ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

Nr.: 18/2022

CNPJ:
82.939.380/0001-99
Telefone: (49) 3527-8800
Endereço: Av. XV de Novembro, 378 - Centro
CEP:
89600-000 - Joaçaba

Processo Adm.:
Data do Processo:

40/2022
14/04/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:
a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:
c) Modalidade:
d) Data de Adjudicação:
e) Objeto da Licitação:

40/2022
18/2022 - PE
Pregão eletrônico
29/06/2022
Registro de Preços para aquisição eventual e futura de materiais pedagógicos,
esportivos, móveis e equipamentos destinados a manutenção das atividades das
unidades escolares do Município, bem como, o atendimento das demandas dos órgãos
participantes.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Un.

Quantidade

Vl. Unitário

Total dos Itens

A CASA LICITA LTDA
30 - Dominó educativo 4 Operações Matemáticas, confeccionado em
MDF, contendo 28 peças de 7 x 3,5 cm, com operações numa
extremidade e números até 9 na outra, pintadas e serigrafadas com tinta
ultravioleta atóxica em uma das faces, embaladas em caixa de madeira.
Para crianças a partir de 4 anos. - Marca: FUNDAMENTAL
44 - CENTRO DE ATIVIDADES 15 PEÇAS - conjunto de coordenação
motora formado por 15 peças, sendo 6 cilindros (dois pequenos, dois
médios e dois grandes), 2 triângulos, 1 rampa de duas ondas, 1 rampa de
três ondas, 1 duas ondas, 1 três ondas, 2 quadrados, 1 ¼ de cilindro.
Medidas aproximadas: 390 x 220 x 30 cm (C x L x A).
Material fabricado em espuma e revestido em corino resistente e colorido,
com costura forte e duradoura. Zíper da capa com protetor de cursor, para
total segurança das crianças. Fácil limpeza e higienização (pode ser
utilizado na sala de aula, sala de psicomotricidade ou mesmo no pátio
interno.
Indicado para a brincadeira das crianças com o maior conforto e
segurança.
Por se tratar de um circuito, o mesmo deve permitir a montagem de
diversas formas. - Marca: FUNDAMENTAL
46 - FAMÍLIA BRANCA DE FANTOCHES (pai, mãe, avô, avó e casal de
filhos), confeccionados com cabeça em espuma revestida em veludine
(material tipo malha, próprio para confecção de fantoches), olhos
plásticos, boca em papel couro, parte externa revestida de veludine
vermelho e parte interna revestida com tecido de algodão.
O pescoço deverá ser extensão do mesmo material que reveste a cabeça.
Cabelos em fios de lã.
Tamanho aproximado de cada boneco: 40 cm. - Marca: FUNDAMENTAL

UN

60,000

17,0300

R$ 1.021,80

UN

10,000

1.489,9800

R$ 14.899,80

UN

40,000

115,9800

R$ 4.639,20

47 - FAMÍLIA NEGRA DE FANTOCHES (pai, mãe, avô, avó e casal de
filhos), confeccionados com cabeça em espuma revestida em veludine

UN

40,000

115,9800

R$ 4.639,20
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(material tipo malha, próprio para confecção de fantoches), olhos
plásticos, boca em papel couro, parte externa revestida de veludine
vermelho e parte interna revestida com tecido de algodão.
O pescoço deverá ser extensão do mesmo material que reveste a cabeça.
Cabelos em fios de lã.
Tamanho aproximado de cada boneco: 40 cm. - Marca: FUNDAMENTAL
55 - ESQUEMA CORPORAL - conjunto confeccionado em madeira
prensada MDF, impresso em policromia, contendo 10 placas de encaixe,
sendo 06 placas medindo 200x200x5,6mm e 04 placas medindo
300x200x5,6mm, 01 boneco articulado medindo 550mm, 01 CD composto
por 11 músicas sobre as partes do corpo humano. - Marca:
FUNDAMENTAL

UN

20,000

100,8600

R$ 2.017,20

93 - CASINHA DE BONECA - estrutura em madeira do tipo eucalipto
citriodora, assoalho em compensado de 18mm e lateral em compensado
de 10mm.
Telhado construído com telha isotérmica em fibra vegetal, painel em
lambril de cedrinho. Parte frontal equipada com gradil (cercado) colorido
que contorna a sacada.
Pintura em alto brilho.
Janelas com dimensões de 30cm x 30cm x 40mm com dobradiças com
sistema de segurança.
Porta com dimensão de 50 x 150cm 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. - Marca: FUNDAMENTAL

UN

15,000

1.688,6700

R$ 25.330,05

Total do Fornecedor :

52.547,25

ALFABRINK COMERCIAL LTDA
78 - CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL - estrutura em aço inoxidável, com
suportes em plástico super resistente, tecido plástico lavável com fecho
de velcro.
Peso máximo: até 30 kg.
Dimensões mínimas: 133 x 54 x 11 cm (C x L x Altura do solo).
Várias cores. - Marca: PRÓPRIA/ O PRÓPRIO

UNIDAD
E

500,000

129,0000

Total do Fornecedor :

R$ 64.500,00

64.500,00

Astor Staudt Comércio de Produtos Educativos Eireli EPP
21 - Kit panelinhas em plástico atóxico colorido com, no mínimo 10 peças
(4 utensílios, 2 tampas, 1 panela, 1 caçarola, 1 frigideira e 1 forma de
bolo).
Para crianças a partir de 3 anos. - Marca: IMP
49 - SACOLÃO QUEBRA CUCA - conjunto confeccionado em plástico
rígido super resistente e colorido contendo 120 peças de encaixe.
Desenvolve a coordenação motora através de atividades de construção,
possibilitando o exercício da capacidade criativa. - Marca: LUCTOYS
65 - ENCAIXA BORBOLETA 7 PEÇAS - 4 aberturas e 6 blocos com ação
para colocar e tirar. - Marca: JP
82 - KIT CARRINHOS DE BRINQUEDO PARA BEBÊS - Kit Carrinhos
Baby contendo 4 peças, confeccionadas em plástico resistente e colorido
- Marca: IMP

