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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  

OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL RECREATIVO E PEDAGÓGICO, CONFORME 

ANEXO I, DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 004/19. 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL para AQUISIÇÃO DE BENS  n° 004/19 

MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

PROCESSO n° 407/19 

DATA DA REALIZAÇÃO:  27/11/19  a partir das 10 horas  

LOCAL: Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores – Osasco - SP 

 

A FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO (FITO), por meio do 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS, torna público a quem possa se 

interessar, que, por ordem do Senhor Presidente da FITO e conforme processo 

administrativo n.º 404/19, acha-se aberto o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 

004/19, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, objetivando a Aquisição de 

material recreativo e pedagógico, conforme anexo I, do edital de pregão 

presencial 004/19, processo 407/19, conforme relacionados no Anexo I.  O presente 

certame será regido pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto n.º 

9.302/04, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666, de 23 de 

junho de 1993 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório 

e anexos, que dele fazem parte integrante.  

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento 

do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 

participar do certame.  

A sessão de processamento do pregão será realizada na Rua Camélia, 26 – Jardim 

das Flores – Osasco – SP – CEP 06110-300 (na sala da Presidência – Administração), 

iniciando-se o credenciamento às 10 horas do dia 27/11/19.  A sessão será 

conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados por meio 

da Portaria n.º 008/19.  

I - DO OBJETO  

1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição dos bens relacionados no Anexo 

I, observadas as especificações ali estabelecidas, visando aquisições futuras, em 

atendimento à solicitação da Presidência da FITO.  

1.1 - O objeto executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e 

qualidade requeridas, obedecendo-se as exigências mínimas do mercado.   Caso 

haja dúvida quanto à qualidade do produto ou alteração em seu estado normal, 

no ato da entrega, o mesmo não será recebido pelo Almoxarifado.  Se a alteração 

for verificada após a entrega, o produto será submetido à análise e, atestada a 

alteração, será trocado pelo fornecedor por produto igual, em igual quantidade e 

em condições de consumo.  A qualidade do produto, as condições de consumo e 

o envase serão atestados pelo próprio almoxarifado, no ato do recebimento.   
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 1.1 -  Os produtos adquiridos para Creche o Mundo da Criança serão 

entregues no almoxarifado da Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores – Osasco – SP, 

nos horários das 9 às 17 horas, de segunda à sexta feira, observado o horário de 

almoço das 12:30 às 13:30. 

 1.2 – O PRAZO DE ENTREGA SERÁ DE SETE DIAS ÚTEIS CONTADOS DA EMISSÃO 

DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.  

II - DA PARTICIPAÇÃO:  

Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 

credenciamento constantes deste Edital.  

III - DO CREDENCIAMENTO  

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura;  

 

b) tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular 

do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 

indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.  

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto.  

3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do 

Pregoeiro.  

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

No dia 27/11/19, após o credenciamento, serão entregues os envelopes PROPOSTA 

COMERCIAL E HABILITAÇÃO nos moldes do previsto neste Edital 004/19.  

 

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo 

com modelo estabelecido no Anexo II ao Edital deverá ser apresentada fora dos 

Envelopes nºs 1 e 2.  
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2 - A PROPOSTA e os documentos para HABILITAÇÃO deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis.   

3 - Em quaisquer dos casos, os envelopes estarão lacrados e conterão, em sua 

parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  

 

Envelope nº 1 – Proposta Comercial LOTE N.º   (identificar o número correspondente 

ao lote) 

Pregão para Aquisição de Material Recreativo e Pedagógico, conforme anexo I. 

Edital de Pregão Presencial 004/19  

Processo 407/19 

 

Envelope nº 2 - Habilitação  

Pregão para Aquisição de Material Recreativo e Pedagógico, conforme anexo I. 

Edital de Pregão Presencial 004/19  

Processo 407/19 

 

 

3 - A proposta (modelo constante do Anexo V) deverá ser elaborada em papel 

timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 

técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.   

Será aceita a entrega da proposta em meio magnético, desde que de acordo 

com aquele disponibilizado pela Fundação.  Os dados constantes do meio 

magnético serão importados no momento da abertura das propostas e conferidos 

com os valores constantes da proposta escrita.  O meio magnético deve integrar o 

envelope proposta. 

 3.1 – Se uma mesma empresa concorrer a MAIS de UM LOTE, deverá 

APRESENTAR ENVELOPE PROPOSTA SEPARADO PARA CADA UM DOS LOTES que estiver 

concorrendo (IDENTIFICANDO NO LADO EXTERNO QUAL O LOTE CORRESPONDENTE, 

COMO DETALHADO NO ITEM II).   

 3.2 – Será aceito um único “Envelope habilitação” para os participantes que 

concorrerem a mais de um lote. 

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia 

acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da 

Equipe de Apoio.  

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  
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b) número do processo e do Pregão para aquisição de bens;  

 

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da 

procedência, marca e modelo do produto cotado, em conformidade com as 

especificações do descritivo - Anexo I deste Edital;  

 

d) preço unitário, total, por item, bem como o VALOR GLOBAL DO LOTE, em 

moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os itens 

necessários para a entrega do bem, inclusive mão de obra de eventual 

montagem do produto, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 

exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas 

ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;  

 

e) prazo de validade da proposta de, no mínimo 60 DIAS; 

 

f) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável;  

 

g) A PROPOSTA DE PREÇOS será devidamente preenchida e assinada, EM PAPEL 

E EM CD ROM OU PEN DRIVE, com o custo unitário e total proposto para cada 

item, o total geral (custo), o valor total  proposto, o local e data, cujos itens, 

discriminações, e quantidades não poderão ser alterados pela licitante, exceto 

quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE 

DÚVIDAS; 

 

h) O objetivo do envio da PROPOSTA EM CD ROM ou PEN DRIVE é facilitar os 

trabalhos na sessão de pregão, por isso o PREENCHIMENTO DA PROPOSTA será 

enviado no FORMATO XML por meio do programa DIGI PROP.EXE disponível no 

site da FITO no endereço http://fito.edu.br/portal-da-transparencia/licitacoes 

enviado juntamente com o EDITAL e precisará seguir as seguintes observações: 

 

 h.1)  A proposta estará disponível no site para download; 

 

 h.2)  O aplicativo DIGI PROP estará disponível no site para download 

através de um link; 

 

 h.3 Basta fazer o download do programa DIGI PRO disponível e procurar 

a proposta baixada para importação e preenchimento dos itens juntamente 

com a A RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE; 

 

 h.4)  O programa DIGPROP se torna um aplicativo do tipo arquivo XML 

(Excel). O programa funciona para que o licitante possa preencher os valores 

dos seus itens antes do acontecimento do pregão, sendo assim, após a 

digitação dos itens, é feito a importação dos dados para o pregão. Para que 

esta importação aconteça é necessário a entrega deste arquivo proposta 

digitado e salvo em cd ou pendrive. lembrando que devera ser preenchido de 

acordo com o arquivo XML disponibilizado para download, correspondente à 

licitação. Nota: A mídia utilizada somente poderá conter o Arquivo e mais nada. 

Este arquivo também deverá ser impresso assinado e ambos (mídia e a 

impressão assinada colocados no envelope)  

http://fito.edu.br/portal-da-transparencia/
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i) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, inclusive a eventual 

montagem, instalação do produto e transporte dos produtos para a entrega, ou 

seja, Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir 

com fidelidade os custos especificados; 

 

j) A Planilha de Quantidades e Preços, deverá ser obrigatoriamente 

apresentada em arquivo digital (CD-Rom ou PEN DRIVE), conforme modelo 

fornecido pela FITO e de acordo com o descrito no item “H” e subitens. 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a:  

a) registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial;  

c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste 

subitem;  

d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "c" deste subitem 1.1 não 

precisarão constar do Envelope "Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão.  

1.2 - REGULARIDADE FISCAL  

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ);  

 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame;  

 

c) certidões de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da 

licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;  

 

d) certidões de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social 

(INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
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e) certidões de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal e com 

a Procuradoria da Fazenda Nacional; 

f) certidão negativa fiscal Municipal com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

conforme estabelecido na Lei Federal nº 12.440/2011, mediante apresentação de 

CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Titulo VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452/1943. 

 

 1.2.1 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, 

certidões positivas com efeito de negativas. 

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

(2018), já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 3 (meses) da data de apresentação da proposta, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa; 

 

 a1) Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o 

balanço anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e 

demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento; 

 

        b) Prova de capital social integralizado ou patrimônio líquido, mediante 

comprovação pelo balanço patrimonial, ou contrato social ou estatuto social 

registrado na Junta Comercial até a data da entrega dos envelopes, no valor 

mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

 

c) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 

no domicílio da pessoa física, se for o caso, com prazo de validade em vigor na 

data de entrega dos envelopes, ou emitida em até 60 (sessenta) dias anteriores à 

data da entrega dos envelopes, caso não possua prazo de validade indicado. 

 

 

1.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

Três ou mais atestados de capacidade técnica fornecidos obrigatoriamente por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando aptidão da empresa 

para fornecimento dos produtos com as mesmas características e em quantidades 

compatíveis com as previstas no Anexo I, indicando os prazos ou a periodicidade do 

fornecimento.   

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES  

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério 

do Trabalho, conforme modelo constante do anexo III; 
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b) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 

da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 

contratar com a Administração, conforme modelo constante do anexo IV.  

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

2.1 - Os interessados cadastrados em órgão da Administração Direta do Município 

de Osasco (Poder Executivo), na correspondente especialidade, deverão 

apresentar o respectivo comprovante de registro cadastral, acompanhado dos 

documentos relacionados nos subitens 1.1, 1.2, alíneas "a" a "c", e 1.3, do item VI, 

que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se 

apresentados, já estejam com os respectivos prazos de validade, na data de 

apresentação das propostas, vencidos.  

2.1.1 Os documentos relacionados nos subitens 1.2, alíneas "d" e "e", 1.3, e 1.4, do 

item VI, deverão ser obrigatoriamente apresentados pelos interessados 

cadastrados.  

2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se, no dia 27/11/19, às 10 HORAS, com 

o credenciamento dos interessados em participar do certame referente aos 

três, com duração mínima de 30 minutos.  

2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de 

acordo com o estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes 

separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas 

as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 

Edital;  

 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 

licitantes.  

4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão 

das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, 

procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 

corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 

para apuração do valor da proposta.  

5.  Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes.  

6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 

lances, com observância dos seguintes critérios:  
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a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% 

superiores àquela.   

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 

preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão 

admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número 

de licitantes; 

c) O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da 

proposta de maior preço e os demais em ORDEM DECRESCENTE DE VALOR, 

decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;  

d) A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 

ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim 

sucessivamente até a definição completa da ordem de lances; 

e) Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os 

lances de 2%, aplicável inclusive em relação ao primeiro; 

f) A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances; 

g) Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas 

e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos 

valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado; 

h) O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 

vistas à redução do preço.  

7.  Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito.  

8. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 

data da apresentação das propostas.  

9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação do respectivo proponente.  

10. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 

Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos; 

11. verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. A 

verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 

autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. A Administração não se 

responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 

inabilitada.  

12.  Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

13. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências 

para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor 

preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, 

em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora 
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atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada 

vencedora.  

14. Conhecida a vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se 

aceitam fornecer ao preço daquela, mantidas as quantidades ofertadas.  

15. Em seguida, abrirá os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e 

decidirá sobre as respectivas habilitações, observadas as disposições do 

subitem 10 supra. As habilitadas serão incluídas na ata, observada a ordem 

de classificação.  

