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O MUNICÍPIO DE CANDIOTA, , através da Secretaria de Finanças,  sito à Rua Ulisses Guimarães, 250 - 
CEP 96.495-000  –  CANDIOTA - RS  - Fone/fax (53) 3245-8020,  torna público, para conhecimento dos 
interessados, que às 10 horas do dia  24 de JUNHO do ano de 2019                                                                                                                                                                          
estará realizando no site , www.portaldecompraspublicas.com.br  da equipe de apoio designados pela  
Portaria n.º 255/2017, LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço POR 
ITEM, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto 
Municipal nº 2351, de 02 de agosto de 2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93, bem 
como pelas regras estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 
1 - LOCAL, DATA E HORA 
 
1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 24 DE JUNHO  de 2019, 
com início às 10 horas, horário de Brasília - DF.   
 
1.2. Somente poderão participar da sessão pública as empresas que apresentarem propostas através do 
site descrito no item 1.1., até às 9h 50min. do mesmo dia, sempre considerado o horário de Brasília-DF. 
 
1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação 
na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
 
2 - OBJETO 
 
A presente tem por objeto a aquisição de MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO para as Escolas 
Municipais de Educação Infantil, de acordo com Termo de Compromisso n.º 201400429, conforme 
descrição e quantidade do Anexo I;  
 
3 – PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderá participar do presente pregão eletrônico, a empresa que atender a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiver devidamente 
cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site  www.portaldecompraspublicas.com.br 

3.2. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante 
deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

3.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a 
comprovação a qualquer tempo. 

3.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em 
processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação. 

3.5. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por 
esta tenham sido declaradas inidôneas. 

4 - PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

4.1. A licitante caracterizada como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar Federal 
nº123, de 14 de dezembro de 2006, deverá declarar essa condição, sob pena de não serem reconhecidos os 
privilégios estabelecidos nos arts. 42 a 45 da referida Lei.  
4.2. As empresas de pequeno porte deverão cumprir o que determina a Lei nº 13.706 de 06 de abril de 2011 e o 
Decreto nº 48.160 de 14 de julho de 2011.  

http://www.acegua.rs.cnm.org.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.3. As empresas de pequeno porte também deverão apresentar cópia do enquadramento em Empresa de Pequeno 
Porte – EPP autenticada pela Junta Comercial ou Cartório de Registros Especiais.  
4.4.  Havendo alguma restrição, a empresa de pequeno porte, poderá participar da licitação, conforme o Art. 42 da Lei 

Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, devendo apresentar os documentos exigidos nos itens referente a   
Comprovação de Regularidade Fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.  
4.5. A empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restrições tem assegurado o prazo de 02 (dois) 
dias úteis, a partir da declaração de vencedor da licitação, as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito 

de negativa.  
As empresas de pequeno porte com alguma restrição quanto aos documentos relativos à regularidade fiscal deverão 
apresentar a respectiva documentação, mesmo que as datas de vigência desses documentos estejam vencidas.  

5 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
5.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
5.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 
licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
5.2. 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 de Candiota, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
6 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
6.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e 
subseqüente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do produto quando houver, valor 
unitário e valor total por item, e demais informações necessárias, até o horário previsto no item 1.2. 
 
6.1.1. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por 
meio do Sistema Eletrônico. 
 
6.2. O 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 pública. 
 
6.3. Incumbirá 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. 
 
6.4. O item de proposta que eventualmente contemple produto que não corresponda às especificações 
contidas no Item 2 deste Edital será desclassificado. 
 
6.5. Nas propostas, cujo prazo de validade a Administração fixa em, no mínimo 60 dias, serão 
considerados obrigatoriamente: 
 

http://www.acegua.rs.cnm.org.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
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a) preço unitário e total de cada item, em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo 
duas casas decimais após a vírgula;  

b) as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante exigências editalícias; 
c) inclusão no preço de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e 

frete, descarregamento,  tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer 
natureza e todos os ônus diretos ou indiretos; 

 
6.6. Poderão ser admitidos pelo pregoeiro erros de natureza formal, desde que não comprometam o 
interesse público e da Administração. 

 
6.7. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta 
poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim 
concordar. 
 
7 – ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 
 

O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste 
Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item.  
 
8 - FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
8.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, 
exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo valor. 
 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO, observando o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

8.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema. 

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 
registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

8.5. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedado a identificação do seu detentor. 

8.6. Ao final de cada etapa da sessão pública, transcorrerá período de tempo de até 10 (dez) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances daquela etapa. 

8.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após a comunicação expressa aos participantes. 

8.8. Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 
contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja 
obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

http://www.acegua.rs.cnm.org.br/
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8.9. Após comunicado do pregoeiro, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de 
regularidade, conforme documentação exigida no item 9, no prazo máximo de até 03 (dias) úteis,  ao 
Pregoeiro após final da Sessão Pública. 
 
