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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 37/2019

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação
decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93,
bem como pelo Decreto Municipal nº: .................... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e

 condições a seguir estabelecidas: 

Nome do RepresentanteEmpresas CNPJ / CPF CPF

CB COM. DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA -ME- 01.669.984/0001-60 CLOVIS BOFF 681.928.789-53

MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA EPP 02.459.406/0001-62 IRAN SANTOS MARTINEZ 005.640.040-30

ROQUE IGNACIO MARSCHBACHER 11.784.415/0001-10    .   .   -  

TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA 04.303.600/0001-80 JESSICA DAIANE LAGO 088.360.029-35

TIAGO DANIEL IZOLAN EPP 32.076.501/0001-48 GABRIEL DE LIMA SOUTO 026.559.320-48

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor Preço por ítem, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e
de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade

 do registro, conforme segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a
 Administração Pública, objetivando: 

 1.1REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL
E EDUCAÇÃO INFANTIL, nas quantidades requeridas e estimadas, tendo como valores máximos os expressos no TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO
II.
 Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e
demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de

 validade do presente Registro de Preços. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade
dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso,

 sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 25/2019

No dia 15 do mês de Outubro do ano de 2019, compareceram, de um lado a(o) MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA              , Estado de
SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 80.912.124/0001-82, com sede administrativa localizada na RUA
SÃO LUIZ, 210, bairro Centro, CEP nº. 89879-000, nesta cidade de São Miguel da Boa Vista/SC, representado pelo(a) PREFEITO MUNICIPAL, o
Sr(a). VILMAR SCHMAEDECKE, inscrito no CPF sob o nº. 938.411.089-20, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo
qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado
do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 37/2019, Processo Licitatório nº. 51/2019, que selecionou a proposta mais

 vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) 1.1REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, nas quantidades requeridas e estimadas, tendo como valores
máximos os expressos no TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da Empresa ItensCódigo

CB COM. DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA -ME-556 1, 5, 6, 11, 24, 25, 32, 43, 46, 50, 51, 55, 64, 65, 69,
70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 91, 97, 98

MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA EPP3757 8, 14, 16, 18, 26, 30, 31, 36, 37, 40, 41, 42, 56, 57,
58, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 71, 84, 86, 87, 88, 90, 94,
99, 103

ROQUE IGNACIO MARSCHBACHER1717

TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA599 3, 7, 9, 13, 34, 39, 47, 66, 93

TIAGO DANIEL IZOLAN EPP3756 2, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 33, 35, 44, 45,
48, 49, 52, 72, 73, 89, 95, 96, 101, 102

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  556  -  CB COM. DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA -ME-

1 un S de criança 2,000 175,0000 350,00AMARELINHA - Amarelinha de vinil confeccionada em vinil brilhante
medindo no mínimo 1,80 de comprimento x 80 cm de largura com
uma estrela para jogar.

5 un Divertoys 10,000 49,0000 490,00BONECA - Boneca que imita recém-nascido (chora e balbucia),
rosto, braços e pernas fabricado em vinil macio, perfumado e corpo
confeccionado em tecido. Boneca com no mínimo 37 cm de altura.
Certificado INMETRO.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  556  -  CB COM. DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA -ME-

6 un Divertoys 15,000 47,0000 705,00BONECA COM BANHEIRA E ACESSÓRIOS - Conjunto de banho,
com no mínimo 1 boneca com banheira, 1 patinho, 1 roupão e
acessórios. Tamanho mínimo da boneca 23 cm, e da banheira no
mínimo 25 cm.  Certificado INMETRO.

11 un Calesita 8,000 93,0000 744,00CAMINHADOR DIDÁTICO - Brinquedo confeccionado em plástico
com 2 braços de sustentação, resistente e colorido, com atividades
didáticas. Brinquedo para estimular os primeiros passos do bebê.
Medindo no mínimo 39,5 x 34 x 39 cm. Certificado INMETRO.

24 un F. Gonzaga 3,000 140,0000 420,00FANTASIA DE PALHAÇO- Adulto, confeccionado em macacão de
cetim, contendo peruca, nariz, sapato. Tamanho único.

25 un B. Mobil 1,000 84,0000 84,00FANTOCHE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS-Conjunto confeccionado
em feltro, contendo no mínimo 10 fantoches: pato, galo, coelho,
gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro, medindo no
mínimo 280mm cada peça. Com movimento de boca. Cores
variadas.

32 un B. Mobil 2,000 177,0000 354,00JOGO DE MONTAR - Confeccionado em plástico polipropileno
atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo no mínimo 1000
peças com diversas como blocos com 2 pinos medindo no mínimo
2x2x1cm, 4 pinos medindo no mínimo 2x2x2,5cm, 6 pinos medindo
no mínimo 3,5x2x2,5cm, 8 pinos medindo no mínimo 5x2x2,5cm,
eixos medindo no mínimo 4x2x4cm cada, rodas medindo no mínimo
2x2x1cm cada. Com certificado INMETRO. Em embalagem
apropriada.

43 un F. Gonzaga 1,000 116,0000 116,00KIT FANTOCHE CHAPEUZINHO VERMELHO - Kit de fantoche de
mão confeccionados em espuma, malha, tecido, feltro, lã, welboa,
pelúcia, fibra e ribana, com boca em plástico PET revestida de
feltro, com olhos de plástico. Possuir certificado do Inmetro. Itens
mínimo Inclusos e medidas mínimas:
- 1 Chapeuzinho Vermelho - 45x39cm
- 1 Vovozinha - 45x39cm
- 1 Caçador - 45x39cm
- 1 Lobo Mau - 59x42cm

46 un Calesita 5,000 64,0000 320,00KIT LIMPEZA INFANTIL - O kit vem com no mínimo vassoura,
rodinho, pá, baldinho e um carrinho que encaixa todos os itens.
Medidas mínimas do carrinho: Comprimento 25 cm x Largura 25 cm
x Altura 50 cm. Medidas mínimas da vassoura, rodo, e pá: Altura 58
cm. Selo INMETRO.