16. Conhecido o vencedor da proposta e estando este devidamente habilitado 

será adjudicado e homologado o objeto, caso não haja interposição de 

recurso.  

VIII - DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO  

1 - Ao final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para 

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 

para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação.  

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

4- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento.  

5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento.  

6 – O pedido de compras será formalizado após a homologação e adjudicação do 

objeto, respeitado os termos da PROPOSTA COMERCIAL.  

7 – Após o empenho, a licitante será convocada para entrega do produto e se 

deixar de fazê-lo no prazo fixado, será desclassificada do certame, nos moldes do 

previsto na Lei 8666/93 e deste Edital.  

IX - DO PRAZO DE VALIDADE  

1. O prazo de validade da PROPOSTA COMERCIAL será de 60 (sessenta) dias, 

contados da abertura da mesma.  

2. Eventual cancelamento do certame e/ou desclassificação da PROPOSTA 

COMERCIAL ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas na Lei 8666/93.  

X - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO  
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1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 03 dias corridos, contados a 

partir da emissão do pedido de compra, ato este que o Licitante vencedor será 

formalmente convocado, sempre de acordo com as condições estabelecidas nos 

Anexos deste edital.  

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita, EM ATÉ SETE DIAS ÚTEIS,  nos 

locais indicados no momento da contratação, respeitado o previsto nos anexos 

deste Edital, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, 

montagem, instalação, seguros, transporte, carga e descarga do produto no 

momento da entrega, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, enfim, todas e 

quaisquer despesas decorrentes do fornecimento e/ou entrega do produto aqui 

licitado, inclusive a montagem e instalação quando esta se fizer necessária.  

 

XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

1 - O objeto da presente licitação será ENTREGUE em até 07 (sete) dias úteis 

contados da emissão do pedido de compras. 

 1.1 – Assim, o objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em 

até três dias úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicados no 

subitem 2, do item X anterior.   Os produtos danificados ou fora de qualidade serão 

trocados pelo fornecedores implicarão na devolução imediata da mercadoria pelo 

ALMOXARIFADO. 

 

2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante 

respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 

(RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da Contratante 

responsável pelo recebimento.  

 

3 - Constatadas irregularidades no objeto licitado, a FITO poderá:  

 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis;  

 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 

dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado;  

 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis;  

 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 

dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado.  

4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 04 dias úteis, 

contado da data de entrega do (s) bem (ns) uma vez verificado o atendimento 

integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de 

Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  
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5 - Muito embora os produtos sejam adquiridos para a FITO, os produtos são 

adquiridos para as creches Zona Sul e Zona Norte e serão entregues nos 

almoxarifados designados pela FITO no momento da emissão da AUTORIZAÇÃO DE 

FORNECIMENTO.  

XII - DA FORMA DE PAGAMENTO  

1 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Fundação Instituto Tecnológico 

de Osasco - FITO, de deposito bancário, no prazo de carência de até 28 (vinte e 

oito) dias corridos contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura no 

protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento 

Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 4 do item XI.   

 

2 - Se o dia do pagamento coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia em que 

não houver expediente na sede da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - 

FITO, hipótese em que prorrogar-se-á para o primeiro dia útil que se seguir. 

3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá em até 28 dias após a data de sua 

apresentação válida.  

4 – O pagamento com atraso superior a trinta (30) dias incidirá em juros de mora de 

seis por cento (6,0 %) ao ano. 

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a FITO pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, 

física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2002.  

2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com 

as multas estipuladas na LLCA, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.  

3 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  

4 - Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao 

inadimplemento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito da FITO e 

as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.  

5 - Os procedimentos para aplicação das demais penalidades não indicadas no 

parágrafo anterior, também serão conduzidos no âmbito da FITO e as penalidades 

serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão.  

6 - Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato no prazo em que foi 

convocado - multa compensatória de dez por cento (10%) sobre o valor total da 

contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º, do 

artigo 64, da Lei Federal nº. 8.666/93; 

 

7 - Pelo atraso na execução do contrato – multa moratória de cinco décimos por 

cento (0,5%) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de cinco 
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(05) dias úteis, após o que será considerada infração contratual, com a 

conseqüente rescisão da contratação, independentemente de qualquer aviso ou 

notificação, sem prejuízo da multa prevista no sub-item seguinte; 

8 - Pela infração a qualquer das cláusulas contratuais – multa contratual de vinte 

por cento (20%) sobre o valor total contratado. 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes 

e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

2 - O resultado do presente certame será divulgado na IMPRENSA OFICIAL DO 

MUNICÍPIO DE OSASCO (I.O.M.O.), cujo texto é visualizado no endereço eletrônico 

www.osasco.sp.gov.br, no ícone – IMPRENSA OFICIAL.  

3 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, também 

serão publicados na IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE OSASCO (I.O.M.O.), cujo 

texto é visualizado no endereço eletrônico www.osasco.sp.gov.br, no ícone – 

IMPRENSA OFICIAL 

4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à 

disposição para retirada no setor de Compras, Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores – 

Osasco - SP, após a publicação da homologação e adjudicação do objeto 

licitado.  

5 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão.  

5.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 

prazo de 1 dia útil.  

5.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame.  

6- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Órgão 

Gerenciador.  

7 - Integram o presente Edital:  

ANEXO I – Especificação do Objeto da Licitação; 

ANEXO II -  Modelo de Declaração I; 

ANEXO III – Modelo de Declaração II; 

ANEXO IV – Modelo de Declaração III; 

ANEXO V – Modelo de Proposta; 

8 - Não será exigida a prestação de garantia para as contratações resultantes 

desta licitação.  

http://www.osasco.sp.gov.br/
http://www.osasco.sp.gov.br/
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9. Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de 

expediente, das 9 às 18 horas, na Rua Camélia, 26 – Jardim das Flores – Osasco – SP 

- CEP – 06110-300, fones (011) 3652-3022.  

10 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão da seguinte forma por conta da 

dotação orçamentária feita na categoria econômica 4-4-90-52-42. 

 

11 - Não se admitirá a entrega de envelope via postal; 

 

12 - Cada licitante deverá ser representado por apenas uma pessoa, em cada sessão, não será 

admitido que uma mesma pessoa represente mais de um interessado; 

 

13 - A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – FITO se reserva no direito de somente 

contratar com o adjudicatário se o mesmo comprovar, por ocasião da contratação, que está 

em dia com todas as suas obrigações legais, fiscais e com a seguridade social, situação que 

deverá manter durante todo o prazo contratual; 

 

14 - Não é permitida a sub contratação para o objeto do contrato. 

 

15 - Os produtos danificados ou fora de qualidade serão trocados pelo fornecedor e implicarão 

na devolução imediata da mercadoria pelo ALMOXARIFADO.  

16 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Osasco - SP.  

E para que ninguém alegue desconhecimento, além da publicação do Termo de 

Abertura na Imprensa Oficial do Município de Osasco, vai o presente Edital afixado 

na portaria da Diretoria da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco - FITO, no 

lugar de costume. 

 

  Osasco, 13 de novembro de 2019. 

 

 

  José Carlos Pedroso 

       Presidente 
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ANEXO I 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL 004/19 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

 

   O presente certame tem por objeto a aquisição dos itens 

constantes deste edital que deverão atender as especificações mínimas descritas a 

seguir.   

 

   Nos preços propostos estarão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente  na execução do objeto, 

inclusive a eventual montagem, instalação no local, transporte dos produtos para a 

entrega (incluindo carga e descarga do produto), ou seja, todos os dados 

informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados. 

 

   A proposta comercial apresentada deverá estar em total 

acordo com o previsto no Edital 004/19 e nas disposições legais vigentes a respeito. 

 

   As ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS PRODUTOS SÃO: 

 

LOTE 1 MATERIAL RECREATIVO 

Item Código Qtde Unid. Descrição 

1 1.52.07.0072-2 1,00 UN ESCORREGADOR GRANDE EM 

POLIETILENO 

BRINQUEDO DO TIPO ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO, SENDO 

Escorregador composto por 4 itens: 1 rampa reta sem ondulações, 1 escada de 4 

degraus mais o topo da rampa (total de 5), 2 barras laterais de segurança. Fixação 

da rampa à escada através das 2 barras laterais, fixadas por 4 parafusos (2 em 

cada lateral), sem necessidade de nenhum outro parafuso ou sistema de fixação. 

Produto com encaixe na base da rampa para ser acoplado ao tanque de 

areia/água. Trava de segurança no topo da rampa. Corrimão incorporado à 

própria escada, sem saliências e com laterais redondas no topo da escada. Topo 

da escada com 2 laterais altas o suficiente para dar segurança a crianças menores. 

Base da escada sem necessidade de base adicional para apoio totalmente 

desmontável.Matéria-prima empregada: polietileno de média densidade (material 

não tóxico e reciclável); polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que 

garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões:altura: 130 

cm, largura: 59 cm e comprimento: 205 cm. 

2 1.52.07.0078-1 1,00 UN EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE 

TIPO TÚNEL SANFONADO 

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TIPO TÚNEL SANFONADO, SENDO Túnel tipo 

Centopéia, confeccionada em tecido e estrutura em mola de aço. Medidas: 3,0 x 

0,50m. 

3 1.52.07.0079-0 1,00 UN EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE 
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TIPO LOMBADINHA 

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TIPO LOMBADINHA SENDO Mini ponte arco -iris 

espumado e colorido. O material é de fácil limpeza. Espuma de alta densidade 

revestida de courvin impermeável. 

4 1.52.07.0080-3 1,00 UN EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE 

COM DEGRAUS E RAMPA 

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE COM DEGRAUS E RAMPA, SENDO Circuito Túnel 

com rampa e degraus, fabricado em espuma não toxica de alta densidade D20 

revestido em tecido VINIL brilhante confeccionado em cores variadas, unidas com 

sistema de velcros e zíper de fácil limpeza e higienização. Medidas: 2,10 (C) x 0,50 

(L) x 0,50 (A). 

5 1.52.07.0093-5 70,00 UN CAVALINHO UPA UPA INFLAVEL 

CAVALINHO UPA UPA INFLAVEL - O brinquedo infantil cavalinho Upa Upa aumenta e 

estimula o condicionamento físico, a coordenação motora e o equilíbrio das 

crianças.  Produzido Em Vinil Atóxico. Idade Recomendada: A partir dos 03 Anos. 

Dimensões aproximadas do produto: 50 X 60 cm. Dimensões aproximadas da 

embalagem: 53 X 46 X 6 cm . O brinquedo será entregue inflado. 

6 1.52.07.0094-3 40,00 UN TRICICLO ESCOLAR 

TRICICLO ESCOLAR - Assento com encosto alto estrutura em aço tubular; resistência 

e durabilidade rodas com capa antiderrapante; deslocamento suave e sem ruído. 

Idade sugerida: a partir de 2 anos - peso máximo: 21 kg - Altura máxima: 112 cm. 

7 1.52.07.0096-0 30,00 UN CARRO DE PEDAL 

CARRO DE PEDAL - Este carrinho com pedal estimula o movimento, a coordenação 

motora, proporciona a utilização ao ar livre, com segurança e qualidade. O 

brinquedo  possui volante com buzina. Recomendado a partir de 1 ano e meio e 

aprovado pelo INMETRO. 