8.9.1. A critério do pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período. 

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

9.1. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor. 
 

9.2. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor 
desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o 
critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
edital. 

10 - HABILITAÇÃO 
 

10.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
a)  registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, 
estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, 
registrados e publicados; 

c) 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; 

d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da Certidão Negativa 
de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão Negativa de Dívida Ativa para com a 
União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

f) certidão que prove a regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do 
estabelecimento licitante; 

 
g) certidão que prove a regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS); 
 
h) declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação; 
 
i) declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição Federal; 

 
j) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(www.tst.jus.br); 
 
Observação: 
 

http://www.acegua.rs.cnm.org.br/
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10.2. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao lance, 
através de cópia eletrônica (scaneadas), serão encaminhados ao Pregoeiro ao final da Sessão Pública, 
no prazo de até 02 (duas) horas, através do e-mail: licitacoes.candiota@gmail.com , com posterior 
encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias após a Sessão, 
prorrogável por igual prazo a critério da Administração; 
 
11 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
11.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. 
 
11.1.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

 
11.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 
certame. 

 
12 – RECURSOS  ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo o licitante manifestar 
motivadamente sua intenção de interpor recurso,  através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, 
explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances. 
 
12.1.1. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o 
licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.  
 
12.2. A licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo pregoeiro, disporá 
do prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário 
específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo 
intimados para apresentar as contra-razões em igual número de dias. 
 
12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
12.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
12.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 
encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente. 
 
12.7. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os 
aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.    
 
13 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não 
houver recurso. 

 

http://www.acegua.rs.cnm.org.br/


 

 

 

Município de Candiota 

www.candiota.rs.gov.br 
 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                              

MUNICÍPIO DE CANDIOTA 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PE 015/2019 
AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Rua Ulisses GUIMARÃES, 250 - Centro - CEP 96495-000 – Candiota/RS – Fone(53)3245-8020 

Fax: (53) 3245-7299    – e-mail   licitacoes.candiota@gmail.com  -  CNPJ:94.702.818/0001-08 
6/16 

 

13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver 
recurso, pela própria autoridade competente. 

 
14 DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 
 
14.1 A entrega do objeto licitado deverá  ser   efetuada no Almoxarifado da Prefeitura de Candiota, 
localizado na Rua Vinte, s/n, Vila Operária, junto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, em até 
30 (trinta) dias consecutivos, a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento 
(AF). 
 
15 - DO AMPARO FINANCEIRO 
 
As despesas decorrentes da aquisição dos produtos correrão por conta do orçamento vigente . 
 
16- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
16.1 Os pagamentos serão efetuados A VISTA, após apresentação da nota fiscal emitida pela contratada, 
depois de verificada a conformidade dos produtos com a descrição editalícia, e o recebimento dos 
materiais. 
 
16.2 A empresa deverá apresentar notas fiscais de acordo com a cópia da Autorização de Fornecimento 
recebida, a fim de que se possa efetuar os pagamentos de acordo com os recursos correspondentes.  
 
17- DAS SANÇÕES 
 
17.1 À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas no art. 7° da Lei nº 10.520, 
de 17/07/2002, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, podendo ficar, pelo prazo de 
até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública , nos casos de: 

a) apresentação de documentação falsa; 
b) retardamento na execução do objeto; 
c) não manutenção do lance, após a adjudicação; 
d) comportamento inidôneo; 
e) fraude ou falha na execução do contrato; 
f) recusa injustificada em entregar o produto, a empresa estará sujeita à multa diária de 1% (um 

por cento), calculada sobre o valor adjudicado até o limite de 10% (dez por cento); 
 

17.2 A cobrança de multa será feita mediante desconto no pagamento da fatura; 
 
17.3 Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na 
ocorrência de quaisquer das situações sujeitas às penalidades previstas neste edital. 
 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da 
licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
18.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 
de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 
 

http://www.acegua.rs.cnm.org.br/


 

 

 

Município de Candiota 

www.candiota.rs.gov.br 
 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                              

MUNICÍPIO DE CANDIOTA 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PE 015/2019 
AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Rua Ulisses GUIMARÃES, 250 - Centro - CEP 96495-000 – Candiota/RS – Fone(53)3245-8020 

Fax: (53) 3245-7299    – e-mail   licitacoes.candiota@gmail.com  -  CNPJ:94.702.818/0001-08 
7/16 

 

18.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 
Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93. 
  
18.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo 
Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, pessoalmente, na Rua Ulisses Guimarães, nº 250, 
Centro, no Município de Candiota, ou pelos telefones (53) 3245-8020 ou fax (53) 3245-7299. 
 
18.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 
 
18.6. O Município de Candiota não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
empresa vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
 
18.7. O Município de Candiota se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou 
em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie a qualquer das participantes. 
 
