel cartonado,
com 10 cartelas e 5 divisões cada.
Kit Construção Chalé - Idade Recomendada: A partir
de 03 anos. Acessórios Inclusos: 83 peças em madeira
natural reflorestada e colorida com tinha atóxica.
Dimensões Totais do Produto: (AxLxC) 23,5 x 12 x 31
cm. Material do Brinquedo: Madeira.
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Kit Cozinha - São 11 peças. As panelas possuem
tampa e cabos decorados com adesivos com o mesmo
grafismo usado na decoração dos utensílios.
Quantidade de peças: 11 peças. Material: caixa com
visor em PVC plástico polietileno de alta densidade e
polipropileno copolímero. Recursos: o conjunto com
panela, frigideira e caçarola, acompanhadas de 08
utensílios que permitem brincadeiras de preparo de
alimentos. Detalhes: as panelas possuem tampas e
cabos decorados com etiquetas adesivas. Os 08
utensílios possuem etiquetas adesivas em seus cabos
com o mesmo grafismo utilizado na decoração das
panelas. Modulável: a caixa utilizada para a
apresentação do produto pode ser utilizada para
guardar e transportar o mesmo. Aprovada pelo
INMETRO Idade recomendada: a partir de 03 anos.
Conteúdo da embalagem: - 01 Panela com tampa; 01
Caçarola com tampa; 01 Frigideira com tampa; 08
Utensílios de cozinha; Peso aprox. com embalagem:
380 gramas. Dimensões aprox. com embalagem (L x A
x P): 44,4 x 25,2 x 09 cm.

15

Unid

21,99

329,85

89

Kit de Pinos – Diferente e versátil, o super pinos vai
possibilitar a construção de objetos e personagens. Um
brinquedo que não esgota a criatividade da criança.
Material: plástico – numero de peças: 130 – 80 x38x25
mm cada. Faixa etária 3 anos.

8

Unid

0,00

0,00

90

Kit Polibol - Os Kit's de Montar desenvolvem a
coordenação motora, a percepção de formas e cores.
Além de favorecer a criatividade da criança, podendo
alcançar as mais diferentes formas. Uma brincadeira
muito divertida que prende a atenção da criança.
Confeccionados em plástico resistente. Faixa etária
recomendada: A partir de 3 anos. Composição /
Material: 80 peças em plástico atóxico de diversas
cores. Dimensões do Produto: 35 x 20 x 20 cm. Peso
Aproximado do produto: 1,5 kg.

8

Unid

116,00

928,00

10

Unid

99,90

999,00

2

Unid

249,00

498,00

90

Unid

129,90

11691,00
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Maquina de Lavar – Composição: 1 maquina de lavar
em
polipropileno com
alimentação a pilha,
acompanhado de 6 acessórios (cabides e roupinhas).
Dimensões aproximadas da embalagem do produto
(cm) – AxLxP 35x43x41cm. Peso líq. aproximado do
produto (kg) 1,6Kg.
Mesa de Atividades - Para divertir e estimular seu
bebê! Possui Melodia; Urso desmontável; Jacaré
didático; Abelha deslizante; Engrenagens, esfera e
peças giratórias. Dimensões da embalagem: A:42 L:49
C:15 Peso: 1.57 kg Idade recomendada pelo
fabricante: A partir de 18 meses. Funções: Emiti som
no interior da flor e no nariz do urso.
Meu primeiro Salão de Beleza (Similar MINI
GLAMOUR): Confeccionado em plástico resistente e
colorido, atóxico, com diversos acessórios como:
espelho, secador de cabelo, escova para pentear
cabelo, chapinha, pulseiras, pente, potinho para
shampoo e condicionador, porta trecos, etc. Medindo
62 x 28 x 58cm. Indicado para crianças a partir de 3
anos. Acondicionado em embalagem de papelão
litografada. Com faixa etária a partir de 3 anos.