8 1.52.07.0097-8 1,00 CJ CONJUNTO COZINHA INFANTIL COM 

ELETRODOMESTICOS EM MDF 

CONJUNTO COZINHA INFANTIL COM ELETRODOMESTICOS EM MDF - Kit 

confeccionado em M.D.F. e madeira;  Brinquedo imitando um jogo de cozinha 

composto por 4 itens: Armário, fogão, pia e geladeira; - Armário: imitando um 

armário de cozinha com 6 portas e puxadores; - Medida do Armário montado: 65 x 

45 x 106 cm; 

- Fogão: brinquedo com ilustrações imitando um fogão de 4 bocas, porta do forno 

com delimitador interno e puxador; 

- Medida do fogão: 48 x 61,5 x 71 cm; 

- Pia: brinquedo imitando uma pia de cozinha, com portinhas que se abrem e 

puxadores, possui 3 prateleiras internas para acondicionar brinquedinhos, 

acompanha cuba de plástico removível; 

- Medida da pia: 65 x 45 x 71 cm; 

- Geladeira: brinquedo imitando um refrigerador duplex que abre as portas, possui 3 

suporte na porta para acondicionar brinquedinhos, parte que compõe o 

refrigerador possui 3 prateleiras internas. Acompanha puxadores externos no freezer 

e no refrigerador; 

- Medida do refrigerador duplex: 45 x 41,5 x 122,5 cm; 

- Jogo todo pintado e ilustrado com serigrafia ultravioleta atóxica; Idade sugerida: a 

partir de 03 anos. 

9 1.52.07.0098-6 1,00 UN LANCHONETE COMPLETA 

LANCHONETE COMPLETA - A Lanchonete completa vem com acessórios e todos os 

equipamentos necessários para fazer sanduíches, sorvetes e cafezinho de forma 

lúdica. Idade recomendada: 03 a 04 anos. 

10 1.52.07.0100-1 100,00 CJ PANELINHAS COM ACESSORIOS 15 
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PEÇAS 

PANELINHAS COM ACESSORIOS 15 PEÇAS - Esse kit tem  uma linha completa de 

todos os itens que precisa para fazer a comidinha das suas bonecas.O conjunto 

acompanha panelinhas, talheres, pratinhos e copinhos para você preparar delícias 

iguais as da mamãe. Recomendação: A partir dos 3 anos. Restrição de Idade: Não 

recomendável para menores de 3 anos por conter peças pequenas que podem ser 

engolidas. 

Código do Fabricante: 5302 

11 1.52.07.0101-0 100,00 UN CENTOPEIA 

CENTOPEIA - O brinquedo Centopéia é perfeito para desenvolver nos bebês a 

coordenação motora, a discriminação de formas geométrica, cores, a percepção 

visual e auditiva, o desenvolvimento do tato, estimular a memorização e atenção. 

Possui blocos didáticos, melodia, e ao puxá-la, os blocos se movimentam. Idade 

recomendada: a partir de 1 ano. Composição/material: plástico. 

12 1.52.07.0102-8 125,00 UN BRINQUEDO HELICOPTERO BEBE 

COLORIDO DIDATICO 

BRINQUEDO HELICOPTERO BEBE COLORIDO DIDATICO - Helicóptero que incentiva o 

raciocínio lógico e a coordenação motora. Idade recomendada:  3 anos 

Dimensões do produto: 16,5cm x 17cm x 29,5cm. Composição/material: plástico. 

13 1.52.07.0103-6 25,00 UN CARRINHO DE BONECA BABY 

CARRINHO DE BONECA BABY 

14 1.52.07.0104-4 9,00 UN MINI PENTEADEIRA INFANTIL MINI 

GLAMOUR 

MINI PENTEADEIRA INFANTIL MINI GLAMOUR - O brinquedo desenvolve habilidades 

como coordenação motora e noção de espaço, estimula a percepção.Contém 

vários acessórios de beleza de  plástico, espelho, porta-objeto e espaço para 

guardar acessórios. Altura aproximada: 58 cm. Idade: a partir de 3 anos. 

15 1.52.07.0105-2 18,00 CJ CONJUNTO 8 DINOSSAUROS 

BRINQUEDOS DINO EMBORRACHADO 

CONJUNTO 8 DINOSSAUROS BRINQUEDOS DINO EMBORRACHADO - Dinossauros com 

8 modelos diferentes indicado para crianças brincar. O  produto deve estar dentro 

das especificações do INMETRO. Tamanho aproximado Dinos: 5 a 12 cm – cores 

sortidas – Recomendado para crianças acima de 3 anos. 

16 1.52.07.0106-0 90,00 UN CARRO RACER 

CARRO RACER - Carro Racer 55, com rodas grandes e aros cromados. Material 

plástico. Idade recomendada: a partir dos 3 anos de idade. 

17 1.52.07.0108-7 25,00 UN GANGORRA INFANTIL 

GANGORRA INFANTIL - Com material resistente e de durabilidade, com um alto 

índice de proteção Uv, que proporciona resistência e durabilidade, sendo aplicável 

em ambientes internos ou externos. Material: Resina plástica – Pebd - Cor: variada - 

Personagem: Cavalinho, minhoca, tigrão -  com proteção Uv e material Atóxico. 

Recomendação de idade: Até 6 anos 

18 1.52.07.0109-5 2,00 CJ CONJUNTO MINI TRAVES INFANTIL KI-

TRAVE (2 MINI GOL E 2 MINIBOLAS) 

CONJUNTO MINI TRAVES INFANTIL KI-TRAVE (2 MINI GOL E 2 MINI BOLAS) - Trave de 

Gol  de Montar. - Produtos 100% em Polipropileno;  

- Resistente e seguro, com formas arredondadas. 

- Medidas Montado: 56x39x30cm (C*L*A) -  Material não tóxico 

- Contendo no Kit:  4 Mini bolas,  4 Traves com redes. 

19 1.52.07.0114-1 35,00 UN UNICORNIO DE PAU 

UNICORNIO DE PAU - UNICÓRNIO DE PAU em madeira com cabeça em tecido anti 

alérgico, enchimento com fibra siliconada. Base com rodinhas. Medida 1m de 
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comprimento. 

20 1.52.07.0115-0 35,00 UN CAVALO DE PAU 

CAVALO DE PAU - CAVALO DE PAU em madeira com cabeça em tecido 

antialérgico, enchimento com fibra siliconada. Base com rodinhas. Medida 1m de 

comprimento. 

21 1.52.07.0124-9 5,00 UN BANCO LAPIS 

BANCO LAPIS - BANCO LÁPIS grande com encosto e assento em formato de lápis 

nas cores azul, vermelho, amarelo e verde.  Seguro em material resistente, curvado 

em polietileno rotomoldado, cada lápis contém uma largura mínima de 8 cm, 

oferece um toque alegre e criativo a qualquer ambiente.  Contendo em cada lápis 

uma quantidade mínima de 6 parafusos de rosca soberba de 6 mm.  Pés em aço 

cor azul com fixador térreo em forma de l na chapa 11.  Comprimento 160 cm, 

largura: 0,36 cm, altura 0,83 cm.  Peso aproximado de 12 kg. 

22 1.52.07.0125-7 3,00 CJ SUPER MERCADO INFANTIL COM 

CARRINHO DE COMPRAS 

SUPER MERCADO INFANTIL COM CARRINHO DE COMPRAS - Com peças do conjunto 

feitas em polipropileno, ABS, poliestireno de alto impacto (HIPS), papel, papelão e 

poliestireno (PS), o kit de supermercado de brinquedo é uma forma lúdica de inserir 

na rotina das crianças conhecimentos sobre matemática.  O kit é indicado para 

crianças a partir de 03 anos. O kit contém: 01 conjunto para montar caixas e 

prateleiras; 1 conjunto para montar carrinhos de compras infantil; 01 caixa 

registradora de brinquedo; 01 balança de brinquedo; 1 scanner para leitura de 

produtos de faz de conta; 8 miniaturas de peças de frutas e vegetais; 3 réplicas 

ovos; 3 miniaturas de bebidas; 9 caixas de comidinhas de brinquedo; 6 cédulas de 

dinheiro de brinquedo. 

23 1.52.07.0127-3 100,00 UN CAMINHAO BASCULANTE 

CAMINHAO BASCULANTE - Caminhão  basculante roda livre,41cm de comprimento 

de plástico. Indicado para crianças a partir de 02 anos. 

24 1.52.07.0130-3 15,00 CJ BOLA DE VINIL LISA GRANDE 

(CONJUNTO COM 30 BOLAS) 

BOLA DE VINIL LISA GRANDE (CONJUNTO COM 30 BOLAS) - Bola De Vinil Lisa Grande 

( Kit Com 30 Bolas ).Medida: 21 Centímetros de diâmetro ( tamanho da bola de 

futebol ). Peso: 60 Gramas. Composição: Vinil. Cores: Sortidas. Dentro das 

especificações do Inmetro. 

25 1.52.07.0132-0 1,00 UN PUFF JACARE EM CORINO 

PUFF JACARE EM CORINO - PUFF JACARÉ. Puff em formato de jacaré. Com 

enchimento em flocos de espuma. Confeccionado em vinil ou corino. Cor padrão. 

Recomendado até 5 anos. Com 1,7m de comprimento. 

26 1.52.07.0136-2 60,00 UN CARRINHO DE BONECA 

CARRINHO DE BONECA 

27 1.52.07.0137-0 60,00 UN BONECA SAPEKINHA 

BONECA SAPEKINHA - Vem com mamadeira e fralda para interagir, é só dar 

mamadeira com água e a boneca faz xixi. 

- Detalhes realísticos 

- Braços e pernas articuláveis 

- Vestido: 100 algodão 

- Corpo: Em vinil e plástico 

- Indicada para crianças maiores de 3 anos 

- Com certificado do INMETRO. 

 

Medidas embalagem: 

A: 0,41 m, L: 0,11 m, C: 0,23 m 
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28 1.52.07.0138-9 60,00 UN BONECA BABY JUNIOR 

BONECA BABY JUNIOR - Idade Recomendada: A partir de 24 meses 

Material/Composição: Plástico 

Dimensões aprox. do produto: 33 cm 

Referência do produto: 2221 

Certificação do INMETRO: Sim 

Garantia do fornecedor: 3 Meses 

Corpo de Vinil, não faz sons. 

 

 

LOTE 2 MATERIAL PEDAGÓGICO 

Item Código Qtde Unid. Descrição 

1 1.52.07.0099-4 30,00 UN ESTANTE CANTINHO DA LEITURA - 

PORTA LIVROS - ORGANIZADOR 

ESTANTE CANTINHO DA LEITURA - PORTA LIVROS - ORGANIZADOR - Confeccionado 

em plástico rígido - Cores variadas. 

Acomoda livros de vários tamanhos com prateleira lateral. Medidas.: 0,80 x 0,35 x 

0,80 

2 1.52.07.0110-9 254,00 UN ENXOVAL - CAMA EMPILHAVEL 

ENXOVAL - CAMA EMPILHAVEL - ENXOVAL, composto de conjunto de lençóis, 

fronha e travesseiro sendo o  tecido dos lençóis ser do tipo tergal, fio misto 50% 

algodão e 50% poliéster, mínimo 180 fios que suporte lavagem com alvejante sem 

desbotar ou manchar. O tecido não pode encolher e nem fazer “bolinhas”.  O 

lençol de sobrepor deve ter 1,30m de tecido liso e virol de 0,20m de tecido 

estampado com motivos infantis unissex, totalizando 1,50m de comprimento por 1m 

de largura. Lençol de baixo com elástico deve medir 1,10m de comprimento e 

0,80m de largura. O elástico é costurado em 6 pontos, formando 3 tiras na parte de 

trás. O elástico utilizado deve ser nº 20, de alta resistência e durabilidade, composto 

de 73% poliéster e 27% elastotieno. Lençol de baixo que encaixe perfeitamente na 

caminha, permitindo o empilhamento mesmo sem tirar o lençol.Fronha tipo 

envelope medindo 0,30m x 0,40m, com dobra interna de, no mínimo, 15 cm, com 

faixa decorativa de 10 cm na parte de cima da fronha (tecido igual ao utilizado no 

lençol de sobrepor). Todo o conjunto deverá ser confeccionado em costura reta 

simples e overlock. O tecido liso deverá ter cores suaves (amarelo claro, verde 

água, salmão, bege, azul claro, rosa claro). O travesseiro deve ser antialérgico, 

antiácaro, anti mofo, inodoro, resistente, macio, lavável. Revestimento: 50% 

algodão, 50% poliéster. Enchimento: Fibra siliconizada 100% Poliéster. Tamanho: 

30cm x 40cm. Todas as características devem estar visíveis na embalagem. 