18.8. Fazem parte deste Edital : 
 
Anexo I – Planilha Quantidades/Descrição Materiais 
Anexo II  – Modelo de  Declaração;  
Anexo III  – Minuta de Autorização de Fornecimento (AF); 
 
18.9 Para maiores informações: 

 
a) Informações Editais: Fone/fax (053) 3245-7299 Serviço de Compras e (053)3245-8020 com 

Alexandre Vedooto.  
  
b) O edital poderá ser consultado por qualquer interessado no Serviço  de Compras, localizado na Rua 

Ulisses Guimarães, 250, durante o expediente normal. 
 
c) Informações por telefone, somente no horário de atendimento, ou seja, das 8 h às 11h56 min e das 

13 horas às 16 horas, de segunda à sexta-feira, quando dias úteis ou por e-mail: 
licitações.candiota@gmail.com 

 
d) A presente licitação reger-se-á pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/02,  Decreto 

Municipal nº. 2351/2007, as quais, juntamente com as normas de direito público, resolverão os casos 
omissos. 

 
Candiota, 10 de junho de 2019. 

 
ADRIANO CASTRO DOS SANTOS 

PREFEITO 

http://www.acegua.rs.cnm.org.br/
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ANEXO I 
PLANILHA QUANTIDADES/DESCRIÇÃO MATERIAIS 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO 

1 4 Unid. BANDINHA RíTMICA 

2 2 Unid. CASINHA DE BONECA - MADEIRA 

3 10 Unid. CAVALO DE BALANçO - MADEIRA 

4 2 Unid. CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA - MDF 

5 2 Unid. CONJUNTO DE AVIãO BI-PLANO - MADEIRA 

6 3 Unid. CONJUNTO DE BERçO PARA BONECAS - METAL 

7 4 Unid. CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES - TECIDO 

8 3 Unid. CONJUNTO DE BLOCOS LóGICOS - MDF 

9 2 Unid. CONJUNTO DE BOLAS - BORRACHA 

10 2 Unid. CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO - BORRACHA 

11 1 Unid. CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE - VINIL 

12 1 Unid. CONJUNTO DE BOLAS DE FUTEBOL - VINIL 

13 1 Unid. CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY - VINIL 

14 1 Unid. CONJUNTO DE BONECA BEBê BRANCA - VINIL 

15 1 Unid. CONJUNTO DE BONECA BEBê NEGRA - VINIL 

16 1 Unid. CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA - VINIL 

17 1 Unid. CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA - VINIL 

18 1 Unid. CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO - VINIL 

19 1 Unid. CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO - VINIL 

20 3 Unid. CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA - METAL 

21 4 Unid. CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA 

22 10 Unid. CONJUNTO DE ENCAIXES - CABEçA MAMãE E FILHOTES - PAPELãO 

23 1 Unid. CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMéSTICOS 

24 1 Unid. CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE 

25 2 Unid. CONJUNTO DE JOGO DE PEçAS SOPRADAS PARA ENCAIXE - PLáSTICO 

26 10 Unid. CONJUNTO DE QUEBRA - CABEçA PROGRESSIVO - PAPELãO 

27 3 Unid. CONJUNTO DOMINó COM TEXTURA - MDF 

28 1 Unid. CONJUNTO FANTOCHE FAMíLIA BRANCA 

29 1 Unid. CONJUNTO FANTOCHE FAMíLIA NEGRA 

30 3 Unid. CONJUNTO JOGO DA MEMóRIA COM TEXTURA - MDF 

31 2 Unid. CONJUNTO JOGOS PROFISSõES - MDF 

32 3 Unid. CONJUNTO PASSA PEçA - MDF 

33 5 Unid. FOGãO - MDF 

34 5 Unid. GELADEIRA - MDF 

35 5 Unid. PIA DE COZINHA - MDF 

36 1 Unid. TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA 

http://www.acegua.rs.cnm.org.br/
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37 1 Unid. TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO 
 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