UN

100,000

24,0000

R$ 2.400,00

UN

50,000

121,0000

R$ 6.050,00

UN

200,000

40,0000

R$ 8.000,00

UN

100,000

28,5000

R$ 2.850,00
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
98 - Mini cone, confeccionado em plástico rígido, altura mínima 23 cm,
base de aproximadamente 13 x 13 cm. - Marca: NEDEL

Un.
UN

Processo Adm.:
Data do Processo:

Quantidade
170,000

Vl. Unitário
4,5000

Total do Fornecedor :

40/2022
14/04/2022

Total dos Itens
R$ 765,00
20.065,00

BUUM DE OFERTAS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA
43 - CONJUNTO CUBO DE ESPUMA GRANDE - formado por 12 peças,
sendo 2 ondas, 1 retângulo com corte ½ lua, 1 retângulo com corte em V,
1 prisma regular triangular, 2 cilindros, 1 paralelepípedo, 1 cubo, 1
retângulo, 1 meia lua e 1 triângulo pequeno.
Medidas aproximadas: 50 x 25 x 20 cm (C x L x A).
Material fabricado em espuma, revestido em corino resistente e colorido,
com costura forte e duradoura.
Zíper da capa com protetor de cursor, para total segurança das crianças.
Fácil limpeza e higienização (pode ser utilizado na sala de aula, sala de
psicomotricidade ou mesmo no pátio interno).
Indicado para a brincadeira de bebês. - Marca: MASTERBRINK

UN

10,000

300,0000

Total do Fornecedor :

R$ 3.000,00

3.000,00

CACIQUE IND. DE MOVEIS
86 - BANCO DE JARDIM - pés de ferro, estrutura em cano galvanizado
1½” com sarrafos de madeira plástica colorida.
Medidas aproximadas: 1,60 x 0,55 x 0,40 m (C x L x A). - Marca:
PRÓPRIA

UNIDAD
E

30,000

517,0000

Total do Fornecedor :

R$ 15.510,00

15.510,00

COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI
97 - Rede para dormir, confeccionada em 100% algodão, punho em
algodão, medidas aproximadas 2,70 x 1,62 m, capacidade mínima 150
kg. - Marca: ORTHOVIDA

UN

9,000

179,9900

Total do Fornecedor :

R$ 1.619,91

1.619,91

COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
11 - Globo terrestre político, tradicional, diâmetro mínimo 30 cm, com
informações claras sobre centros populacionais, ilhas, países, capitais,
estados, cidades, etc. e informações geográficas relativas a picos,
cordilheiras, golfos, estreitos, corrente e contracorrente dos ventos e
oceânicas, acidentes litorâneos e geográficos. Países delimitados por
cores.
Estrutura com fuso horário, régua de meridiano e base plástica com os
pontos cardeais em alto relevo.
Altura aproximada de 45 cm. - Marca: Bia Mapas
15 - Esqueleto humano articulado modelo Anatomia - modelo de
esqueleto padrão, articulado com aproximadamente 85 cm de altura,
confeccionado em resina plástica rígida na cor natural, composto por
ossos do crânio (calota craniana, arcada dentária, cavidade nasal,
condutos auditivo, cavidade orbitaria, osso frontal, temporal, vômer, nasal,
palatino, etmoide, maxila, mandíbula, parietal, zigomático, lacrimal,
esfenoide, occipital), ossos da coluna vertebral, ossos do tórax (osso
esterno, e costelas), ossos do membro superior (clavícula, escápula,
úmero, ulna, rádio, ossos do carpo, metacarpo e falanges), ossos da
pelve (sacro, ílio, ísquio, sínfise pública, cóccix e púbis e articulação
sacroilíaca), ossos do membro inferior (fêmur, patela, tíbia, fíbula, ossos

UN

15,000

116,5000

R$ 1.747,50

UN

10,000

350,0000

R$ 3.500,00
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do tarso, Calcâneo, Metatarso).
Permite a movimentação da mandíbula e possibilita a remoção dos
membros superiores, membros inferiores e a calota craniana.
Visualização das suturas do crânio e dos forames do crânio.
Acompanha base suporte em metal e manual do usuário.
Garantia de 01 ano. - Marca: anatomic
16 - Torso humano bissexual, com abertura nas costas, altura de 45 cm,
com 24 partes, compreendendo: crânio, meninges, córtex cerebral, núcleo
cerebral, cerebelo, bulbo, ponte, medula espinhal, glândula
submandibular, glândula sublingual, nariz, cavidade nasal, laringe, osso
Hioide, traqueia, lábios, rima bucal, cavidade bucal, língua, pulmões,
diafragma, esôfago, coração, rins, bexiga, ureteres, uretra (masculina e
feminina), testículo, epidídimo, próstata, pênis, ovário, trompas uterinas,
útero (com feto), vagina, fígado, pâncreas, baço, duodeno, intestino
delgado, intestino grosso, músculos, mamas, vértebras, linfonodos.
Modelo anatômico, confeccionado em PVC e resina plástica
emborrachada. - Marca: anatomic

UN

10,000

721,5000

R$ 7.215,00

18 - Bebê conforto, para crianças do grupo 0+ (de 0 a 13 kg), com cinto
de segurança de 3 pontos com protetores de ombro, capota removível,
estrutura em plástico resistente com base arredondada para balançar,
tecido removível e lavável, alça anatômica para carregar.
Registro no INMETRO.
Medidas aproximadas: 55 x 40 x 65 cm (A x L x C). - Marca: galzerano
19 - Tenda gazebo em polietileno, estrutura em tubos de ferro com
revestimento em epóxi, desmontável, medidas mínimas 3,00 x 3,00 x 2,40
metros, FPS mínimo de 60, com espetos metálicos para fixação e tirantes
para amarração. - Marca: mor
22 - Cozinha infantil em plástico atóxico colorido, contendo, no mínimo,
micro-ondas, fogão com duas bocas, pia com torneira, forno, pratinhos,
copinhos, diversos utensílios básicos (panela com tampa, travessa, facas,
garfos, escumadeiras, espátula, concha), para crianças a partir de 3 anos.
Dimensões aproximadas: 48 x 16 x 38 cm
(A x L x C). - Marca: merctoys