3 1.52.07.0117-6 9,00 CJ CONJUNTO PEDAGOGICO DO TIPO 

ESTRELA FELIZ 

CONJUNTO PEDAGOGICO DO TIPO ESTRELA FELIZ - KIT PEDAGÓGICO DO TIPO 

ESTRELA FELIZ contendo as no mínimo 300 peças, confeccionado em plástico 

polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, com diversos encaixes, nos 

formatos: estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas 

arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas 

arredondadas e anel com seis encaixes. Acondicionado em caixa organizadora 

empilhável em plástico resistente e durável. Formato projetado especificamente 

para empilhamento, com tampas coloridas. Abertura frontal, permite visualizar 

internamente, colocar e retirar produtos sem necessidade de movimentar as 

demais caixas. Medidas da caixa: 28,5 x 41 x 22,5. 

4 1.52.07.0118-4 9,00 CJ CONJUNTO MAX PINOS 

CONJUNTO MAX PINOS - KIT MAXI PINOS contendo no mínimo 300 peças educativos 
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confeccionado em polietileno de alta densidade peab, contendo 300 peças, 

peças em formato matrizados /curvada, com 02 modelos de encaixe nas pontas, 

sendo 01 conexão quadrada e 01 conexão redonda encaixáveis, permitindo 

desenvolver vários modelos de criação. Acondicionado em caixa organizadora 

empilhável em plástico resistente e durável. Formato projetado especificamente 

para empilhamento, com tampas coloridas. Abertura frontal, permite visualizar 

internamente, colocar e retirar produtos sem necessidade de movimentar as 

demais caixas. Medidas da caixa: 28,5 x 41 x 22,5. 

5 1.52.07.0122-2 12,00 CJ CONJUNTO ARAMADO DO TIPO 6 

PEÇAS 

CONJUNTO ARAMADO DO TIPO 6 PEÇAS - KIT ARAMADO DO TIPO 6 PEÇAS - 

conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm 

recoberto com tubo de pvc flexível, acondicionados em caixa plástica. Contém 06 

aramados de diferentes formas e tamanhos.1° aramado: 23 x 7 x 40cm - 2° 

aramado: 16 x7 x 40cm - 3° aramado: 24 x 24 x 23cm - 4° aramado: 28 x 7 x 35cm - 

5° aramado: 29 x9,5 x 40cm - 6° aramado: 25 x 9,5 x 35cm. Caixa plástica com 

rodas, com grampos de fechamento que prendem a tampa firmemente à caixa 

plástica. Sua transparência permite a visualização do conteúdo, dispensando a 

etiquetagem externa. Com bases largas, têm melhor apoio e não deixam marcas, 

já que o peso é melhor distribuído. Eixos de aço. Tampa bipartida permite melhor 

manuseio do kit aramados. 

6 1.52.07.0123-0 1,00 CJ COLEÇAO CD TECA 

COLEÇAO CD TECA - COLEÇÃO CD TECA composta por kit musical cantigas de 

roda que fizeram o maior sucesso entre as crianças, totalizando um total 294 

musicas - Contém 12 CD´s. 

7 1.52.07.0126-5 16,00 UN MASSINHA DE MODELAR - DIVER 

MASSA 

MASSINHA DE MODELAR - DIVER MASSA - • Massa de  modelar com formas e 

acessórios  

• Descrição: Kit de massinha com 6 potes de massinha + 5 acessórios. Vem 

com um grill para fazer hambúrgueres, pães e salsichas. 

• Contém: Grill, Rolinho, Face sem corte, Pegador, Seringa com 4 bicos - - 6 

potinhos de massinha de 50g cada. 

• Idade mínima recomendada3 anos 

 

 

LOTE 3 MATERIAL EDUCATIVO 

Item Código Qtde Unid. Descrição 

1 1.52.07.0088-9 14,00 CJ KIT DE MEIAS E PULSEIRAS COM 

CHOCALHO 

KIT DE MEIAS E PULSEIRAS COM CHOCALHO - Recomendável para bebês entre 0 e 

12 meses; Recomendável para bebês entre 0 e 12 meses;Material dos bichinhos: 

Poliéster tipo Plush; As pulseiras são reguláveis através de velcro; Tamanho= +/- 

15cm 

Cores de alto contraste para estimular a visão do bebê. Incentiva o 

desenvolvimento e a coordenação motora. A cada movimento do bebê, o 

chocalho tipo "guizo" emite um som suave. As orelhas dos bichinhos internamente 

são de plásticos, emitindo barulhinho ao pegar. 

Estimula o bebê a chutar, agarrar e pegar. 

2 1.52.07.0089-7 38,00 UN BRINQUEDO BABY DINHO COM 

FORMAS PARA ENCAIXAR 

BRINQUEDO BABY DINHO COM FORMAS PARA ENCAIXAR - É um dinossauro que vem 
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com formas didáticas de cores diferentes  que encaixam no corpo do brinquedo. 

Ao terminar de encaixar, levantar a cauda pegar as pecinhas e começar a 

encaixar. Idade Recomendada: A partir dos 12 meses. Qualidade - Produzido com 

plástico de Alta qualidade que garante maior resistência  e durabilidade ao 

brinquedo. Contendo  - 01 Baby Dinho - 06 formas didáticas. 

3 1.52.07.0091-9 98,00 UN BICHINHO DE BORRACHA PARA 

MORDER 

BICHINHO DE BORRACHA PARA MORDER - Borracha macia que não solta pedaços 

e manuseio apropriado para crianças de 00 a 02 anos, conforme especificação do 

Inmetro. Material: Látex - Tamanho (cm): Entre 5 a 7cm. 

4 1.52.07.0092-7 20,00 CJ BLOCOS DE MONTAR EDUCATIVO 350 

PEÇAS INFANTIL - TIPO LEGO 

BLOCOS DE MONTAR EDUCATIVO 350 PEÇAS INFANTIL - TIPO LEGO - Kit com 350 

peças de bloco de montar com cinco modelos de blocos, os modelos com curvas 

servem para acabamentos, como montar telhadinhos e portas, além de exclusivas 

peças para montar carrinho, caminhãozinho entre outros. Com ótimo encaixe e 

com pinos grandes os quais permitem uma montagem sem dificuldade para as 

crianças, ótimo acabamento e não possui quinas vivas. Com certificado pelo 

Inmetro indicado a melhorar a Coordenação Motora, Percepção de espaço e 

tamanho, é indicado para todas as idades. Especificações: Material: Plástico 

Tamanho aproximado: Pinos: 2,7cm x 2,9 x 5,8 cm, Pinos: 2,7cm x 2,9cm x 4,4cm, 

Pinos: 2,7cm x 2,9cm x 2,9cm, Pinos: 2,7cm x 2,9cm x 2,9cm, Carrinho: 4,0cm x 5,3cm 

x 8,9cm, Gabininha: 2,8cm x 3,8cm x 4,4cm. Indicação: crianças maiores de 3 anos 

Quantidade: 350 unidades Blocos. 

5 1.52.07.0095-1 28,00 UN TAPETE DE ATIVIDADES PARA BEBE 

COM PISCINA DE BOLINHA 

TARTARUGA 

TAPETE DE ATIVIDADES PARA BEBE COM PISCINA DE BOLINHA TARTARUGA - O Tapete 

de atividades para bebê com piscina de bolinha formato de Tartaruga (2 em 1), 

estimula o bebê ,desenvolvendo suas habilidades motoras, visuais, aptidão mental, 

sentido sonoro e reconhecimento das formas. Tapete Confortável  - Instiga a 

curiosidade - Desenvolve habilidades sensoriais . Contendo:  4 móbiles do mar - 30 

bolas coloridas armazenadas dentro da cabeça da tartaruga - Arte estampa e 

alegre - Prático e portátil - Recomendado a partir de 0 meses e atendendo as 

especificações do Inmetro para a faixa etária. 

6 1.52.07.0107-9 30,00 UN CHOCALHO MORDEDOR - GIRA GIRA 

CHOCALHO MORDEDOR - GIRA GIRA - O Chocalho mordedor Gira Gira  possui 

bolinhas que gira, fazendo um barulhinho suave que estimula o bebê, macio e 

gostoso de morder. Feito com material atóxico e sem ftalato. Produto deverá estar 

com certificação do InMetro. 

7 1.52.07.0111-7 1,00 UN TEATRO DE FANTOCHES 

TEATRO DE FANTOCHES - TEATRO DE FANTOCHES com detalhes que caracterizam 

telhado na parte superior, balcão de apoio e cortina caracterizando palco, 

armário com prateleira e portas na parte traseira para as crianças guardarem os 

fantoches. Casinha verde especial, porta amarela e a cortina vermelha. Produzido 

em resina plástica (pelmd) com ótimos resultados em testes laboratoriais a tração, 

torção e proteção UV, em cores variadas (pigmentos atóxicos). Em conformidade 

com a norma NM 300. Garantia de 12 meses. Medidas: alt: 90 cm comp: 69 cm larg: 

19 cm. 

8 1.52.07.0112-5 1,00 UN BAU RODIZIO COM FANTOCHES 

MODELO A 

BAU RODIZIO COM FANTOCHES MODELO A - BAU RODÍZIO COM FANTOCHES 
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MODELO A Fabricado em chapas revestidas MDP BP 15 mm de madeira 

reflorestada. Rodízios e limitador de abertura do tampo. Todo o acabamento 

interno na cor branca. Tampo revestido com perfil plástico flexível. Medida do 

produto: 68,2x40,4x45 cm (Comprimento x Profundidade x Altura) Peso do produto: 

11,4 kg. Material (Composição): MDP com acabamento Finish Foil Acetinado. 

Acompanha fantoches produzidos em feltro, com boca articulada, permitindo 

movimentos. Todos os detalhes do personagem são costurados para oferecer maior 

segurança, assim como os olhos, que são todos bordados. Costura de alta 

qualidade e resistência. Incluso 27 fantoches distribuídos nos temas:  História 

Cinderela c/ 6; História Rapunzel c/3; História Bela Adormecida c/3; História Branca 

de Neve c/11; História Rainha da Neve c/4. 

9 1.52.07.0113-3 1,00 UN BAU RODIZIO COM FANTOCHES 

MODELO B 

BAU RODIZIO COM FANTOCHES MODELO B - BAU RODÍZIO COM FANTOCHES 

MODELO B fabricado em chapas revestidas MDP BP 15 mm de madeira 

reflorestada. Rodízios e limitador de abertura do tampo. Todo o acabamento 

interno na cor branca. Tampo revestido com perfil plástico flexível. Medida do 

produto: 68,2x40,4x45 cm (Comprimento x Profundidade x Altura) Peso do produto: 

11,4 kg. Material (Composição): MDP com acabamento Finish Foil Acetinado. 

Acompanha fantoches produzidos em feltro, com boca articulada, permitindo 

movimentos. Todos os detalhes do personagem são costurados para oferecer maior 

segurança, assim como os olhos, que são todos bordados. Costura de alta 

qualidade e resistência. Incluso 29 fantoches distribuídos nos temas:  História 

Chapeuzinho Vermelho c/4; História Três Porquinhos c/4; História Pinóquio c/4; 

História João e Maria c/5; Conjunto Folclore c/7; História Sítio c/5. 