50 un Calesita 8,000 124,0000 992,00MERCADINHO MINI MARKET: trabalha o desenvolvimento da
criança na discriminação entre frutas e legumes, e na separação de
produtos comestíveis e não comestíveis, auxilia na construção do
conhecimento quando a criança associa cada produto com sua
utilização e desenvolve conceitos matemáticos de peso e valor
monetário. Contém no mínimo 1 balança, 1 cestinha de compras,
frutinhas, legumes, telefone e máquina registradora, medindo
aproximadamente 58 cm de altura. Material: polipropileno e
polietileno. Medidas mínimas do produto: (c x l x a) 62x28x58 cm.
Com selo INMETRO.

51 un Calesita 10,000 83,0000 830,00MESINHA DE ATIVIDADES MUSICAIS - Contendo botões que
emitem sons e luzes coloridas. Medidas mínimas: A 15,5 x L 28,5 X
P 25cm. Com selo INMETRO.

55 un P. e Filhos 10,000 12,0000 120,00MORDEDOR- Mordedor com chocalho no formato de mãozinha,
cores diversas, medidas mínimas 13x9x15cm. Com selo INMETRO.

64 un Art Brink 10,000 57,0000 570,00VIOLÃO- Brinquedo com as seguintes dimensões mínimas Altura
52,00 cm; Largura 19 cm; Profundidade 5 cm. Peso aproximado 290
g. Confeccionado em material plástico e nylon. Com certificado
INMETRO.

65 un Calesita 5,000 93,0000 465,00CASINHA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS - casinha com atividades
divertidas e didáticas para bebê, vem com formas coloridas para
encaixar. CONTÉM no mínimo 1 casinha, 6 formas didáticas,1
martelo e 2 bolinhas. Altura mínima da casinha 37 cm. Com
certificado INMETRO.

69 un Calesita 10,000 29,9000 299,00KIT SALÃO DE BELEZA INFANTIL -  contendo no mínimo 6
acessórios como secador de cabelo, chapinha, espelho e pentes.
Os itens devem medir de no mínimo 13 a 20 cm cada.Com selo
INMETRO.

70 un Calesita 5,000 296,0000 1.480,00KIT COZINHA- Cozinha completa com dois lados para brincar. De
um lado uma geladeira com dispenser de água na porta que
funciona de verdade, fogão e um forno de micro-ondas que faz
barulho, do outro, um forninho e uma pia que vem com uma torneira
que sai água de verdade. Medidas mínimas da cozinha 88 x 29 x
62cm, com no mínimo os seguintes acessórios: panelinha,
escorredor, leiteira, pratos, copos, facas, garfos, colheres,
escumadeira, espátula, garfo grande, com no mínimo 9 cm
cada.Selo INMETRO.

74 un S. de Criança 2,000 100,0000 200,00CALÇA SENSORIAL - Utilizada para diversas atividades.
Confeccionada com tecido colorido, com enchimento que possibilita
a movimentação das pernas. Revestido em napa, espuma de boa
qualidade, resistente, material lavável, atóxico, leve de transportar.
Possui costura reforçada. Tamanho mínimo 90cm.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  556  -  CB COM. DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA -ME-

75 un Gonzaga 1,000 129,0000 129,00FANTASIA BRANCA DE NEVE - Contendo no mínimo 1 vestido, 1
tiara, 1 Capa. Tamanho: M. Tecido cetim e poliéster. Cor conforme a
personagem.

76 un Gonzaga 2,000 129,0000 258,00FANTASIA PRINCESA ROSA - Fantasia vestido adulto com saiote
de três camadas sendo a primeira em musseline, segunda em cetim
e por último um forro de polipropileno, babado na cintura de
musseline brilhoso, na região do busto o mesmo vem com bojo e
detalhes de fitilhos dourados com strass. Nas costas acompanha
zíper e nos ombros mangas bufantes com elástico, acompanha tiara
com strass. Tamanho M. Contém um vestido e uma tiara. Cores do
vestido rosa.

77 un Gonzaga 1,000 129,0000 129,00FANTASIA PRINCESA AZUL - Fantasia vestido adulto com saiote
de três camadas sendo a primeira em musseline, segunda em cetim
e por último um forro de polipropileno, babado na cintura de
musseline brilhoso, na região do busto o mesmo vem com bojo e
detalhes de fitilhos dourados com strass. Nas costas acompanha
zíper e nos ombros mangas bufantes com elástico. Acompanha tiara
com strass. Tamanho G. Contém um vestido e uma tiara. Cores do
vestido azul.

78 un Gonzaga 1,000 129,0000 129,00FANTASIA CHAPEUZINHO VERMELHO - Fantasia chapeuzinho
vermelho fabricada em tecido poliéster.  Capa com capuz de cetim.
Contém um vestido e capa com capuz. Tamanho adulto G.

79 un Gonzaga 2,000 129,0000 258,00FANTASIA BRUXA - fabricado com tecido de qualidade contendo
um vestido com manga média e barra recortadas todo na coloração
preta, cinto com fivela e um chapéu Tamanho adulto M.