34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, nº 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-000 - CP: 46
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: 384.070.017.115
FONE (19) 3575-9000 FAX (19) 3575-9021

94

95

96

97

98

99

100

101

MINI HIPER MERCADO - Descrição: Hiper Mercado é
um brinquedo muito divertido que torna muito mais real
as brincadeiras comerciais, através da simulação de
um dia em um supermercado. As crianças podem
brincar em grupo ou sozinhas. Além disso ele estimula
a concentração, conceitos matemáticos, o raciocínio
lógico e a sociabilização da criança, fazendo com que
ela aprenda a lidar com dados da realidade, explorando
os papéis sociais e vivenciando a dinâmica do dia a dia
no comércio. Contém caixinhas de produto, frutas em
PVC, legumes em PVC, telefone, cestinha de
supermercado,
balança,
caixa
registradora
e
dinheirinho
em
PVC.
Dimensões:
Altura: 87,00 Centímetros Largura: 61,00 Centímetros.
Profundidade: 37,00 Centímetros
Peso: 2,00 Quilogramas.
Móbile – para pendurar no berço ou carrinho. Ovelha
de pelúcia para berço idade recomendada a partir de 0
anos. Material poliéster/fibras, material atóxico, cor:
branca, altura 13 cm, largura 6 cm, comprimento 12
cm, peso 0.080g.
Pandeiro - infantil com desenhos de palhaços.
Dimensões (CxLxA) 20,50 x 20,50 x 3,00. Peso 70g.
Brinquedo desenvolvido para estimular a criança a criar
sons musicais e efeitos sonoros.
Panelinha - Um produto com ótima variedade de
peças, todas decoradas com adesivos que as meninas
farão questão de aplicar. Pratinhos, copinhos, caçarola,
frigideira e outros utensílios fazem dessa brincadeira, o
despertar da integração e da socialização, um faz de
conta
que
exercita
a
cordialidade
e
hospitalidade. Conteúdo: 01 panela com tampa, 01
saleiro, 03 copos, 03 pratos, 01 frigideira, 01 travessa,
02 garfos, 02 colheres, 02 facas, 07 caixinhas, 01
toalha de papel e adesivos. Faixa etária
recomendada: A Partir de 03 Anos. Dimensões do
Produto: 39x07x31
cm. Peso Aproximado
do
produto: 500g Composição / Material: Plástico e
cartonado.
Peteca Grande - Peteca profissional composta de
borracha em camadas sobrepostas a qual acondiciona
penas de ganso medindo 20x4x4cm aproximadamente.
PISCINA DE BOLINHA 1.20 X 1.20 - Descrição do
Produto: rede de proteção malha 05, Fio 2.5 mm.
Especificações: Tamanho: 1.20 m de largura x 1.20 m
de comprimento, 1,70 de altura. Estrutura: Em Ferro
Base em madeira: Revestida com espuma e lona.
Montagem por sistema de encaixe, com 500 bolinhas.
Tabua de Passar Infantil - Brincar de passar roupa
fica muito mais divertido com a Tabua de Passar
Infantil. Ela vem com cabides, ferro e em cores super
divertidas. Medidas: Comprimento: 0,60m; Largura:
0,25m; Altura: 0,39m. Itens inclusos: - 1 Ferrinho - 4
Cabides- 1 Tampa
Tambor - alegre, cheia de cores e sons, possui alça
fácil de carregar, melodias e sons divertidos, notas
musicais e animais. São 3 melodias completas, com
luzes brilhantes, e uma placa giratória com bolinhas
colorida, com imagens de galinhas. Linha Desenvolvida
e aprovada pelas especificações do INMETRO, ela
auxilia no desenvolvimento da criança, através do
estimulo de suas funções motoras e cognitivas. Cor
colorido, material plástico emite luzes e sons, peso
aproximado do produto 500g, dimensões aproximada
(L X A X P) 27 X 19 X 6 cm.

