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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 
 

 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari - CONSISA VRT, torna público que o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, reunir-se-á no dia 25 de outubro de 2021, às 14h, na Av. Sete de 
Setembro, n° 45, Bairro Florestal, em Lajeado/RS, para receber propostas e documentação para 
REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo com 
fornecimento parcelado de brinquedos escolares, aplicada ao atendimento da rede pública de ensino 
dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados ao CONSISA VRT, na 
condição de Órgão participante desta licitação de acordo com os quantitativos estimados no Termo de 
Referência (ANEXO I). O presente Edital poderá ser consultado no site www.consisavrt.com.br e junto 
à sede do CONSISA VRT, no horário das 14he30min às 11he30min e das 13he30min às 16he30min, de 
segunda a sexta-feira, na Av. Sete de Setembro, 45, Bairro Florestal, Lajeado/RS. Demais informações 
devem ser solicitadas por escrito ou por e-mail ao CONSISA VRT (e-mail: compras@consisavrt.com.br) 
ou junto ao site www.portaldecompraspublicas.com.br e ou www.consisavrt.com.br 

 
 

 
 

 
MARCOS JOSE SCORSATTO 
Presidente do CONSISA VRT 

Prefeito de Itapuca, RS 

http://www.consisavrt.com.br/
mailto:ciscai@hotmail.com
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.consisa/


 

 

 

     

Página | 2  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº21/2021 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°10/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI – CONSISA VRT, torna público 
que realizará LICITAÇÃO COMPARTILHADA, na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA visando o 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto 
abaixo indicado para os ÓRGÃOS PARTICIPANTES desta licitação, nas condições previstas neste Edital e 
seus anexos, nos termos da Lei Federal nº10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal 
10.024/19, da Resolução nº006/2020, de 21 de fevereiro de 2020, Resolução nº026/2014, de 26 de 
dezembro de 2014, Resolução nº 03/2021, de 28 de abril de 2021, da Lei Complementar n°123, de 14 
de dezembro de 2006 e alterações posteriores, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores, as normas gerais da Lei nº 11.107/05, Decreto Federal 
nº 6.017/07, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 
ORÇAMENTO SIGILOSO 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Até às 13h30min do dia 25.10.2021 

 
ABERTURA DAS PROPOSTAS:  
Até às 14h do dia 25.10.2021 
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 
 
1 DO OBJETO 
1.1. A presente licitação visa a seleção de propostas para o REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das 
propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo com fornecimento parcelado de brinquedos 
escolares, aplicada ao atendimento da rede pública de ensino dos órgãos ou entidades dos entes da 
Federação consorciados ou referendados ao CONSISA VRT, na condição de Órgão participante desta 
licitação de acordo com os quantitativos estimados no Termo de Referência (ANEXO I). 
1.2. O CONSISA VRT é Órgão gerenciador responsável pela condução do Conjunto de procedimentos 
para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços desta licitação compartilhada.  
1.3. Os municípios associados ao CONSISA VRT não estão obrigados a contratar o objeto desta licitação 
ou tampouco observar as quantidades indicadas neste Edital, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 
Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
1.4. Fazem parte do Presente Processo Licitatório os seguintes Municípios, integrantes do CONSISA 
VRT, ou que venham a integrar, na validade do registro de preços: Anta Gorda, Itapuca, Arvorezinha, 
Boqueirão do Leão, Bom Retiro do Sul, Canudos do Vale, Capitão, Colinas, Coqueiro Baixo, Cruzeiro do 
Sul, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, Fazenda Vilanova, Forquetinha, Ilópolis, 
Imigrante, Itapuca, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova Bréscia, Paverama, Poço das Antas, 
Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Itapuca, Santa Clara do Sul, Santa Tereza, São Valentim do 
Sul, São José do Herval, Sério, Teutônia, Travesseiro, União da Serra, Vespasiano Correa e Westfália. (E 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

 

 

     

Página | 3  
 

OU MUNICÍPIOS OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE VENHAM A ADERIR, NOS TERMOS DA LEI DE LICITAÇÕES 
E DEMAIS DIPLOMAS LEGAIS) 
1.5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
1.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada LOTE registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes 
que aderirem. 
 
2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO:  
2.1. A sessão eletrônica será realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 
22/10/2021, com início às 14 horas, horário de Brasília/DF.   
2.2. O horário de encerramento da sessão eletrônica ficará a critério do(a) Pregoeiro(a), de acordo 
com as necessidades surgidas no andamento da sessão. 
2.3. Somente poderá participar da licitação o particular que apresentar proposta através do site 
indicado na subcondição 2.1, até meia hora antes do início da sessão eletrônica. 
2.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 
eletrônica na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1 Poderão participar desta licitação, as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
licitação que atenderem todas as exigências constantes neste Edital, inclusive quanto à documentação, 
e estiverem devidamente credenciadas no Portal de Compras Públicas 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  
3.2 Será vedada a participação de:  
a) Empresas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto da licitação; 
b) Empresas impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública direta ou 
indireta;  
c) Empresas declaradas inidôneas por ato de qualquer Autoridade Competente para tanto;  
d) Empresas sob processo de falência e concordata;  
e) Empresas que tenham servidor ou dirigente da secretaria requisitante, enquadrado no inciso III do 
art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;  
f) Empresas consorciadas.  
3.3 A participação na presente licitação implica a aceitação plena das condições expressas neste Edital 
e seus Anexos.  
 
4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E DOS 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
4.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal de Compras Públicas. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.1.1 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data de recebimento do pedido. 
4.1.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
4.2 As impugnações aos termos do Edital do pregão serão recebidas até 03 (três) dias úteis anteriores 
à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal 
de Compras Públicas. O horário limite para recebimento das impugnações é às 17 horas da data 
especificada no sistema, considerando o horário de expediente desta Administração. 
4.2.1 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação. 
4.2.2 Acolhida a impugnação contra o Edital, somente será definida e publicada nova data para a 
realização do certame quando a impugnação afetar a formulação das propostas. 
4.3 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de 
forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
4.3.1 Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal 10.520/02, devendo o licitante manifestar 
motivadamente sua intenção de interpor recurso. 
4.3.2 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que 
o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
4.4 O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro, disporá 
o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, exclusivamente por meio 
eletrônico, através do Portal de Compras Públicas. 
4.5 Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo 
de 03 (três) dias, contados da data final do prazo do recorrente. 
4.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará na decadência do direito desse direito, e o Pregoeiro estará autorizada a adjudicar o objeto 
ao licitante declarado vencedor. 
4.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser 
aproveitados. 
4.8 Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como 
aqueles encaminhados por meios que não o Portal de Compras Públicas. 
4.9 Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o licitante que, 
aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a 
viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
4.10 O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este Edital poderão ser 
consultados no Portal de Compras Públicas, que será atualizado automaticamente a cada nova etapa 
do certame. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  
5.1 Serão utilizados para a realização deste certame, recursos de tecnologia da informação, compostos 
por um Conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do 
envio de lances dos licitantes, com plena visibilidade para o(a) Pregoeiro(a) e total transparência dos 
resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores - Internet.  
5.2 A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e do Portal de Compras Públicas, 
empresa contratada para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras 
eletrônicas.  
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5.3 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do certame deverão dispor de um 
cadastro prévio junto ao Portal de Compras Públicas.  
5.3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  
5.3.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico.  
5.3.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do 
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao Município, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
5.4 Como requisito para a participação no Pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante 
deverá manifestar pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências previstas no Edital e seus Anexos.  
5.4.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas no Edital e na legislação vigente.  
5.5 O licitante, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para cadastrar proposta e/ou dar um lance 
no evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento, 
nos valores e condições da referida proposta/lance, e caso essa proposta/lance seja a classificada, será 
reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.  
5.6 O licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta, assim como os lances inseridos durante 
a sessão pública.  
5.7 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  
5.8 Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Públicas, da elaboração e 
apresentação de propostas, serão de responsabilidade do licitante. 
 
6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1. A proposta de preços eletrônica deverá ser apresentada com base no “VALOR TOTAL DO LOTE”, 
conforme exclusivamente mediante o cadastramento no sistema PREGÃO ELETRÔNICO, no período de 
11 a 25 de outrubro de 2021, até as137h30min (horário de Brasília). 
6.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante 
e subsequente encaminhamento dos documentos de habilitação e a proposta, contendo os preços 
unitário e total do(s) lote(s) oferecido(s), até meia hora antes do início da sessão eletrônica. 
6.2.1. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão 
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público somente após o encerramento da 
sessão pública de lances. 
6.2.2. A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser enviados em formulário 
específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico e deverão estar, obrigatoriamente no 
formato PDF. 
6.2.3. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 
inseridos durante a sessão eletrônica. 
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6.2.4. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão, ficando 
responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.2.5. Em relação a cada qual dos itens licitados, não será admitida cotação inferior à quantidade 
prevista neste Edital e seus anexos.  
6.2.6. A proposta eletrônica deverá apresentar preços unitário e total relativamente a cada qual dos 
lotes ofertados. As licitantes poderão formular proposta de preços em relação a um, a alguns, ou a 
todos os lotes licitados.  
6.2.6.1 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, com no máximo 
duas casas decimais após a vírgula. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 
todas as despesas e custos, quer diretos, quer indiretos, como, por exemplo, transportes, fretes, 
tributos, relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação.  
6.2.6.2. Da mesma forma, a proposta eletrônica deve contemplar a descrição completa do produto 
ofertado, sua marca, bem como o prazo de validade da proposta, igual ou superior a 60 dias.   
6.3. A licitante melhor classificada deverá encaminhar via sistema, através de campo próprio no Portal 
de Compras Públicas, a proposta de preços, no formato PDF, em papel timbrado da empresa, 
contendo os dados de identificação (razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail para 
contato), identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da 
empresa, nos termos do item 8.22. Deverá conter ainda:  
6.3.1. Descrição completa e detalhada de todos os itens do lote classificado, especificando a marca, o 
modelo (se houver) e fabricante; 
6.3.2. Especificação do preço unitário e total dos itens do lote classificado, expresso em reais, com, no 
máximo, 02 (duas) casas decimais; 
6.3.3. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data 
de sua apresentação; 
6.3.4. Prazo de entrega dos materiais; 
6.3.5. Indicação nome completo do representante legal da empresa com a devida qualificação, 
(nacionalidade, estado civil, profissão, n.º do CPF, n.º da cédula de identidade, endereço residencial) e 
telefone; 
6.4. Poderá ser admitido pelo(a) Pregoeiro(a) erro de natureza formal, desde que não comprometa o 
interesse público e da administração.   
 
7. DO INÍCIO DA SESSÃO 
7.1. O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e horário 
previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto Federal nº 10.024/19, com a divulgação 
da melhor proposta de preços recebida, que deverá estar em perfeita consonância com as 
especificações e condições de fornecimentos detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 
7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de 
acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema 
eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante 
da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
7.3.A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo 
próprio do sistema eletrônico. 
7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão 
disponíveis na internet. 
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8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E PROCEDIMENTO 
8.1. Aberta a etapa competitiva (sessão pública de lances), o licitante poderá encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do 
recebimento do lance e do valor consignado no registro. 
8.1.1. O licitante poderá oferecer lances sucessivos, considerando o VALOR TOTAL DO LOTE, 
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
8.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
8.3. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças 
inexequíveis ou excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema. 
8.4. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, o licitante será informado em tempo real do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
8.5. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 5,00 (cinco reais), que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor 
oferta. 
8.6. A etapa de lances da Sessão Pública será no modo de disputa Aberto e fechado, conforme art. 32 
do Decreto Federal 10.024/2019, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
8.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 15 (Quinze) minutos. 
8.8. Encerrado o prazo do item 8.7, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances 
e, transcorrido o prazo de 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada. 
8.8.1. Encerrado o prazo que trata o item 8.8, o sistema abrirá a oportUnidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores de até 10% (dez) superiores àquela 
possam ofertar um lance final e fechado em até 05(cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
8.8.2. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 8.8.1, os 
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), 
poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento do prazo. 
8.8.3. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 8.8.2 e 8.8.3, haverá o 
reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
8.9. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 8.8.1, 8.8.2 e 8.8.3, o sistema ordenará os lances 
em ordem crescente de vantajosidade. 
8.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
8.11. Durante o transcurso da sessão pública, na fase aberta, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
8.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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8.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
8.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no site eletrônico utilizado para divulgação. 
8.15. Encerrada a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos 
nos art. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do 
art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 
8.16. Encerrada a sessão de lances, o sistema verificará a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 
44, § 2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
8.16.1. Entende-se como empate ficto, as situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa ou empresa de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta 
de menor valor. 
8.17. Ocorrendo o empate ficto, na forma do sub anterior, a microempresa ou empresa de pequeno 
porte detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) 
minutos, nova proposta inferior àquela considerada até então, de menor preço, situação em que será 
declarada vencedora do certame.  
8.17.1. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não apresentar nova proposta 
inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou 
empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 8.16.1, a 
apresentação de nova proposta no prazo previsto no subitem anterior. 
8.18. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do subitem 
8.17, será declarado melhor classificado do lote o licitante detentor da proposta originariamente de 
menor valor. 
8.19. O disposto nos subitens 8.16 a 8.18 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 
inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como às 
empresas que deixarem de declarar a condição de beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06 no 
momento do envio de suas propostas pelo sistema. 
8.20. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital. 
8.21.1. O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado 
na sessão pelo Pregoeiro. 
8.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
8.22. Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, através de 
campo próprio no Portal de Compras Públicas, a proposta adequada ao último lance ofertado e, se 
necessário, os documentos complementares, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da 
solicitação do Pregoeiro no sistema. 
8.22.1. A proposta de preços atualizada e os documentos complementares deverão estar no formato 
PDF. 
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8.23. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para aquisição do objeto e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital. 
8.24. O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins 
de habilitação e classificação. 
8.24.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a 
sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
8.25. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 
para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
8.26. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
8.27. O Pregoeiro poderá suspender ou reabrir a sessão pública a qualquer momento, 
justificadamente. 
8.28. O sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas disponibilizará as Atas e Relatórios, que 
poderão ser visualizados e impressos pelos interessados. 
 
9. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
9.1 Os documentos de habilitação apresentados deverão estar no nome e CNPJ do licitante, e em 
plena validade na data de abertura do certame. 
9.1.1 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de 
acordo com o número do CNPJ da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz. 
9.2 Não serão aceitos protocolos, documentos não autenticados, nem documentos com prazo de 
validade vencido.  
9.2.1 Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias 
contados da data de emissão, exceto Comprovante de Inscrição no CNPJ e Atestado de Qualificação 
Técnica (quando este for solicitado).  
9.2.2 Os documentos expedidos pela internet estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade 
através de consulta realizada pelo Pregoeiro.  
9.3 As declarações assim como a proposta de preços, deverão estar assinadas pelo sócio administrador 
do licitante ou por seu representante legal.  
9.3.1 Em caso de representante legal, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de 
procuração, com firma do outorgante reconhecida, em que conste o nome do licitante outorgante e de 
todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de 
amplos poderes para a formulação de propostas, para dar lance(s) em licitação pública e para a prática 
dos demais atos inerentes ao certame.  
9.4 O licitante deverá apresentar a seguinte documentação para habilitação:  
 
9.4.1 Habilitação Jurídica: 
a) Carteira de identidade dos sócios. 
b) Registro Comercial, no caso de empresa Individual. 
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c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores. 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício. 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir.  
Nota (01): os documentos das alíneas “b” e “c”, deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva.  
 
9.4.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; compatível com o objeto do Edital; 
c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  
e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e deve abranger inclusive as contribuições sociais previstas 
na lei 8.212, de 24.7.1991; 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 
9.4.3 Documentos pertinentes à Qualificação Técnica: 
9.4.3.1 Apresentação de no mínimo, 01 (um) ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade 
técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que 
comprove(m):   
a.1) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades 
com o objeto desta licitação. 
a.2) o atestado de capacidade técnica deve ser emitido em papel timbrado do emitente e além disso 
conter: nome, cargo e telefone para contato do responsável pela emissão do atestado. 
Nota (02): Os atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a produtos 
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal especificada no contrato social registrado 
na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do 
Brasil - RFB. 
 
9.4.4 Qualificação Econômica - Financeira 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
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9.5 Todos os documentos a serem assinados pela empresa devem ter assinatura eletrônica/digital da 
pessoa jurídica ou física (representante legal) criptografada através de um certificado digital emitido 
por autoridade certificadora, por exemplo, ICP-Brasil. 
 
10. DECLARAÇÕES - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
10.1 Declaração que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação conforme modelo (ANEXO II);  
10.2 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, 
conforme modelo (ANEXO III); 
10.3. Declaração, sob as penas da lei, de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme 
modelo no (Anexo IV) deste Edital; 
Nota (03): As Declarações que não tenham sido assinadas por sócio administrador deverão ser 
acompanhadas de Procuração, que conceda poderes ao signatário. 
Nota (04): As Declarações deverão ser transcritas em papel timbrado da empresa licitante. 
 
11. DO JULGAMENTO 
11.1 Após análise da proposta e da documentação, o(a) Pregoeiro(a) anunciará o(s) licitante(s) 
vencedor(es). 
11.2 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora 
não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará, na ordem de classificação, a 
proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará e adjudicará o objeto da licitação ao(s) vencedor(es). 
12.2 A adjudicação do objeto desta licitação à empresa vencedora formalizar-se-á através da 
homologação pelo site www.portaldecompraspublicas.com.br . 
 
13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP  
13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar, a Ata de Registro de Preços – ARP (ANEXO 
VI), cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
13.2 O prazo estabelecido no subitem 13.1 para assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.  
13.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos 
os lotes constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 
lote(s), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.  
13.4 O CONSISA VRT realizará periodicamente de pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços -ARP. 
 
14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA DETENTORA  
14.1 A Detentora dos Preços Registrados terá seu registro cancelado quando:  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;  
b) não retirar ou não aceitar a Nota de Empenho, sem justificativa aceitável;  
c) não aceitar reduzir os preços registrados, quando este se tornar superior ao praticado no mercado; 
e  
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput d art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002.  
14.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 
anterior, será formalizado por despacho expedido pelo contraditório e a ampla defesa.  
14.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
a) por razão de interesse público; ou  
b) a pedido do fornecedor. 
 
15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA VIGÊNCIA  
15.1 O termo de REGISTRO DE PREÇOS vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura da ATA do presente processo. 
a) Durante o prazo de validade da ATA inexistirá obrigatoriedade, por parte do Município, de proceder 
aquisições exclusivamente por seu intermédio, podendo, quando julgar conveniente, utilizar outros 
meios expressamente contemplados em lei, sem que caiba ao detentor indenização ou recurso, 
assegurada preferência ao mesmo tão somente em igualdade de condições. 
b) Neste mesmo interregno fica também garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de 
cancelar a ATA na verificação de quaisquer das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à 
detentora o contraditório e ampla defesa. 
 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/EXECUÇÃO 
16.1– A aquisição do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do 
Órgão Participante.  
16.1.1. Para receber o pagamento, a Contratada deverá, após a entrega, apresentar nota fiscal dos 
produtos adquiridos.  
16.1.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará a conferência da perfeita adequação da nota 
fiscal ao bem/serviço ofertado ao Poder Público.  
16.1.2.1. Se aprovado o material/produto pela fiscalização, haverá o aceite formal. 
16.1.3. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a 
aprovação pela Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa. 
16.1.4. O Contratante (Município) dispõe do prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota 
fiscal e atestado pela Contabilidade, para efetuar o pagamento à Contratada.  
16.1.4.1 O prazo previsto no item 16.1.4 não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota 
fiscal apresentada pela Contratada.  
16.1.5. Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) 
Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a empresa deverá manter 
regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:  
16.1.5.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta negativa de débitos 
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e deve abranger inclusive as contribuições 
sociais previstas na lei 8.212, de 24.7.1991; 
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16.1.5.2. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  
16.1.5.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 
17. DA AUTORIZAÇÃO E DA DESPESA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
17.1 A realização desta licitação encontra-se autorizada no Processo Administrativo nº 021/2021. 
17.2. Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados 
quando da emissão das Notas de Empenho. 
 
18. DA SUBCONTRATAÇÃO 
18.1 É vedada a subcontratação parcial e/ou total do objeto do contrato. 
 
19. DOS REAJUSTES 
19.1 Não haverá qualquer reajustamento de preços, nem mesmo atualização dos valores.  
 
20. DA FISCALIZAÇÃO 
20.1 A fiscalização do recebimento dos materiais contratados será realizada por servidor a ser 
designado, cabendo o acompanhamento, controle, aceitação dos mesmos conforme deverá constar 
nas Notas Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou 
não atenderem ao especificado. 
20.2 A presença da fiscalização, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 
atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá 
única e integralmente pela entrega da máquina.   
20.3 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer material, que não corresponder às 
especificações constantes no Termo de Referência (ANEXO I) e/ou apresentar defeito, num prazo 
máximo de 03 (três) dias após a notificação. 
 
21. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E PROCEDIMENTO 
21.1  A Ata de Registro de Preços - ARP poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 
no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
a.1) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
da Ata promover as necessárias negociações junto aos prestadores de serviço. 
a.2) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
a.2.1) convocar o licitante vencedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
a.2.2) frustrada a negociação, o licitante será liberado do compromisso assumido; e 
a.2.3) convocar os demais fornecedores visando igual oportUnidade de negociação. 
a.3) Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
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a.3.1) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e 
a.3.2) convocar os demais fornecedores visando igual oportUnidade de negociação. 
a.4) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preços - ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
a.5) Fracassada a negociação com os demais fornecedores, para adesão de item, a empresa deve 
apresentar documentos comprobatórios de custo do produto/item datados da época da licitação 
(antes da abertura da sessão) a fim de comprovar o custo base, bem como, apresentar documento que 
comprove o custo atual, justificando assim o valor que a empresa possa a vir a solicitar em pedido de 
reequilíbrio. 
b) O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o CONSISA VRT a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de 
determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
c) O licitante detentor da Ata de Registro de Preços - ARP poderá solicitar o reequilíbrio econômico-
financeiro dos preços vigentes através de solicitação formal via protocolo ao Órgão Gerenciador do 
Registro de Preços, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do 
pedido, que serão analisados e julgados pelo Município. 
d) O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado. 
 
22. DAS OBRIGAÇÕES  
22.1. Aos MUNICÍPIOS/ÓRGÃOS PARTICIPANTES do certame constituem as seguintes obrigações:  
22.1.1. Efetuar o pagamento ajustado;  
22.1.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato;  
22.1.3. Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitado os direitos do contratado;  
22.1.4. Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 Lei 
8.666/93;  
22.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.  
22.1.6. Fiscalizar a entrega e os materiais ora contratados, bem como notificar a empresa em caso de 
necessidade. 
 
22.2 DAS OBRIGAÇÕES DÕ FORNECEDOR 
São obrigações do FORNECEDOR, além de outras inerentes ou decorrentes da presente contratação:  
22.2.1. Todos os encargos decorrentes de possíveis contratos, tais como obrigações civis, trabalhistas, 
fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR;  
22.2.2. O FORNECEDOR se obriga a cumprir os termos previstos na presente Ata e a responder todas 
as consultas feitas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do 
objeto.  
22.2.3 O FORNECEDOR ficará obrigado a manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de 
habilitação exigidas pela Lei.  
22.2.4 O FORNECEDOR obriga-se a atender ao objeto da Ata de acordo com as especificações e 
critérios estabelecidos no Edital de Licitação, seus Anexos, Proposta apresentada, e ainda:  
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a) Efetuar a entrega ou prestar o serviço conforme proposta apresentada e especificações exigidas 
nesta Ata, assim como no Edital, executando fielmente o objeto contratado em observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;  
b) Responder prontamente às solicitações da CONTRATANTE, pessoalmente ou mediante telefone, fax, 
e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio eficiente para resolução de problemas, bem 
como para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto desta Ata;  
c) É de responsabilidade da CONTRATADA indenizar todo e qualquer prejuízo, pessoal ou material, 
causado no exercício de sua atividade, que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por qualquer de seus funcionários, representante e/ou preposto.  
 
23. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
23.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, de acordo com os artigos 78 e 79 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
24.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei 
Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou 
conjuntamente, nas seguintes situações:  
24.1.1. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se 
solicitadas), pela apresentação de documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte 
do licitante detentor da melhor oferta:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.1.2. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.  
24.1.3. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro do prazo previsto no 
Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
24.1.4. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de 
atraso, a contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.1.5. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:  
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I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por 
infração, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.1.6. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Ressarcimento ao erário;  
IV. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta; 
V. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.2. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, 
o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios consorciados e 
ter cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores junto a esses órgãos, nos casos de: 
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços; 
b) não entregar a documentação exigida no Edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar na execução do Contrato; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
i) declarar informações falsas; e 
j) cometer fraude fiscal. 
24.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o 
contraditório e a ampla defesa. 
24.4. Da aplicação das penas previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o qual deverá poderá ser enviado por e-mail. 
24.5. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido 
à Autoridade Competente para decisão. 
 
25. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
25.1 Fica assegurado ao CONSISA VRT, o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a 
presente Licitação, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado, suficiente para justificar o ato, sem que assista às licitantes direito à indenização. 
25.2 A anulação do Pregão induz à do contrato. 
25.3 A autoridade competente poderá ainda, anular a presente Licitação por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
 
26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
26.1 Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus anexos, bem como 
todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as 
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circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos 
envolvidos na execução do objeto desta licitação. 
26.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
26.3 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nele contidas. 
26.4 É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 
26.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
26.6 A licitante vencedora submete-se às exigências, descontos e/ou retenções exigidos pelo INSS, IR e 
ISS. 
26.7 O Edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado na Rodovia RS 332, KM 
21, nos dias úteis, no horário das 014h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h. Os referidos 
documentos, também, estão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.consisavrt.com.br. e www.portaldecompraspublicas.com.br . 
26.8 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do Edital e de seus anexos, o valor se 
limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5º da 
Lei Federal n° 8.666, de 1993. 
26.9 Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio com base nas disposições da 
Lei Federal nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
26.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado - RS, com renúncia dos demais por mais privilegiado 
que sejam, para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser 
celebrado, depois de esgotadas todas as vias administrativas. 
26.11 Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas através do telefone 
(51) 3710-2706 e e-mail: compras@consisavrt.com.br ou nos endereços eletrônicos 
www.consisavrt.com.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. As licitantes que tiverem eventuais 
dúvidas na interpretação dos termos deste Edital serão atendidas durante o expediente do CONSISA 
VRT. A licitante interessada poderá adquirir cópia do presente Edital junto ao CONSISA VRT. 
26.12 Integram este Edital os seguintes ANEXOS: 
- Anexo I  – Termo de Referência; 
- Anexo II  – Modelo de Declaração de superveniência de fato impeditivo para habilitação; 
- Anexo III  – Modelo de Declaração de cumprimento do art. 7º, inciso XXXIII da Constituição 
Federal; 
- Anexo IV  – Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
- Anexo V  – Modelo de Proposta Financeira. 
- Anexo VI  – Minuta da ata de registro de preços. 
 