80 un Gonzaga 1,000 129,0000 129,00FANTASIA PRINCESA VERDE - Fantasia vestido adulto com saiote
de três camadas sendo a primeira em musseline, segunda em cetim
e por último um forro de polipropileno, babado na cintura de
musseline brilhoso, na região do busto o mesmo vem com bojo e
detalhes de fitilhos dourados com strass. Nas costas acompanha
zíper e nos ombros mangas bufantes com elástico.  Acompanha
tiara com strass. Tamanho G. Contém um vestido e uma tiara.
Cores do vestido verde.

81 un Gonzaga 2,000 129,0000 258,00FANTASIA PRINCESA BELA (BELA E A FERA) - Fantasia vestido
bela adulto com saiote de três camadas sendo a primeira em
musseline, segunda em cetim e por último um forro de polipropileno,
babado na cintura de musseline brilhoso, na região do busto o
mesmo vem com bojo e detalhes de fitilhos dourados com strass.
Na costa o mesmo acompanha zíper e nos ombros mangas
bufantes com elástico. Acompanha tiara com strass e um par de
luvas. Tamanho G. Contém um vestido, luvas e uma tiara. Cores do
vestido amarelo.

82 un Gonzaga 2,000 133,0000 266,00FANTASIA PIRATA -  contendo no mínimo Calça, Camisa, Colete, 2
cintos, Polainas e Chapéu com cabelo. Tamanho G. Material
Poliéster.

85 un M. Pegadogico 1,000 528,0000 528,00CIRCUITO COM TÚNEL EM VINIL- Módulo formado por túnel,
escada e rampa. Ótimo para coordenação, feito em espuma com
estrutura em madeira somente a peça do túnel, revestido em vinil e
fixada entre si com velcro. Área mínima de 1,60 x 1,50, cores
padrão.

91 un Calesita 8,000 71,0000 568,00TELEFONE MÁGICO- O brinquedo possui funções de sons ao
apertar suas teclas; com sua esfera que gira e um livrinho, incentiva
a criança a desenvolver capacidades motoras, habilidades sociais e
aprendizagem através da descoberta. Dimensões mínimas do
produto: 21,5cm x 30cm x 20cm Itens inclusos: 1 carrinho Fala fone,
1 telefone, 4 formas didáticas e 1 livrinho. Composição: Plástico.
Aprovado pelo INMETRO.

97 un So. de Criança 1,000 135,0000 135,00BLOCOS DE MONTAR ENGRENAGEM DIVERTIDAS- Conjunto
confeccionado em plástico polipropileno, contendo no mínimo 550
peças com encaixes de eixo, um, dois e três pinos.
- Engrenagem simples com um pino
- Engrenagem dupla com dois pinos
- Engrenagem tripla com três pinos
- Engrenagem com eixo e um pino
- Roldanas e bonecos
Certificado INMETRO. Tamanho mínimo das peças de 5cm cada.

98 un Hergg 2,000 136,0000 272,00DESAFIO DAS CORES -  Contém no mínimo 1 tabuleiro medindo
no mínimo 40cm de comprimento x 40cm de largura x 6cm de altura
com encaixes para os bastões e 52 bastões coloridos. Os bastões
se encaixam no tabuleiro. Material PVC e madeira. Certificado
INMETRO.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  599  -  TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

3 un CARLU 5,000 33,8000 169,00BATE PINO - Brinquedo confeccionado em madeira, com no mínimo
03 pinos coloridos, 1 martelo e 1 base. Faixa etária recomendada: à
partir de 3 anos, dimensões do produto de no mínimo 8x14x24cm.
Certificado INMETRO.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  599  -  TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

7 un ROMA 15,000 22,4000 336,00BRINQUEDO PÁ-CARREGADEIRA - Pá carregadeira com partes
que se movem, feita de metal e plástico. Medidas mínimas
LxAxC:9,5cmx10,5cm,20cm. Certificado INMETRO.

9 un BURIGOTTO 2,000 260,0000 520,00CADEIRÕES DE ALIMENTAÇÃO- Cinto de segurança de 5 pontos
com regulagem na altura dos ombros. Bandeja removível com
travas laterais facilmente acionáveis. Estrutura tubular projetada
para maior estabilidade. Fácil de abrir, dobrar e guardar. Retentor
entre pernas. Para crianças de 6 a 36 meses, suporta até 15 KG.
Certificado pelo INMETRO.

13 un VOYAGE 5,000 360,0000 1.800,00CARRINHO DE BEBÊ PASSEIO- Reclinável para Crianças até
15kg. O carrinho possui fechamento compacto podendo levar para
onde desejar. Com cinto de segurança de cinco pontos, estrutura
reforçada. Assento reclinável e acolchoado. 2 bandejas com porta
copo uma frontal e outra na traseira, capota retrátil e apoio para os
pés ajustável. Cinto de segurança de 5 pontos com ajuste de altura,
rodas traseiras com freio e rodas duplas frontais com trava de
movimento. Fechamento tipo envelope de fácil manuseio. Aprovado
pelo INMETRO conforme a norma ABNT NBR 14.389 para crianças
do nascimento aos 15kg. Produto deve ser entregue montado.

34 un BRINK MOBIL 4,000 99,0000 396,00JOGO DE MONTAR SUPER PINOBOL - Conjunto confeccionado
em plástico polipropileno atóxico cores variadas, contendo no
mínimo 50 peças, no formato estrela com seis pontas
arredondadas. Selo INMETRO. Tamanho mínimo 10cm cada peça.

39 un WILD 10,000 37,2500 372,50KIT DE ANIMAIS DA FAZENDA: COMPOSTO POR NO MÍNIMO 6
BICHOS. Os animais, devem ter medidas mínimas de 12 cm.
Material: Plástico atóxico emborrachado ou vinil. Selo INMETRO.