10 1.52.07.0116-8 9,00 UN BAU COM QUEBRA CABEÇA LUXO 

BAU COM QUEBRA CABEÇA LUXO - BAÚ COM QUEBRAÇABEÇA LUXO  

confeccionado em polipropileno, contendo no mínimo 9 quebra cabeças luxo -  

elefante, macaco, galinha, palhaço, abelha, papagaio, sapo, leão e baleia. Cada 

quebra cabeça contém 1 base de madeira com 18 peças de encaixe coloridas. 

Tamanho de cada quebra cabeça: 35 cm altura, 30 cm largura, 1 cm 

profundidade. Dimensões do baú: 514 x 372 x 366 mm indicado para crianças: a 

partir de 3 anos. 

11 1.52.07.0119-2 9,00 UN LINHA MOVIMENTO 1 

LINHA MOVIMENTO 1 - LINHA MOVIMENTO - Conjunto de 06 atividades composto 

por 87 peças, confeccionado em madeira e M.D.F. colorido. Sendo:  Prancha de 

equilíbrio: 3 pranchas de madeira coloridas e  4 suportes para sustentação. Balizas: 

4 bastões  e  4 bases coloridas de madeira. 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. Obstáculos com 

salto elevados: 4 bastões de madeira, 8 suportes com níveis de graduação e 8 

bases de sustentação. Arco passa por dentro: 4 arcos de 70 cm de diâmetro com 4 

suportes (cada suporte composto por 03 peças).Jogo de argolas: 1 base laranja 

com 5 pinos coloridos removíveis e 10 argolas coloridas de plástico resistente.  

embalagem: Caixa de papelão medindo 92 x 34 x 14 cm. 

12 1.52.07.0120-6 9,00 UN LINHA MOVIMENTO 2 

LINHA MOVIMENTO 2 - LINHA MOVIMENTO 2 - Conjunto de atividades, composto por 

65 peças (09 provas), confeccionado em E.V.A., madeira e M.D.F.  colorido. Sendo: 

12 pés/palmilhas de E.V.A. coloridos medindo 22,5 x 8 cm cada um 12 mãos de 

E.V.A. coloridas, medindo 13,5 x 19,5 cm cada uma 8 formas geométricas de E.V.A. 

coloridas (2 triângulos - 21 x 28 cm, 2 círculos de 28 cm de diâmetro, 2 retângulos 32 

x 22 cm, 2 quadrados de 28 x 28 cm) 4 formas geométricas de E.V.A. colorido com 
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suporte para sustentação (quadrado, retângulo, triângulo e círculo) revestidas com 

E.V.A. 2 tacos de madeira colorido medindo 58 cm, 3 bolinhas de borracha e 2 

arcos/alvos, 1 palhaço Bocão; 1 prancha com semicírculo medindo 34 x 15,5 x 9 

cm; 1 prancha de M.D.F. medindo 50 x 16 cm com 1 cilindro; 2 sapatas coloridas 

com corda de nylon medindo 18 x 18 x 59 cm e 1 pula-corda de 2 metros. 

Embalagem: Caixa de papelão medindo 77 x 71 x 12 cm. 

13 1.52.07.0121-4 1,00 CJ CONJUNTO PERCUSSAO 

CONJUNTO PERCUSSAO - KIT PERCUSSÃO composto por 22 instrumentos musicais de 

alta sonoridade, confeccionado com produtos naturais de formas artesanal 

garantindo uma melhor qualidade no produto final. Contendo os seguintes 

instrumentos: pandeiro, bongô, kabuletê, ganzá de coco, afoxé, caxixi, tambor 

grande com alça, kalimbá, tambor pequeno, tambor médio agudo, tambor médio, 

pau de chuva, cuíca, pau de chuva grave, clave, reco reco, maraca, pratos, 

agogô, triângulo, apito de pau e black black. Embalado em caixa de madeira com 

rodízios e alças em corda. 

14 1.52.07.0128-1 6,00 UN BAU URSOTECA BERCARIO 

BAU URSOTECA BERCARIO - BAÚ URSOTECA BERÇÁRIO: confeccionado em plástico 

rotomoldado, anti UV, ecológico, atóxico, em diversas cores. Design em formato de 

urso com olhos fixos. Medidas: comprimento 0,73 x largura: 0,53 x altura 0,45 m. 

Acompanha 40 livros de acordo com faixa etária de berçário. 

15 1.52.07.0129-0 9,00 UN BAU URSOTECA MATERNAL 

BAU URSOTECA MATERNAL - BAÚ URSOTECA MATERNAL: confeccionado em plástico 

rotomoldado, antiUV, ecológico, atóxico, em diversas cores. Design em formato de 

urso com olhos fixos. Medidas: comprimento 0,73 x largura: 0,53 x altura 0,45 m. 

Acompanha 40 livros de acordo com faixa etária de maternal. 

16 1.52.07.0131-1 180,00 CJ BAMBOLE 

BAMBOLE - Bambolê kit com 12. Em plástico, coloridos. Cada bambolê mede 

aproximadamente 61cm de diâmetro. Cores sortidas. 

17 1.52.07.0133-8 18,00 UN BRINQUEDO EDUCATIVO QUEBRA 

CABEÇA INFANTIL ANIMAIS FILHOTES 

BRINQUEDO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA INFANTIL ANIMAIS FILHOTES - • São quatro 

quebra-cabeças de 3 partes grandes e resistentes de animais e seus filhotes. O 

Brinquedo Educativo Quebra Cabeça  desenvolvem o raciocínio e a coordenação 

motora. Comprimento 

• 19 cm - Largura21 cm 

• Idade mínima recomendada 2 anos. 

18 1.52.07.0134-6 30,00 UN TORRE BABY 

TORRE BABY - Uma torre com 4 atividades para brincar e aprender. Possibilita 

montar girafa e  dinossauro. Peças quadradas, macias e fáceis de manusear. Para 

a Idade: 0 a 04 anos – Material: tecido e espuma – Medida: 11x11x5cm(menor 

peça)/15x15x5cm (maior peça) 

19 1.52.07.0135-4 30,00 UN BOLA TECIDO (COM GUIZO) 

BOLA TECIDO (COM GUIZO) - Fofinha, colorida e macia, ideal para bebês e 

crianças pequenas. Acompanha guizo interno. Material: tecido e espuma – 

Medida: 14x14x14cm - PARA A IDADE: 0 a 5 anos 
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ANEXO II 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO I 

 

 

 

À 

 

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO 

 

 

REFERENTE: PREGÃO 004/19 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

    Declaramos, para efeito do cumprimento ao 

estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as 

penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no Edital. 

 

 

 

 

 

 

                ________________,  ___ de ______________ de 2019. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                     

___________________________________________________________________________ 

ASSINATURA  DE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE  LEGAL 

Devidamente identificado: nome e cargo de quem assina 

    - CARIMBO DA EMPRESA - 
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ANEXO III 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO II 

 

 

 

À 

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO 

 

 

REFERENTE: PREGÃO 004/19 

 

 

 

 

 

 

 

A (nome da Empresa), sediada na  (endereço completo), vem por meio desta, 

declarar sob as penalidades cabíveis, não manter no quadro de pessoal, menores 

de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 

insalubres, e não ter, tampouco, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

 

 

 

                 ________________,  ___ de ______________ de 

2019. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

ASSINATURA  DE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE LEGAL 

Devidamente identificado: nome e cargo de quem assina 

    - CARIMBO DA EMPRESA - 
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     ANEXO IV 

 

 

REFERENTE: PREGÃO 004/19 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO III 

 

 

À 

FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO - FITO 

 

 

 

 

 

 

A (nome da Empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, 

declarar que não estar enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa 

participação na licitação, bem como aceitamos todas as cláusulas e condições do 

edital, em especial daquelas que tratam do prazo para entrega, validade, 

condições de entrega dos produtos e de pagamento. 

 

 

 

 

 

 

                ________________,  ___ de ______________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                     

__________________________________________________________________________ 

ASSINATURA  DE SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU  REPRESENTANTE  LEGAL 

Devidamente identificado: nome e cargo de quem assina 

   - CARIMBO DA EMPRESA - 

 

 

 

 

 

 

 



     

26 

ANEXO V 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

LOTE 1 – MATERIAL RECREATIVO 

APRESENTAÇÃO: EM UMA VIA DEVIDAMENTE PREENCHIDA POR PROCESSO 

DATILOGRÁFICO, MECÂNICO OU IMPRESSÃO ELETRÔNICA, EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA, EM UMA SÓ DAS FACES DE CADA FOLHA DE PAPEL, SEM EMENDAS, 

RASURAS OU ENTRELINHAS, DEVENDO CONSTAR DE FORMA CLARA E PRECISA OS 

ELEMENTOS E REQUISITOS SEGUINTES: 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:  REFERENTE: PREGÃO 004/19 

LOTE 1 MATERIAL RECREATIVO   

Item Código Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1.52.07.0072-

2 

1,00 UN ESCORREGADOR GRANDE 

EM POLIETILENO 

  

BRINQUEDO DO TIPO ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO, 

SENDO Escorregador composto por 4 itens: 1 rampa reta sem 

ondulações, 1 escada de 4 degraus mais o topo da rampa (total 

de 5), 2 barras laterais de segurança. Fixação da rampa à 

escada através das 2 barras laterais, fixadas por 4 parafusos (2 

em cada lateral), sem necessidade de nenhum outro parafuso 

ou sistema de fixação. Produto com encaixe na base da rampa 

para ser acoplado ao tanque de areia/água. Trava de 

segurança no topo da rampa. Corrimão incorporado à própria 

escada, sem saliências e com laterais redondas no topo da 

escada. Topo da escada com 2 laterais altas o suficiente para 

dar segurança a crianças menores. Base da escada sem 

necessidade de base adicional para apoio totalmente 

desmontável.Matéria-prima empregada: polietileno de média 

densidade (material não tóxico e reciclável); polietileno 

pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a 

coloração original mesmo que exposto ao tempo. 

Dimensões:altura: 130 cm, largura: 59 cm e comprimento: 205 

cm. 

  

2 1.52.07.0078-

1 

1,00 UN EQUIPAMENTO 

PSICOMOTRICIDADE TIPO 

TÚNEL SANFONADO 

  

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TIPO TÚNEL SANFONADO, 

SENDO Túnel tipo Centopéia, confeccionada em tecido e 

estrutura em mola de aço. Medidas: 3,0 x 0,50m. 

  

3 1.52.07.0079-

0 

1,00 UN EQUIPAMENTO 

PSICOMOTRICIDADE TIPO 

LOMBADINHA 

  

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TIPO LOMBADINHA SENDO 

Mini ponte arco -iris espumado e colorido. O material é de fácil 

limpeza. Espuma de alta densidade revestida de courvin 

impermeável. 

  

4 1.52.07.0080-

3 

1,00 UN EQUIPAMENTO 

PSICOMOTRICIDADE COM 

DEGRAUS E RAMPA 

  

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE COM DEGRAUS E RAMPA, 

SENDO Circuito Túnel com rampa e degraus, fabricado em 

espuma não toxica de alta densidade D20 revestido em tecido 
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VINIL brilhante confeccionado em cores variadas, unidas com 

sistema de velcros e zíper de fácil limpeza e higienização. 

Medidas: 2,10 (C) x 0,50 (L) x 0,50 (A). 