Lajeado (RS), 06 de outubro de 2021. 

 

http://www.consisavrt.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:compras@consisavrt.com.br
http://www.consisavrt.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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MARCOS JOSE SCORSATTO 
Presidente do CONSISA VRT 

Prefeito de Itapuca/RS 
 
 

 
 
Este Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 10/2021 foi revisado em 06.10.2021 e está de acordo 
com a legislação, ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame desborda da análise jurídica. 
Segue Minuta de Contrato. Publique-se. 

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CARLOS RAFAEL MALLMANN OAB 69.179  

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETIVO  
1.1 O presente Termo de Referência tem como objetivo especificar fornecimento parcelado de brinquedos 
escolares, aplicado ao atendimento da rede pública de ensino dos órgãos ou entidades dos entes da Federação 
consorciados ou referendados ao CONSISA VRT, na condição de Órgão participante. 
 
2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
2.1 A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das 
propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo com fornecimento parcelado de brinquedos escolares, 
aplicada ao atendimento da rede pública de ensino dos órgãos ou entidades dos entes da Federação 
consorciados ou referendados ao CONSISA VRT, na condição de Órgão participante desta licitação de acordo com 
os quantitativos estimados, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
3. JUSTIFICATIVA  
3.1 A presente contratação se faz necessária a fim de propiciar condições adequadas para atender as 
necessidades escolares, garantindo um bom atendimento aos alunos das escolas.  
 
3. DESCRIÇÃO DOS ITENS  
3.1 Itens e quantidades 

N° Nome Qtd 

LOTE 
01 

104979 - LOTE 01 - ITEM 01 - GANGORRA DOG UNIDADE - UNIDADE 300 

104980 - LOTE 01 - ITEM 02 - GANGORRA BIG MOTO UNIDADE - UNIDADE 300 

104981 - LOTE 01 - ITEM 03 - GANGORRA GALINHA DUPLA UNIDADE - UNIDADE 300 

104982 - LOTE 01 - ITEM 04 - CANTINHO DA LEITURA LUXO UNIDADE - UNIDADE 150 

104983 - LOTE 01 - ITEM 05 - BANCO BABY UNIDADE - UNIDADE 300 

104984 - LOTE 01 - ITEM 06 - SAPATEIRA COLMEIA EMPALHAVEL UNIDADE - UNIDADE 150 

104985 - LOTE 01 - ITEM 07 - LIXEIRA LAPIS SELETIVA UNIDADE - UNIDADE 600 

104986 - LOTE 01 - ITEM 08 - GRAN COZINHA UNIDADE - UNIDADE 150 

104987 - LOTE 01 - ITEM 09 - TUNEL INFANTIL UNIDADE - UNIDADE 150 

104988 - LOTE 01 - ITEM 10 - KIT LIXEIRA ANIMAIS KIT - KIT 300 

104989 - LOTE 01 - ITEM 11 - ESCORREGADOR GRANDE UNIDADE - UNIDADE 300 

104990 - LOTE 01 - ITEM 12 - ESCORREGADOR PEQUENO UNIDADE - UNIDADE 300 

104991 - LOTE 01 - ITEM 13 - GIRA GIRA UNIDADE - UNIDADE 150 

104992 - LOTE 01 - ITEM 14 - TANQUE JABUTI UNIDADE - UNIDADE 100 

104993 - LOTE 01 - ITEM 15 - PLAY URSO UNIDADE - UNIDADE 150 

104994 - LOTE 01 - ITEM 16 - CASINHA TILILICA UNIDADE - UNIDADE 150 

104995 - LOTE 01 - ITEM 17 - PLAY BOLA UNIDADE - UNIDADE 100 

104996 - LOTE 01 - ITEM 18 - PLAY MODULAR BIG CLIMBER I COM TELHADO UNIDADE - 
UNIDADE 

50 

104997 - LOTE 01 - ITEM 19 - PLAY MODULAR BIG CLIMBER I COM TELHADO E BALANCO 
ACESSIVEL UNIDADE - UNIDADE 

50 

104998 - LOTE 01 - ITEM 20 - PLAY MODULAR BIG CLIMBER II COM TELHADO UNIDADE - 
UNIDADE 

50 

104999 - LOTE 01 - ITEM 21 - PLAY MODULA BIG CLIMBER II COM BALANCO ACESSIVEL 
UNIDADE - UNIDADE 

50 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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105000 - LOTE 01 - ITEM 22 - PLAY MODULA BIG CLIMBER III COM TELHADO UNIDADE - 
UNIDADE 

50 

105001 - LOTE 01 - ITEM 23 - PLAY MODULA BIG CLIMBER III COM BALANCO ACESSIVEL 
UNIDADE - UNIDADE 

50 

105002 - LOTE 01 - ITEM 24 - BIG CASTELO ACESSIVEL UNIDADE - UNIDADE 150 

105003 - LOTE 01 - ITEM 25 - BALANCO EM FERRO COM DUAS CADEIRINHAS UNIDADE - 
UNIDADE 

150 

105004 - LOTE 01 - ITEM 26 - BALANCO EM FERRO COM QUATRO CADEIRINHAS UNIDADE - 
UNIDADE 

150 

105005 - LOTE 01 - ITEM 27 - PLAY BALLS QUADRUPLO UNIDADE - UNIDADE 50 

LOTE 
02 

105006 - LOTE 02 - ITEM 01 - PAINEL PSICOMOTOR UNIDADE - UNIDADE 150 

105007 - LOTE 02 - ITEM 02 - CONTEINER PEDAGOGICO BLOCOS DE MONTAR UNIDADE - 
UNIDADE 

150 

105008 - LOTE 02 - ITEM 03 - CENTRO DE ATIVIDADES PSICOMOTOR UNIDADE - UNIDADE 150 

105009 - LOTE 02 - ITEM 04 - MONTANHA RUSSA TEMATICA UNIDADE - UNIDADE 150 

105010 - LOTE 02 - ITEM 05 - KIT CLICK GIRE UNIDADE - UNIDADE 150 

105011 - LOTE 02 - ITEM 06 - KIT MAXXI PINOS UNIDADE - UNIDADE 150 

105012 - LOTE 02 - ITEM 07 - KIT PERCUSSAO UNIDADE - UNIDADE 150 

105013 - LOTE 02 - ITEM 08 - BANDINHA RITMICA COM 20 INSTRUMENTOS UNIDADE - 
UNIDADE 

150 

105014 - LOTE 02 - ITEM 09 - MERCEARIA UNIDADE - UNIDADE 150 

105015 - LOTE 02 - ITEM 10 - BANCADA DE FERRAMENTAS COM LOUSA GAVETAS E 
FERRAMENTAS UNIDADE - UNIDADE 

150 

105016 - LOTE 02 - ITEM 11 - COZINHA PLANEJADA UNIDADE - UNIDADE 150 

105017 - LOTE 02 - ITEM 12 - SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL UNIDADE - UNIDADE 150 

 
 
 
LOTE 
03 

105018 - LOTE 03 - ITEM 01 - TAPETAO ALFABETIZACAO DIVERTIDA UNIDADE - UNIDADE 150 

105019 - LOTE 03 - ITEM 03 - TAPETAO AMARELINHA LUXO UNIDADE - UNIDADE 150 

105020 - LOTE 03 - ITEM 02 - CENTOPEIA DE BAGUM UNIDADE - UNIDADE 150 

105021 - LOTE 03 - ITEM 04 - PLAY MATERNAL UNIDADE - UNIDADE 150 

105022 - LOTE 03 - ITEM 05 - JOGO MATEMATICA INTERATIVA UNIDADE - UNIDADE 150 

105023 - LOTE 03 - ITEM 06 - JOGO ALFABETIZANDO COM OS ANIMAIS UNIDADE - 
UNIDADE 

150 

105024 - LOTE 03 - ITEM 07 - JOGO VIAGEM AO MUNDO UNIDADE - UNIDADE 150 

105025 - LOTE 03 - ITEM 08 - CUBO ATIVO LUXO MEGA GIGANTE UNIDADE - UNIDADE 150 

105026 - LOTE 03 - ITEM 09 - KIT TRI DADAO UNIDADE - UNIDADE 150 

105027 - LOTE 03 - ITEM 10 - KIT MAX CIDADE UNIDADE - UNIDADE 150 

105028 - LOTE 03 - ITEM 11 - JOGO DE XADREZ MEGA GIGANTE UNIDADE - UNIDADE 150 

105029 - LOTE 03 - ITEM 12 - PAINEL VARAL ALFABETO INFANTIL 4 FORMAS UNIDADE - 
UNIDADE 

150 

105030 - LOTE 03 - ITEM 13 - PAINEL VARAL ALFABETO INFANTIL UNIDADE - UNIDADE 150 

105031 - LOTE 03 - ITEM 14 - PAINEL VARAL TABUADA UNIDADE - UNIDADE 150 

105032 - LOTE 03 - ITEM 15 - PAINEL SILABAS COMPLEXAS UNIDADE - UNIDADE 150 

105033 - LOTE 03 - ITEM 16 - PAINEL SILABAS SIMPLES UNIDADE - UNIDADE 150 

105034 - LOTE 03 - ITEM 17 - PAINEL ALFABETO EM LIBRAS UNIDADE - UNIDADE 150 

105035 - LOTE 03 - ITEM 18 - KIT RACIOCINIO LOGICO SUPER CEREBRO UNIDADE - 
UNIDADE 

150 

105036 - LOTE 03 - ITEM 19 - KIT CRIANCA NOTA 10 UNIDADE - UNIDADE 150 

105037 - LOTE 03 - ITEM 20 - KIT BOM PEDESTRE BOM MOTORISTA UNIDADE - UNIDADE 150 
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105038 - LOTE 03 - ITEM 29 - TEATRO DE FANTOCHES GRANDE UNIDADE - UNIDADE 150 

105039 - LOTE 03 - ITEM 21 - FANTOCHE FAMILIA BRANCA UNIDADE - UNIDADE 150 

105040 - LOTE 03 - ITEM 22 - FANTOCHE FAMILIA NEGRA UNIDADE - UNIDADE 150 

105041 - LOTE 03 - ITEM 23 - FANTOCHE LENDAS BRASILEIRAS UNIDADE - UNIDADE 150 

105042 - LOTE 03 - ITEM 24 - FANTOCHE CHAPEUZINHO VERMELHO UNIDADE - UNIDADE 150 

105043 - LOTE 03 - ITEM 25 - FANTOCHE PINOQUIO UNIDADE - UNIDADE 150 

105044 - LOTE 03 - ITEM 26 - FANTOCHE OS 3 PORQUINHOS UNIDADE - UNIDADE 150 

105045 - LOTE 03 - ITEM 27 - FANTOCHE INCLUSAO SOCIAL UNIDADE - UNIDADE 150 

105046 - LOTE 03 - ITEM 28 - FANTOCHE LENDAS UNIDADE - UNIDADE 150 

LOTE 
04 

105047 - LOTE 04 - ITEM 01 - CAMINHA EMPILHAVEL UNIDADE - UNIDADE 10.000 

105048 - LOTE 04 - ITEM 02 - ARQUIBANCADA MODULAR EMPILHAVEL UNIDADE - UNIDADE 1.000 

LOTE 
05 

105049 - LOTE 05 - ITEM 01 - LENCOL DE BAIXO COM BOTAOZINHO DE PRESSAO UNIDADE 
- UNIDADE 

10.000 

105050 - LOTE 05 - ITEM 02 - LENCOL DE SOBREPOR UNIDADE - UNIDADE 10.000 

105051 - LOTE 05 - ITEM 03 - FRONHA TIPO ENVELOPE UNIDADE - UNIDADE 10.000 

105052 - LOTE 05 - ITEM 04 - TRAVESSEIRO UNIDADE - UNIDADE 10.000 

105053 - LOTE 05 - ITEM 05 - MOSQUITEIRO UNIDADE - UNIDADE 10.000 

105054 - LOTE 05 - ITEM 06 - COBERTOR DUPLA FACE EM MICRO FIBRA UNIDADE - 
UNIDADE 

10.000 

105055 - LOTE 05 - ITEM 07 - SACO DE DORMIR PARA CAMA EMPILHAVEL UNIDADE - 
UNIDADE 

1.000 

105056 - LOTE 05 - ITEM 08 - AVENTAL PROFESSOR UNIDADE - UNIDADE 3.000 

 
3.2 Especificação dos itens: 
 

DESCRIÇÃO  

Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, em formato de cachorro, 
assento anatômico, com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de 
manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada 
para apoiar os pés permitindo um balanço suave. Medidas aproximadas de: Comprimento: 80 cm X Largura: 32 
cm  X Altura: 47 cm 

Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, em formato de 
Galinha, assento anatômico, com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha 
reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto, olhos confeccionados em plástico acrílico 
com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. Medidas 
aproximadas de: Comprimento: 81 cm X Largura: 28 cm  X Altura: 47 cm 

Gangorra  Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, em formato de Moto 
Grande, assento anatômico, com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha 
reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto, olhos confeccionados em plástico acrílico 
com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. Medidas 
aproximadas de: Comprimento: 1,16m X Largura: 0,28m  X Altura: 0,49m 