47 un NIG 8,000 68,5000 548,00KIT MINHA FAZENDA - Minha Fazenda pode ser montada dentro
da própria caixa do brinquedo. Acompanha no mínimo 41 peças,
sendo elas no mínimo: 1 Tabuleiro decorado com no mínimo 24 cm
x 24 cm, 1 celeiro plástico com três entradas com no mínimo 14 cm
x 23,5 cm x 9,5 cm; 12 animais (cavalos e vacas) com no mínimo 5
cm x 1 cm x 3 cm, contém ainda 20 cercas, 1 embarcador de gado e
6 bebedouros.Com selo INMETRO.

66 un MONTE LIBANO 10,000 66,5000 665,00CONJUNTO PRAIA - Acompanha: 1 Rastelo, 1 Pá, 1 Regador 2
Moldes exclusivos de areia ,1 Carrinho com alavanca que pode ser
usado para guardar as outras peças. Dimensões mínimas do
carrinho 20 x 22 x 31 cm (A x L x C). Material: Plástico. Cor:
diversas. Com certificado INMETRO.

93 un CARLU 4,000 36,9000 147,60JOGO DA MEMORIA EM INGLÊS - Confeccionado em MDF, no
mínimo 20 pares de no mínimo 5 x 5 cm cada, podendo ser
imagens de animais, frutas, objetos etc, deve estar escrito a palavra
correspondente a imagem na peça. Certificado INMETRO.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  3756  -  TIAGO DANIEL IZOLAN EPP

2 un BRINK MOBIL/400 1,000 350,0000 350,00BANDINHA - composta por no mínimo 35 peças com embalagem
para armazenamento.  Composta por no mínimo : 02 Agogo duplo
infantil pintado de no mínimo 17cm, , 02 Blak infantil de no mínimo
15 cm, 01 Campanela 4 guizos com no mínimo  11,5 cm, 02
Castanhola com cabo - PVC com no mínimo  20 cm , 01 Bloco
sonoro tijolo-inf. c/ baqueta com no mínimo 20x7cm madeira
torneada, 01 Chocalho pequeno infantil com no mínimo 20 cm
aluminio polido / cabo madeira, 01 Clave de rumba infantil ( par) no
mínimo 2,5x15 cm madeira natural roliça, 02 Conguê de coco (par)
com no mínimo 6 x 10 cm abs, 01 Flauta doce com no mínimo 32,5
cm abs, 01 Ganzá mirim simples com no mínimo 14 cm aluminio
polido, 01 Maraca PVC no mínimo 7,5x15cm, 02 Ovinho de alumínio
com no mínimo 6 cm aluminio polido, 02 Pandeiro ABS 8" Pele de
nylon s/ afinação 8" abs, 02 Pandeiro ABS IEIEIE 6" sem pele 6"
abs, 02 Platinela caixeta- ABS colorido com no mínimo 15X6CM
ABS E platinela em inox, 01 Pulseira com 4 guizos, com no mínimo
20 cm nylon com guizo niquelado, 02 Prato banda cromado (par)
com no mínimo 20 CM, 01 Reco reco infantil c/ baqueta com no
mínimo 20 cm madeira natural torneada, 02 Sininho infantil com no
mínimo 11,5 cm metal colorido/ cabo madeira, 01 Surdo pequeno
inf.. c/ baq./tal. ( 6a8 anos) 12 X 8" fuste pvc / pele poliester/ baq.
Certificado INMETRO.

10 un HIPER BRINK/HB-102 20,000 118,5000 2.370,00CAMINHA INFANTIL NA COR AZUL - Caminha empilhável- tela em
poliéster costurado em trama dupla com recobrimento de PVC.
Tecido lavável. Barras de alumínio com reforço interno para maior
durabilidade, com 4 pés de polipropileno injetado; Dimensões
mínimas: 0,14cm X Largura: 0,56m X Comprimento: 1,38m .
Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Os pés da cama
possuem ponteiras de borracha ANTIDERRAPANTE, o que impede
que a cama deslize quando a criança se movimenta e evita
acidentes, além de proteger o piso contra arranhões. As laterais das
caminhas são feitas em tubos de ALUMÍNIO: além de não
enferrujar, garantem leveza, durabilidade e encaixe perfeito.
DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. Certificado INMETRO.



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA              

Página: 5/14

Processo Nº.: 51/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 37/2019

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  3756  -  TIAGO DANIEL IZOLAN EPP

12 un PAIS E FILHOS/3000 10,000 28,5000 285,00CARRINHO BONECA - Carrinho de boneca em plástico resistente,
nas cores branco e rosa com eixo plástico resistente, medindo no
mínimo 60cm de altura x 20cm de comprimento (carrinho montado).
Certificado INMETRO.

15 un PLASPOLO/68 20,000 26,5000 530,00CARRINHOS DIVERSOS MODELOS - Carrinho plástico diversos
modelos (Jeep, caçamba, escavadeira, policia, bombeiro) com
certificado INMETRO. Plástico atóxico, com eixo de metal. Medindo
no mínimo comprimento 25cm por 17,5 de largura e 17,5 de Altura.
Produto embalado.

17 un PLASPOLO/66 10,000 55,0000 550,00CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO- Produzido em plástico resistente,
com até 6 rodas, dotado de mecanismo de lançar água; escada com
giro de 180 graus e regulagem de altura. Deverá conter tanque de
abastecimento e cabine com portas laterais flexíveis. Dimensões
mínimas do caminhão, 50 x 22 x 22 cm. Certificado INMETRO.