UN

30,000

232,5000

R$ 6.975,00

UN

10,000

380,0000

R$ 3.800,00

UN

100,000

96,9000

R$ 9.690,00

100,000

63,0000

R$ 6.300,00

500,000

325,0000

R$ 162.500,00

300,000

279,0000

R$ 83.700,00

24 - Kit mecânico infantil em plástico atóxico colorido, contendo, no
UN
mínimo, caixa de ferramentas, parafusos com porcas, serrote, martelo,
régua, chaves, alicate e carrinho para desmontar (aproximadamente 20
peças).
Para crianças a partir de 3 anos.
Registro no INMETRO. - Marca: merctoys
37 - Berço em MDF com acabamento em laca, com linhas curvas, grades UNIDAD
arejadas, com rodízios em gel para facilitar a movimentação.
E
Medidas aproximadas: 1,36 x 0,80 x 0,80 m (L x A x P).
Capacidade para até 30 quilos. - Marca: multimoveis
90 - CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, em
UN
conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 - cadeiras altas para
crianças – parte 1: requisitos de segurança e ABNT NBR 15991- 2:2011 cadeiras altas para crianças – parte 2: métodos de ensaio.
Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da
proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme
item
6.12 da ABNT NBR 15991-2).
Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição
vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2).
Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Observação:
nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60º em
relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT
NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm
(medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991- 2).
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Un.

Características: cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular
em aço carbono, assento e encosto acolchoados com espuma revestida
de lona vinílica laminada com tecido, braços ou dispositivo para proteção
lateral, bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível
ou articulada, apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível
ou articulado, sapatas antiderrapantes (a cadeira pode alternativamente
ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios), cinto tipo
suspensório, pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
Manual de Instruções: todo produto deve vir acompanhado do MANUAL
DE INSTRUÇÔES, em português, contendo orientação sobre forma de
uso correto, procedimentos de segurança, regulagem, manutenção e
limpeza, procedimentos pra acionamento da garantia e/ou assistência
técnica, relação de oficinas de assistência técnica autorizada, certificado
de garantia preenchido contendo data de emissão e o número da Nota
Fiscal. - Marca: galzerano
UNIDAD
91 - POLTRONA - em corino branco, com estrutura em madeira de pinus
E
e eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e
microrganismos.
Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta
resistência.
Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores
pneumáticos.
Sistema de balanço em madeira com molas fixadas com parafusos.
Medidas aproximadas: 100 x 74 x 80 cm (A x L x P)
Altura do assento: 42 cm
Espaço livre do assento: 47 x 47 cm (L x P). - Marca: phoenix
94 - Raquete de badminton, confeccionada em aço e nylon, com
UN
dimensões aproximadas de 66 x 20 x 3 cm e peso aproximado de 115
gramas. - Marca: red star
95 - Peteca de badminton, de nylon com base de cortiça, com dimensões
UN
aproximadas de 6,5 x 6,5 x 8,5 cm e peso aproximado de 10 gramas. Marca: red star
96 - Rede para badminton, oficial, com ajuste de tensão e lona superior,
UN
com medidas aproximadas de 7,80 x 0,60 m e malha de 4 x 4 cm. Marca: red star
102 - Kit coordenação motora fina e sensorial “treinar as cores”, contendo:
UN
500 bolas de gel (coloridas), 100 pompons (coloridos - tamanho 1 cm), 12
pompons (2 cores de cada - tamanho 3 cm), 6 potinhos de silicone (6
cores diferentes - 7x4,5x3,2 cm), 1 pinça cor azul (tamanho: 12,8 cm)
para itens grandes, 1 pinça cor verde (tamanho 10,5 cm) para itens
pequenos, 1 tesoura bola cor laranja, 2 conta gotas (coloridos). - Marca:
anatomic

Processo Adm.:
Data do Processo:

Quantidade

Vl. Unitário

40/2022
14/04/2022

Total dos Itens

100,000

359,3000

R$ 35.930,00

303,000

30,9800

R$ 9.386,94

633,000

4,4500

R$ 2.816,85

25,000

130,0000

R$ 3.250,00

84,000

152,4000

R$ 12.801,60

Total do Fornecedor :

349.612,89

DOUGLAS ALAN HEINEN 01873143907
81 - ESCORREGADOR PEQUENO – em plástico - medidas: 147 x 59 x
94 cm.
Para crianças de 1 a 5 anos. - Marca: Exclusiva
88 - GANGORRA DINOSSAURO TRIPLA – (Xalingo ou similar) dimensões aproximadas: 155 x 42 x 59 cm.
Material: Polietileno. - Marca: Exclusiva
89 - ESCORREGADOR MÉDIO – Desmontável de fácil locomoção,
escada com 4 degraus com bordas salientes e anatômicas que garante a
segurança.

UNIDAD
E

15,000

246,0000

R$ 3.690,00

UN

10,000

371,5000

R$ 3.715,00

UNIDAD
E

15,000

319,0000

R$ 4.785,00
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Encaixe perfeito em bordas de piscinas e tanques de areia. Fabricado em
polietileno, composto com aditivos antiestáticos anti UV que protege dos
raios solares garantindo a durabilidade.
Medidas mínimas: 2,24 x1,07 x1,28 (C x L x A) - Marca: Exclusiva

Total do Fornecedor :