51

Unid

124,90

6369,90

20

Unid

46,40

928,00

10

Unid

39,90

399,00

15

Unid

25,80

387,00

80

Unid

16,18

1294,40

2

Unid

339,90

679,80

10

Unid

59,99

599,90

5

Unid

34,90

174,50
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102

103

104

105

Telefone de brinquedo - As crianças se divertem no
mundo do faz de conta, elas são incentivadas a
conversar, enquanto desenvolvem sua linguagem e
tem
os
seus
primeiros
contatos
com
os
números. Conforme a criança aprende a acionar o som,
desenvolve o raciocínio. Apertando as teclas oferece
estímulo tátil e desenvolve a coordenação motora,
estimula a fala e o fone com os furos permite à criança
ouvir o som da sua própria voz. Faixa etária
recomendada: A partir de 3 Anos. Dimensões do
Produto: 17,5 x 17 x 9 cm. Peso Aproximado do
produto: 0,280 Kg. Composição / Material: Plástico.
Teclado - Alegre, cheia de cores e sons, possui alça
fácil de carregar, melodias e sons divertidos, notas
musicais e animais. São 3 melodias completas, com
luzes brilhantes, e uma placa giratória com bolinhas
colorida, com imagens de galinhas. Linha Desenvolvida
e aprovada pelas especificações do INMETRO, ela
auxilia no desenvolvimento da criança, através do
estimulo de suas funções motoras e cognitivas. Cor
colorido, material plástico emite luzes e sons, peso
aproximado do produto 500g, dimensões aproximada
(L X A X P) 27 X 19 X 6 cm.
Túnel - “Centopeia” faixa etária 3 anos. Própria para
todos os ambientes permite movimentação das
crianças e diversas brincadeiras em grupo, trabalhando
coordenação motora. Tem por objetivo, a criança
passar engatinhando por dentro dele. Nesta trajetória a
criança vivencia várias experiências tais como:
destreza e ritmo, noção de espaço, enfrentar o medo
do escuro, solidão e libertação Desenvolve: Desinibição
dos receios estimula os desafios. Coordenação motora
ampla,
tipos
de
marcha,
rastejamento.
Desenvolvimento de sua linguagem. Centopeia ou túnel
confeccionado em bagunzito, sanfonado, revestida com
mola espiral. Medindo: 4,00m de comprimento com
60cm de diâmetro. Acondicionado em embalagem
plástica. Peso: 8,000 Kg.
Violão - Infantil de plástico Violão feito em material
plástico, com aproximadamente 49 cm. O Violão
desperta o interesse pela música, proporciona
brincadeiras ao ar livre e estimulam a concentração e o
sentido da audição. Recomendado para crianças
maiores de 3 anos de idade. Peso 520g.

20

Unid

39,40

788,00

5

Unid

48,90

244,50

11

Unid

234,43

2578,77

10

Unid

17,98

179,83

R$

Total

88.049,53

LOTE 03 – MATERIAL ESPORTIVO
VALOR MÉDIO
Item

Brinquedo

Qtde

Unid

V.Unit.

V.Total

1

Apito Profissional (Similar ao Fox 40 Classic): Som
de aproximadamente115 Decibéis. Confeccionado em
plástico de alta qualidade. Rígido injetado.

3

Unid

24,74

74,21

2

Antena Oficial para Voleibol: Par de Antena para
vôlei oficial. Pintada de 10 em 10 cm com vermelho
com branco intercalados. Material leve e resistente.
Composição: 100% fibra de vidro. Medidas: Dimensões
aproximadas (LxA): 0,10x180 cm. Rosqueável.

1

Pares

67,50

67,50

3

Bambolê Plástico - Descrição: Material: Plástico
Rígido, Cores Variados. Dimensões aproximadas do
produto: 60cm (Diâmetro)

164

Unid

3,71

608,03

90

Unid

7,13

641,40

20

Unid

34,00

679,93

4
5

Bambolê Plástico - Descrição: Material: Plástico
Rígido, Cores Variados. Dimensões aproximadas do
produto: 90cm (Diâmetro)
Bastão para Atletismo: Tamanho 30cm de
comprimento e 10cm de circunferência.
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6

7

8

Bastão para ginástica: Tamanho 80cm, em material
PVC.
Bola - Bola de Ginástica 65 cm. Descrição: Altura:
25,00 cm, Largura: 8,00 cm, Profundidade: 25,00 cm,
Peso: 1,25 kg, Circunferência: 65 cm. Material de
Composição PVC de alta resistência anti Estouro.
Bola de Basquete: Bola de Basquete tamanho Mirim
com guizo, confeccionada em borracha com grip e
guizos.

30

Unid

27,60

827,90

1

Unid

53,77

53,77

10

Unid

29,03

290,30

9

Bola de Basquete: Bola de Basquete tamanho Baby
com guizo, confeccionada em borracha com grip e
guizos.

5

Unid

25,75

128,75

10

Bola de Basquete Oficial: matrizada confeccionada
em borracha com aproximadamente 72-74cm de
diâmetro, 500 a 540g de peso e miolo slip removível e
lubrificado.