19 un JODANE/2002 5,000 33,9000 169,50DEDOCHE ANIMAIS -  Conjunto confeccionado em feltro, algodão,
com cores vivas e acessórios. Kit composto por no mínimo 05
animais: elefante, leão, jacaré, urso e hipopótamo. Medidas
mínimas de cada dedoche: 5x10cm. Certificado INMETRO.

20 un JODANE/2009 5,000 50,0000 250,00DEDOCHE PERSONAGENS- Conjunto confeccionado em feltro,
algodão, com cores vivas e acessórios. Kit com no mínimo 03
personagens: princesa, príncipe e bruxa. Acompanha 01 livreto
ilustrado com a história. Medidas mínimas de cada dedoche:
5x10cm. Certificado INMETRO.

21 un CARLU/1532 5,000 50,0000 250,00DEDOCHES DE HISTÓRIAS INFANTÍS - Conjunto de no mínimo 28
dedoches de personagens para as histórias como Pinóquio, os três
porquinhos, chapeuzinho vermelho, branca de neve, entre outros.
Com no mínimo 3 livretos com histórias relativas aos personagens.
Altura dos personagens de no mínimo 10 cm cada. Certificado
INMETRO.

23 un JODANE/1010 1,000 115,0000 115,00FAMÍLIA BRANCA - Kit de fantoche de mão confeccionados em
espuma, malha, tecido, feltro, lã, welboa, pelúcia, fibra e ribana, com
boca em plástico PET revestida de feltro, com olhos de plástico.
Possui certificado do INMETRO.  Tamanho mínimo de cada
fantoche 45 x 39cm.
Itens mínimos que devem estar Inclusos:
- 1 Papai
- 1 Mamãe
- 1 Menino
- 1 Menina
- 1 Vovô
- 1 Vovó

28 un MAGIC TOYS/8051P 8,000 118,0000 944,00BRINQUEDO GELADEIRA - Confeccionado em plástico colorido,
resistente, atóxico, com puxadores. Acompanhada no mínimo
forminha de sorvete, forminha de gelo, garrafinhas, ovinhos,
manteiga, forminhas de gelatina em plástico. Medidas mínimas de
comprimento 28 cm x altura 61 cm x largura 26 cm. Cor a escolha
do município. Certificado INMETRO.

33 un SONHO DE CRIANÇA/1022,000 226,5000 453,00JOGO DE MONTAR ENCAIXES MÁGICOS - Confeccionado em
plástico polipropileno atóxico, cores diversas, contendo no mínimo
700 peças com diversos encaixes, nos formatos: estrela com seis
pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com
duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas
arredondadas e anel com seis encaixes. Selo INMETRO. Tamanhos
das peças variam de no mínimo 2 cm cada até 10 cm cada.

35 un ESTRELA/120160700001 2,000 40,1000 80,20JOGO LIG 4 -  Conteúdo no mínimo: 1 Base Plástica-2 Suportes
para a Base-42 Peças Plásticas (21 Brancas e 21 Pretas) oara
encaixar na base. Medidas mínimas da base Largura: 5,00 cm,
Altura: 27,00 cm, Profundidade: 37,00 cm. Selo INMETRO.

44 un CALESITA/209 5,000 11,0000 55,00KIT FRUTAS E VERDURAS- Produzido em Plástico, contendo
frutas, verduras, em cores variadas, não tóxico, contendo no
mínimo 12 peças, de no mínimo 9cm de altura cada. Selo
INMETRO.

45 un BIG STAR/268 10,000 43,5000 435,00KIT JANTAR - Contendo no mínimo 1 Panela com Tampa, 2
Colheres, 2 Facas, 2 Garfos, 3 Pratos, 3 Copos, 1 Saleiro, 1
Travessa. Material plástico resistente. Selo INMETRO. Medidas
variam de 5 a 10 cm cada.

48 un LIG LIG/PG15 5,000 57,5000 287,50KIT MORDEDOR DE VINIL- composto por no mínimo 10 peças de
diversos modelos medindo no mínimo 13 cm cada, podendo ser
animais domésticos, animais da selva, frutas, personagens entre
outras formas, macias com aromas suaves para o bebe, podendo
servir também como mordedor. Material não tóxico. Com selo
INMETRO.

49 un MERCOTOYS/257 4,000 80,0000 320,00LEAO COM RODINHAS DE PUXAR- confeccionado em plástico
polipropileno de alta resistência. Cores sortidas medindo no mínimo
23 cm de altura x 10,5cm de largura x 28,5 cm de comprimento.
Com selo INMETRO.
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52 un CALESITA/800 10,000 56,0000 560,00MESINHA ENCANTADA - Confeccionado em plástico colorido e
atóxico. Acompanha pecinhas em formas didáticas para encaixar na
mesa, telefone, peças empilháveis, esferas giratórias e asas com
movimento. Medindo no mínimo 42 x 42 x 35 cm aproximadamente.
Com selo INMETRO.

72 un CALESITA/812 5,000 104,0000 520,00MESA PEDAGOGICA CRIATIVA - Possui no mínimo 8 funções
diferentes, com som. Descoberta de cores e movimentos.
Engrenagens giratórias coloridas. Possui anéis com texturas
diferentes. Com quatro animaizinhos para encaixar. Dimensões
mínimas 14x36x35 cm. Certificado INMETRO.