12.190,00

Gabriela Torres Rauber
2 - Mapa Américas político, contendo a divisão dos países em cores, as
principais cidades com escala de população, capitais, rios, lagos,
oceanos, ilhas, pontos culminantes, portos e aeroportos.
Acabamento: laminado frente e verso, molduras de madeira nas
extremidades e velcro para sustentação.
Tamanho aproximado 1,20 x 0,90 m. - Marca: multimapas
4 - Mapa Europa político, contendo a divisão dos países em cores, as
principais cidades com escala de população, capitais, rios, lagos,
oceanos, ilhas, pontos culminantes, portos e aeroportos.
Acabamento: laminado frente e verso, molduras de madeira nas
extremidades e
velcro para sustentação.
Tamanho aproximado 1,20 x 0,90 m. - Marca: multimapas
5 - Mapa África político, contendo a divisão dos países em cores, as
principais cidades com escala de população, capitais, rios, lagos,
oceanos, ilhas, pontos culminantes, portos e aeroportos.
Acabamento: laminado frente e verso, molduras de madeira nas
extremidades e
velcro para sustentação.
Tamanho aproximado 1,20 x 0,90 m. - Marca: multimapas
6 - Mapa Ásia político, contendo a divisão dos países em cores, as
principais cidades com escala de população, capitais, rios, lagos,
oceanos, ilhas, pontos culminantes, portos e aeroportos.
Acabamento: laminado frente e verso, molduras de madeira nas
extremidades e velcro para sustentação.
Tamanho aproximado 1,20 x 0,90 m. - Marca: multimapas

UN

20,000

33,0000

R$ 660,00

UN

20,000

33,0000

R$ 660,00

UN

20,000

33,0000

R$ 660,00

UN

20,000

33,0000

R$ 660,00

7 - Mapa Oceania político, contendo a divisão dos países em cores, as
principais cidades com escala de população, capitais, rios, lagos,
oceanos, ilhas, pontos culminantes, portos e aeroportos.
Acabamento: laminado frente e verso, molduras de madeira nas
extremidades e velcro para sustentação.
Tamanho aproximado 1,20 x 0,90 m. - Marca: multimapas
8 - Mapa do Brasil geopolítico (divisão política e regional), contendo os
principais municípios, distritos, povoados, áreas indígenas, rios, portos e
aeroportos, malha rodoviária das principais rodovias federais e estaduais,
com distâncias parceladas, ferrovias e hidrovias.
Deve apresentar continuidade cartográfica dos países vizinhos, com
destaques dos países que pertencem ao Mercosul e bandeiras com
números e dados.
Acabamento: laminado frente e verso, molduras de madeira nas
extremidades e velcro para sustentação.
Tamanho aproximado 1,20 x 1,55 m. - Marca: multimapas
9 - Mapa das regiões geoeconômicas do Brasil.
Deve apresentar continuidade cartográfica dos países vizinhos.
Acabamento: laminado frente e verso, molduras de madeira nas
extremidades e velcro para sustentação.
Tamanho aproximado 1,20 x 1,55 m. - Marca: multimapas
51 - KIT PRÉ PLASTICO COM 10 BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS encaixe e desencaixe 10 x 1 – idade inicial 02 anos/idade final 10 anos.

UN

20,000

33,0000

R$ 660,00

UN

20,000

33,0000

R$ 660,00

UN

20,000

33,0000

R$ 660,00

UN

100,000

250,0000

R$ 25.000,00
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
Conjunto confeccionado em plástico colorido, atóxico.
Acondicionado em caixa de papelão, contendo 10 brinquedos de encaixe:
06 tipos de palhaços, 01 cachorro, 01 pato, 01 trenzinho, 01 tartaruga. Marca: maxitoys
53 - CAMA ELÁSTICA – medindo, no mínimo, 3,00 m de diâmetro, com
rede de proteção, hastes metálicas revestidas com protectube, proteção
sobre molas em espumas revestidas com lona colorida (não absorve
água).
Deve acompanhar escada de acesso.
Molas de alta resistência.
Sistema de impulsão com, no mínimo, 64 molas. Sistema de montagem
por encaixe. - Marca: magia
66 - TRUCK BLOCKS – 26 peças, formas arredondadas, rodas com
travas especiais e janelas não vazadas.
Mecanismo manual (auxilia a criança em seu desenvolvimento de
coordenação motora, além de desenvolver a criatividade).
Para crianças a partir de 3 anos. - Marca: dismat
68 - BONECA BABY NINOS - fofinha com suave cheirinho de talquinho corpo e rostinho macios e delicados igual um bebê de verdade.
Vem com uma chupeta, manta e a certidão de nascimento.
Tamanho: 37,5cm – Para crianças a partir de 3 anos. - Marca: cotiplas
69 - LIVRO MUSICAL – com, no mínimo, 10 páginas (cada página possui
sons para a criança se divertir). - Marca: todo livro
74 - 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 pôr e tirar da boneca), fita para cabeça em plush, mamadeira, chupeta
e penico em plástico atóxico.
Tamanho aproximado: 50 cm. - Marca: milk
75 - CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES – composto por quatro
animais: galinha, tartaruga marinha, porca e vaca, 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 2
ovos.
Tartaruga Marinha: deverá ter, no mínimo, 2 filhotes acondicionados em 2
ovos.
Porca: deverá conter, no mínimo, 2 filhotes na barriga.
Vaca: deverá conter, no mínimo, 1 filhote na barriga. - Marca: maxitoys
80 - ESCORREGADOR GRANDE – em plástico, com 4 degraus
antiderrapantes e base larga - medidas: 205 x 80 x 120 cm.
Para crianças a partir de 3 anos. - Marca: nabre
84 - CORDA ELÁSTICA – ideal para diversos exercícios físicos - com 6
metros – cores diversas. - Marca: pangue
92 - CARRINHO PARA BEBÊ, com cinto de segurança de cinco pontos,
rodas giratórias com freios nos quatro conjuntos, cabo reversível, encosto
reclinável em três posições, bandeja, protetor frontal e porta- mamadeira,
capota regulável e removível com visor e com bolso, ampla pedana,
pernas traseiras curvadas, cesto porta objetos, sistema de fechamento.
Para crianças de até 15 kg.
Garantia: 1 ano. - Marca: galzerano
99 - Trave de futebol infantil, medidas aproximadas 1,00 x 0,70 H 0,25 x
0,55 m, confeccionada em tubo de 1½” sendo a haste com ½”, com
tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético.
Acompanha: rede com tratamento contra raios ultravioleta e malha

Un.

