MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Processo n° 13.999/2020
Pregão Eletrônico nº 54/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Na qualidade de Autoridade Competente por delegação prevista no Decreto Municipal 1.245/2020 e
fundamentada nos elementos constantes dos autos da licitação acima e acolhendo o julgamento do
Pregoeiro, HOMOLOGO os atos do procedimento licitatório, conforme discriminado a seguir,
Valor
Valor
Item Unid. Qtd.
Objeto
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Unitário
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Andador, o objetivo do produto é auxiliar
nos primeiros passos do bebê, possui uma
base ampla que oferece segurança e um
apoio firme para o bebê caminhar e,
também, uma trava de segurança. A frente
do andador tem atividades didáticas para
ensinar e divertir o bebê: trenzinho
deslizante, polvos giratórios, relógio e uma
bolinha divertida; com dimensões
aproximadas (CxLxA) 43,5x34x39,5cm;
peso aproximado de 0,926Kg; idade
sugerida +10meses; andador com 04
rodinhas e cabo para a criança empurrar;
Composição feita de plástico colorido e
resistente.
Andador cachorro, andador que auxilia a
criança a dar os primeiros passos. Contém
uma base ampla que oferece segurança e
apoio firme para o bebê caminhar, além de
uma trava de segurança, possui atividades
didáticas para ensinar e divertir o bebê ao
mesmo tempo. O brinquedo irá estimular a
criança a dar os seus primeiros passos. A
base ampla oferece segurança e um apoio
firme para o bebê caminhar. O cachorro
abre a boca para a brincadeira com
bloquinhos didáticos de encaixar de
formas e cores diferentes e ainda tem
espaço para guardar os blocos. Contém:
01andador, 01 tampa didática, 05 formas
didáticas e o andador possui 04 rodinhas e
cabo para a criança empurrar, com
dimensões
aproximadas
(CxLxA)
51cmx34cmx43cm, peso aproximado de
01Kg, idade sugerida acima de 10 meses.
Composição: feito em plástico colorido
resistente. Possui selo do INMETRO.
Andador Hipopótamo, brinquedo 2 em 1,
é um andador e um centro de atividades
que encanta com seus detalhes. Estimula a
coordenação
motora,
promove
o
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Tateti

R$ 96,00

R$ 288,00

Tateti

R$ 90,00

R$ 270,00

Tateti

R$ 87,35

R$ 262,05
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Unid.

01

05

Unid.

05

desenvolvimento cognitivo e noções de
cores, formas e tamanhos. Acompanha
peças com cores e formas que despertam a
curiosidade das crianças. Vem com peças
didáticas para brincar de encaixar e ainda
tem espaço para guardar as pecinhas
depois da brincadeira. Contém: 01andador
e 01 tampa didática; com dimensões
aproximadas: altura 22cm x largura 24cm
x profundidade 50 cm, com peso
aproximado de 1Kg. A boca abre e fecha,
possui divertidos blocos com formas para
brincar, 05 formas didáticas. Habilidades
desenvolvidas: Compreensão de causa e
efeito; coordenação motora fina – mãos e
dedos; coordenação motora grossa –
braços e pernas; curiosidade e descoberta e
interação viso espacial. Contém dentro da
boca do hipopótamo: aramado com peças
para a coordenação motora: na parte
traseira uma tampa que se abre e contém
formas geométricas para serem encaixadas
na mesma. Para bebê a partir de 09 meses.
Andador com 04 rodinhas e cabo para a
criança empurrar. Composição: feito em
plástico colorido resistente.
Escorregador baleia, mini escorregador
baleia,
feito
ideal
para
bebês.
Confeccionado em resina plástica de
polietileno em formato de baleia. Com
cores diversificadas, com bordas salientes Mundo Azul
e anatômicas, o que facilita o apoio das
mãos e proporciona maior segurança, com
um degrau, med. aprox. comp. 0,89m X
larg. 0,61m X alt. 0,35m.
Gangorra cavalinho com som, o anda
cavalinho é fabricado em plástico rígido,
resistente e com assento perfeito para
atender as crianças. Leve e seguro, pode
ser levado para qualquer lugar. O andador
funciona como gangorra individual e emite
som de galope, vem com lindos adesivos
decorativos e auxilia no desenvolvimento
da coordenação motora da concentração e
Xalingo
do equilíbrio, com dimensões aproximadas
comprimento 80,5cm x largura 28cm x
altura 52,5cm, com peso aproximado
2,5Kg, idade recomendada: 1 a 2 anos,
material/composição: plástico, polietileno
de baixa densidade linear (material não
tóxico e reciclável) pigmentado (colorido)
com aditivos em sua composição que
prolonga a manutenção de sua coloração
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R$ 370,00