1. BANDINHA RÍTMICA Conjunto contendo 20 instrumentos musicais com nomes em Braille, em cada um, 
isentos de arestas, farpas ou saliências cortantes ou que impliquem em falta de segurança do usuário, 
sendo:Um agogô duplo infantil, confeccionado em metal, medindo 300 mm, de comprimento na parte 
maior e acabamento cromado acompanhado de baqueta de madeira de 220 mm de comprimento.Um 
blak blak, confeccionado em metal cromado, medindo 150 mm de comprimento.Uma campanela com 
guizos, com cabo de plástico ABS, medindo 150 mm e 06 guizos metálicos com acabamento 
cromado.Uma castanhola (par) confeccionada em plástico ABS medindo 80 X 60 mm e cabo de madeira 
lixada e sem farpas, medindo 180 mm, com fixação flexível.Um chocalho infantil, com cabo de madeira 
lixado e envernizado, e chocalho em alumínio cromado, medindo 220 mm.Um afoxé confeccionado em 
madeira com contas coloridas, medindo aproximadamente 170 mm.Uma clave de rumba (par), 
confeccionado em madeira roliça marfim lixada e sem farpas, medindo 190 mm e 20 mm de 
diâmetro.Um conguê de coco (par), confeccionado em plástico ABS, com 100 mm de diâmetro.Uma 
flauta doce confeccionada em plástico ABS colorido, com 300 mm de comprimento.Um ganzá mirim 
simples, confeccionado em alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo 250 
mm de comprimento e 45 mm de diâmetro.Dois pandeiros confeccionados em PVC colorido, com 200 
mm de diâmetro, com 4 pares de platinelas em metal cromado, com pele fixa em poliéster sintético e 
acabamento sem saliências.Uma platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada e sem farpas, 
com 02 pares de platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 230 mm.Prato (par), 
confeccionado em metal cromado, medindo 200 mm de diâmetro.Um reco-reco infantil em madeira 
torneada, lixada e sem farpas, medindo 200 mm, com baqueta no mesmo material e acabamento.Um 
sininho infantil, confeccionado em metal cromado medindo 150 mm, com cabo de madeira 
lixada/envernizada e sem farpas.Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, 
medindo 280 mm de altura X 240 mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200 mm de altura em 
madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1200 mm de 
tamanho.Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 160 mm X 200 
mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200 mm de altura em madeira torneada, lixada e sem 
farpas e talabarte de nylon com 0,2 mm de espessura e 1200 mm de tamanho.Um triângulo infantil, 
confeccionado em metal cromado, com 150 mm e baqueta metálica do mesmo material e 
acabamento.Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 200 mm e baqueta metálica do 
mesmo material e acabamento.Observação: Todos os instrumentos que compõem a Bandinha Rítmica 
devem ser isentos de arestas, farpas, ou saliências cortantes, a fim de garantir segurança na sua 
usabilidade.Acondicionamento: instrumentos primeiramente envolvidos em filme plástico termo-
encolhível e/ou plástico bolha, acomodados em bolsa de nylon acolchoada com 700 mm de 
comprimento.*Ronilson – emethods – agogô desprorporcional p a idade das crianças – Tamanho do 
instrumento. Pele dos instrumentos de percurssão.*Cecilia – Brink – Como aferir a segurança dos itens. 
Classificação do inmetro como brinquedo, selo obrigatório. 

2 CASINHA DE BONECA – MADEIRA Descrição: estrutura em madeira do tipo eucalipto citriodora, 
assoalho em compensado de18mm e lateral em compensado de 10mm. O telhado será construído com 
telha isotérmica em fibra vegetal, painel fabricado em lambril de cedrinho; a parte frontal será equipada 
com gradil (cercado) colorido que contorna a sacada. A pintura será realizada em alto brilho, e as janelas 
terão dimensões de 30cm x 30cm x 40cm (mm) com dobradiças com sistema de segurança; a porta terá 
dimensão de 0,50cm x 1,50cm e será fixada à casinha por dobradiças com sistema de segurança. 
Dimensões aproximadas: altura frontal vertical: 2,00m, altura lateral vertical: 1,80m;  
frontal horizontal 1,80m, lateral horizontal 2,00m. Deverá ser entregue desmontada, com todos os seus 
acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa 
de Papelão. *Nelson – Alterar p madeira de reflorestamento. Telhado. Dobradiça de segurança(?). 
Apenas uma (1) empresa trabalha com eucalipto citriodora (caro). Especificar compensado naval. 
Reduzir dimensões para evitar emendas, facilitar montagem. Número de folhas da janela (dimensão: 
45x45). Especificar área. *Prefeitura SP – Isolamento térmico. 

3 CAVALO DE BALANÇO – MADEIRA Descrição: cavalo de balanço de madeira maciça tipo pinus dotado 
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de crina e cauda de sisal ou pelúcia sintética antialérgica fixada na madeira Dimensões aproximadas: 
C80 cm x P22cm x A60 cm, altura do assento: min. 30 e máx. 35 cm. Deverá ser entregue desmontado, 
com todos os seus acessórios, acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. 
Embalagem: caixa de papelão. 

4 CAIXA BRINQUEDOTECA – MDF Descrição: caixa organizadora com estrutura em MDF com espessura 
de 9 mm pintada com tinta atóxica. As laterais menores com 54 cm x 40,5 cm devem conter uma furação 
para encaixe das mãos. A base deve possuir 4 rodízios em plástico injetado- para que a caixa possa ser 
transportada facilmente. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Dimensões aproximadas: A 54cm 
X L 63cm X P 40,5cm Embalagem: Caixa de papelão. *Rosemary – Caixa em mdf ou pinus. 

5 AVIÃO BI-PLANO – MADEIRA Descrição: Deverá ser produzido em madeira maciça de pinus com a 
hélice móvel (que dê para rodar), pintado com tinta atóxica em 4 cores. Dimensões aproximadas: C: 
29cm x L: 31cm x A: 12cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: caixa de papelão. 
*INAC – Especificar madeira maciça legalmente utilizadas - de reflorestamento (para todos os produtos 
de madeira). 