Processo Adm.:
Data do Processo:

Quantidade

Vl. Unitário

40/2022
14/04/2022

Total dos Itens

UN

15,000

1.500,0000

R$ 22.500,00

UN

200,000

33,0000

R$ 6.600,00

UN

200,000

78,0000

R$ 15.600,00

UN

200,000

44,0000

R$ 8.800,00

UN

500,000

60,0000

R$ 30.000,00

UN

20,000

350,0000

R$ 7.000,00

UNIDAD
E

15,000

528,0000

R$ 7.920,00

UN

331,000

28,0000

R$ 9.268,00

UNIDAD
E

500,000

530,0000

R$ 265.000,00

UNIDAD
E

19,000

310,0000

R$ 5.890,00
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Un.

Processo Adm.:
Data do Processo:

Quantidade

Vl. Unitário

40/2022
14/04/2022

Total dos Itens

reduzida (5x5cm). - Marca: oliveira
100 - Cadeira de elevação para carro - recomendada para crianças de 4
até 10 anos, ou que possuam menos de 1,45m de altura - peso mínimo
suportado 15kg - reclinável em duas posições - encosto ajustável ao
banco do carro e removível - apoio para a cabeça regulável em 3
posições, com proteção contra impacto lateral - protetor para cabeça
(removível) - assento com braços laterais - estrutura em plástico de
engenharia, leve e resistente - base fechada, para proteger o banco do
veículo - ancoragem e cinto com o cinto de segurança do veículo.
Certificação: Registro nº 000141/2016 – Certificado: bra 19/01699 Marca: tutti baby

UN

2,000

400,0000

Total do Fornecedor :

R$ 800,00

408.998,00

JAQUELINE PRISCILA SOARES DE MOURA 05886498990
28 - Jogo Xadrez das Cores, oficial, contendo 1 tabuleiro, 1 dado e 24
pinos.
Todas as peças deverão ser em madeira reciclável de alta qualidade e
não tóxica, polidas em formato arredondado, pintadas com tinta atóxica.
As perfurações deverão ser lisas, suaves e uniformes, sem rebarbas.
Para crianças a partir de 3 anos. - Marca: Carimbrás
34 - Jogo Silabas, confeccionado em madeira com, no mínimo, 40 peças
grandes para encaixar e formar palavras com 2 sílabas.
Para crianças a partir de 4 anos. - Marca: Carimbrás

UN

60,000

90,0000

R$ 5.400,00

UN

70,000

21,4800

R$ 1.503,60

Total do Fornecedor :

6.903,60

L. Mohr Eireli EPp
12 - Dicionário escolar da Língua Portuguesa, atualizado e revisado de
acordo com a Nova Ortografia. - Marca: TDL

UN

200,000

6,9900

R$ 1.398,00

13 - Dicionário escolar Inglês, atualizado. - Marca: TDL

UN

200,000

6,9900

R$ 1.398,00

14 - Dicionário ilustrado para alfabetização, atualizado. - Marca: RIDEEL

UN

200,000

16,8500

R$ 3.370,00

10,000

389,0000

R$ 3.890,00

320,000

183,0300

R$ 58.569,60

50,000

23,2000

R$ 1.160,00

100,000

506,8300

R$ 50.683,00

100,000

115,0000

R$ 11.500,00

17 - Microscópio monocular acadêmico escolar, mínimo de 3 lentes
UN
ajustáveis, com ampliação mínima de 100, 400 e 1200X. Foco ajustável,
braço deslizante e ajuste contínuo de iluminação. Mínimo de 5 lâminas de
observação, 6 coberturas plásticas circulares, 1 bastonete plástico e 2
frascos para enchimento ou armazenamento de líquidos e sólidos e vários
reagentes químicos.
Alimentação: 2 pilhas AA não inclusas. - Marca: ELETROGAT
20 - Piso de borracha tipo ossinho, medidas aproximadas 24,5 x 15,0 cm
M²
(1m2 = 32 peças), espessura mínima 20 mm, fabricado com grânulos de
borracha de pneus usados e pigmentos prensados, desenvolvido
especialmente para proteção de quedas de crianças em playgrounds,
com tratamento UV (pode ficar exposto ao sol e chuva).
Cores variadas.
Garantia mínima de 01 ano. - Marca: Aubicon
27 - Chapéu de festa clássico, confeccionado em papel cartão, elástico e
UN
pigmentos atóxicos (cores vibrantes).
Dimensões aproximadas: 12,0 x 10,5 cm (A x L).
Pacote com 08 unidades. - Marca: HP
39 - Tatame em EVA (etileno vinil acetado), com encaixe, medidas 100 x
UNIDAD
100 x 3 cm (C x L x A) - com 06 peças. - Marca: eva
E
48 - TRICICLO INFANTIL – fabricado em termoplástico, com assento
UN
anatômico, estrutura em dupla camada, rodas largas. Idade sugerida:
a partir de 1 ano. - Marca: xalingo
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
60 - CHOCALHO E MORDEDOR BICHITOS - fofinho e com texturas.
Adequado as mãozinhas do bebê.
Cor laranja ou verde.
Faixa etária: acima de 6 meses. - Marca: ELKA
61 - LIVRINHO MACIO DO BEBÊ - com páginas macias e pontas
texturizadas, alça fácil de segurar, contas coloridas deslizantes. Ilustrado
com animais divertidos, formas e números.
Com anel de fixação fácil ao carrinho ou bebê conforto.
Dimensões: 14 x 3 x 22,5 cm.
Idade recomendada: 3 meses - 5 anos.
Tipo de material: pelúcia e tecido.
Melhores usos: tato, imaginação, coordenação motora, criatividade. Marca: YES TOYS
62 - CHOCALHO URSO MARINHEIRO - confeccionado em tecido super
macio e toque gostoso.
Todo em Plush, cores vivas e figura do conhecido Urso Marinheiro.
Detalhes e formato que chamam atenção dos bebês e suave barulhinho
do chocalho.
Lavável e seguro.
Urso em Pelúcia, material Plush.
Composição: externo 80% poliéster e
20% algodão.
Enchimento 100% fibra de poliéster lavável e antialérgico. - Marca: ZIP
72 - CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA – em plástico, dotado
de caçamba para acondicionar objetos, com até 6 rodas livres.
A caçamba deverá ser articulada, sendo movimentada por meio de uma
manivela que girará uma engrenagem para movimentá-la para que seu
conteúdo caia pela abertura posterior.
Deverá acompanhar uma 1 pá e 1 rastelo.
Dimensões aproximadas do caminhão: 50 x 22 x 22 cm. - Marca:
ORANGE
73 - CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO – em plástico, 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 aproximadas: 50 x 22 x 22 cm. - Marca: ROMA
87 - GANGORRA POLVO MALUCO – (Xalingo ou similar), composta por
5 peças: 01 cabeça e 4 tentáculos com assentos. Dimensões
aproximadas – 160 x 160 x 75 cm (C x L x A).
Material: PEBLD - polietileno de baixa densidade linear (material não
tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em sua
composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Marca: XALINGO