73 un HIPER BRINK/HB-105 20,000 209,5000 4.190,00KIT ENXOVAL COMPLETO PARA CAMINHA EMPILHÁVEL-
contendo 01 Lençol debaixo que se encaixa na caminha, permitindo
o empilhamento mesmo sem tirar o lençol. O elástico utilizado deve
ser de alta resistência e durabilidade. Dimensões:  mínimas110 x 80
cm. 01 Lençol de sobrepor com no mínimo 1,30m de tecido liso e
virol de 0,20m de tecido estampado. 01 Travesseiro pequeno de no
mínimo 30x40cm, revestimento 50% algodão, 50% poliéster,
enchimento de fibra siliconizada 100% Poliéster. Antialérgico,
antiácaro, anti mofo, inodoro, resistente, macio, lavável. 01 Fronha
tipo envelope, com dobra interna de 15cm, com faixa decorativa de
10cm na parte de cima da fronha (tecido igual ao utilizado no lençol
de sobrepor), para travesseiro de 30x40cm. Tecido tipo tergal, fio
misto 50% algodão e 50% poliéster, 180 fios. 1 edredom para
caminha empalhável confeccionado em tecido tipo percal misto,
50% algodão e 50% poliéster, 180 fios. Enchimento: Fibra 200g/m²
Thermobonding 100% poliéster. Medidas mínimas 1,40m x 1m.

89 un BUBA/7971 5,000 129,9900 649,95BRINQUEDO SONORO BATE MARTELO - Bata o martelinho nos
botões para ouvir as notas musicais DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL, LÁ;
o Empurre as bolinhas com o auxílio do martelinho nos buracos do
instrumento, ao cair baterão nas teclas e emitirão um som.. Medida
mínimas do produto: A 15 x L 25 x P 16 cm. Certificado INMETRO.

95 un JUNGES/782 4,000 45,0000 180,00JOGO DA MEMORIA PORTUGUÊS E INGLÊS - O jogo possui no
mínimo 48 cartões no tamanho mínimo de 5x5cm cada, com
imagens ilustrativas, podendo ser animais, objetos, frutas, comidas
etc,  e as palavras  que se referem a imagem em inglês e
português. Certificado INMETRO.

96 un ELKA/1054 3,000 35,0000 105,00BRINQUEDO MONTA TUDO - Brinquedo para montar, monta tudo
com no mínimo 96 peças/blocos de montar. Medidas das peças
variam de no mínimo 3 a 6cm cada. Cor: multicor. Certificado
INMETRO.

101 un CARLU/1055 3,000 24,9000 74,70QUEBRA CABEÇA NÚMEROS DE 0 A 10 - para cada número há
duas representações uma através de bichinhos e outra através das
mãos. A brincadeira é encontrar as três peças que se completam.
Contém no mínimo 30 peças de madeira com no mínimo 4x5,5cm e
8,5x7,5cm. Certificado INMETRO.

102 un CARLU/1044 2,000 12,0000 24,00JOGO DA MEMORIA BRINQUEDOS- Jogo de memória com o tema
brinquedos. São no mínimo 40 peças em MDF, medindo no mínimo
4x4cm cada peça. Embalagem em caixa de madeira. Certificado
INMETRO.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  3757  -  MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA EPP

8 un Elka 2,000 88,0000 176,00BRINQUEDO PARA MONTAR PINOS MÁGICOS - kit com no
mínimo 500 peças (pino 4 furos). Peças e cores variadas.
Certificado INMETRO.

14 un Calesita 5,000 58,9900 294,95BRINQUEDO CARRINHO DE SUPERMERCADO DOBRÁVEL-
Carrinho Dobrável, Cesta Removível. Contem 1 Carrinho, com
tamanho mínimo de 35 Cm X 60 Cm X 50cm. Pode ser usado como
carrinho de bonecas ou como cestinha, com rodas grandes para
andar em superfícies acidentadas e roda dianteira "solta" para
melhor controle. Certificado INMETRO.

16 un Silme 10,000 26,0000 260,00BOLA COM GUIZO - bola de borracha com circunferência de no
mínimo 38 cm e peso de aproximadamente 150 gramas com guizo.
Certificado INMETRO.

18 un Sonho 5,000 81,4000 407,00CUBOS DE ATIVIDADES - Conjunto confeccionado em tecido e
espuma, contendo 02 peças com medida mínima de 150x150mm,
com atividades para coordenação motora que utilizam zíper,
cadarço, velcro, fecho gancho, botão de pressão, entre outros
objetos. Certificado INMETRO.

26 un Xalingo 8,000 103,9000 831,20BRINQUEDO FOGÃO - Confeccionado em plástico colorido,
resistente, atóxico, com botões e forno com tampa abre e fecha,
medindo no mínimo 26cm de comprimento x 53cm de altura x 27cm
de largura. Cor as escolha do município. Certificado INMETRO.

30 un Pais e Filhos 3,000 39,0000 117,00JOGO DA MEMORIA- Contendo no mínimo 50 peças, medindo no
mínimo 4,5x4,5cm cada peça, confeccionado em papel cartonado,
não tóxico, podendo ser com imagens de animais, frutas, objetos,
conforme solicitado pelo município. Certificado INMETRO.
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31 un Carlu 3,000 27,9000 83,70JOGO DA MEMÓRIA - mínimo 24 peças de madeira, medindo no
mínimo 5x5cm cada peça, armazenado em caixa própria, não
tóxico. Certificado INMETRO.

36 un Pais e Filhos 4,000 21,9000 87,60JOGO QUEBRA CABEÇA -  com no mínimo 30 peças de madeira,
armazenado em caixa própria, não tóxico. Selo INMETRO. Tamanho
da imagem (montado) de no mínimo 43 x 28 cm. Diversas imagens
podendo ser paisagens, animais, objetos, personagens, etc.