10

Unid

139,66

1396,57

4

Unid

35,38

141,51

10

Unid

104,77

1047,73

15

Unid

113,64

1704,60

8

Unid

50,49

403,95

18

Unid

60,63

1091,40

75

Unid

16,17

1212,45

95

Unid

18,25

1733,37

20

Unid

24,53

490,56

10

Unid

89,06

890,57

10

Unid

45,74

457,40

11

12

13

14

15

16

17

18
19

Bola de Futebol de Campo Oficial: costurada, com 32
gomos e confeccionada em PVC, de tamanho 68-70 cm
e
peso
410
a
450
gramas
acabamento
aproximadamente.
Bola Futsal Max 100: Circunferência: 50 a 55 cm.
Peso: 300 a 350g. Câmara de Butil: Material muito mais
resistente que o látex. O butil mantém a pressão da
bola por muito mais tempo. Matrizada PVC Miolo Slip
System Removível e Lubrificado Ideal para pisos
ásperos e irregulares.
Bola Futsal Max 200: Circunferencia: 55 a 59 cm.
Peso: 350 a 380 g. Câmara de Butil: Material muito
mais resistente que o látex. O butil mantém a pressão
da bola por muito mais tempo. Matrizada PVC Miolo
Slip System Removível e Lubrificado Ideal para pisos
ásperos e irregulares.
Bola de Futsal Oficial: Bola de futsal de salão oficial
com 32 gomos e miolo slip removível e lubrificado.
Bola de Handeball Oficial: Bola oficial de Handball
com 32 gomos sem costura em borracha e miolo slip
removível e lubrificado. Medidas Aproximadas: 5456cm. Peso Aproximado: 325-380g.
Bola de iniciação n°8: matrizada confeccionada com
borracha, diametro 40 a 42cm, peso 110 a 120gr, com
válvula.
Bola de iniciação n°10: matrizada, confeccionada com
borracha, diâmetro 48 a 50 cm peso 180 a 200gr, com
válvula.
Bola de iniciação n°12: matrizada, confeccionada com
borracha, diâmetro 48 a 50 cm peso 180 a 200gr, com
válvula.
Bola de Vôlei: matrizada, com 18 gomos,
confeccionada com PU, pró 4.5.

20

Bola de Vôlei: matrizada,
confeccionada com PVC, pró 3.5.

21

Bola de Vôlei Oficial: diâmetro 65-67 cm, peso 260 a
280g matrizada em PU e miolo slip removível e
lubrificado. e miolo slip removível e lubrificado.

10

Unid

105,89

1058,87

22

Bolinha de Tênis - Material: Feltro macio e resistente;

42

Unid

7,58

318,26

30

Unid

1,51

45,38

9

Unid

19,48

175,32

1

Unid

3734,67

3734,67

23

24

25

com

18

gomos,

Bolinhas de Tênis de Mesa: Tamanho de
aproximadamente 4cm de diâmetro.
Bomba para encher bola: Corpo em plástico
resistente. Cabo de madeira tipo "T" Plataforma de
apoio em aço Altura total:480mm Acompanha
mangueira de 12,3 cm.
Colchão Gordo para Ginastica: Colchonete
confeccionado em espuma revestido curvim na cor
azul, com costura super resistente, lavável. Medindo:
3,00 comp. x 1,90 largura x 0,30m espessura.
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26

27

Colchonete para Ginastica - revestido - Cor: azul
royal - Revestido em Napa Cicap Densidade: lomerado
AG 100. Dimensões aproximadas: 95x44x3cm (AxLxP)
Peso aproximado: 1,3 Kg.
Colchonete
para
Ginastica
Colchonete
confeccionado em espuma revestido curvim na cor
azul, com costura super resistente, lavável. Medindo:
2,50 comp. x 1,70 largura x 0,10m espessura.

102

Unid

49,13

5011,60

80

Unid

49,13

3930,67

28

Colete de Treino: Em material poliéster, no tamanho
P, na cor Verde.

10

Unid

9,55

95,53

29

Colete de Treino: Em material poliéster, no tamanho
P, na cor Branca.

10

Unid

9,55

95,53

30

Colete de Treino: Em material poliéster, no tamanho
M, na cor Preta.

10

Unid

9,55

95,53

31

Colete de Treino: Em material poliéster, no tamanho
M, na cor Amarelo.

10

Unid

9,55

95,53

32

Colete de Treino: Em material poliéster, no tamanho
G, na cor Vermelha.