5 1.52.07.0093-

5 

70,00 UN CAVALINHO UPA UPA 

INFLAVEL 

  

CAVALINHO UPA UPA INFLAVEL - O brinquedo infantil cavalinho 

Upa Upa aumenta e estimula o condicionamento físico, a 

coordenação motora e o equilíbrio das crianças.  Produzido Em 

Vinil Atóxico. Idade Recomendada: A partir dos 03 Anos. 

Dimensões aproximadas do produto: 50 X 60 cm. Dimensões 

aproximadas da embalagem: 53 X 46 X 6 cm . O brinquedo será 

entregue inflado. 

  

6 1.52.07.0094-

3 

40,00 UN TRICICLO ESCOLAR   

TRICICLO ESCOLAR - Assento com encosto alto estrutura em aço 

tubular; resistência e durabilidade rodas com capa 

antiderrapante; deslocamento suave e sem ruído. Idade 

sugerida: a partir de 2 anos - peso máximo: 21 kg - Altura 

máxima: 112 cm. 

  

7 1.52.07.0096-

0 

30,00 UN CARRO DE PEDAL   

CARRO DE PEDAL - Este carrinho com pedal estimula o 

movimento, a coordenação motora, proporciona a utilização 

ao ar livre, com segurança e qualidade. O brinquedo  possui 

volante com buzina. Recomendado a partir de 1 ano e meio e 

aprovado pelo INMETRO. 

  

8 1.52.07.0097-

8 

1,00 CJ CONJUNTO COZINHA 

INFANTIL COM 

ELETRODOMESTICOS EM 

MDF 

  

CONJUNTO COZINHA INFANTIL COM ELETRODOMESTICOS EM 

MDF - Kit confeccionado em M.D.F. e madeira;  Brinquedo 

imitando um jogo de cozinha composto por 4 itens: Armário, 

fogão, pia e geladeira; - Armário: imitando um armário de 

cozinha com 6 portas e puxadores; - Medida do Armário 

montado: 65 x 45 x 106 cm; - Fogão: brinquedo com ilustrações 

imitando um fogão de 4 bocas, porta do forno com delimitador 

interno e puxador; - Medida do fogão: 48 x 61,5 x 71 cm; 

- Pia: brinquedo imitando uma pia de cozinha, com portinhas 

que se abrem e puxadores, possui 3 prateleiras internas para 

acondicionar brinquedinhos, acompanha cuba de plástico 

removível; - Medida da pia: 65 x 45 x 71 cm; - Geladeira: 

brinquedo imitando um refrigerador duplex que abre as portas, 

possui 3 suporte na porta para acondicionar brinquedinhos, 

parte que compõe o refrigerador possui 3 prateleiras internas. 

Acompanha puxadores externos no freezer e no refrigerador; - 

Medida do refrigerador duplex: 45 x 41,5 x 122,5 cm; - Jogo todo 

pintado e ilustrado com serigrafia ultravioleta atóxica; Idade 

sugerida: a partir de 03 anos. 

  

9 1.52.07.0098-

6 

1,00 UN LANCHONETE COMPLETA   

LANCHONETE COMPLETA - A Lanchonete completa vem com   



     

28 

acessórios e todos os equipamentos necessários para fazer 

sanduíches, sorvetes e cafezinho de forma lúdica. Idade 

recomendada: 03 a 04 anos. 

10 1.52.07.0100-

1 

100,00 CJ PANELINHAS COM 

ACESSORIOS 15 PEÇAS 

  

PANELINHAS COM ACESSORIOS 15 PEÇAS - Esse kit tem  uma 

linha completa de todos os itens que precisa para fazer a 

comidinha das suas bonecas.O conjunto acompanha 

panelinhas, talheres, pratinhos e copinhos para você preparar 

delícias iguais as da mamãe. Recomendação: A partir dos 3 

anos. Restrição de Idade: Não recomendável para menores de 

3 anos por conter peças pequenas que podem ser engolidas. 

Código do Fabricante: 5302 

  

11 1.52.07.0101-

0 

100,00 UN CENTOPEIA   

CENTOPEIA - O brinquedo Centopéia é perfeito para 

desenvolver nos bebês a coordenação motora, a discriminação 

de formas geométrica, cores, a percepção visual e auditiva, o 

desenvolvimento do tato, estimular a memorização e atenção. 

Possui blocos didáticos, melodia, e ao puxá-la, os blocos se 

movimentam. Idade recomendada: a partir de 1 ano. 

Composição/material: plástico. 

  

12 1.52.07.0102-

8 

125,00 UN BRINQUEDO HELICOPTERO 

BEBE COLORIDO DIDATICO 

  

BRINQUEDO HELICOPTERO BEBE COLORIDO DIDATICO - 

Helicóptero que incentiva o raciocínio lógico e a coordenação 

motora. Idade recomendada:  3 anos Dimensões do produto: 

16,5cm x 17cm x 29,5cm. Composição/material: plástico. 

  

13 1.52.07.0103-

6 

25,00 UN CARRINHO DE BONECA 

BABY 

  

CARRINHO DE BONECA BABY   

14 1.52.07.0104-

4 

9,00 UN MINI PENTEADEIRA INFANTIL 

MINI GLAMOUR 

  

MINI PENTEADEIRA INFANTIL MINI GLAMOUR - O brinquedo 

desenvolve habilidades como coordenação motora e noção 

de espaço, estimula a percepção.Contém vários acessórios de 

beleza de  plástico, espelho, porta-objeto e espaço para 

guardar acessórios. Altura aproximada: 58 cm. Idade: a partir de 

3 anos. 

  

15 1.52.07.0105-

2 

18,00 CJ CONJUNTO 8 

DINOSSAUROS BRINQUEDOS 

DINO EMBORRACHADO 

  

CONJUNTO 8 DINOSSAUROS BRINQUEDOS DINO 

EMBORRACHADO - Dinossauros com 8 modelos diferentes 

indicado para crianças brincar. O  produto deve estar dentro 

das especificações do INMETRO. Tamanho aproximado Dinos: 5 

a 12 cm – cores sortidas – Recomendado para crianças acima 

de 3 anos. 

  

16 1.52.07.0106-

0 

90,00 UN CARRO RACER   

CARRO RACER - Carro Racer 55, com rodas grandes e aros 

cromados. Material plástico. Idade recomendada: a partir dos 3 
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anos de idade. 

17 1.52.07.0108-

7 

25,00 UN GANGORRA INFANTIL   

GANGORRA INFANTIL - Com material resistente e de 

durabilidade, com um alto índice de proteção Uv, que 

proporciona resistência e durabilidade, sendo aplicável em 

ambientes internos ou externos. Material: Resina plástica – Pebd - 

Cor: variada - Personagem: Cavalinho, minhoca, tigrão -  com 

proteção Uv e material Atóxico. Recomendação de idade: Até 

6 anos 

  

18 1.52.07.0109-

5 

2,00 CJ CONJUNTO MINI TRAVES 

INFANTIL KI-TRAVE (2 MINI 

GOL E 2 MINIBOLAS) 

  

CONJUNTO MINI TRAVES INFANTIL KI-TRAVE (2 MINI GOL E 2 MINI 

BOLAS) - Trave de Gol  de Montar. - Produtos 100% em 

Polipropileno;  

- Resistente e seguro, com formas arredondadas. 

- Medidas Montado: 56x39x30cm (C*L*A) -  Material não tóxico 

- Contendo no Kit:  4 Mini bolas,  4 Traves com redes. 

  

19 1.52.07.0114-

1 

35,00 UN UNICORNIO DE PAU   

UNICORNIO DE PAU - UNICÓRNIO DE PAU em madeira com 

cabeça em tecido anti alérgico, enchimento com fibra 

siliconada. Base com rodinhas. Medida 1m de comprimento. 

  

20 1.52.07.0115-

0 

35,00 UN CAVALO DE PAU   

CAVALO DE PAU - CAVALO DE PAU em madeira com cabeça 

em tecido antialérgico, enchimento com fibra siliconada. Base 

com rodinhas. Medida 1m de comprimento. 

  

21 1.52.07.0124-

9 

5,00 UN BANCO LAPIS   

BANCO LAPIS - BANCO LÁPIS grande com encosto e assento em 

formato de lápis nas cores azul, vermelho, amarelo e verde.  

Seguro em material resistente, curvado em polietileno 

rotomoldado, cada lápis contém uma largura mínima de 8 cm, 

oferece um toque alegre e criativo a qualquer ambiente.  

Contendo em cada lápis uma quantidade mínima de 6 

parafusos de rosca soberba de 6 mm.  Pés em aço cor azul com 

fixador térreo em forma de l na chapa 11.  Comprimento 160 

cm, largura: 0,36 cm, altura 0,83 cm.  Peso aproximado de 12 kg. 

  

22 1.52.07.0125-

7 

3,00 CJ SUPER MERCADO INFANTIL 

COM CARRINHO DE 

COMPRAS 

  

SUPER MERCADO INFANTIL COM CARRINHO DE COMPRAS - Com 

peças do conjunto feitas em polipropileno, ABS, poliestireno de 

alto impacto (HIPS), papel, papelão e poliestireno (PS), o kit de 

supermercado de brinquedo é uma forma lúdica de inserir na 

rotina das crianças conhecimentos sobre matemática.  O kit é 

indicado para crianças a partir de 03 anos. O kit contém: 01 

conjunto para montar caixas e prateleiras; 1 conjunto para 

montar carrinhos de compras infantil; 01 caixa registradora de 

brinquedo; 01 balança de brinquedo; 1 scanner para leitura de 
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produtos de faz de conta; 8 miniaturas de peças de frutas e 

vegetais; 3 réplicas ovos; 3 miniaturas de bebidas; 9 caixas de 

comidinhas de brinquedo; 6 cédulas de dinheiro de brinquedo. 

23 1.52.07.0127-

3 

100,00 UN CAMINHAO BASCULANTE   

CAMINHAO BASCULANTE - Caminhão  basculante roda 

livre,41cm de comprimento de plástico. Indicado para crianças 

a partir de 02 anos. 

  

24 1.52.07.0130-

3 

15,00 CJ BOLA DE VINIL LISA GRANDE 

(CONJUNTO COM 30 

BOLAS) 

  

BOLA DE VINIL LISA GRANDE (CONJUNTO COM 30 BOLAS) - Bola 

De Vinil Lisa Grande ( Kit Com 30 Bolas ).Medida: 21 Centímetros 

de diâmetro ( tamanho da bola de futebol ). Peso: 60 Gramas. 

Composição: Vinil. Cores: Sortidas. Dentro das especificações do 

Inmetro. 

  

25 1.52.07.0132-

0 

1,00 UN PUFF JACARE EM CORINO   

PUFF JACARE EM CORINO - PUFF JACARÉ. Puff em formato de 

jacaré. Com enchimento em flocos de espuma. Confeccionado 

em vinil ou corino. Cor padrão. Recomendado até 5 anos. Com 

1,7m de comprimento. 

  

26 1.52.07.0136-

2 

60,00 UN CARRINHO DE BONECA   

CARRINHO DE BONECA   

27 1.52.07.0137-

0 

60,00 UN BONECA SAPEKINHA   

BONECA SAPEKINHA - Vem com mamadeira e fralda para 

interagir, é só dar mamadeira com água e a boneca faz xixi. 

- Detalhes realísticos - Braços e pernas articuláveis - Vestido: 100 

algodão - Corpo: Em vinil e plástico - Indicada para crianças 

maiores de 3 anos - Com certificado do INMETRO. Medidas 

embalagem: A: 0,41 m, L: 0,11 m, C: 0,23 m 

  

28 1.52.07.0138-

9 

60,00 UN BONECA BABY JUNIOR   

BONECA BABY JUNIOR - Idade Recomendada: A partir de 24 

meses. Material/Composição: Plástico; Dimensões aprox. do 

produto: 33 cm; Referência do produto: 2221; Certificação do 

INMETRO: Sim; Garantia do fornecedor: 3 Meses; Corpo de Vinil, 

não faz sons. 