37 un Pais e Filhos 4,000 27,9000 111,60JOGO QUEBRA CABEÇA DIVERSOS-  com no mínimo 60 peças,
madeira, armazenado em caixa própria, não tóxico. Selo INMETRO.
Tamanho mínimo montado: 45 x 30 cm. Podendo ser imagens como
animais, objetos, paisagens, personagens, meios de transporte
entre outros.

40 un Ark 10,000 37,4000 374,00KIT DE ANIMAIS SELVAGENS: COMPOSTO POR NO MÍNIMO 6
BICHOS. Os animais, devem ter medidas de no mínimo 12cm.
Material: Plástico atóxico emborrachado ou vinil. Selo INMETRO.

41 un Sonho 2,000 46,9000 93,80KIT DE FORMINHA DE MODELAR MASSINHA. Com no mínimo
100 Unidades, modelos com formas e cores variados. Material:
Plástico. O kit deve ter no mínimo 10 modelos diferentes como por
exemplo borboleta, cachorro, carrinho, coelho, coração, estrela,
elefante, pato, peixe e tartaruga, em quantidades aleatórias, Selo
INMETRO. Tamanho mínimo das forminhas de 4 cm de
comprimentox4 cm de largura x por 1,5cm de altura.

42 un ARK 5,000 37,4000 187,00KIT DINOSSAUROS- Kit de no mínimo 13 peças- dinossauros de
borracha, miniatura, medidas mínimas de 06 cm x 09 cm. Selo
INMETRO.

56 un Sideral 3,000 15,0000 45,00PALHAÇO PATIBUM - confeccionado em plástico polipropileno de
alta resistência. Medindo no mínimo 37 cm de altura x 17 cm de
largura x 16 cm comprimento cores sortidos. Com selo INMETRO.

57 un Pais e Filhos 2,000 35,0000 70,00QUEBRA-CABEÇA - Quebra-cabeça Abelhinha Progressivo com no
mínimo 24,36 e 48 pçs - Confeccionado em papelão, contendo no
mínimo 24,36 e 48 peças, com 3 lâminas envernizadas, diversos
temas. Com selo INMETRO. Tamanho mínimo montado de 23 x 16
cm cada.

58 un Pais e Filhos 2,000 45,0000 90,00QUEBRA-CABEÇA- Quebra-cabeça Joaninha Progressivo com no
mínimo 30, 45 e 56 pçs - Confeccionado em papelão, com 3
lâminas envernizadas, diversos temas. Com selo INMETRO.
Tamanho mínimo montado de 23 x 16 cm cada.

60 un Cardoso 10,000 49,0000 490,00TRATOR - Trator com acessórios, confeccionado em plástico
resistente, atóxico, de alta qualidade. Trator com duas rodas
grandes e duas rodas pequenas, medindo no mínimo 42 x 32 x
25cm. Cores diversas. Com selo INMETRO.

61 un Xalingo 15,000 66,9900 1.004,85TRICICLO/MOTOCA COLORIDO COM PEDAL- Idade
recomendada: a partir de 24 meses, estrutura em dupla camada,
rodas traseiras com maior distância entre eixo. Dimensões mínimas
de 67 x 55 x 51 cm.Com certificado INMETRO.

62 un Xalingo 15,000 66,9000 1.003,50TRICICLO COLORIDO COM PEDAL - Estrutura em dupla camada;
assento anatômico, com certificado do INMETRO. Idade
recomendada: crianças a partir de 12 meses, suporta até 19 kg.
Com empurrador. Medidas mínimas, comprimento: 97cm, Altura:
80cm, Largura: 41,5cm.

63 un Sonho 2,000 119,9000 239,80TÚNEL MINHOCÃO - Túnel de pano armado, tubular e sanfonado,
confeccionado em tecido 100% algodão antialérgico. As partes de
metal deverão ser protegidas com tecido. Dimensões comprimento
min. 1,70m e máx. 2,5m e diâmetro mínimo 56 cm. Com certificado
INMETRO.

67 un Monte Líbano 10,000 68,7000 687,00CARRIOLA - kit brinquedos para praia contendo no mínimo 1
rastelo, 1 pá, 2 moldes para areia e 1 carriola. Dimensões mínimas
do produto: 53 x 30,3 x 18,3 cm (A x L x C): Material em Plástico.
Selo do Inmetro.

68 un BigStar 10,000 62,0000 620,00KIT PANELINHAS- Kit com no mínimo 2 Copos, 1 Concha, 1
Espátula, 1 Escumadeira, 2 Pratos fundos, 2 Pratos ovais, 2
Panelas com tampa, 1 Frigideira com tampa, 1 Jarra com tampa, 2
Garfos, 2 Colheres, 2 facas. Tamanhos variados de no mínimo 4 a
13 cm. Cores variadas. Com selo INMETRO.

71 un BrinkMobil 1,000 620,9000 620,90CIRCUITO/CONJUNTO DE ATIVIDADES -  Conjunto de no mínimo
6 atividades, acompanha no mínimo 87 peças, sendo balizas,
semicírculos, jogo de argolas, prancha de equilíbrio, arco para
passar por dentro, obstáculos com salto elevados.  Produzidos com
produtos de qualidade e certificação do selo do INMETRO. Material
MDF, PVC e plástico.