R$ 370,00

R$ 175,00

R$ 875,00
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Kit

01

07

Kit
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original. Gangorra temática com assento
individual; brinquedo emite som quando
módulo é acionado; base curva, que
garante um balanço suave e uniforme;
assento anatômico, com apoio para as
costas; apoio para os pés antiderrapante;
punhos grandes para que a criança possa
ter maior segurança ao utilizar o
brinquedo; suporta aprox. 30 Kg.
Kit atividade corporal: linha de atividade
corporal - conjunto confeccionado em
madeira e EVA, contendo 52 peças.
Possibilita o desenvolvimento espacial,
temporal e do equilíbrio. A linha de
atividade corporal permite a realização de
uma série de atividades na área da
psicomotricidade, desenvolve a agilidade,
o
ritmo
e
a
lateralidade.
Auxilia
no
desenvolvimento
da
socialização com a seguinte composição e
medidas aproximadas: 8 - formas
geométricas em EVA (02 triângulos, 29 x
25 cm, 02 retângulos 35 x 22 cm, 02
círculos 28,5 cm diâmetro, 02 quadrados
32
x
32
cm).
4 - formas geométricas em madeira, (01
triangulo 57,5 x 50 cm, 01 quadrado 46 x
46 cm, 01 octaedro 48 cm diâmetro, 01
retângulo 46 x 36,5 cm) acompanham
suportes. 12 - Mãos em EVA 16 x 13 cm
cada. 12- Pés em EVA 19,5 x 8 cm.
2 - Kricts 34 x 20 cm cada e suportes.
2 - Pés de pau em madeira e corda 67 x 14
cm x 9 cm. 2 - Martelos de madeira 50 x 8
cm. 2 - Bolas de plástico. 2 - Bolas de
borracha. 2 - Pula cordas com cabo em
madeira (220 mts comprimento). 1 Gangorra de madeira 35 x 10 x 19 cm.; 1 Cilindro em madeira 80 x 7cm; 1 Prancha de equilíbrio em madeira 60 x 14
cm; 1 - Palhaço em MDF 52 x 35 cm e 2
suportes. Composição / material: madeira
e EVA. Embalagem: papelão. Dimensões
do
Produto:
altura:
61
cm
largura:
17
cm
profundidade: 52 cm
kit’s beleza- kit de beleza infantil 6 peças
nas cores rosa/branco. O brinquedo
desenvolve
diversas
habilidades
importantes para o desenvolvimento das
crianças. Indicação:+3, conteúdo: 1
prancha; 1 secador; 1 escova; 1 pente; 2
presilhas; Confeccionado em plástico.
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B&A

R$ 190,00

R$ 190,00

Tateti

R$ 22,80

R$ 228,00
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Kit’s cozinha - kit de cozinha rosa com 13
peças acessórios. Ele ajuda na coordenação
motora, estimula a percepção, a estimula
brincadeira do faz-de-conta; tanto o
brinquedo como os acessórios, aproximam a
criança da realidade, desenvolvendo
habilidade ao manuseá-los imitando tarefas
de adultos. Contém 1 panelinha com tampa,
1 escorredor, 1 leiteira, 2 pratos, 2 xícaras, 2
facas, 2 garfos, 2 colheres. Produto
certificado: Inmetro OCP 0006 CE-BR/IQB
5170 NM 300/2002. Composição / material:
plástico. Recomendação: recomendado para
crianças acima de 3 anos de idade.
kit de ferramentas com 10 peças.
Indicado: + 3 anos. Conteúdo da
embalagem:1alicate;1chavedefenda;1 chave
deboca;1chaveinglesa;1 serrote que faz
barulho;1martelo;2parafusos;2porcas;Materi
al: plástico em cores sortidas
kit motricidade- linha de movimentação
ativa- conjunto confeccionado em madeira e
arcos em plástico, contendo 68 peças.
Objetivo: estimular o desenvolvimento de
atividade de coordenação motora global,
equilíbrio, orientação espacial e temporal e
estrutural do esquema corporal. conjunto
confeccionado em madeira maciça e arcos
em plástico, com a seguinte composição e
medidas aproximadas: 10 bases para arco em
formato T, medindo 22x22,5cm; 04 bases
para bastão em formato X, medindo
22x22cm; 08 bastões em madeira e revestido
em plástico, medindo 1,08m; 05 arcos
coloridos em plástico, medindo 80 cm de
diâmetro; 03 semiarcos coloridos em
plástico, medindo 80cm; 04 bases para
semiarcos
em
madeira,
medindo
25x65x30cm; 03 pranchas de equilíbrio em
madeira, medindo 1,0m; 04 bases para
prancha em madeira, medindo 25cm; 01 base
de madeira para jogo de argola em formato
X, medindo 40cm; 05 pinos coloridos em
madeira para jogo de argolas, medindo
10cm.; 05 argolas coloridas em PVC,
medindo 10cm. 08 bases de madeira em
formato t para suporte das barras, medindo
22x22cm. 08 suportes em quatro alturas
diferentes, medindo respectivamente 2 cm, 3
cm, 4 cm e 5 cm. 01 base de madeira em
formato x para jogo de argola (40 cm).
Faixa etária: 2 a 8 anos.

Tateti

R$ 23,00

R$ 207,00

Tateti

R$ 30,00

R$ 240,00

B&A

R$ 200,00

R$ 200,00

VALOR TOTAL R$ 3.130,05
Itens acima: MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA – ME – CNPJ. 17.353.208/0001-97
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Unid.

30

Objeto

Marca

Valor
Unitário

Triciclo, estrutura em dupla camada;
fabricado em material prolipropileno;
maior durabilidade e resistência; assento
anatômico;
acomoda
a
criança
confortavelmente; idade + 24 meses;
Bandeirante R$ 152,00
certificação INMETRO; com par de pedal;
suporta até 19Kg; com dimensões
aproximadas
de
(C,L,A)
61,0x43,0x47,5cm peso 3KG; com carinha
desenhada na frente do triciclo.

Valor
Total

R$ 4.560,00

VALOR TOTAL R$ 4.560,00
Itens acima: MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME – CNPJ. 10.437.744/0001-21
Porto Ferreira, 09 de novembro de 2020.

Carla Renata Hissnauer de Souza
Autoridade Competente

-5-