10

Unid

9,55

95,53

33

Colete de Treino: Em material poliéster, no tamanho
G, na cor Azul.

10

Unid

9,55

95,53

34

Cone Colorido - Descrição: Cone confeccionado em
plástico PVC. Medindo, altura: aproximadamente 23
cm, diâmetro da base: 14,5cm, diâmetro do topo:
2,5cm. Em diferentes cores.

12

Unid

5,98

71,76

35

Cone Pequeno (Mini Cones) 25 cm - Material Flexível

18

Unid

41,15

740,76

36

Cone (médio): confeccionado em PVC, medindo 50 cm
de altura. Cor: Laranja e Branco

30

Unid

19,67

590,00

37

Cone (grandes): confeccionado em PVC, medindo 75
cm de altura. Cor: Laranja e Branco

10

Unid

51,36

513,63

38

Corda Coletiva - com 3 Metros de comprimento cabo
de madeira

3

Unid

10,40

31,19

39

Cordas de polietileno torcida a 10mm 3/8" - (cordas
torcidas) +/- 2 metros de compr., com pontas de PVC,
individual

7

Unid

11,06

77,42

40

Corda em Elástico - Tamanho: 8 metros

8

Unid

10,75

85,96

41

Corda em Sisal - Tamanho: 2 metros com cabo
Plástico.

2

Unid

5,46

10,92

45

Unid

5,05

227,25

10

Unid

14,55

145,50

10

Unid

35,22

352,23

10

Unid

133,04

1330,40

10

Unid

17,23

172,27

6

Unid

88,57

531,44

42
43

44
45
46

Corda em Sisal - Tamanho: 2 metros com cabo em
MDF.
Elástico de alta resistência e durabilidade com
2,8mm de diâmetro e 100 mts, composto por 59%
de poliéster e 41% látex.
Futebol de Pinos: Confeccionado em madeira e MDF
medindo 52x32cm c/ 22 pinos fixos (jogadores) e 2
bastonetes para jogar.
Jogo de Badminton: Acompanha 4 raquetes, 4
petecas, rede, suporte, gancho e sacola.
Jogo de Bets: (2 tacos de madeira com empunhadura
emborrachada, 2 tripés de madeira e uma bola de
borracha).

47

Jogo de ping-pong completo

48

Medalha Bronze

100

Unid

1,55

155,00

49

Medalha Ouro

100

Unid

1,55

155,00

50

Medalha Prata

100

Unid

1,55

155,00

51

Mesa Oficial para Tênis de Mesa/Ping-Pong: com
rodinhas, espessura 18mm em MDF, dobrável

1

Unid

744,37

744,37
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52

53

Mesa de Tênis de Mesa desmontável - tampo em
MDP com excelente acabamento em massa e primer
azul com linhas demarcatórias brancas. Pés de rodízio
e dobráveis. Medidas: 2,740 x 1,525 x 0,760m (C x L x
A ). Tampo em M.D.P com 15 mm de espessura. Peso
69 Kg.
Mesa de pebolim c/ 02 bolas - jogadores estilizados,
em PVC, tampo em MDF com espessura de 3 mm

1

Unid

367,63

367,63

1

Unid

1164,13

1164,13

54

Raquete de Plástico para Tênis: (med aprox. 36comp
x 15 larg).

20

Unid

84,00

1680,00

55

Rede de Futebol de Salão: Composto de 2 pares para
futebol de salão em malha traçada de 12x12 cm,
tamanho do fio 4mm em polipropileno com proteção UV
com dimensões de 3,20x2,10x1,00m.

3

Unid

136,46

409,37

56

Raquete de Tênis de Mesa Emborrachada

10

Unid

20,16

201,60

57

Rede de Tênis de Mesa e suporte

4

Unid

36,27

145,07

58

Rede de Vôlei Oficial: Quadra Oficial 4 Faixas de
algodão Malha 2mm medindo 1,00 x 10,00, com ilhós
metálico e revestimento interno em couro sintético nas
pontas para amarração, no fio 2mm em seda.