84 un ARK 5,000 44,9000 224,50KIT MINIATURA DE DINOSSAURO - Kit de Dinossauros com no
mínimo, 09 animais e 11 acessórios/plantas para montar cenários.
Certificado pelo INMETRO. Material emborrachado. Medida dos
dinossauros de 6 a 15 cm, e das plantas de no mínimo 7 cm.
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86 un Elka 3,000 88,9000 266,70BRINQUEDO ARCA DE NOÉ MUSICAL - Com rodinhas e bichinhos
que emitem sons característicos. Cores vibrantes e encaixes com
formas geométricas que despertam os sentidos da criança.
Composição: plástico polietileno. Conteúdo da embalagem no
mínimo uma arca, e cinco bichinhos e uma casinha. Medidas
mínimas da arca 19x32x11cm. Alimentação por pilha ou bateria.
Certificado INMETRO.

87 un Xalingo 15,000 109,3000 1.639,50KIT BATEDEIRA - Composição: Polipropileno. Contém no mínimo
03 peças como:
01 batedeira, 01 forma de bolo, 01 caixa de massa para bolo (não
contém a massa). Medida mínimas da batedeira: Comprimento:
14,5 cm x Largura: 3,5 cm x Altura: 16,5 cm. Medida mínima da
Forma De Bolo: Comprimento: 8,5 cm x Largura: 7,5 cm x Altura:
4,5 cm. Medida mínima da Caixa de Massa: Comprimento: 6 cm x
Largura: 1,5 cm x Altura: 8 cm. Certificado INMETRO.

88 un Xalingo 15,000 95,3000 1.429,50KIT LIQUIDIFICADOR- Composição: Polipropileno. Contém no
mínimo, Liquidificador Infantil 18,5 cm, 02 Copos 6 cm , 01 Caixa De
Suco 7,5 cm (medidas mínimas). Certificado INMETRO.

90 un DM 20,000 43,0000 860,00MASSINHA AREIA MÁGICA - Massinha areia mágica contem 4
potes. Cores Diversas. Composição: Areia de quartzo, ceras e óleo
de silicone. Brinquedo indicado para crianças acima de 3 anos. Selo
de certificação do INMETRO. Conteúdo da embalagem:
- 04 Potes com no mínimo 70 g de areia de modelar.

94 un Carlu 4,000 29,8000 119,20JOGO DA MEMORIA EM INGLÊS - possui no mínimo 42 peças
elaboradas em madeira MDF, material altamente resistente e
atóxico. Cada peça mede no mínimo 4 cm de largura e 4 cm de
comprimento, podendo ser imagens de animais, frutas, objetos etc,
deve estar escrito a palavra correspondente a imagem na peça.
Certificado INMETRO.

99 un Pais e Filhos 5,000 62,0000 310,00TABULEIRO DE ENCAIXE ANIMAIS DA FLORESTA - Tabuleiro de
encaixe animais da Floresta é um pequeno quebra-cabeça com
peças para montar. Cada um dos animaizinhos tem seu lugar certo
para ficar. O brinquedo deve ser feito em madeira, sendo composto
por no mínimo uma base para encaixe das peças medindo no
mínimo 16x23cm e 7 peças de encaixe. Certificado INMETRO.

103 un Carlu 2,000 30,0000 60,00JOGO DA MEMÓRIA CONTOS INFANTIS- Jogo da memória com o
tema contos infantis. São no mínimo 24 peças em madeira MDF,
com medidas de no mínimo 4x4cm cada peça. Peças coloridas.
Certificado INMETRO.

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao
restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por
meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena
de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para
levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior,
devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá
optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço
e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as
eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e
respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão
gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro
instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os
preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores
e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições
por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado
do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

     a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação
ao praticado no mercado;

     b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

     c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente
assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as
situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

     a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

     b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção
do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

          b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados
pelo órgão gerenciador;

          b2)  o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época
da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a
anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de
fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das
penalidades.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação,
denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado
do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os
fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro
de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município,
observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para
atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente
justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios
permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas
estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação,  nos termos do Decreto Municipal n° 31/2017,mediante controle do cumprimento de todas as obrigações
relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de
duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na
proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função
do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo, especificado no
edital, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta
Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela
Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por
outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de
registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados
e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

     a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;

     b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

     c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;

     d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

    e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;

     f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de
registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o
comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada
a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e
a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente
subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela
devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do
responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma
estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de
Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato
ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de
Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro,
mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local
em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega será CONFORME EDITAL.

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações
deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
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7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e
assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto
a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações
descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas
especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam
adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da
entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo
de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente
Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, até o 12° (décimo segundo)
dia do mês subsequente, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com
o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias,
passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou
créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o
disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários
da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente,
observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de
empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

    a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;

    b) cancelamento do preço registrado;

    c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
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11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

    a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;

    b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

    a) advertência, por escrito, nas falta leves;

    b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo
fornecedor;

    c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois)
anos.

    d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas
nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei
nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a
administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não
mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão
temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada
a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos
causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da
notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maravilha para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.

 Empresas Participantes: 

São Miguel da Boa Vista,15  de Outubro de 2019.

 ______________________________________________

VILMAR SCHMAEDECKE
PREFEITO MUNICIPAL

CB COM. DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA -ME- CNPJ:  01.669.984/0001-60       ________________________________________

MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA EPP CNPJ:  02.459.406/0001-62       ________________________________________

ROQUE IGNACIO MARSCHBACHER CNPJ:  11.784.415/0001-10       ________________________________________

TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:  04.303.600/0001-80       ________________________________________
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E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.

 Empresas Participantes: 

São Miguel da Boa Vista,15  de Outubro de 2019.

 ______________________________________________

VILMAR SCHMAEDECKE
PREFEITO MUNICIPAL

TIAGO DANIEL IZOLAN EPP CNPJ:  32.076.501/0001-48       ________________________________________