Cantinho da Leitura Luxo – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV. Possui quatro 
prateleiras frontais e três prateleiras laterais, todas uniformes ao padrão do molde para acondicionar livros de 
vários tipos e tamanhos. Produto leve e compacto. Medidas aproximadas de: Comprimento: 80 cm X Largura: 
35 cm  X Altura: 80 cm 

Banco Baby – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivo UV, com assento e encosto anatômico. 
Sistema de encaixe de trava, dispensa a utilização de parafusos para a montagem. Suporta até 80 kg. Medidas 
aproximadas: Comprimento: 80 cm X Largura: 48 cm X Altura: 70 cm 
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Sapateira Colmeia Empalhável – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivo UV. Cada colmeia 
possui 18 casulos, acompanha 03 módulos. Medidas aproximadas de cada modulo: Comprimento: 1,26m X 
Largura: 0,29cm X Altura: 0,35cm 

Lixeira Seletiva Lápis – Estrutura confeccionada em ferro com pintura eletrostática (tratamento anticorrosivo), 
com encaixes e furações padronizadas, pés com acabamento de ponteiras plásticas. Lixeira Confeccionada em 
Polietileno Rotomoldado com aditivos UV. Com tampa removível em forma de cabeça de lápis, com olhos em 
plástico acrílico e rosca de encaixe abaixo dos olhos uma abertura em forma de boca aonde quando a tampa 
esta abaixada consegue jogar o lixo normalmente para dentro da lixeira,litragem de cada lixeira e de 40 litros.  
Medidas Aproximadas: Comprimento 2,00m X Largura: 48cm X Altura: 1,20m 

Gran Cozinha – Confeccionada totalmente em Plástico Rotomoldado com aditivos UV, com três módulos de 
encaixes com rosca, sendo: Um modulo com parede medindo aproximadamente 1,30m de comprimento X 
0,22cm de largura X 0,64cm de altura, contendo uma janela vazada, uma coifa, duas prateleiras, pastilhas em 
alto relevo rotolmadado incorporada à parede sem fixação por parafusos / Um modulo contendo um cooktop 
de quatro bocas , uma tabua de cortar, escorredores de pratos e talhares, uma pia, uma torneira, tudo 
rotomoldado e incorporada ao modulo sem fixação de parafusos, medindo aproximadamente 1,30m de 
comprimento X de largura X 0,40cm de altura / Um modulo contendo um forno elétrico medindo 
aproximadamente 0,34cm de comprimento X 0,30cm de largura por 0,32cm de altura, duas gavetas de correr 
medindo aproximadamente 0,42cm de comprimento X 0,42cm de largura X 17,70cm de altura. / Gaveta com 
20l de profundidade, uma lava louças medindo aproximadamente 0,34cm de comprimento X 0,30cm de largura 
X 0,32cm de altura.  

Túnel Infantil - Confeccionado pelo processo de rotomoldagem com aditivos UV. Contém 5 módulos com 
orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo 
principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado, permitindo altura interna de 1m. Medidas do 
produto montado: 1,40m x 0,80m x 2,42m  

Kit Lixeiras Animais - Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV. Olhos confeccionados em 
plástico acrílico com rosca de encaixe. Sapinho: Comprimento: 0,40m Largura: 0,50m Altura: 0,55m Coelho: 
Comprimento: 0,30m Largura: 0,45m Altura: 0,70m Peixinho: Comprimento: 0,30m Largura: 0,45m Altura: 
0,52m 
Canguru: Comprimento: 0,34m Largura: 0,48m Altura: 0,75m 

Escorregador Grande – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV.  Com rampa ondulada, 
bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e 
ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada 
em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do 
escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Comprimento da rampa: 190cm; 
Largura da rampa: 40cm; Altura da rampa: 126cm. Medidas do escorregador montado: Comprimento: 2,16m X 
Largura: 0,70m  X Altura: 1,23m. 

Escorregador Pequeno – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV.  Com rampa ondulada, 
bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos 
laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em 
polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do 
escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Comprimento da rampa: 132cm; 
Largura da rampa: 30cm; Altura da rampa: 85cm. Medidas do escorregador montado: Comprimento: 1,46m X 
Largura: 0,60m X Altura: 0,92m.  

Gira-gira – Confeccionado em Polietileno com Aditivos UV. Estrutura interna metálica para dar maior 
resistência ao produto não aparente na base; com quatro saliências maiores na base para fixação no chão; 
quatro assentos suspensos; com drenos para evitar o acúmulo de água e textura antiderrapante. Medidas: 
1,2m de diâmetro X 0,7m de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a 
Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. 

Tanque Jabuti – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV em formato de tartaruga com 
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tampa plástica em formato de casco. Pode ser usado como acessório em escorregador. Medidas: 1,27m de 
comprimento X 1m de largura X 0,20Cm de altura. 

Play Urso – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, contém duas frontais de urso com 
olhos em acrílico e rosca de encaixe, com focinho em plástico polietileno e rosca de encaixe, duas laterais de 
encaixe, uma plataforma com 67cm de comprimento X 61cm de largura, uma mini escalada com 80cm de 
comprimento, um mini escorregador com 80cm de comprimento. Suporta até 80Kg. Medidas Montado: 
Comprimento: 2,16m X Largura: 0,68m X Altura: 1,10m. Altura da plataforma em relação ao solo: 40cm. 

Casinha Tililica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com 
rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma 
porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte 
interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma 
lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos. Medidas montado: 
comprimento: 1,56m X largura: 1,39m X altura: 1,26m. 

Play Bola - Confeccionado em Polietileno PEAD em processo de Rotomoldagem com aditivos UV constituído 
por 03 semicírculos coloridos de ângulos de 90º, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de 
arcos, com textura antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Peso Máximo 
permitido: 400Kg distribuídos no brinquedo em geral.  Medidas montado: comprimento: 2,6m X largura: 2,6m 
X altura: 1,33m. 

Play Modular Big Climber I com Telhado - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. 
Composto por 1 torre. 
Torre formada por: 
• 3 paredes de 4mm; 
• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água;  
• telhado triangular medindo aproximadamente 1,44m de comprimento x 1,37m de largura x 0,47m de altura 
com 3 bases de apoio 
• 1 suporte anti impacto ligado a peça.  
Contém:  
• 2 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1,40m do chão até a base e 75cm de largura;  
• 1 escorregador medindo 1,54m de comprimento e 54cm de largura com borda lateral de 4cm de altura.  
Medidas montado: 3,75m de comprimento X 2,9m de largura X 2,25m de altura.  
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo 
INMETRO. 

Play Modular Big Climber I com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno 
rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço.  
Torre formada por: 
• 3 paredes de 4mm; 
• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água;  
• telhado triangular medindo aproximadamente 1,44m de comprimento x 1,37m de largura x 0,47m de altura 
com 3 bases de apoio; 
• 1 suporte anti impacto ligado a peça. 
Contém:  
• 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1,40m do chão até a base e 75cm de largura;  
• 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1,73m de comprimento com saída de 0,6m de diâmetro 
com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 0,7m de 
comprimento por 0,2m de largura; 1 arco de fixação de 0,7m de diâmetro;  
• 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo 
aproximadamente 67cm de altura X 65cm de comprimento X 52cm de largura e trava com 60cm de 
comprimento X 40cm de altura X 58cm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo 
aproximadamente 44cm de comprimento X  19cm de largura X 4cm de altura com cordas de nylon trançadas e 
de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 
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barra de ferro de 2m de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de “A” com 1,75m de 
altura.  
Playground montado: comprimento 5,75m X largura 2,90m X altura 2,25m.  
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo 
INMETRO. 

Play Modular Big Climber II com Telhado - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos 
UV. Composto por 2 torres.  
Cada torre é formada por: 
• 3 paredes de 4mm; 
• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água;  
• telhado triangular medindo aproximadamente 1,44m de comprimento x 1,37m de largura x 0,47m de altura 
com 3 bases de apoio 
• 1 suporte anti impacto ligado a peça.  
As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, 
com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior.  
Contém:  
• 2 escaladas antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1,40m do chão até a base e 75cm de largura;  
• 1 escorregador medindo 1,54m de comprimento X 54cm de largura com borda lateral de 4cm de altura;  
Playground montado: comprimento 5,75m X largura 3,1m X altura 2,25m.  
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo 
INMETRO. 

Play Modular Big Climber II com Balanço Acessível -  Playground produzido em polietileno rotomoldado, com 
aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço.  
Cada torre é formada por: 
• 3 paredes de 4mm; 
• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água;  
• telhado triangular medindo aproximadamente 1,44m de comprimento x 1,37m de largura x 0,47m de altura 
com 3 bases de apoio 
• 1 suporte anti impacto ligado a peça. 
As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água, 
com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior.  
Contém:  
• 1 escorregador medindo 1,54m de comprimento X 54cm de largura com borda lateral de 4cm de altura;  
• 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1,40m do chão até a base e 75cm de largura;  
• 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1,73m de comprimento com saída de 0,6m de diâmetro 
com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 0,7m de 
comprimento por 0,2m de largura; 1 arco de fixação de 0,7m de diâmetro;  
• 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo 
aproximadamente 67cm de altura X 65cm de comprimento X 52cm de largura e trava com 60cm de 
comprimento X 40cm de altura X 58cm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo 
aproximadamente 44cm de comprimento X  19cm de largura X 4cm de altura com cordas de nylon trançadas e 
de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 
barra de ferro de 2m de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de “A” com 1,75m de 
altura.  
Medidas montado: 5,75m de comprimento X 5,10m de largura X 2,25m de altura.  
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo 
INMETRO. 

Play Modular Big Climber III com Telhado - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos 
UV. Composto por 3 torres.  
Cada torre é formada por: 
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• 3 paredes de 4mm; 
• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água;  
• telhado triangular medindo aproximadamente 1,44m de comprimento x 1,37m de largura x 0,47m de altura 
com 3 bases de apoio 
• 1 suporte anti impacto ligado a peça. 
Cada torre é conectada por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 
2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Total de 2 pontes 
Contém:  
• 1 escalada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1,40m do chão até a base e 75cm de largura;  
• 2 escorregador medindo 1,54m de comprimento X 54cm de largura com borda lateral de 4cm de altura;  
Medidas montado: 5,1m de comprimento X 4,9m de largura X 2,25m de altura.  
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo 
INMETRO. 

Play Modular Big Climber III com Telhado e Balanço Acessível - Playground produzido em polietileno 
rotomoldado, com aditivo UV. Composto por 3 torres e balanço.  
Cada torre é formada por: 
• 3 paredes de 4mm; 
• plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água;  
• telhado triangular medindo aproximadamente 1,44m de comprimento x 1,37m de largura x 0,47m de altura 
com 3 bases de apoio; 
• 1 suporte anti impacto ligado a peça.  
As torres são conectadas por:  
• uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais 
vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior;  
• um tubo de ligação vazado em duas partes medindo 94cm de comprimento X 49cm de diâmetro.  
Contém:  
• 2 escalada antiderrapante com desenho de pedras medindo 1,40m do chão até a base e 75cm de largura;  
• 1 escorregador medindo 1,54m de comprimento X 54cm de largura com borda lateral de 4cm de altura;  
• 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1,73m de comprimento com saída de 0,6m de diâmetro 
com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 0,7m de 
comprimento por 0,2m de largura; 1 arco de fixação de 0,7m de diâmetro;  
• 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo 
aproximadamente 67cm de altura X 65cm de comprimento X 52cm de largura e trava com 60cm de 
comprimento X 40cm de altura X 58cm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo 
aproximadamente 44cm de comprimento X  19cm de largura X 4cm de altura com cordas de nylon trançadas e 
de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 
barra de ferro de 2m de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de “A” com 1,75m de 
altura.  
Medidas montado: 6,5m de comprimento X 5,8m de largura X 2,25m de altura.  
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo 
INMETRO. 

Big Castelo Acessível - Playground em Formato de Castelo- Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com 
aditivos antiestéticos e anti-uv que protege de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do 
produto, Composto por 04 módulos interligados, 4 escorregadores em formato de pedra medindo 
aproximadamente cada escorregador 1,40mt de comprimento , cada modulo contém escada interna ,12 
janelas para visualização , 01 piscina de bolinhas interna, Porta de entrada e Porta de saída com acessibilidade 
,01- Ponte de Ligação ao modulo medindo aproximadamente  92 cm de comprimento por 40 cm  de largura , 
Cada Torre e composto por 01 telhado medindo aproximadamente comprimento 0,90cm x largura 0,90cm x 
0,58 cm de altura, acabamentos superiores em formato de bandeira , totalizando 04 bandeiras por playground  
nas medidas aproximadas de 0,13cm de altura , Todas as peças são encaixadas por pinos com rosca plástica de 
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precisão. Pensando em oferecer diversão para todas as crianças, o big castelo acessível foi projetado  para 
crianças cadeirantes até 07 anos de idade , segurança e acessibilidade.  
Medidas do Playground Montado: Comprimento 2,70 mt x 5,40 mt  de Largura x 2,16 mt  de Altura.  