  

 
 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$......................... (.................POR EXTENSO...................) (JÁ INCLUIDOS TODOS 

OS TRIBUTOS, DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS E DEMAIS ENCARGOS DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS). 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (NÃO INFERIOR A 30 DIAS) 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ITEM X e XI DO EDITAL 

BANCO:   AGÊNCIA:   CONTA CORRENTE: 

 

ASSINATURA  DO SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE  LEGAL 

DEVIDAMENTE IDENTIFICADO: NOME E CARGO DE QUEM ASSINA 

- CARIMBO DA EMPRESA – 
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ANEXO V 

 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

LOTE 2 – MATERIAL PEDAGÓGICO 

 

APRESENTAÇÃO: EM UMA VIA DEVIDAMENTE PREENCHIDA POR PROCESSO 

DATILOGRÁFICO, MECÂNICO OU IMPRESSÃO ELETRÔNICA, EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA, EM UMA SÓ DAS FACES DE CADA FOLHA DE PAPEL, SEM EMENDAS, 

RASURAS OU ENTRELINHAS, DEVENDO CONSTAR DE FORMA CLARA E PRECISA OS 

ELEMENTOS E REQUISITOS SEGUINTES: 

 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:  REFERENTE: PREGÃO 004/19 

 

LOTE 2 MATERIAL PEDAGÓGICO   

Item Código Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1.52.07.0099-

4 

30,00 UN ESTANTE CANTINHO DA 

LEITURA - PORTA LIVROS - 

ORGANIZADOR 

  

ESTANTE CANTINHO DA LEITURA - PORTA LIVROS - ORGANIZADOR 

- Confeccionado em plástico rígido - Cores variadas. 

Acomoda livros de vários tamanhos com prateleira lateral. 

Medidas.: 0,80 x 0,35 x 0,80 

  

2 1.52.07.0110-

9 

254,00 UN ENXOVAL - CAMA 

EMPILHAVEL 

  

ENXOVAL - CAMA EMPILHAVEL - ENXOVAL, composto de 

conjunto de lençóis, fronha e travesseiro sendo o  tecido dos 

lençóis ser do tipo tergal, fio misto 50% algodão e 50% poliéster, 

mínimo 180 fios que suporte lavagem com alvejante sem 

desbotar ou manchar. O tecido não pode encolher e nem fazer 

“bolinhas”.  O lençol de sobrepor deve ter 1,30m de tecido liso e 

virol de 0,20m de tecido estampado com motivos infantis 

unissex, totalizando 1,50m de comprimento por 1m de largura. 

Lençol de baixo com elástico deve medir 1,10m de 

comprimento e 0,80m de largura. O elástico é costurado em 6 

pontos, formando 3 tiras na parte de trás. O elástico utilizado 

deve ser nº 20, de alta resistência e durabilidade, composto de 

73% poliéster e 27% elastotieno. Lençol de baixo que encaixe 

perfeitamente na caminha, permitindo o empilhamento mesmo 

sem tirar o lençol.Fronha tipo envelope medindo 0,30m x 0,40m, 

com dobra interna de, no mínimo, 15 cm, com faixa decorativa 

de 10 cm na parte de cima da fronha (tecido igual ao utilizado 

no lençol de sobrepor). Todo o conjunto deverá ser 

confeccionado em costura reta simples e overlock. O tecido liso 

deverá ter cores suaves (amarelo claro, verde água, salmão, 

bege, azul claro, rosa claro). O travesseiro deve ser antialérgico, 

antiácaro, anti mofo, inodoro, resistente, macio, lavável. 

Revestimento: 50% algodão, 50% poliéster. Enchimento: Fibra 

siliconizada 100% Poliéster. Tamanho: 30cm x 40cm. Todas as 

características devem estar visíveis na embalagem. 

  

3 1.52.07.0117- 9,00 CJ CONJUNTO PEDAGOGICO   
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6 DO TIPO ESTRELA FELIZ 

CONJUNTO PEDAGOGICO DO TIPO ESTRELA FELIZ - KIT 

PEDAGÓGICO DO TIPO ESTRELA FELIZ contendo as no mínimo 

300 peças, confeccionado em plástico polipropileno atóxico de 

alto brilho, de cores vivas, com diversos encaixes, nos formatos: 

estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas 

arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo 

com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes. 

Acondicionado em caixa organizadora empilhável em plástico 

resistente e durável. Formato projetado especificamente para 

empilhamento, com tampas coloridas. Abertura frontal, permite 

visualizar internamente, colocar e retirar produtos sem 

necessidade de movimentar as demais caixas. Medidas da 

caixa: 28,5 x 41 x 22,5. 

  

4 1.52.07.0118-

4 

9,00 CJ CONJUNTO MAX PINOS   

CONJUNTO MAX PINOS - KIT MAXI PINOS contendo no mínimo 

300 peças educativos confeccionado em polietileno de alta 

densidade peab, contendo 300 peças, peças em formato 

matrizados /curvada, com 02 modelos de encaixe nas pontas, 

sendo 01 conexão quadrada e 01 conexão redonda 

encaixáveis, permitindo desenvolver vários modelos de criação. 

Acondicionado em caixa organizadora empilhável em plástico 

resistente e durável. Formato projetado especificamente para 

empilhamento, com tampas coloridas. Abertura frontal, permite 

visualizar internamente, colocar e retirar produtos sem 

necessidade de movimentar as demais caixas. Medidas da 

caixa: 28,5 x 41 x 22,5. 

  

5 1.52.07.0122-

2 

12,00 CJ CONJUNTO ARAMADO DO 

TIPO 6 PEÇAS 

  

CONJUNTO ARAMADO DO TIPO 6 PEÇAS - KIT ARAMADO DO 

TIPO 6 PEÇAS - conjunto confeccionado com base em madeira 

e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de pvc 

flexível, acondicionados em caixa plástica. Contém 06 

aramados de diferentes formas e tamanhos.1° aramado: 23 x 7 x 

40cm - 2° aramado: 16 x7 x 40cm - 3° aramado: 24 x 24 x 23cm - 

4° aramado: 28 x 7 x 35cm - 5° aramado: 29 x9,5 x 40cm - 6° 

aramado: 25 x 9,5 x 35cm. Caixa plástica com rodas, com 

grampos de fechamento que prendem a tampa firmemente à 

caixa plástica. Sua transparência permite a visualização do 

conteúdo, dispensando a etiquetagem externa. Com bases 

largas, têm melhor apoio e não deixam marcas, já que o peso é 

melhor distribuído. Eixos de aço. Tampa bipartida permite 

melhor manuseio do kit aramados. 

  

6 1.52.07.0123-

0 

1,00 CJ COLEÇAO CD TECA   

COLEÇAO CD TECA - COLEÇÃO CD TECA composta por kit 

musical cantigas de roda que fizeram o maior sucesso entre as 

crianças, totalizando um total 294 musicas - Contém 12 CD´s. 

  

7 1.52.07.0126-

5 

16,00 UN MASSINHA DE MODELAR - 

DIVER MASSA 

  

MASSINHA DE MODELAR - DIVER MASSA - • Massa de  modelar   
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com formas e acessórios  

• Descrição: Kit de massinha com 6 potes de massinha + 5 

acessórios. Vem com um grill para fazer hambúrgueres, pães e 

salsichas. 

• Contém: Grill, Rolinho, Face sem corte, Pegador, Seringa 

com 4 bicos - - 6 potinhos de massinha de 50g cada. 

• Idade mínima recomendada3 anos 

 
 

 

 

 

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$......................... (.................POR EXTENSO...................) (JÁ INCLUIDOS TODOS 

OS TRIBUTOS, DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS E DEMAIS ENCARGOS DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS). 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (NÃO INFERIOR A 30 DIAS) 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ITEM X e XI DO EDITAL 

BANCO:   AGÊNCIA:   CONTA CORRENTE: 

 

 

 

 

 

ASSINATURA  DO SÓCIO/PROPRIETÁRIO OU REPRESENTANTE  LEGAL 

DEVIDAMENTE IDENTIFICADO: NOME E CARGO DE QUEM ASSINA 

- CARIMBO DA EMPRESA – 
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ANEXO V 

 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

LOTE 3 – MATERIAL EDUCATIVO 

 

APRESENTAÇÃO: EM UMA VIA DEVIDAMENTE PREENCHIDA POR PROCESSO 

DATILOGRÁFICO, MECÂNICO OU IMPRESSÃO ELETRÔNICA, EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA, EM UMA SÓ DAS FACES DE CADA FOLHA DE PAPEL, SEM EMENDAS, 

RASURAS OU ENTRELINHAS, DEVENDO CONSTAR DE FORMA CLARA E PRECISA OS 

ELEMENTOS E REQUISITOS SEGUINTES: 

 

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:  REFERENTE: PREGÃO 004/19 
 

 

LOTE 3 MATERIAL EDUCATIVO   

Item Código Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1.52.07.0088-

9 

14,00 CJ KIT DE MEIAS E PULSEIRAS 

COM CHOCALHO 

  

KIT DE MEIAS E PULSEIRAS COM CHOCALHO - Recomendável 

para bebês entre 0 e 12 meses; Recomendável para bebês 

entre 0 e 12 meses;Material dos bichinhos: Poliéster tipo Plush; 

As pulseiras são reguláveis através de velcro; Tamanho= +/- 

15cm 

Cores de alto contraste para estimular a visão do bebê. 

Incentiva o desenvolvimento e a coordenação motora. A 

cada movimento do bebê, o chocalho tipo "guizo" emite um 

som suave. As orelhas dos bichinhos internamente são de 

plásticos, emitindo barulhinho ao pegar. 

Estimula o bebê a chutar, agarrar e pegar. 

  

2 1.52.07.0089-

7 

38,00 UN BRINQUEDO BABY 

DINHO COM FORMAS 

PARA ENCAIXAR 

  

BRINQUEDO BABY DINHO COM FORMAS PARA ENCAIXAR - É 

um dinossauro que vem com formas didáticas de cores 

diferentes  que encaixam no corpo do brinquedo. Ao terminar 

de encaixar, levantar a cauda pegar as pecinhas e começar 

a encaixar. Idade Recomendada: A partir dos 12 meses. 

Qualidade - Produzido com plástico de Alta qualidade que 

garante maior resistência  e durabilidade ao brinquedo. 

Contendo  - 01 Baby Dinho - 06 formas didáticas. 

  

3 1.52.07.0091-

9 

98,00 UN BICHINHO DE 

BORRACHA PARA 

MORDER 

  

BICHINHO DE BORRACHA PARA MORDER - Borracha macia 

que não solta pedaços e manuseio apropriado para crianças 

de 00 a 02 anos, conforme especificação do Inmetro. 

Material: Látex - Tamanho (cm): Entre 5 a 7cm. 

  

4 1.52.07.0092-

7 

20,00 CJ BLOCOS DE MONTAR 

EDUCATIVO 350 PEÇAS 

INFANTIL - TIPO LEGO 

  



     

35 

BLOCOS DE MONTAR EDUCATIVO 350 PEÇAS INFANTIL - TIPO 

LEGO - Kit com 350 peças de bloco de montar com cinco 

modelos de blocos, os modelos com curvas servem para 

acabamentos, como montar telhadinhos e portas, além de 

exclusivas peças para montar carrinho, caminhãozinho entre 

outros. Com ótimo encaixe e com pinos grandes os quais 

permitem uma montagem sem dificuldade para as crianças, 

ótimo acabamento e não possui quinas vivas. Com 

certificado pelo Inmetro indicado a melhorar a Coordenação 

Motora, Percepção de espaço e tamanho, é indicado para 

todas as idades. Especificações: Material: Plástico Tamanho 

aproximado: Pinos: 2,7cm x 2,9 x 5,8 cm, Pinos: 2,7cm x 2,9cm x 

4,4cm, Pinos: 2,7cm x 2,9cm x 2,9cm, Pinos: 2,7cm x 2,9cm x 

2,9cm, Carrinho: 4,0cm x 5,3cm x 8,9cm, Gabininha: 2,8cm x 

3,8cm x 4,4cm. Indicação: crianças maiores de 3 anos 

Quantidade: 350 unidades Blocos. 