3

Unid

96,99

290,98

59

Rede para Aro de Basquete: Contendo 2 pares

2

Pares

30,63

61,27

60

Saco fio 4 para transportar bolas: Tamanho Único

2

Unid

14,58

29,16

61

Suporte para Rede de Tênis de Mesa: Contendo 2
pares

2

Pares

21,88

43,77

Total

R$ 39.272,91

Totalizando R$ 201.205,62 (duzentos e um mil duzentos e cinco reais e
sessenta e dois centavos)
(OBS: Todos os itens deverão estar de acordo com as especificações detalhadas neste
Anexo – DOS LOTES)
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ANEXO IV
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°__/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°524/2013
PREGÃO ELETRÔNICO N.°
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itirapina
Aos ___ dias do mês de __________ do ano de 2013, na cidade de Itirapina, Estado de
São Paulo, o MUNICÍPIO DE ITIRAPINA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA,
situado à Rua Um, 106 - Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.313.714/0001-50
devidamente representada neste ato pelo Prefeito Municipal José Maria Candido,
brasileiro, casado, portador do RG n.º_________ e CPF n.º____________, residente e
domiciliado na Rua __________________ – ITIRAPINA/SP, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob
__________________, situada à Rua _________, nº___, ______________, __________,
por seu representante legal, ______________,acordam proceder, nos termos do Decreto
Municipal n.°2.793 (SRP) e do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, parte integrante
do presente instrumento independentemente de transcrição, ao registro de preços para
aquisição de material de limpeza e higiene para atender à Prefeitura Municipal de
Itirapina, constantes nos anexos II e IV que acompanham o Edital, nas condições abaixo.
LOTE XX
Item

Brinquedo

Qtde

Unid

V.Unit.

V.Total

A desistência da proposta e a não assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo
estabelecido, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
ensejarão:
i)

Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa no valor de
até 20 (vinte por cento) do valor estimado para o Registro.

ii)

Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o
Município de Itirapina pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e
comprovado, o não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejarão a aplicação,
40
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segundo a gravidade da falta, das seguintes penalidades:
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para
as quais tenha a empresa concorrido diretamente;
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, por atraso no fornecimento dos
produtos, calculada sobre o valor da Ordem de fornecimento, até o 5º (quinto) dia, após o
que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c” deste item;
c) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da(s) Ordem(ns) de
Fornecimento, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;
d) cancelamento da Ata de Registro de Preços;
e) suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública Municipal, bem
como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em
especial na hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de fornecimento ou
descumprimento parcial de mais de uma Ordem de fornecimento.
f) declaração de inidoneidade.
As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da
empresa detentora da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze)
meses. Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida
e aprovada, será assinada pelas partes, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Itirapina, ___de _______ de 2013.
Contratante Adjudicatário
Testemunha Testemunha
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ANEXO V
MINUTA DE ORDEM DE FORNECIMENTO
ORDEM DE FORNECIMENTO N.°____ / 2013
Pregão Eletrônico N°
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 524/2013

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Itirapina
REF: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. °____/2013
EMPENHO N.º______ Empresa:___________________________________ .
Autorizamos o fornecimento de ________________________.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
1

A Empresa detentora da ata de registro de preços obriga-se a substituir qualquer

produto impugnado no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento da
impugnação.
2

A fiscalização considerará o produto como entregue quando todas as exigências

estiverem devidamente atendidas e aceitas pela mesma.
3

Após a aprovação dos produtos pela unidade interessada, a empresa detentora

da Ata emitirá a nota fiscal.
4

O pagamento devido pelo Município será efetuado até 30 (trinta) dias após

apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor requisitante.
5

Nas notas fiscais emitidas deverá constar o número desta licitação e da ata de

registro de preços, obrigatoriamente.

Itirapina, __ de ______ de 2013.

Prefeitura Municipal de Itirapina
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

(EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n.º XXXXXXXXXXX, e inscrição estadual
XXXXXXXX, com sede à (ENDEREÇO), neste ato representada por (NOME), profissão,
portador do RG XXXXXXX, do CPF n.º XXXXXXXX, vem em atenção ao edital da Pregão
Eletrônico n.º 04, declarar, sob as penalidades cabíveis, sua condição de microempresa /
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

Atenciosamente,
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
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ANEXO VII
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE ITIRAPINA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Pregão Eletrônico nº 005/2013
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, BRINQUEDOS E MATERIAL
PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA
REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE ITIRAPINA
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina

Na qualidade de participante da licitação em epígrafe, e cientes do
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados
no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais.

Itirapina, ___ de _____ de 2013.

EMPRESA
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