Balanço Em Ferro Com Duas Cadeirinhas - Estrutura confeccionada em tubo de aço com seção redonda 2” ½ 
com espessura mínima de 1.50, composto por 04 pés e 01 travas horizontais, cada pé deve possuir na sua base 
barra chata 1”x 1/8 soldada ao tubo para fixação ao solo através de bucha 10 e parafuso sextavado, na parte 
superior barra chata 1”x 3/16 soldada em sentido vertical ao tubo com dois orifícios de 9mm de diâmetro cada 
para fixação dos pés a trava. A trava é composta nas suas extremidades por trapézios de aço chapa 3/16 nas 
medias 160x100x100mm com 04 orifícios de 9mm de diâmetro cada para fixação dos pés através de parafusos 
sextavados 5/16 x 7/8 com porca, também para fixação das cadeirinhas é necessário 08 barra chata 1” x 1/8 de 
320mm com orifício de 9mm de diâmetro para fixação da corrente através de parafuso 5/16 x 1 com porca. Pés 
na cor azul e trava na cor vermelha. Cadeirinha confeccionada em tubo de aço com seção quadrada 20 x 20 
com espessura mínima de 0.90, composta com duas laterais em formato triangular com dobras superiores 
efetuados em dobradeiras pneumáticas industriais sem solda e sem quinas para maior segurança do usuário, as 
mesmas travadas por duas barras horizontais em tubo de aço com seção quadrada 20 x 20 com espessura 
mínima de 0.90 soldadas as laterais através de solda mig. Cada cadeirinha devesse compor com 03 tabuas para 
o assento e 01 para o encosto de madeira eucalipto sem quinas e sem farpas, pintadas em 03 camadas com 
esmalte sintético color (azul, vermelho, amarelo e verde) fixadas a estrutura através de parafuso chipboard 4,0 
x 35. Estrutura metálica na cor azul. Toda estrutura metálica deve possuir tratamento através de banhos de 
imersão à base de fosfato recoberto com acabamento de alta resistência com sistema de pintura eletrostática 
tinta poliéster epóxi para áreas externas curado em estufa a 180°C. FIXAÇÃO: Fácil instalação, podendo ser 
chumbado ou parafusado. Idade máxima recomendada: 10 anos Peso máximo recomendado: 60kg em cada 
assento. Medidas mínimas Altura: 1,95 m Largura / Profundidade: 1,50 m Comprimento: 2,00 m 

Balanço Em Ferro Com Quatro Cadeirinhas - Estrutura confeccionada em tubo de aço com seção redonda 2” ½ 
com espessura mínima de 1.50, composto por 06 pés e 02 travas horizontais, cada pé deve possuir na sua base 
barra chata 1”x 1/8 soldada ao tubo para fixação ao solo através de bucha 10 e parafuso sextavado, na parte 
superior barra chata 1”x 3/16 soldada em sentido vertical ao tubo com dois orifícios de 9mm de diâmetro cada 
para fixação dos pés a trava. Cada trava é composta nas suas extremidades por trapézios de aço chapa 3/16 
nas medias 160x100x100mm com 04 orifícios de 9mm de diâmetro cada para fixação dos pés através de 
parafusos sextavados 5/16 x 7/8 com porca, também para fixação das cadeirinhas é necessário 08 barra chata 
1” x 1/8 de 320mm com orifício de 9mm de diâmetro para fixação da corrente através de parafuso 5/16 x 1 
com porca. Pés na cor azul e travas na cor vermelha. Cadeirinha confeccionada em tubo de aço com seção 
quadrada 20 x 20 com espessura mínima de 0.90, composta com duas laterais em formato triangular com 
dobras superiores efetuados em dobradeiras pneumáticas industriais sem solda e sem quinas para maior 
segurança do usuário, as mesmas travadas por duas barras horizontais em tubo de aço com seção quadrada 20 
x 20 com espessura mínima de 0.90 soldadas as laterais através de solda mig. Cada cadeirinha devesse compor 
com 03 tabuas para o assento e 01 para o encosto de madeira eucalipto sem quinas e sem farpas, pintadas em 
03 camadas com esmalte sintético color (azul, vermelho, amarelo e verde) fixadas a estrutura através de 
parafuso chipboard 4,0 x 35. Estrutura metálica na cor azul. Toda estrutura metálica deve possuir tratamento 
através de banhos de imersão à base de fosfato recoberto com acabamento de alta resistência com sistema de 
pintura eletrostática tinta poliéster epóxi para áreas externas curado em estufa a 180°C. FIXAÇÃO: Fácil 
instalação, podendo ser chumbado ou parafusado. Idade máxima recomendada: 10 anos Peso máximo 
recomendado: 60kg em cada assento. Medidas mínimas Altura: 1,95 m Largura / Profundidade: 1,50m 
Comprimento: 4,00 m 

Play Balls Quádruplo - Composto por 1 cesta afunilada com 1m de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas 
numeradas em forma de tubos medindo 0,30cm de diâmetro e 0,50cm de comprimento, um pino central em 
formato oval medindo 15cm. Estrutura em plástico rotomoldado com 0,04 mm de espessura, pesando 35Kg, 
bucha de fixação central com 8 furos na medida de 15,5mm. Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de 
espessura. Placa com regulamento do jogo. 
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Painel Psicomotor - Painel confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. 
Medidas: 2,20m de comprimento x 0,60m de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e 
sonoras, contendo: Atividades motoras: circuitos de movimentação: animais e meios de transportes 
confeccionada em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em MDF de 1ª qualidade; seleção 
de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira 
multicolorido sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com 
pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionada em MDF de 1ª qualidade; Atividades 
sonoras: reco-reco confeccionado em  MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte  central; xilofone 
colorido confeccionado em  MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 30 cm com ponto arredondado para 
emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em  MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal 
para emissão de sons; circulador de fulo confeccionado em  MDF de 1ª qualidade tendo seu formato 
arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões 
coloridos confeccionados em  MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. 
Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento 
natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo. 

Contêiner Pedagógico Blocos de Montar – Contêiner confeccionado pelo processo de rotomoldagem com 
capacidade de 180l de carga, com tampa móvel, com quatro rodízios de silicone reforçados, com puxadores. 
Conteúdo do contêiner:    
Kit Maxxi Pinos: Contém 300 peças em plástico ABS coloridas, com orifício externo redondo e orifício interno 
quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Medida das 
peças: 49mm de comprimento X 24mm de largura. Acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça 
Kit Mult Encaixes: Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 1000 
peças com diversos encaixes, nos formatos: rodas livres, rolamento, semicírculo, chave de boca dupla e barras 
paralelas em três tamanhos diferentes. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em 
vivo brilhante e alça.  
Kit Monta Monta 3D: Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 
1000 peças de encaixe, com orifício superior quadriculado. Medidas das Peças: Retângulo: 4,7x3x2,5cm - 
Quadrado: 3x3x2,5cm - Curva: 6x2,5x2,5cm  - Triângulos: 2x2x2cm. 
Kit Forma Kids: Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e cores vivas. Produto 
antialérgico, antifúngico, não contém ftalato. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com zíper e alças. 
Contém 44 peças. Comprimento: 11,7cm x Largura: 10,8cm x Altura: 4,3cm. 
Kit Big Lig: Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e cores vivas. Produto 
antialérgico, antifúngico, não contém ftalato. Medindo aproximadamente cada peça: Comprimento: 11 cm 
Largura: 11 cm Altura 5 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com zíper e alças. Contém 44 peças. 
Kit Click Gire: Contém 300 peças de encaixe em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 
2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser 
possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Produto antialérgico e antifúngico. Acondicionado em sacola 
PVC transparente com zíper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm x 9,5cm x 1,8cm. Peça 2: 9,5cm x 5,8cm x 
1,8cm. Peça 3: 9,5cm x 1,8cm. Peça 4: 5cm x 2cm. 
Kit Lig Barras: Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. 
Produto antialérgico, antifúngico, não contém ftalato. Peça maior: 6,5 x 2,8 x 1cm e Peça menor: 3,8 x 3,8 x 
1cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Contém 1.000 peças. 
Kit Estrela Feliz: Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas, em 
formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 7,3cm de Diâmetro. 
Cada Ponta arredondada contém cortes de Simetria para poder facilitar o encaixe. Produto antialérgico, 
antifúngico, não contém ftalato. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças. Contém 300 
peças.  
Kit Plugando Lig Gigante: Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores 
vivas. Produto antialérgico, antifúngico, não contém ftalato. Contém 160 peças – Peça maior: 10 x 3,2 x 5, cm - 
Peça menor: 3,3 x 3,3 x 5,1cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.  



 

 

 

     

Página | 28  
 

Kit Engrena Blocks: Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. 
Produto antialérgico, antifúngico, não contém ftalato. Contém 1.000 peças com encaixes precisos. Cada peça 
com o tamanho de 12mm de diâmetro . Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zíper e alças.  
Kit Gruda Blocks: Confeccionado em Poliuretano Premium, atóxico, macio. Monta, empilha, encaixa e gruda em 
paredes, madeira, pisos, janelas e em todas as superfícies lisas. Faixa etária: a partir de 12 meses. Conjunto 
composto por 4 peças diferentes.  Medidas aproximadas de cada peça: Peça 1: 6 x 4 x 4,5cm. Peça 2: 5,5 x 5 x 
6cm. Peça 3: 6 x 6 x 5cm. Peça 4: 6 x 8 x 7cm. Contém 100 Peças acondicionados em sacola pvc com zíper. 

Centro de Atividades Psicomotor - Confeccionado em Madeira e Arame revestido com espaguete plástico, em 
formato de cubo, sendo inteiramente interativo com 5 diferentes atividades psicomotoras. Formado por: 4 
circuitos de psicomotricidade, trabalhando associação de números, cores e formas geométricas. Medidas 
Aproximadas: Comprimento: 90cm X Largura: 90cm X Altura: 120cm 

Montanha Russa Temática – Confeccionada em MDF e arame aço 1020 revestido com espaguete plástico 
colorido, com pintura a base d’água. Contém uma peça em madeira para percorrer o circuito da base e nove 
peças plásticas para percorrer o circuito em arame revestido em plástico. Sapo: comprimento: 22cm largura: 
30cm altura: 34cm Macieira: comprimento: 30cm largura: 22cm altura: 30cm Fusquinha: comprimento: 30cm 
largura: 22cm altura: 31cm Foguete: comprimento: 22cm largura: 30cm altura: 31cm. 

Kit Click Gire – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta 
encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto 
deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola 
PVC transparente com zíper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 
1,8cm.  Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm. 

Kit Maxxi Pinos – Contém 300 peças em plástico ABS coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno 
quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos. Medida das 
peças: 49mm de comprimento por 24mm de largura. Acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e 
alça. 

Kit Percussão – Kit composto por instrumentos lúdicos de percussão, de alta sonoridade e confeccionado em 
processo artesanal. Contém 22 instrumentos  e dentre estes, necessariamente: apito de pau, pandeiro 
pequeno, ganzá de coco, triângulo, reco-reco, bongo cuíca, claves, olodum, black-black, afoxé e pratos. 

Bandinha Rítmica com 20 Instrumentos - confeccionada em madeira de material de baixa sonoridade. Contém 
20 instrumentos musicais: Coco, Castanhola, Afoxé, Black Black, Pandeiro Aberto, Reco-reco, Triângulo, Tambor 
Pequeno, Tambor Médio, Tambor Grande, Ovinho, Maraca, Pandeiro com Pele, Pandeiro aberto, Campanela, 
Clave, Copinho Ganza, Chocalho, Platinela Dupla, Platinela Simples. Acondicionada em caixa de papelão. 

Mercearia – confeccionada em madeira MDF com pintura em tinta à base d’água. Lateral em MDF 15mm 
medindo 60,5cm x 52,5cm x 40cm. Frente estampada em MDF 12mm medindo: 90cm x 40cm.   Caixas menores 
em MDF 9mm medindo 90cm x 25cm x 10cm. Caixas maiores em MDF 09mm medindo 85,5cm x 83,5cm x 
41cm.  Armação: 06 sarrafos de pinus: 90x5,5. 3 cabos em madeira sendo: 2 de 92cm  e 1 de 88cm. 30 
parafusos em forma de cabeça francês, forma de rosca redonda, com arruelas e porcas, tamanho de cada 
parafuso: 5cm de comprimento com diâmetro de 8mm, 5/16" parafusos próprio para o uso em madeira. 12 
Mini frutas e legumes confeccionados em plástico polietileno no processo de sopro.  Medidas aproximadas de 
cada fruta e legume: 7x22x22cm. Telhado confeccionado em lona em bagum medindo aproximadamente 
1,25m x 0,89m Mercearia montada: Comprimento: 1,40m Largura: 0,93m Altura: 1,15m. 

Bancada de Ferramentas com Lousa, Gavetas e Ferramentas – confeccionada em madeira de pinus e pintada 
em tinta à base d’água. Bancada com lousa, 3 prateleiras, 2 gavetas. Contém: 1 caixa de ferramentas, 1 alicate, 
1 chave de fenda, 1 chave de boca, 1 chave inglesa, 1 serrote, 1 martelo, 3 formas planas, 4 parafusos, 4 
porcas. Medidas aproximadas  de cada ferramenta: 27,5 x 18 x 21,5cm. Medidas da caixa de ferramentas: 38 x 
31 x 46,5cm. Medidas da bancada: 110 x 36 x 95cm. 