Un.

Processo Adm.:
Data do Processo:

Quantidade

Vl. Unitário

40/2022
14/04/2022

Total dos Itens

UN

50,000

15,9900

R$ 799,50

UN

100,000

44,9900

R$ 4.499,00

UN

60,000

40,9900

R$ 2.459,40

UN

500,000

34,0000

R$ 17.000,00

UN

200,000

52,0000

R$ 10.400,00

UN

15,000

1.449,9900

R$ 21.749,85

Total do Fornecedor :

188.876,35

MONICA R. DE MELLO FARIA ME
25 - KIT PEQUENO ENGENHEIRO - contendo 1000 (mil) blocos de
empilhar em madeira com ilustração de castelo impresso em silk screen,
acondicionados em sacola plástica com zíper. Medidas aproximadas da
embalagem: 400 x 300 x 300 mm. - Marca: b e a
45 - BLOCOS LÓGICOS EM MADEIRA 48 PEÇAS – Conjunto
confeccionado em madeira, com 48 peças em 03 cores diferentes
(amarela, azul e vermelha), medindo a menor 20x40x0,6mm e a maior
70x70x18mm.
Acondicionado em caixa de madeira. - Marca: b e a

UN

100,000

218,0000

R$ 21.800,00

UN

100,000

34,5000

R$ 3.450,00
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
57 - FANTOCHES DE ANIMAIS - conjunto confeccionado em feltro, com
boca articulada, contendo 10 fantoches (sapo, girafa, macaco, jacaré,
tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano) medindo aproximadamente
280mm de altura.
Acondicionado em embalagem plástica. - Marca: lig lig
71 - BOLA INFANTIL – confeccionada em vinil - cores variadas - peso
aproximado: 257 gramas - Marca: dm toys
76 - BLOCOS DE MONTAR – com 8 pinos simples, 4 pinos duplos, 4
pinos triplos, 2 pinos com rodas 1 pino quádruplo, acondicionado em
caixa plástica com dimensões aproximadas de 18 x 24 x 14 cm (C x L x
A).
Para crianças a partir de 18 meses. - Marca: dismat
77 - CONJUNTO DE FANTOCHES – contendo 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). Marca: lig lig
83 - TRATOR CARREGADEIRA DIDÁTICO EDUCATIVO – em plástico,
medidas aproximadas: 30 x 13 x 14 cm.
Referência: POLIPLAC - Marca: poliplac

Un.

Processo Adm.:
Data do Processo:

Quantidade

Vl. Unitário

40/2022
14/04/2022

Total dos Itens

UN

30,000

102,0000

R$ 3.060,00

UN

500,000

8,8000

R$ 4.400,00

UN

50,000

41,4200

R$ 2.071,00

UN

20,000

71,9900

R$ 1.439,80

UN

472,000

32,9900

R$ 15.571,28

Total do Fornecedor :

51.792,08

RCK BRINQUEDOS LTDA
54 - SACOLA CRIATIVA ENGRENAGENS DIVERTIDAS – brinquedo
confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contendo
550 peças coloridas com encaixes através de pinos para a montagem de
engrenagem simples (um pino), engrenagem dupla (dois pinos),
engrenagem tripla (três pinos), engrenagem com eixo e um pino, roldanas
e bonecos.
Material acondicionado em sacola de PVC cristal com zíper e alça.
Dimensões aproximadas da embalagem: 45 x 29 x 18 cm (C x L x A). Marca: sonho de criança/son
67 - BONECA NENEZINHO NEGRO - brinquedo para auxiliar no
desenvolvimento emocional e de formação.
Para crianças a partir de 3 anos.
Composição: plástico e tecido.
Dimensões aproximadas: 44 cm de altura. - Marca: Nova toys/Nova Toys

UN

50,000

165,0000

R$ 8.250,00

UN

500,000

60,0000

R$ 30.000,00

Total do Fornecedor :

38.250,00

Rejane Comercio de Produtos Pedagogicos Ltda
26 - Sacola “Lego” plástica, com zíper e alça, contendo, no mínimo, 500
peças e blocos de montar, de diversos formatos, em plástico atóxico
colorido.
Para crianças a partir de 4 anos. - Marca: LUCTOYS
63 - CHOCALHO INFANTIL PARA BEBÊ - cores divertidas, vibrantes e
sons suaves e alegres. Idade: 0 - 18 meses.
Certificado INMETRO. - Marca: PICAPAU
64 - APRENDENDO BRINCANDO ENCAIXE – Composto por 12 peças
sortidas para encaixar, 1 ursinho com argolas e 5 potinhos para encaixar.
Indicado para crianças a partir de 12 meses. - Marca: PICAPAU

UN

105,000

69,0000

R$ 7.245,00

UN

60,000

12,0000

R$ 720,00

UN

50,000

49,5000

R$ 2.475,00
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Un.