6 BERÇO PARA BONECAS – METAL Descrição: berço para boneca com estrutura de metal; deverá 
acompanhar colchão revestido de algodão, com zíper, lençol, travesseiro e fronha em algodão e 
mosqueteiro em tule; deverá possuir bolsão porta trecos em tecido nas cabeceiras. Dimensões  
aproximadas: 35 cm de altura x 58 cm comprimento. Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico 
PVC laminado transparente (cristal). *Indira – Especificação da cor (amarelo – cores neutras). 
*Rosemary – As dimensões são limitadoras. Aumentar a tolerância para 10%. *INAC – Carrinho e berço 
adequados para as bonecas. *Carisma – Medida máxima da boneca como medida mínima do berço. 

7 CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES – TECIDO Descrição: conjunto composto por quatro animais: 
galinha, tartaruga marinha, porca e vaca. Os animais deverão ser confeccionados em tecido de plush 
colorido e com enchimento de fibra sintética. Os filhotes deverão ser acondicionados no interior da 
barriga de cada animal e retirados através de um zíper ou velcro. Galinha: Deverá ter no mínimo 2 
filhotes acondicionados no interior de no mínimo 2 ovos. Tartaruga Marinha: Deverá conter no mínimo 4 
filhotes acondicionados no mínimo em 4 ovos. Porca: Deverá conter no mínimo 3 filhotes na barriga. 
Vaca: Deverá conter no mínimo 1 filhote na barriga. Embalagem: o conjunto deverá ser revestido em 
filme plástico e colocado em caixa de papelão. 

8 BLOCOS LÓGICOS – MDF Descrição: Conjunto de blocos lógicos em MDF, pintados em três cores 
diferentes, formado por 48 peças sem rebarbas nas medidas: 74x74x18 mm (quadrado maior), divididas 
igualmente em 4 formas geométricas (Triângulo, Quadrado, Círculo e Retângulo). Deve acompanhar 
folheto com instruções detalhadas de uso. Embalagem: estojo em MDF medindo 290 x 230 x 68mm. 
*Claudia – sugestão: jogos de montar (lego). *Carisma - idem. 

9 BOLA – BORRACHA Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm e peso 150 gramas. 
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 

10 BOLA COM GUIZO – BORRACHA Descrição: bola de borracha com circunferência de 38 cm e peso 150 
gramas com guizo.Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 

11 BOLA DE BASQUETE – VINIL Descrição: bola de basquete, não oficial, confeccionada em PVC – 
(Atóxico) / Plastificante (Atóxico) / Carbonato de Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação – 
Rotomoldagem / na cor laranja com pintura típica de bola de basquete simulando gomos com pigmento 
preto atóxico;. Diâmetro: 22,80 cm (9), e circunferência de 72 cm. Peso médio: 300 a 310 gramas 
Observação: As bolas deverão ser entregues vazias. 

12 BOLA DE FUTEBOL – VINIL Descrição: bola de futebol, não oficial, confeccionada em PVC – (Atóxico) / 
Plastificante (Atóxico) / Carbonato de Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação – Rotomoldagem / em 
cores diversas com pintura típica de bola de futebol simulando gomos com pigmento preto atóxico; 
Diâmetro : 21 cm ( 8”), circunferência de 64 cm Peso médio: 315 a 325 gramas Observação: As bolas 
deverão ser entregues vazias. 
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13 BOLA DE VÔLEI – VINIL Descrição: bola de vôlei, não oficial, confeccionada em PVC – (Atóxico) / 
Plastificante (Atóxico) / Carbonato de Cálcio (Atóxico) /Processo de fabricação – Rotomoldagem / em 
cores diversas com pintura típica de bola de vôlei simulando gomos com pigmento preto atóxico; 
Diâmetro: 21 cm (8), circunferência de 64 cm Peso médio: 250 a 260 gramas. Observação: As bolas 
deverão ser entregues vazias. 

14 BONECA BEBÊ BRANCA – VINIL Descrição: 01 boneca bebê branca com cabeça e membros, 
produzidos em vinil, atóxico e lavável, e corpo em algodão e enchimento de manta acrílica. Deverá 
acompanhar macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita para 
cabeça em plush.A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta e penico, todos em 
plástico atóxico. Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; Embalagem: caixa de papelão ou 
sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 

15 BONECA BEBÊ NEGRA – VINIL Descrição: boneca bebê negra com cabeça e membros, produzidos em 
vinil, atóxico e lavável e corpo em algodão e enchimento de manta acrílica. Deverá acompanhar 
macacão em algodão antialérgico, com possibilidade de por e tirar da boneca, e fita para cabeça em 
plush. A boneca deverá vir acompanhada por: mamadeira, chupeta e penico, todos em plástico atóxico. 
Dimensões: boneca de aproximadamente 50 cm; Embalagem: caixa de papelão ou sacola de plástico 
PVC laminado transparente (cristal). *INAC – Especificação dos olhos (pintado ou móvel), cabelos. 
*Gomes – Estrela – Especificação do corpo em TNT. *Especificação do cabelo de polipropileno é mais 
barato. O cabelo de nylon tem melhor qualidade (mais resistente, mais caro). *Ieda – Prefeitura SP – 
Incluir bonecas de outras etnias, indígenas, com deficiências. 