Cozinha Planejada - Confeccionada em madeira MDF 9 mm 2 faces branco, com 1 fogão, 1 geladeira duplex, 1 
pia, armário embutido, 1 torneira de plástico para tanque 3/4, tamanho médio, com detalhes em pintura a 
base d’água. Medidas: 1,25 x 0,14 x 0,45m.  
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Sala de Recursos Multifuncional. Contém: 01 Painel Jogo da Memória confeccionado em MDF 15mm, 
formiplast multicolorido, adesivos impressos em alta definição e resistência medindo 90cm largura x 109cm 
altura x 15cm profundidade; 01 Painel Jogo da Velha confeccionado em MDF 15mm, formiplast multicolorido, 
adesivos impressos em alta definição e resistência medindo 90cm largura x 109cm altura x 15cm profundidade; 
01 Painel Jogo da Memória Cores confeccionado em MDF 15mm, formiplast multicolorido, adesivos impressos 
em alta definição e resistência medindo 90cm largura x 109cm altura x 15cm profundidade; 01 Painel Multi 
Funções confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas e com espessura de 18mm dividido em 5 módulos 
compostos por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras contendo uma montanha russa espiral, uma 
montanha russa ondulada, um gira bola sonoro, um circuito dos animais com 4 peças, um labirinto magnético 
com esperas de aço e caneta magnética, uma ampulheta com areia colorida, uma manivela de rotação com 
engrenagem, um jogo da velha, um labirinto de meios de transportes, dois alinhavos em formato de tênis com 
cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem, uma barra 
roscada, um kit formas geométricas com 8 cavidades que se encaixam diretamente no painel, um circuito de 
engrenagens coloridas sendo seis engrenagens médias coloridas e uma engrenagem grande superior, quatro 
portas surpresas com diferentes fechaduras. Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para 
fixação do painel sem erro com um manual de montagem. Medidas: 200cm largura X 70cm altura X 7,6cm 
profundidade; 01 Mini Sala confeccionada com estrutura em Madeira e espuma de alta qualidade e 
durabilidade, acabamento em corano em diversas cores composta por 1 sofá dois lugares com assento 
confortável medindo aproximadamente 104cm de comprimento X 48cm de largura X 60 cm de altura e 1 sofá 
três lugares com assento confortável medindo aproximadamente 140cm de comprimento X 48cm de largura X 
60cm de altura; 01 Mega Aramado com 10 circuitos  confeccionado em Madeira Pinus com pintura a base 
d’agua, Arame Aço 1020 revestido com espaguete plástico colorido, roletes e dados em polipropileno colorido. 
Medindo aproximadamente 64cm comprimento X 42 cm altura X 34cm largura; 01 Conjunto de Mesa de Fruta 
confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV em formato de maracujá, pés individuais unidos 
por duas hastes para maior resistência e estabilidade, acompanha parafusos para a fixação dos pés. 
Acompanha 03 banquetas confeccionadas em polietileno Rotomoldado com aditivos UV, olhos confeccionados 
em plástico acrílico com rosca de encaixe. Medidas Aproximadas - Mesa: 48cm altura X 77 cm diâmetro - 
Banqueta: 47cm altura X 43cm diâmetro; 01 Cubo Ativo Mega Gigante confeccionado em espuma Soft Sanko 
revestido em courano ecológico impermeável com costura dupla com as seguintes atividades: fechamento de 
botão, amarrar cadarço, fecho de cinto, fecho de suspensórios, cores primarias, cores secundarias, números 
pares e números impares medindo 30cm X 30cm X 30cm; 01 Dadão de Pontas confeccionado em bloco de 
espuma de alta densidade e revestido em couro ecológico com costura dupla interna. Ideal para desenvolver as 
habilidades motoras finas, percepção visual e tátil. Projetado para que as pontas acessem o interior do dado. 
Cada lado possui uma quantidade de pontas sendo de 1 a 6. Medidas: 40cm X 40cm X 40cm; 01 Tapete 
Educativo Safari confeccionado em couro ecológico com costura dupla na parte interna e na parte externa 
medindo 180cm comprimento X 180cm largura X 1cm altura; 01 Centro de atividades móvel confeccionado em 
MDF 9mm com pintura a base de água, arame aço 1020 revestido com espaguete plástico colorido, roletes e 
dados em polipropileno coloridos. Medidas: 34cm comprimento X 33cm altura X 36cm largura; 01 Carrinho 
Psicomotor confeccionado em MDF 9mm com pintura em tinta a base de agua, desenho em silk screen, arame 
revestido com espaguete plástico colorido, medindo 36cm comprimento X 56cm altura X 45cm largura; 01 Livro 
Teca Trem confeccionada em MDF 9mm branco frente e verso em formato de trem contendo 9 prateleiras, 
sendo três de cada lado e três na parte da frente. Medidas: 110cm comprimento X 70cm largura X 100cm 
altura. Acompanha 50 Livros. 

Tapetão Alfabetização Divertida - Confeccionado em couro ecológico e costura bordada de 12 pontos, dupla 
interna e externa. Consoantes, vogais, numerais e figuras bordadas. Medidas: Comprimento: 2m Largura: 2m 
Altura: 1cm. 

Tapetão Amarelinha Luxo - Confeccionado em couro ecológico impermeável e costura bordada 12 pontos, 
impresso em policromia com números de 1 a 10, Terra e Céu. Acompanha uma bolsa em courano com velcro 
para guardar a amarelinha. Medidas: 3,5m x 1,4m x 1cm.  

Centopeia de Bagum – Confeccionado em bagunzito com estrutura de molas em aço, costura dupla interna e 



 

 

 

     

Página | 30  
 

externa. Medidas aproximadas de 3m de comprimento por 60cm de diâmetro. 

Play Maternal – Contém 7 peças: 1 quadrado com uma estrela confeccionado em MDF 15mm e espuma D23, 1 
rampa confeccionada em MDF 15mm e espuma D23, 4 escadas confeccionadas em MDF 15mm e espuma D23, 
1 colchonete confeccionado em espuma D30. Todas as peças revestidas em corano ecológico. 
Comprimento:1,5m x Largura: 1,5m                                  

Jogo Matemática Interativa - Confeccionado em Espuma Soft Sanko, couro ecológico impermeável impresso 
em policromia, costura dupla interna e externa e Polietileno Virgem. Contém: 4 Pinos de Plástico rígido 
medindo 15cm x 10cm, 1 Dado medindo 15cm x 15cm x 15cm, 16 Peças de sinais de matemática medindo 
10cm x 10cm x 3,5cm. Medidas do tapete: 2,50m x 1,40m.  Embalagem: bolsa de PVC 20 com fechamento em 
zíper.  

Jogo Alfabetizando com os Animais - Confeccionado em Espuma Soft Sanko, couro ecológico impermeável 
impresso em policromia, costura dupla interna e externa e Polietileno Virgem. Contém: 4 Pinos de Plástico 
rígido medindo 15cm x 10cm, 1 Dado medindo 15cm x 15cm x 15cm, 26 Peças de animais medindo 10cm x 
10cm x 3,5cm. Medidas do tapete: 2,50m x 1,40m.  Embalagem: bolsa de PVC 20 com fechamento em zíper. 

Jogo Viagem ao Mundo - Confeccionado em Espuma Soft Sanko, couro ecológico impermeável impresso em 
policromia, costura dupla interna e externa e Polietileno Virgem. Contém 04 pinos de plástico rígido medindo 
15cm x 10cm, 1 dado medindo 15cm x 15cm x 15cm. Medidas do tapete: 2,5m x 1,4m. Embalagem: bolsa de 
PVC 20 com fechamento em zíper. 

Cubo Ativo Luxo Mega Gigante - confeccionado em espuma soft sanko, revestido em courano ecológico 
impermeável, com costura dupla. Contém: fechamento de botão, amarrar cadarço, fecho de cinto, fecho de 
suspensórios, cores primárias, cores secundárias, números pares e números ímpares. Medidas: 3 cm x 30cm x 
30cm.   

Kit Tri Dadão - Contém 3 dados confeccionados em espuma soft e revestidos em corano ecológico 
impermeável, com costura dupla, pingos, letras e números bordados. Medida dos dados : 25cm x 25cm  x 
25cm. 

Kit Max Cidade - contém 32 peças confeccionadas em bloco de espuma de alta densidade e revestidas em 
couro ecológico, costura dupla interna, impressas em policromia de uma cidade: pet shop, barbearia, 
bombeiro, prefeitura, casas, apartamentos, banco, correios, posto de combustível, farmácia, hospital, doceria, 
delegacia. Peças maiores: 20cm x 10cm x 10cm. Peças menores: 10cm x 10cm x 10cm. 

Jogo de Xadrez Mega Gigante. Contém: 1 tapetão tabuleiro mega gigante fabricado em corvim duplo 
costurado medindo 2,60m x 2,60m, 32 peças mega gigante com textura couro, fabricadas em polietileno de 
alta densidade pelo processo de rotomoldagem, aditivado anti-uv e anti-estático, 1 manual de atividades do 
professor. Medidas de cada peça: Rei – 30cm (altura) x 15cm (diâmetro); Dama – 28cm (altura) x 15cm 
(diâmetro); Bispo – 27cm (altura) x 15cm (diâmetro); Cavalo – 26cm (altura) x 15cm (diâmetro); Torre – 25cm 
(altura) x 15cm (diâmetro); Peão – 23cm (altura) x 15cm (diâmetro). Certificado pelo Inmetro. 

Painel Varal Alfabeto Infantil 4 Formas - Confeccionado em Lona Vinilica Anti Reflexo Zebec impressão com 
tinta eco solvente, colorido e ilustrado com figuras e alfabeto. Medidas: 4,4m  comprimento X 0,35m altura 

Painel Varal Alfabeto Infantil - Confeccionado em Lona Vinilica Anti Reflexo Zebec impressão com tinta eco 
solvente, colorido e ilustrado com diferentes formas de escrita de uma mesma letra: bastão, cursiva, maiúscula 
e minúscula. Medidas: 4,4m comprimento X 0,35m altura. 

Painel Varal Tabuada - Confeccionado em Lona Vinilica Anti Reflexo Zebec impressão com tinta eco solvente, 
colorido e ilustrado com a tabuada. Medidas: 0,65m comprimento X 1,2m altura. 

Painel Sílabas Complexas - Confeccionado em Lona Vinilica Anti Reflexo Zebec impressão com tinta eco 
solvente, colorido e ilustrado com sílabas complexas. Medidas: 0,65m comprimento X 1,2m altura. 

Painel Sílabas Simples -  Confeccionado em Lona Vinilica Anti Reflexo Zebec impressão com tinta eco solvente, 
colorido e ilustrado com sílabas simples. Medidas: 0,65m  comprimento X 1,2m altura. 

Painel Alfabeto em Libras -  Confeccionado em Lona Vinilica Anti Reflexo Zebec impressão com tinta eco 
solvente, colorido e ilustrado em libras. Medidas: 0,65m  comprimento X 1,2m altura. 
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Kit Raciocínio Lógico – Super Cérebro - Contém 6 jogos:  
1 jogo de xadrez lúdico mega gigante - tabuleiro confeccionado em corvim preto e branco com fundo preto, 
costura dupla interna e externa nas bordas, medidas 2,6m x 2,6m, peças fabricadas em plástico com textura de 
couro resistente pelo sistema de rotomoldagem, peça maior 30cm de altura x 14cm de diâmetro, peça menor 
23cm de altura x 14cm de diâmetro, com bolsa individual para guardar o jogo, acompanha manual de 
atividades do professor. Certificado pelo Inmetro. 
1 jogo da velha lúdico gigante - tabuleiro confeccionado em corvim estampado colorido com fundo preto, 
costura dupla interna e externa nas bordas, medidas 1,34m x 1,34m, peças fabricadas em plástico resistente 
pelo sistema de rotomoldagem, contém 10 peças (5 x 5) medidas de cada peça 18cm de diâmetro x 3cm de 
altura cada peça, com bolsa individual para guardar o jogo, acompanha manual de atividades do professor. 
Certificado pelo Inmetro. 
1 jogo de damas lúdico gigante – tabuleiro confeccionado em corvim estampado colorido com fundo preto, 
costura dupla interna e externa nas bordas. Medidas 1,34m x 1,34m, peças fabricadas em plástico resistente 
pelo sistema de rotomoldagem, 24 peças redondas com rebaixo nas extremidades e relevo de estrela. Medidas 
de cada 10cm de diâmetro x 3cm de altura cada peça, com bolsa individual para guardar o jogo, acompanha 
manual de atividades do professor. Certificado pelo Inmetro. 
1 jogo do ludo lúdico gigante – tabuleiro confeccionado em corvim estamado colorido com fundo preto, 
costura dupla interna e externa nas bordas. Medidas 1,34m x 1,34m, peças fabricadas em plástico resistente 
pelo sistema de rotomoldagem, 16 peças cone nas medidas 13cm de altura x de 10cm de diâmetro cada peça, 
1 dado grande nas medidas 15xm x 15cm, com bolsa individual para guardar o jogo, acompanha manual de 
atividades do professor. Certificado pelo Inmetro.  
1 jogo da trilha lúdico gigante – tabuleiro confeccionado em corvim estampado colorido com fundo preto, 
costura dupla interna e externa nas bordas. Medidas 1,34m x 1,34m, peças fabricadas em plástico resistente 
pelo sistema de rotomoldagem, 18 peças redondas com rebaixo nas extremidades e relevo de estrela. Medidas 
de cada 10cm de diâmetro x 3cm de altura cada peça, com bolsa individual para guardar o jogo, acompanha 
manual de atividades do professor. Certificado pelo Inmetro. 
1 jogo do resta um lúdico gigante – tabuleiro confeccionado em corvim estampado colorido com fundo preto, 
costura dupla interna e externa nas bordas,  Medidas 1,34m x 1,34m, peças fabricadas em plástico resistente 
pelo sistema de rotomoldagem, 32 peças redondas com rebaixo nas extremidades e relevo de estrela. Medidas 
de cada 10cm de diâmetro x 3cm de altura cada peça, com bolsa individual para guardar o jogo, acompanha 
manual de atividades do professor. Certificado pelo Inmetro. 