Processo Adm.:
Data do Processo:

Quantidade

Vl. Unitário

Total do Fornecedor :

40/2022
14/04/2022

Total dos Itens
10.440,00

SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA
29 - Dominó educativo Numerais e Quantidades, confeccionado em MDF,
contendo 28 peças de 7 x 3,5 cm, pintadas e serigrafadas com tinta
ultravioleta atóxica em uma das faces, embaladas em caixa de madeira.
Para crianças a partir de 3 anos. - Marca: CARLU
31 - Jogo de dominó profissional, com 28 peças em baquelite (osso) cor
branca nas medidas aproximadas de 4,50 x 2,25 x 0,50 cm e estojo para
guardar. - Marca: CARLU
32 - Jogo da memória Figuras e Palavras, com 20 pares totalizando 40
peças em MDF medindo aproximadamente 5 x 5 cm cada, serigrafadas
em policromia ultravioleta atóxica embaladas em caixa de madeira com
tampa serigrafada.
Para crianças a partir de 3 anos. - Marca: CARLU
33 - Jogo educativo Loto Leitura, confeccionado em MDF com, no mínimo
130 peças (5 tabuleiros 14,5 x 14,5 cm, 25 retângulos 4,0 x 2,2 cm e 100
fichas (quadradinhos) 2,0 x 2,0 cm), com figuras coloridas, serigrafadas
com tinta ultravioleta atóxica.
Para crianças a partir de 5 anos. - Marca: CARLU
35 - Material Dourado, completo, em madeira, contendo, no mínimo, 611
peças (1 cubo de milhar, 10 placas de centena, 100 barras de dezena e
500 cubos de unidade). - Marca: CARLU
36 - Jogo de Alinhavos composto por, no mínimo, 10 placas em madeira
perfuradas com medidas aproximadas de 15 x 15 cm serigrafadas em
policromia ultravioleta atóxica e 10 cadarços em poliéster com medida
aproximada de 70 cm.
Para crianças a partir de 4 anos.
Embalagem: caixa de madeira.
Registro no INMETRO. - Marca: CARLU
40 - DEITA BEBÊ - formato de uma rosca, em espuma de alta qualidade e
densidade revestida em bagum colorido, com costura super resistente.
Medidas aproximadas 60 x 60 x 10 cm). - Marca: CARLU
41 - SENTA BEBÊ – fabricado em espuma de alta qualidade e densidade
revestida em bagum colorido, com costura super resistente.
Medidas aproximadas 60 x 50 x 15 cm).
Auxilia bebês na fase dos seis meses a reforçar a coluna e a ficarem
sentados sozinhos. - Marca: CARLU
42 - TROCA BEBÊ - Acessório que alia segurança e higiene ao ato de
trocar o bebê, fabricado em espuma de alta qualidade e densidade
revestida em bagum colorido, com costura super resistente.
Medidas aproximadas 50 x 70 x 10 cm). - Marca: CARLU
50 - TUNEL CENTOPEIA - confeccionada em tecido de poliéster colorido
e lavável, revestida com mola espiral, medindo 400 x 50 x 50 cm - Marca:
CARLU
52 - BANDINHA RÍTMICA – conjunto contendo 20 instrumentos musicais,
sendo:
1. Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético,
medindo 280 x 240mm de diâmetro.
Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada,
lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e
1200mm de tamanho.
2.
2. Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster
sintético, medindo 160x240mm de diâmetro.
3.
Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira
torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de

UN

60,000

17,0000

R$ 1.020,00

UN

80,000

31,4500

R$ 2.516,00

UN

70,000

12,8400

R$ 898,80

UN

70,000

24,1400

R$ 1.689,80

UN

70,000

44,9800

R$ 3.148,60

UN

30,000

27,8600

R$ 835,80

UN

50,000

60,9700

R$ 3.048,50

UN

50,000

72,8300

R$ 3.641,50

UN

50,000

58,4900

R$ 2.924,50

UN

15,000

144,9300

R$ 2.173,95

UN

20,000

487,5000

R$ 9.750,00
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Nr.: 18/2022

CNPJ:
82.939.380/0001-99
Telefone: (49) 3527-8800
Endereço: Av. XV de Novembro, 378 - Centro
CEP:
89600-000 - Joaçaba

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
espessura e 1200 de tamanho.
4.
3. Um ganzá mirim simples, confeccionado em alumínio
cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo 250mm de
comprimento e 45mm de diâmetro.
5.
4. Um agogô duplo infantil, confeccionado em metal, medindo
300mm de comprimento na parte maior e acabamento cromado,
acompanhado de baqueta de madeira de 220mm de comprimento.
6.
5. Um blak blak, confeccionado em metal cromado, medindo
150mm de comprimento.
7.
6. Um pandeiro confeccionado em PVC colorido, com 200mm
de diâmetro, com platinelas em metal cromado, com pele fixa em poliéster
sintético e acabamento sem saliências.
8.
7. Um sininho infantil, confeccionado em alumínio cromado
medindo 150mm, com cabo de madeira lixada/envernizada e sem farpas.
9.
8. Um pandeiro pastoril, confeccionado em PVC colorido,
medindo 200mm de diâmetro, com platinelas em metal cromado.
10.
9. Um afoxé confeccionado em madeira com contas coloridas,
medindo 170mm.
11.
10. Uma maraca, confeccionada em madeira, com corpo em
material plástico, medindo aproximadamente 170mm.
12.
11. Um chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e
envernizado, e chocalho em alumínio cromado, medindo 220mm.
13.
12. Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado,
com 150mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento.
14.
13. Prato (par), confeccionado em metal cromado, medindo
200mm de diâmetro.
15.
14. Uma platinela, com cabo de madeira natural torneada
lixada e sem farpas, com 02 pares de platinela em metal cromado fixado
com rebite, medindo 230mm.
16.
15. Um conguê de coco (par), confeccionado em plástico ABS,
com 100 mm de diâmetro.
17.
16. Uma campanela com guizos, com cabo de plástico ABS,
medindo 150mm e 06 guizos metálicos com acabamento cromado.
18.
17. Uma castanhola (par) confeccionada em plástico ABS
medindo 80x60mm e cabo de madeira lixada e sem farpas, medindo
180mm, com fixação.
19.
18. Uma clave de rumba (par), confeccionado em madeira
roliça marfim, lixada e sem farpas, medindo 190x20mm.
20.
19. Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS colorido,
com 300mm de comprimento.
20. Um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem farpas,
medindo 200mm, com baqueta no mesmo material e acabamento. Marca: CARLU
56 - ALINHAVOS DE INICIAÇÃO - com 10 placas de madeira (MDF) com
ilustrações coloridas e orifícios para passar os cordões + conjunto de
cordões coloridos. - Marca: CARLU
58 - BAMBOLÊ ARCO INFANTIL – reforçado - diâmetro 65 cm – com 10
unidades. - Marca: CARLU
70 - QUEBRA CABEÇA – com 4 peças de madeira de encaixe e 1
tabuleiro.
Para crianças a partir de 12 meses. - Marca: CARLU
79 - JOGO DA MEMORIA FRUTAS E HORTALIÇAS - em MDF – 40
peças de 5 x 5 cm – para crianças a partir de 3 anos - educativo,
selecionado dentre os temas mais importantes na educação atual,
impresso em "transfer brilhante". - Marca: CARLU