16 BONECA MENINA BRANCA – VINIL Descrição: boneca branca em vinil com membros articulados. A 
cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o 
corpo apresentará genitália feminina. Deverá acompanhar vestido confeccionado em algodão com 
possibilidade de por e tirar, além de 1 par de meias e 1 par de sapato. Dimensão aproximada: 30 cm. 
Embalagem: caixa de papelão.  

17 BONECA MENINA NEGRA – VINIL Descrição: boneca negra em vinil com membros articulados. A 
cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham; o cabelo encaracolado deverá ser implantado em 
nylon e o corpo apresentará genitália feminina. Deverá acompanhar vestido confeccionado em algodão 
com possibilidade de por e tirar, além de 1 par de meias e 1 par de sapato. Dimensão aproximada: 30 
cm.Embalagem: caixa de papelão. 

18 BONECO MENINO BRANCO – VINIL Descrição: boneco branco em vinil, com membros articulados. A 
cabeça conterá olhos móveis que abrem e fecham, e o cabelo deverá ser implantado em nylon, e o 
corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão em algodão costurado com 
possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par de tênis em lona e vinil. Dimensão 
aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 

19 BONECO MENINO NEGRO – VINIL Descrição: boneco negro em vinil, com membros articulados. A 
cabeça conterá olhos móveis que abre e fecha, o cabelo encaracolado deverá ser implantado em nylon 
e o corpo apresentará genitália masculina. Deverá acompanhar macacão em algodão costurado com 
possibilidade de por e tirar do boneco, além de 1 par de meias e 1 par de tênis em lona e vinil. Dimensão 
aproximada: 30 cm. Embalagem: caixa de papelão. 

20 CARRINHO DE BONECA – METAL Descrição: carrinho de boneca em estrutura metálica com capota 
revestida de tecido 100% algodão com movimento retrátil, encosto reclinável, cesto porta objeto, rodas 
duplas frontais direcionáveis; depois de fechado, o carrinho deverá permanecer em pé. Dimensões 
aproximadas: C: 54cm; L: 40cm e A: 73 cm Embalagem: caixa de papelão. 

21 ENCAIXE DE BLOCOS – MADEIRA Descrição: 25 peças coloridas e uma base medindo 
aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar as peças. Matéria-prima: 
blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas diferentes, sem 
rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 mm x 25 mm. A base e os palitos 
devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. Embalagem: sacola de plástico 
PVC laminado transparente (cristal).*Ronilson – emethods – peças de plástico (injetado ou soprado) – 
Há diferença de preço entre madeira e plástico. *Secretaria de Educação SP – Importante a manutenção 

http://www.acegua.rs.cnm.org.br/


 

 

 

Município de Candiota 

www.candiota.rs.gov.br 
 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                              

MUNICÍPIO DE CANDIOTA 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PE 015/2019 
AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Rua Ulisses GUIMARÃES, 250 - Centro - CEP 96495-000 – Candiota/RS – Fone(53)3245-8020 

Fax: (53) 3245-7299    – e-mail   licitacoes.candiota@gmail.com  -  CNPJ:94.702.818/0001-08 
12/16 

 

da madeira. 
22 ENCAIXES MAMÃE E FILHOTES – PAPELÃO Descrição: 3 placas, produzidos em papelão cinza 

laminado com espessura mínima de 1,8 mm + papel couche 115 gr impresso 4 cores com verniz atóxico 
+ forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor, com 3 versos diferenciados (um para cada 
imagem). Em cada uma das imagens deve existir uma família de animal, com 2 ou 3 filhotes que são 
recortados em peças grandes, com facas exclusivas, que podem ser encaixadas na cena. Dimensões 
aproximadas das imagens: 20 x 20 cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo aproximadamente 21 x 
21 x 3 cm produzida em papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 mm + papel couche 105 
gr impresso em 4 cores com verniz atóxico. *Sugestão: Alterar o papelão por MDF. *Carisma – 
Impressão em MDF é lenta (aumenta o preço). *Gustavo- é possível produzir em MDF sem perdas. 

23 CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS Descrição: conjunto de 6 fantoches de animais 
domésticos, com aproximadamente 25 cm de altura Confeccionados em feltro e costurados nas laterais, 
com corpo em diferentes cores e detalhes similares aos animais. Olhos com sistema de segurança, 
dotados de trava interna na cabeça do fantoche; Embalagem: sacola de plástico PVC laminado 
transparente (cristal). 