Kit Criança Nota 10 – Contém jogos gigantes com as seguintes características: Tapetes mega gigante 
confeccionados em corvim estampado fundo preto, costura dupla interna e externa nas bordas, medindo 
2,40m x 1,35m. Cones fabricados em plástico resistente pelo sistema de rotomoldagem nas medidas 13cm de 
altura x de 10cm de diâmetro. Dados grandes medindo 14cm x 14cm x 14cm. Acompanha manual de atividades 
do professor fabricado em vinil estampado. Com bolsa individual para guardar o jogo. Certificado pelo Inmetro. 
Contém: Tapete jogo lúdico circuito alfabetizando com os animais mega gigante – 1 tapete, 4 cones, 1 dado 
grande, 26 peças adesivadas no formato redondo com rebaixo nas extremidades e relevo de estrela fabricadas 
em plástico resistente pelo sistema de rotomoldagem medindo 10cm diâmetro x 3cm altura cada peça. / 
Tapete jogo lúdico circuito matemática interativa mega gigante – 1 tapete, 4 cones, 1 dado grande, 16 peças 
adesivadas no formato redondo com rebaixo nas extremidades e relevo de estrela fabricadas em plástico 
resistente pelo sistema de rotomoldagem medindo 10cm diâmetro x 3cm altura cada peça. / Tapete jogo lúdico 
circuito meio ambiente mega gigante – 1 tapete, 4 cones,1 dado grande. / Tapete jogo lúdico circuito viagem 
ao mundo mega gigante – 1 tapete, 4 cones, 1 dado grande. / Tapete jogo lúdico circuito saúde bucal mega 
gigante – 1 tapete, 4 cones, 1 dado grande. / Tapete jogo lúdico circuito ciclo da preservação da água mega 
gigante – 1 tapete, 4 cones, 1 dado grande. / Tapete jogo lúdico circuito bullying tô fora mega gigante – 1 
tapete, 4 cones, 1 dado grande. / Tapete jogo lúdico circuito trânsito legal mega gigante – 1 tapete, 4 cones, 1 
dado grande. / Tapete jogo lúdico circuito psicomotor pule e vire – 1 tapete. / Tapete jogo lúdico circuito 
cognitivo pé e mão – 1 tapete, 2 dados grandes. / Tapete jogo lúdico circuito lateralidade pé e mão – 1 tapete. 
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Kit Bom Pedestre, Bom Motorista. Contém: 01 semáforo de 3 estágios com comando eletrônico medindo 
155cm altura X 35cm largura x 35cm comprimento, visor em acrílico 3mm, estrutura  em polietileno; 01 
controle de comando eletrônico bivolt ; 06 placas de sinalização em polietileno e em tubo de ferro com pintura 
eletrostática, medindo 100cm altura X 26cm largura X 26cm comprimento; 04 cones de sinalização em 
polietileno medindo  25cm largura X 25cm comprimento X 50cm altura; 01 pista em Eva 20mm medindo 32 m² 
de área. 

Teatro De Fantoches Grande - Confeccionado em MDF 15mm, reforçado com madeira nas laterais. Painel 
Dobrável nas laterais com o sistema de Dobradiças de Aço Inox 3"x2 1/2 Polida. Com Pintura a base d'água. 
Cortina confeccionada em tecido estampado. Medidas aproximadas: Comprimento: 0,84m X Largura: 0,38m X 
Altura: 1,53m 

Fantoche Família Branca – Confeccionado em 30% espuma e 70% em tecido, olhos de plástico de trava, 
cabelos em pelúcia e tecidos, espuma com tinta à base d’água. Contém 06 fantoches medindo 
aproximadamente 80 cm. Contém: Pai, Mãe, Vó, Vô, Filho e Filha. 

Fantoche Família Negra – Confeccionado em 30% espuma e 70% em tecido, olhos de plástico de trava, cabelos 
em pelúcia e tecidos, espuma com tinta à base d’água. Contém 06 fantoches medindo aproximadamente 80 
cm. Contém: Pai, Mãe, Vó, Vô, Filho e Filha 

Fantoche Lendas Brasileiras – Confeccionado em 30% espuma e 70% em tecido, olhos de plástico de trava, 
cabelos em pelúcia e tecidos, espuma com tinta à base d’água. Contém 7 fantoches medindo 
aproximadamente 80cm: Lobo Mau, Saci-Pererê, Sereia Cuca, Mula sem Cabeça, Boto cor de Rosa e Curupira    

Fantoche Chapeuzinho Vermelho – Confeccionado em 30% espuma e 70% em tecido, olhos de plástico de 
trava, cabelos em pelúcia e tecidos, espuma com tinta à base d’água. Contém 4 fantoches medindo 
aproximadamente 80cm: Lobo Mau, Vovozinha, Lenhador, Chapeuzinho Vermelho 

Fantoche Lendas – Confeccionado em 30% espuma e 70% em tecido, olhos de plástico de trava, cabelos em 
pelúcia e tecidos, espuma com tinta à base d’água. Contém 4 fantoches medindo aproximadamente 80cm: 
Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho, Fada, Bruxa, Papai Noel, Peter Pan 

Fantoche Pinóquio – Confeccionado em 30% espuma e 70% em tecido, olhos de plástico de trava, cabelos em 
pelúcia e tecidos, espuma com tinta à base d’água. Contém 6 fantoches medindo aproximadamente 80cm: 01- 
Gepeto, 01- Fada Azul, 03- Pinóquio, 01- Grilo Falante.     

Fantoche Os 3 Porquinhos –  Confeccionado em 30% espuma e 70% em tecido, olhos de plástico de trava, 
cabelos em pelúcia e tecidos, espuma com tinta à base d’água. Contém 4 fantoches medindo 
aproximadamente 80cm: Lobo Mau, 03- Porquinho (Cícero, Heitor e Prático) 

Fantoche Inclusão Social – Confeccionado em 30% espuma e 70% em tecido, olhos de plástico de trava, 
cabelos em pelúcia e tecidos, espuma com tinta à base d’água. Contém 5 fantoches medindo 
aproximadamente 80cm: 1 Deficiente visual, 2 Deficientes Físicos, 1 Síndrome de Dawn, 1 Menina com Câncer 

Caminha Empilhável - As duas cabeceiras devem ser inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em 
polipropileno, com dimensões mínimas de 60 cm largura x 13 cm profundidade x 15 cm altura. O produto 
deverá ser atóxico, não propagar chamas, anti uv, apresentar excelente acabamento, sem rebarbas e bordas 
cortantes. Deve conter drenos que permitam a lavagem e higienização total. Deve conter compartimento para 
receber de forma firme e segura a estrutura de mosquiteiro. Ponteiras de borracha antiderrapante fixadas de 
maneira que não se solte facilmente das cabeceiras. As duas estruturas laterais devem ser em tubos de 
alumínio. Espessura mínima das paredes do alumínio: 1,50mm. Liga 6063 de têmpera do alumínio: T5. A área 
de repouso deve ser composta por um leito de rede confortável e arejada, vazada, confeccionada em tecido 
100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 310g/m² anti 
fungo, anti UV, anti oxidante, isento de F-talatos, não propagador de chamas, antitranspirante e lavável. Alta 
resistência a peso, suportando até 80 Kg. As laterais devem ser soldadas de maneira uniforme e resistentes a 
tração; O conjunto deve estar bem montado, de forma segura, firme e bem tensionado, sem imperfeições, 
como ondulações no leito ou ainda o efeito de “barriga” no centro da caminha. A cama não deve conter 
fechamento em velcro e nem pequenas peças que possam se soltar facilmente. Todas as peças devem se 
encaixar perfeitamente, não sendo permitido espaços e folgas entre os componentes; A CAMA DEVERÁ SER 
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ENTREGUE MONTADA; A cama empilhável é composta por módulos, este sistema permite que todos os seus 
componentes sejam repostos; Medidas mínimas: 135 cm comprimento x 60 cm largura x 15 cm altura; Garantia 
de 18 meses. APRESENTAR COM A PROPOSTA: LAUDO DE CERTIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE PARA 
SEGURANÇA REGULAMENTADO PELA ABNT NBR NM300:2004; LAUDO DE CERTIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE 
PARA SEGURANÇA REGULAMENTADO PELA ABNT NBR 15860:2016; LAUDO DE CERTIFICAÇÃO DO ALUMÍNIO 
EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 7000; LAUDO QUE ATESTE A EFICACIA ANTI CHAMA CONFORME 
NORMA FMVSS 302/1991; LAUDO QUE ATESTE AUSÊNCIA DE F-TALATOS; LAUDO ANTIBACTERIANO EFICAZ 
PARA CEPAS GRAN-POSITIVO E GRAN-NEGATIVO; LAUDO DE RESISTÊNCIA AO IMPACTO – ATESTANDO OS 
ÍNDICES DE RIGIDEZ/IMPACTO CONFORME NORMA ASTM D256-10 

Arquibancada Modular Empilhável- Conjunto composto por sete módulos empilháveis, em formato de 
arquibancada, respeitando o ângulo de visão de um assento ao outro. O conjunto empilhado mede 2,3m x 
0,74m x 0,50m. O conjunto em uso mede 2,3m x 0,74m x 4,5m. Assento: em medium density fiberboard - fibra 
de média densidade fabricada com fibras de madeiras aglutinadas com resinas sintéticas, compacta sob maior 
pressão e temperatura mais elevada permite um material de composição homogênea, com boa maleabilidade, 
resistência e durabilidade. Aplicada em uma face sobre a peça lâmina de alta resistência standard laminado 
decorativo de alta pressão, desenvolvido através de avançada tecnologia, para revestimentos horizontais e 
verticais com resistência ao desgaste, ao calor, impacto e a manchas com espessura de 0,8mm.  Deve possuir 
processo de aplicação de colagem de contato de alta resistência e fixação.  As peças de fibra de média 
densidade deve ter no mínimo 15mm com espessura final de no máximo 15,08mm após aplique da lâmina 
formicada ou em medium density fiberboard - fibra de média densidade fabricada com fibras de madeiras 
aglutinadas com resinas sintéticas, compacta sob maior pressão e temperatura mais elevada permite um 
material de composição homogênea, com boa maleabilidade, resistência e durabilidade. As peças de fibra de 
média densidade deve ter no mínimo 15mm com espessura final, conformado anatomicamente, com 
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada laminada com espessura média predominante 15 
mm, dotado de revestimento em laminado sintético espalmado do tipo couro sintético ou similar. Perfis de 
acabamento extrusados em polímero termoplástico e fixado por grampos de aço zincado. 
Estrutura fabricada por dois tubos horizontais de aço industrial seção retangular medindo no mínimo 50 x 30 
com espessura mínima de 1,50 mm para os bancos B1 e B2, demais em aço industrial seção retangular 
medindo no mínimo 50 x 30 com espessura mínima de 0,90 mm, ambos soldados pelo processo Mig. Pés no 
sentido vertical em tubo de aço seção quadrada medindo no mínimo 40 x 40 mm com espessura de no mínimo 
0,90 mm. Base dos pés em barra chata de 2” x 3/16 medindo 400 mm de comprimento soldada as duas 
estruturas verticais em tubo 40 x 40. Para travamento superios aos pés, tubos horizontais de aço industrial 
seção retangular medindo no mínimo 50 x 30 com espessura mínima de 0,90 mm. Para fixação do assento a 
estrutura utilizasse tubos seção quadrada medindo no mínimo 20 x 20 com espessura mínima de 0,90 mm com 
passagem para parafuso chipboard 5,0 x 35. Todos pontos de solda mig deve obrigatoriamente ser totalmente 
fechados, sem frestas entre o ligamento dos tubos, sem deformações. Para não ocorrer o atrito e evitar 
arranhões em qualquer superfície/piso, com acabamento em feltro de no mínimo 3mm de espessura em toda 
área da barra chata. 
Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco por 
imersão, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. Pintura eletrostática 
epóxi pó em estufa a 180 graus. 

Lençol de Baixo com Botãozinho de Pressão medindo 1,10m de comprimento e 0,80m de largura. Em tecido 
tipo fio misto (filamento) 67% algodão e 33% poliéster, mínimo 180 fios. 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 lençol é fixado através de 3 tiras na parte de trás, costuradas em 6 pontos, com fechamento 
através de botões de pressão. Lençol de baixo que encaixe perfeitamente na caminha, permitindo o 
empilhamento mesmo sem tirar o lençol. Perfeito acabamento das costuras, sem sobra de linha, linha de boa 
qualidade que não arrebente facilmente, costuras retas, botões de pressão de boa qualidade. Todas as 
características devem estar visíveis na etiqueta das peças. Peso mínimo: 108g. 
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Lençol de Sobrepor medindo 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. Em tecido tipo fio misto (filamento) 67% 
algodão e 33% poliéster, mínimo 180 fios. Confeccionado em costura reta simples e overlock. O tecido liso 
deverá ter cores suaves (amarelo claro, verde água, salmão, bege, azul claro, rosa claro). Perfeito acabamento 
das costuras, sem sobra de linha, linha de boa qualidade, que não arrebente facilmente, costuras retas. Todas 
as características devem estar visíveis na etiqueta das peças. Peso mínimo: 164g. 