  

5 1.52.07.0095-

1 

28,00 UN TAPETE DE ATIVIDADES 

PARA BEBE COM 

PISCINA DE BOLINHA 

TARTARUGA 

  

TAPETE DE ATIVIDADES PARA BEBE COM PISCINA DE BOLINHA 

TARTARUGA - O Tapete de atividades para bebê com piscina 

de bolinha formato de Tartaruga (2 em 1), estimula o bebê 

,desenvolvendo suas habilidades motoras, visuais, aptidão 

mental, sentido sonoro e reconhecimento das formas. Tapete 

Confortável  - Instiga a curiosidade - Desenvolve habilidades 

sensoriais . Contendo:  4 móbiles do mar - 30 bolas coloridas 

armazenadas dentro da cabeça da tartaruga - Arte estampa 

e alegre - Prático e portátil - Recomendado a partir de 0 

meses e atendendo as especificações do Inmetro para a 

faixa etária. 

  

6 1.52.07.0107-

9 

30,00 UN CHOCALHO MORDEDOR 

- GIRA GIRA 

  

CHOCALHO MORDEDOR - GIRA GIRA - O Chocalho mordedor 

Gira Gira  possui bolinhas que gira, fazendo um barulhinho 

suave que estimula o bebê, macio e gostoso de morder. Feito 

com material atóxico e sem ftalato. Produto deverá estar com 

certificação do InMetro. 

  

7 1.52.07.0111-

7 

1,00 UN TEATRO DE FANTOCHES   

TEATRO DE FANTOCHES - TEATRO DE FANTOCHES com detalhes 

que caracterizam telhado na parte superior, balcão de apoio 

e cortina caracterizando palco, armário com prateleira e 

portas na parte traseira para as crianças guardarem os 

fantoches. Casinha verde especial, porta amarela e a cortina 

vermelha. Produzido em resina plástica (pelmd) com ótimos 

resultados em testes laboratoriais a tração, torção e proteção 

UV, em cores variadas (pigmentos atóxicos). Em 

conformidade com a norma NM 300. Garantia de 12 meses. 

Medidas: alt: 90 cm comp: 69 cm larg: 19 cm. 

  

8 1.52.07.0112-

5 

1,00 UN BAU RODIZIO COM 

FANTOCHES MODELO A 
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BAU RODIZIO COM FANTOCHES MODELO A - BAU RODÍZIO 

COM FANTOCHES MODELO A Fabricado em chapas revestidas 

MDP BP 15 mm de madeira reflorestada. Rodízios e limitador 

de abertura do tampo. Todo o acabamento interno na cor 

branca. Tampo revestido com perfil plástico flexível. Medida 

do produto: 68,2x40,4x45 cm (Comprimento x Profundidade x 

Altura) Peso do produto: 11,4 kg. Material (Composição): MDP 

com acabamento Finish Foil Acetinado. Acompanha 

fantoches produzidos em feltro, com boca articulada, 

permitindo movimentos. Todos os detalhes do personagem 

são costurados para oferecer maior segurança, assim como os 

olhos, que são todos bordados. Costura de alta qualidade e 

resistência. Incluso 27 fantoches distribuídos nos temas:  História 

Cinderela c/ 6; História Rapunzel c/3; História Bela Adormecida 

c/3; História Branca de Neve c/11; História Rainha da Neve 

c/4. 

  

9 1.52.07.0113-

3 

1,00 UN BAU RODIZIO COM 

FANTOCHES MODELO B 

  

BAU RODIZIO COM FANTOCHES MODELO B - BAU RODÍZIO 

COM FANTOCHES MODELO B fabricado em chapas revestidas 

MDP BP 15 mm de madeira reflorestada. Rodízios e limitador 

de abertura do tampo. Todo o acabamento interno na cor 

branca. Tampo revestido com perfil plástico flexível. Medida 

do produto: 68,2x40,4x45 cm (Comprimento x Profundidade x 

Altura) Peso do produto: 11,4 kg. Material (Composição): MDP 

com acabamento Finish Foil Acetinado. Acompanha 

fantoches produzidos em feltro, com boca articulada, 

permitindo movimentos. Todos os detalhes do personagem 

são costurados para oferecer maior segurança, assim como os 

olhos, que são todos bordados. Costura de alta qualidade e 

resistência. Incluso 29 fantoches distribuídos nos temas:  História 

Chapeuzinho Vermelho c/4; História Três Porquinhos c/4; 

História Pinóquio c/4; História João e Maria c/5; Conjunto 

Folclore c/7; História Sítio c/5. 

  

10 1.52.07.0116-

8 

9,00 UN BAU COM QUEBRA 

CABEÇA LUXO 

  

BAU COM QUEBRA CABEÇA LUXO - BAÚ COM 

QUEBRAÇABEÇA LUXO  confeccionado em polipropileno, 

contendo no mínimo 9 quebra cabeças luxo -  elefante, 

macaco, galinha, palhaço, abelha, papagaio, sapo, leão e 

baleia. Cada quebra cabeça contém 1 base de madeira 

com 18 peças de encaixe coloridas. Tamanho de cada 

quebra cabeça: 35 cm altura, 30 cm largura, 1 cm 

profundidade. Dimensões do baú: 514 x 372 x 366 mm 

indicado para crianças: a partir de 3 anos. 

  

11 1.52.07.0119-

2 

9,00 UN LINHA MOVIMENTO 1   

LINHA MOVIMENTO 1 - LINHA MOVIMENTO - Conjunto de 06 

atividades composto por 87 peças, confeccionado em 

madeira e M.D.F. colorido. Sendo:  Prancha de equilíbrio: 3 

pranchas de madeira coloridas e  4 suportes para 

sustentação. Balizas: 4 bastões  e  4 bases coloridas de 
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madeira. 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. Obstáculos com salto elevados: 4 bastões de 

madeira, 8 suportes com níveis de graduação e 8 bases de 

sustentação. Arco passa por dentro: 4 arcos de 70 cm de 

diâmetro com 4 suportes (cada suporte composto por 03 

peças).Jogo de argolas: 1 base laranja com 5 pinos coloridos 

removíveis e 10 argolas coloridas de plástico resistente.  

embalagem: Caixa de papelão medindo 92 x 34 x 14 cm. 

12 1.52.07.0120-

6 

9,00 UN LINHA MOVIMENTO 2   

LINHA MOVIMENTO 2 - LINHA MOVIMENTO 2 - Conjunto de 

atividades, composto por 65 peças (09 provas), 

confeccionado em E.V.A., madeira e M.D.F.  colorido. Sendo: 

12 pés/palmilhas de E.V.A. coloridos medindo 22,5 x 8 cm 

cada um 12 mãos de E.V.A. coloridas, medindo 13,5 x 19,5 cm 

cada uma 8 formas geométricas de E.V.A. coloridas (2 

triângulos - 21 x 28 cm, 2 círculos de 28 cm de diâmetro, 2 

retângulos 32 x 22 cm, 2 quadrados de 28 x 28 cm) 4 formas 

geométricas de E.V.A. colorido com suporte para sustentação 

(quadrado, retângulo, triângulo e círculo) revestidas com 

E.V.A. 2 tacos de madeira colorido medindo 58 cm, 3 bolinhas 

de borracha e 2 arcos/alvos, 1 palhaço Bocão; 1 prancha 

com semicírculo medindo 34 x 15,5 x 9 cm; 1 prancha de 

M.D.F. medindo 50 x 16 cm com 1 cilindro; 2 sapatas coloridas 

com corda de nylon medindo 18 x 18 x 59 cm e 1 pula-corda 

de 2 metros. Embalagem: Caixa de papelão medindo 77 x 71 

x 12 cm. 

  

13 1.52.07.0121-

4 

1,00 CJ CONJUNTO PERCUSSAO   

CONJUNTO PERCUSSAO - KIT PERCUSSÃO composto por 22 

instrumentos musicais de alta sonoridade, confeccionado 

com produtos naturais de formas artesanal garantindo uma 

melhor qualidade no produto final. Contendo os seguintes 

instrumentos: pandeiro, bongô, kabuletê, ganzá de coco, 

afoxé, caxixi, tambor grande com alça, kalimbá, tambor 

pequeno, tambor médio agudo, tambor médio, pau de 

chuva, cuíca, pau de chuva grave, clave, reco reco, maraca, 

pratos, agogô, triângulo, apito de pau e black black. 

Embalado em caixa de madeira com rodízios e alças em 

corda. 

  

14 1.52.07.0128-

1 

6,00 UN BAU URSOTECA 

BERCARIO 

  

BAU URSOTECA BERCARIO - BAÚ URSOTECA BERÇÁRIO: 

confeccionado em plástico rotomoldado, anti UV, ecológico, 

atóxico, em diversas cores. Design em formato de urso com 

olhos fixos. Medidas: comprimento 0,73 x largura: 0,53 x altura 

0,45 m. Acompanha 40 livros de acordo com faixa etária de 

berçário. 

  

15 1.52.07.0129-

0 

9,00 UN BAU URSOTECA 

MATERNAL 
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BAU URSOTECA MATERNAL - BAÚ URSOTECA MATERNAL: 

confeccionado em plástico rotomoldado, antiUV, ecológico, 

atóxico, em diversas cores. Design em formato de urso com 

olhos fixos. Medidas: comprimento 0,73 x largura: 0,53 x altura 

0,45 m. Acompanha 40 livros de acordo com faixa etária de 

maternal. 

  

16 1.52.07.0131-

1 

180,00 CJ BAMBOLE   

BAMBOLE - Bambolê kit com 12. Em plástico, coloridos. Cada 

bambolê mede aproximadamente 61cm de diâmetro. Cores 

sortidas. 

  

17 1.52.07.0133-

8 

18,00 UN BRINQUEDO EDUCATIVO 

QUEBRA CABEÇA 

INFANTIL ANIMAIS 

FILHOTES 

  

BRINQUEDO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA INFANTIL ANIMAIS 

FILHOTES - • São quatro quebra-cabeças de 3 partes 

grandes e resistentes de animais e seus filhotes. O Brinquedo 

Educativo Quebra Cabeça  desenvolvem o raciocínio e a 

coordenação motora. Comprimento 

• 19 cm - Largura21 cm 

• Idade mínima recomendada 2 anos. 

  

18 1.52.07.0134-

6 

30,00 UN TORRE BABY   

TORRE BABY - Uma torre com 4 atividades para brincar e 

aprender. Possibilita montar girafa e  dinossauro. Peças 

quadradas, macias e fáceis de manusear. Para a Idade: 0 a 

04 anos – Material: tecido e espuma – Medida: 

11x11x5cm(menor peça)/15x15x5cm (maior peça) 

  

19 1.52.07.0135-

4 

30,00 UN BOLA TECIDO (COM 

GUIZO) 

  

BOLA TECIDO (COM GUIZO) - Fofinha, colorida e macia, ideal 

para bebês e crianças pequenas. Acompanha guizo interno. 

Material: tecido e espuma – Medida: 14x14x14cm - PARA A 

IDADE: 0 a 5 anos 
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