24 CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE Descrição: conjunto de personagens de contos populares 
tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci-pererê, o curupira, boto rosa e mula-sem-
cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma 
flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca 
articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos 
do folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado 
transparente (cristal). 

25 JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE – PLÁSTICO Descrição: jogo em polietileno soprado 
formado por 50 peças coloridas em formato de estrelas com seis pontas em forma de bolas que se 
encaixam umas nas outras. As peças devem medir 11 cm de uma extremidade a outra. Embalagem: 
sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). 

26 QUEBRA-CABEÇA PROGRESSIVO – PAPELÃO Descrição: 3 quebra-cabeças produzidos em papelão 
cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm + papel couche 115gr impresso 4 cores com verniz 
atóxico + forro em papel alta alvura 90 gr impresso em 1 cor com 3 versos diferenciados (um para cada 
imagem). São 3 imagens diferentes com o tema fazenda com quantidades progressivas de peças: 4, 6 e 
9 peças. Dimensões aproximadas das imagens: 20 x 20 cm. Embalagem: tipo tampa e fundo medindo 
aproximadamente 21 x 21 x 3 cm produzida em papelão cinza laminado com espessura mínima de 1.0 
mm + papel couche 105 gr impresso em 4 cores com verniz atóxico. 

27 DOMINÓ COM TEXTURA – MDF Descrição: dominó confeccionado em MDF com 28 peças 
retangulares, onde cada retângulo possui nas duas pontas um pequeno círculo de cor e textura 
diferente. Dimensões das peças: 7cm x 3,5cm. 

28 CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA Descrição: conjunto de 6 fantoches com 
aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô); Matéria-prima: fantoches 
confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% acrílica, 
antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor creme/perola/bege 
claro, com vestimentas, cabelos, acessórios e demais características representativas de cada membro 
da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca 
articulada na cor vermelha.Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente. 

29 CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA Descrição: conjunto de 6 fantoches com 
aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô), confeccionados em tecido 
100% acrílico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% acrílica e antialérgica e bem 
costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, 
acessórios e demais características representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de 
segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha; 
Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). *Claudia – Roma- Se o conjunto 
tiver mais de 6 fantoches. *Tica brinquedos – olhos costurados e não de travas, acessórios costurados 
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ou bordados – item de segurança. *Gustavo- Delimitar tolerâncias mínimas. *Marcos – editora 
fundamental – olhos com travas são certificados pelo inmetro. Padronização do tecido para feltro. 
*Especificação da espessura do tecido influencia na segurança (olho). Não há diferença de valor se o 
olho for bordado. *Claudia – Guia dos brinquedos – O feltro não favorece a higienização. Fantoches com 
cabeça de vinil. *Ronilson - Emethods – Verificar a finalidade do brinquedo. *Angela – Abrinq – Analisar 
o desempenho dos produtos entregues. *Rosemary – papo de pano – composição do feltro importado. 

30 JOGO DA MEMÓRIA COM TEXTURA – MDF Descrição: tabuleiro de MDF, com 24 quadrados em MDF, 
formando 12 pares com texturas variadas: cortiça, tela de nylon, tela plástica, lixa, carpete, espuma, 
pelúcia, papel canelado, tapete emborrachado com listras, tapete emborrachado com bolinhas. Essas 
peças são encaixadas nos quadrados do tabuleiro. Dimensões: tabuleiro – 36cm X 24cm dividido em 24 
quadrados de 5,5cm; peças – 24 quadrados, formando 12 pares, medindo 5cm cada. Embalado em 
Saco de TNT. 

31 JOGO PROFISSÕES – MDF Descrição: 8 conjuntos em MDF medindo 120mm x 60mm x 3mm (com 3 
peças cada – totalizando 24 peças de 40mm x 60mm x 3mm). As peças deverão ser impressas frente e 
verso em 4 cores - com ilustrações de profissões, seus instrumentos de trabalho e nominação – de 
forma que possibilitem o intercambio entre elas - cabeça / tronco / pernas. Caixa de madeira tipo estojo 
medindo aproximadamente 210 mm x 153 mm x 45 mm e plástico encolhível. *Gustavo: Especificar 
aquilo q deve ser impresso (frente e verso). *Indira: Atenção para os gêneros. 

32 PASSA PEÇA – MDF Descrição: Caixa de madeira e tampa deslizante em MDF com recorte de formas 
na tampa para brincar de passar bloco. Medidas da caixa: 180 x 90 x 79 mm.Abertura na parte frontal 
para pegar os blocos e continuar a brincadeira. 4 formas diferentes: triangulo, cruz, cilindro e meia lua. 
Material colorido, mínimo 4 cores. Embalado em saco plástico tipo shrink resistente. 