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). Em tecido tipo fio misto 
(filamento) 67% algodão e 33% poliéster, mínimo 180 fios. Confeccionado em costura reta simples e overlock. 
O tecido liso deverá ter cores suaves (amarelo claro, verde água, salmão, bege, azul claro, rosa claro). Perfeito 
acabamento das costuras, sem sobra de linha, linha de boa qualidade, que não arrebente facilmente, costuras 
retas. Todas as características devem estar visíveis na etiqueta das peças. Peso mínimo: 36g. 

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. Revestimento 
com perfeito acabamento, sem sobras de linha, costuras retas. Todas as características devem estar visíveis na 
embalagem. Peso mínimo: 97g. 

Mosquiteiro em tule com bordas em elástico, varal em PVC formado por haste flexível que forma um arco, com 
encaixe perfeito nas cabeceiras da cama. O elástico utilizado deve ser nº12, de alta resistência e durabilidade, 
composto de 73% poliéster e 27% elastotieno. Conjunto formado por: tela em tule, haste flexível. Exclusivo 
para caminhas empilháveis, para que a criança tenha um sono seguro e tranquilo sendo protegida de insetos. 
Mosquiteiro com encaixe perfeito em todo o perímetro da cama. Medidas: 1,35 x 0,60. Cor: branco.  

Cobertor Dupla Face em Microfibra Unicolor -  possui um lado em Microfibra com detalhes em Plush para 
aquecer mais, e o outro lado com tecido Sherpa (tipo lã carneirinho), 100% poliéster, antialérgico, facilmente 
lavável, leve, confortável, macio, toque suave e fofinho, com acabamento impecável, em bainha dupla com 
costura reforçada em todas as laterais, sem cheiro. Perfeito acabamento das costuras, sem sobra de linha, linha 
de boa qualidade, que não arrebente facilmente. Medidas: 90cm x 110cm. Peso mínimo:   

Saco de Dormir para Cama Empilhável medindo 1,10m de comprimento e 0,83m de largura. Em tecido tipo fio 
misto (filamento) 67% algodão e 33% poliéster, mínimo 180 fios. 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 saco é fixado através de 3 tiras na parte de trás, costuradas em 6 pontos, com fechamento através de botões 
de pressão. A parte do envelope medindo 0,75m de tecido liso e virol de 0,15m de tecido estampado com 
motivos infantis unissex, totalizando 0,90m de comprimento por 0,90m de largura. Com compartimento para 
receber de forma embutida o travesseiro medindo 0,30m x 0,40m com dobra interna de no mínimo 15 cm. 
Com acabamento lateral para que a criança tenha acesso fácil ao saco, podendo se movimentar facilmente. 
Peso mínimo: 266g. 

Avental Professor  
Avental frente e costa c/ bolso frontal, decote redondo, de amarrar. 
Baixo grau de amarrotamento. Possui regulagem com tiras para amarrar na altura da cintura. Tem um bolso na 
frente. Não possui fechos, botões ou zíperes, assim elevando sua durabilidade usual e simplicidade na 
utilização diária. 
Perfeito acabamento das costuras, sem sobra de linha, linha de boa qualidade, que não arrebente facilmente. 
Fabricado nos tecidos:  Oxford   
Modelo: Unissex   
Tecido fácil de lavar com secagem rápida   
Tamanho Único 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 

 
 
 
(NOME DA EMPRESA) ................................., CNPJ nº ............................... sediada 
.............................................(endereço completo) ......................, declara, sob penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na PREGÃO ELETRÔNICO nº ____/2021, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº....................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....................................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de qualquer natureza, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º 
da Constituição Federal. 
 
Ressalva: 
(   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
A ................................., inscrita no CNPJ nº ...................., por intermédio de seu representante legal o 
(a) Sr(a) ....................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................................, e do 
CPF nº ..................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e entrega os envelopes 
contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos. 
Declara ainda que aceita integralmente todas as condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 
___/2021. 
 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V 

PROPOSTA FINANCEIRA 
 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço:    Telefone: 
E-mail: 
Dados bancários: 
 

N° Nome Unidade Marca  Fabricante Quantidade R$  TOTAL 

1        

 
Validade da proposta:  _______ (___) dias. 
 
Declaramos que o preço proposto inclui todos e quaisquer tributos, contribuições e encargos sociais, e 
todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, ferramentas, lucro, 
seguros e demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa 
discriminados no Termo de Referência e especificações (ANEXO I). 
 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 
 

____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS n.º RP 010/2021 

Processo N° 21/2021 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

  
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI CONSISA VRT, inscrita no CNPJ 
sob o nº 07.242.772/0001-89, neste ato, representado por seu Presidente em Exercício, o Sr. MARCOS 
JOSE SCORSATTO, Prefeito de Itapuca, RS, brasileiro, casado, neste ato simplesmente denominado 
CONSISA VRT e a licitante vencedora. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da 
Ata: ..............................................., C.N.P.J. nº ..........................., estabelecido à rua 
............................................................. neste ato representada pelo Sr. 
............................................................, a saber: 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
O presente tem como fundamento legal habilitação em procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 10/2021, realizada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto Federal 10.024/19, da Resolução nº006/2020, de 21 de fevereiro de 2020, Resolução 
nº026/2014, de 26 de dezembro de 2014, Resolução nº 03/2021, de 28 de abril de 2021, da Lei 
Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, as normas gerais da Lei nº 
11.107/05, Decreto Federal nº 6.017/07, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo para 
futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de brinquedos escolares, aplicada ao 
atendimento da rede pública de ensino dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados 
ou referendados ao CONSISA VRT, na condição de Órgão participante desta licitação de acordo com os 
quantitativos estimados no Termo de Referência (ANEXO I). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO REGISTRADO 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
ESTIMADA  

MARCA VALOR 
UNITÁRIO  

     

     

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA DETENTORA  
3.1 A Detentora dos Preços Registrados terá seu registro cancelado quando:  
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;  
b) não retirar ou não aceitar a Nota de Empenho, sem justificativa aceitável;  
c) não aceitar reduzir os preços registrados, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;  
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput d art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002.  
3.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do subitem anterior, 
será formalizado por despacho expedido pelo contraditório e a ampla defesa.  
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3.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
a) por razão de interesse público; ou  
b) a pedido do fornecedor. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA VIGÊNCIA  
4.1 O termo de REGISTRO DE PREÇOS vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura da ATA do presente processo. 
a) Durante o prazo de validade da ATA inexistirá obrigatoriedade, por parte do Município, de proceder 
aquisições exclusivamente por seu intermédio, podendo, quando julgar conveniente, utilizar outros 
meios expressamente contemplados em lei, sem que caiba ao detentor indenização ou recurso, 
assegurada preferência ao mesmo tão somente em igualdade de condições. 
b) Neste mesmo interregno fica também garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de 
cancelar a ATA na verificação de quaisquer das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à 
detentora o contraditório e ampla defesa. 
4.2 A ata de registro de preços deve ter assinatura eletrônica/digital da pessoa jurídica ou física 
(representante legal) criptografada através de um certificado digital emitido por autoridade 
certificadora, por exemplo, ICP-Brasil. Ou ser assinada de forma presencial na sede do Consórcio no 
prazo legal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/EXECUÇÃO 
5.1– A aquisição do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do 
Órgão Participante.  
5.1.1. Para receber o pagamento, a Contratada deverá, após a entrega, apresentar nota fiscal dos 
produtos adquiridos.  
5.1.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará a conferência da perfeita adequação da nota 
fiscal ao bem/serviço ofertado ao Poder Público.  
5.1.2.1. Se aprovado o material/produto pela fiscalização, haverá o aceite formal. 
5.1.3. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a 
aprovação pela Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa. 
5.1.4. O Contratante (Município) dispõe do prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota 
fiscal e atestado pela Contabilidade, para efetuar o pagamento à Contratada.  
5.1.4.1 O prazo previsto no item 5.1.4 não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota fiscal 
apresentada pela Contratada.  
5.1.5. Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) 
Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a empresa deverá manter 
regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:  
5.1.5.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta negativa de débitos relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e deve abranger inclusive as contribuições sociais 
previstas na lei 8.212, de 24.7.1991; 
5.1.5.2. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  
5.1.5.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA AUTORIZAÇÃO E DA DESPESA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1 A realização desta licitação encontra-se autorizada no Processo Administrativo nº 021/2021. 
6.2 Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados 
quando da emissão das Notas de Empenho. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
7.1 É vedada a subcontratação parcial e/ou total do objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTES 
8.1 Não haverá qualquer reajustamento de preços, nem mesmo atualização dos valores.  
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
9.1 A fiscalização do recebimento dos materiais contratados será realizada por servidor a ser 
designado, cabendo o acompanhamento, controle, aceitação dos mesmos conforme deverá constar 
nas Notas Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou 
não atenderem ao especificado. 
9.2 A presença da fiscalização, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 
atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá 
única e integralmente pela entrega da máquina.   
9.3 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer material, que não corresponder às 
especificações constantes no Termo de Referência (ANEXO I) e/ou apresentar defeito, num prazo 
máximo de 03 (três) dias após a notificação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E PROCEDIMENTO 
10.1  A Ata de Registro de Preços - ARP poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 
no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
a.1) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
da Ata promover as necessárias negociações junto aos prestadores de serviço. 
a.2) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
a.2.1) convocar o licitante vencedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
a.2.2) frustrada a negociação, o licitante será liberado do compromisso assumido; e 
a.2.3) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
a.3) Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
a.3.1) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e 
a.3.2) convocar os demais fornecedores visando igual oportUnidade de negociação. 
a.4) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preços - ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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a.5) Fracassada a negociação com os demais fornecedores, para adesão de item, a empresa deve 
apresentar documentos comprobatórios de custo do produto/item datados da época da licitação 
(antes da abertura da sessão) a fim de comprovar o custo base, bem como, apresentar documento que 
comprove o custo atual, justificando assim o valor que a empresa possa a vir a solicitar em pedido de 
reequilíbrio. 
b) O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o CONSISA VRT a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de 
determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
c) O licitante detentor da Ata de Registro de Preços - ARP poderá solicitar o reequilíbrio econômico-
financeiro dos preços vigentes através de solicitação formal via protocolo ao Órgão Gerenciador do 
Registro de Preços, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do 
pedido, que serão analisados e julgados pelo Município. 
d) O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES  
11.1. Aos MUNICÍPIOS/ÓRGÃOS PARTICIPANTES do certame constituem as seguintes obrigações:  
11.1.1. Efetuar o pagamento ajustado;  
11.1.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato;  
11.1.3. Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitado os direitos do contratado;  
11.1.4. Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 Lei 
8.666/93;  
11.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.  
11.1.6. Fiscalizar a entrega e os materiais ora contratados, bem como notificar a empresa em caso de 
necessidade. 
 
11.2 DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
São obrigações do FORNECEDOR, além de outras inerentes ou decorrentes da presente contratação:  
11.2.1. Todos os encargos decorrentes de possíveis contratos, tais como obrigações civis, trabalhistas, 
fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR;  
11.2.2. O FORNECEDOR se obriga a cumprir os termos previstos na presente Ata e a responder todas 
as consultas feitas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do 
objeto.  
11.2.3 O FORNECEDOR ficará obrigado a manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de 
habilitação exigidas pela Lei.  
11.2.4 O FORNECEDOR obriga-se a atender ao objeto desta Ata de acordo com as especificações e 
critérios estabelecidos no Edital de Licitação, seus Anexos, Proposta apresentada, e ainda:  
a) Efetuar a entrega ou prestar o serviço conforme proposta apresentada e especificações exigidas 
nesta Ata, assim como no Edital, executando fielmente o objeto contratado em observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;  
b) Responder prontamente às solicitações da CONTRATANTE, pessoalmente ou mediante telefone, fax, 
e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio eficiente para resolução de problemas, bem 
como para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto desta Ata;  
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c) É de responsabilidade do FORNECEDOR indenizar todo e qualquer prejuízo, pessoal ou material, 
causado no exercício de sua atividade, que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por qualquer de seus funcionários, representante e/ou preposto.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, de acordo com os artigos 78 e 79 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei 
Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou 
conjuntamente, nas seguintes situações:  
13.1.1. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se 
solicitadas), pela apresentação de documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte 
do licitante detentor da melhor oferta:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.2. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.  
13.1.3. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro do prazo previsto no 
Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
13.1.4. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de 
atraso, a contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.5. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por 
infração, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.6. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:  
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I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Ressarcimento ao erário;  
IV. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta; 
V. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.2. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, 
o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios consorciados e 
ter cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores junto a esses órgãos, nos casos de: 
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços; 
b) não entregar a documentação exigida no Edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar na execução do Contrato; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
i) declarar informações falsas; e 
j) cometer fraude fiscal. 
13.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o 
contraditório e a ampla defesa. 
13.4. Da aplicação das penas previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o qual deverá poderá ser enviado por e-mail ou protocolado no Protocolo Central do 
município. 
13.5. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido 
à Autoridade Competente para decisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
14.1 Fica assegurado ao CONSISA VRT, o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a 
presente Ata, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 
suficiente para justificar o ato, sem que assista às licitantes direito à indenização. 
As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu serão dirimidas no Foro 
da Comarca de Lajeado – RS, esgotadas as vias administrativas.  
Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços - ARP, que vai assinada pelo Sr. 
MARCOS JOSE SCORSATTO, Prefeito Municipal de Itapuca/RS, Presidente do CONSISA VRT, e pelo Sr. 
......................................,   qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas. 
 

____________________________________ ____________________________________ 
CONSISA VRT EMPRESA 
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Setor Jurídico  
 