33 FOGÃO – MDF Descrição: O fogão deverá ser confeccionado MDF espessura de 15mm laminado. O 
tampo com suporte de panelas deverão ser confeccionados em madeira/MDF em relevo e a tampa do 
forno deve possuir visor inquebrável e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada com 
sistema reforçado nas dobradiças com sistema de segurança e fecho com trava. Os 5 botões 
reguladores de gás devem possuir mecanismo para ser girados e indicadores na horizontal em relevo 
para sinalizar o gás ligado/desligado, similar a um botão de fogão real. Dimensões aproximadas: A 53 
cm X L 37 cm X P 30 cm Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de Papelão. 
OBS: Não serão aceitos grampos para colagem do material 

34 GELADEIRA – MDF Descrição: geladeira confeccionada MDF espessura de 15mm laminado, com duas 
portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de segurança. 
Na parte interna deverá haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF para verduras, além de 
uma porta ovos para uma dúzia. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, 
acompanhada de manual de instruções de montagem com ilustrações. Dimensões aproximadas: A 100 
cm x L 40cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelão. OBS: Não serão aceitos grampos para colagem 
do material 

35 PIA DE COZINHA – MDF Descrição: o móvel será composto de bancada/gabinete com duas portas de 
abrir e fechar com tampo de MDF 15mm com pia embutida confeccionada em plástico resistente; 
armário superior com portas abrir e fechar. Na parte superior deverá conter o reservatório de água com 
capacidade  de 1 litro que estará conectado ao encanamento embutido no sistema que interliga o 
reservatório com a torneira e ao abrir a torneira deverá encher a pia; deverá conter ainda a tampa na pia 
e balde no gabinete inferior para escoar a água. O móvel deverá ser fabricado com placas de madeira 
reciclada revestida (MDF) de 15mm laminado. Os recipientes de água e o material hidráulico são de 
material plástico resistente e deverão estar incluídos no móvel. Dimensões aproximadas: A 98 cm X L 55 
cm X P 31 cm. Deverá ser entregue desmontado, com todos os seus acessórios, acompanhada de 
manual de instruções de montagem com ilustrações. Embalagem: Caixa de papelão. OBS: Não serão 
aceitos grampos para colagem do material *Rosemary – Reduzir Espessura do MDF p 9mm. *Sugestão: 
Incluir mesa. *Gustavo - Reduzir Espessura do MDF p 12mm. *Sugestão – incluir os objetos (panelas, 
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frutas, etc). *Wilson – panelinhas de alumínio. 
36 TEATRO DE FANTOCHE – MADEIRA Descrição: um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura 

em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, 
com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente 79 cm 
de largura x 75 de altura – com janela de aproximadamente 68 x 33 cm. As laterais devem ser afixadas 
com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de altura.Estrutura 
acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela. Embalagem: caixa de 
papelão. 

37 TEATRO DE FANTOCHE – TECIDO Descrição: um teatro de fantoche, medindo aproximadamente 
1,90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita) com detalhes 
coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas em 
gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada facilitando a 
estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão. 
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ANEXO II 
  

MODELO -  DECLARAÇÃO 
 

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

 

 

A empresa ....................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................., 

sediada ........................................., por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(a)...................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº................................., CPF nº 

.........................................., declara, perante à Lei, que até a presente data: 

a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;  

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro 

motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 

consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94; 

e) Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda 

constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de 

que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; e 

f) Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus 

anexos. 

 
 
 

Cidade – (UF), ....... de........................ de 2019. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(nome do representante legal)  
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ANEXO III 
MINUTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

n. º .............../2019 
 

EMPRESA 
FONE/FAX 

 
 Autorizamos a empresa ______________________, a fornecer os materiais didáticos pedagógicos , no 
Município de Candiota/RS, de acordo com a especificação e preço abaixo relacionado, conforme as condições 
constantes do PE N. º ........./2019. 

  
1. PREÇOS 

  
 A CONTRATANTE pagará a _______________________, pela aquisição o fornecimento dos materiais a 
seguir discriminado, e atestado o recebimento pelo Almoxarifado, o preço total de R$ 
_______________(_________________________), somatório do preço total do item, conforme PE N.º 
_______/2019.  

 Os preços referidos no item anterior incluem todos os custos diretos e indiretos, bem como seus imprevistos, 
lucros, frete, taxas e impostos. 

 

ITEM DO 
EDITAL 

QUANT. UNID. 
ESPECIFICAÇÃO DO 

MATERIAL 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

      

 
 
2.  CONDIÇOES DE FORNECIMENTO E PRAZOS DE ENTREGA 

 
O produto objeto do fornecimento, deverá ser entregue  no prazo máximo de 30 (trinta) DIAS , contados a 

partir do recebimento desta Autorização, no Almoxarifado da Prefeitura  - Secretaria de Obras e Serviços Públicos – 
rua 20, s/n.º Vila Operária – Candiota/RS. 

  
 
 
 

Candiota, ...........de ...........................de 2019. 
 
 
 
 
 

ADRIANO CASTRO DOS SANTOS 
PREFEITO 
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