Un.

Processo Adm.:
Data do Processo:

Quantidade

Vl. Unitário

40/2022
14/04/2022

Total dos Itens

UN

50,000

47,5200

R$ 2.376,00

UN

50,000

28,1300

R$ 1.406,50

UN

300,000

13,9400

R$ 4.182,00

UN

190,000

12,9600

R$ 2.462,40

Total do Fornecedor :
TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES

Joaçaba, 29 de Junho de 2022

Assinatura do Responsável

42.074,35
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:
38 - Colchão para berço em espuma com densidade de 26 kg/m3
nominal, medidas 1,30 x 0,70 x 0,10 m (C x L x A), com duas faces sendo
uma 100% algodão e a outra PVC, com proteção antiácaro.
O produto deverá estar em conformidade com a NBR 13.576 e NBR
13.581.
Garantia: 06 meses. - Marca: SERFLEX

Un.
UNIDAD
E

Processo Adm.:
Data do Processo:

Quantidade
1.000,000

Vl. Unitário
90,0000

Total do Fornecedor :

40/2022
14/04/2022

Total dos Itens
R$ 90.000,00

90.000,00

VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
23 - Kit beleza infantil em plástico atóxico colorido, contendo, no mínimo,
pente, escova, espelho, chapinha e secador.
Para crianças a partir de 3 anos. - Marca: ALTIMAR
59 - NUMERAL E QUANTIDADE COM PINOS – Jogo confeccionado em
madeira, contendo 18 peças de aproximadamente 60x60x20 mm e 45
pinos coloridos.
Acondicionado em caixa de madeira. - Marca: BRINK MOBIL

UN

100,000

29,9700

R$ 2.997,00

UN

50,000

29,9900

R$ 1.499,50

Total do Fornecedor :

4.496,50

VITTAFLEX IND E CIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA - EPP
101 - Colchão hospitalar infantil em espuma D23, para berço
130x60x10cm, produzido com espuma de poliuretano de alta qualidade,
com capa em courvin impermeável cor azul, tratamento antiácaros e
antifungos, com selo do INMETRO. - Marca: Própria

UN

600,000

95,0000

Total do Fornecedor :

R$ 57.000,00

57.000,00

WILLIAN MONTEIRO MAZZOTTI
85 - PLAYGROUND INFANTIL COLORIDO, novo, fabricado com
UNIDAD
materiais de alta qualidade seguindo as normas de qualidade e
E
segurança, de alta resistência às intempéries climáticas como os raios
solares UV, evitando o desbotamento precoce das peças de polietileno,
coloridos por pigmentação, com as principais peças de plástico fabricadas
com polietileno rotomoldado com cantos arredondados e ótima resistência
mecânica, com escalada de cordas, balanço, escorregador reto e
escorregador de tubo, composto dos seguintes itens:
2 plataformas, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado
medindo 110 x 110 x 2800 mm.
1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e
assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050 x 1050
mm, sendo a altura do patamar em relação ao nível do solo de 1200 mm.
Telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular), com medidas
mínimas de 1300 x 1300 x 650mm em polietileno rotomoldado parede
simples, colorido.
1 escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200mm
de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede
dupla, colorida.
Corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado com
pintura eletrostática, com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm.
1 balanço fixado na torre, suspenso por correntes
galvanizadas, com dimensão aproximada de 2500 mm de comprimento,
estrutura em aço tubular com diâmetro aproximado de 42,4 mm, sem
ângulos retos.
2 assentos com dimensão aproximada de 460 x 225mm, em
polietileno rotomoldado parede dupla colorido, com encaixe de fixação
parafusado às correntes.

15,000

14.190,0000

Joaçaba, 29 de Junho de 2022

Assinatura do Responsável
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f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Un.

Processo Adm.:

40/2022

Data do Processo:

Quantidade

14/04/2022

Vl. Unitário

Total dos Itens

1 rampa de cordas (com pega mão de segurança) com
dimensão aproximada de 1260 x 800mm, estrutura em aço tubular
galvanizado, com diâmetro aproximado de 42,40mm e parede de 2,00mm
de espessura, angulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, colorido,
sem ângulos retos.
Corda de PET de diâmetro aproximado de 16,00mm com
fixador em polietileno injetado.
1 Tobogã
2 curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno
rotomoldado colorido.
1 flange (painel) com medida externa aproximada de 940 x
1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado colorido.
1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno aproximado
de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado colorido.
1 escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350 x
540mm, seção de deslizamento com largura aproximada de 460mm com
parede dupla em polietileno rotomoldado colorido.
Portal de segurança em polietileno rotomoldado colorido.
1 peça de plástico em polietileno rotomoldado na cor azul ou
laranja, com medidas aproximadas de 320mm de largura total, 960mm de
comprimento e 520mm de altura até o assento, em formato de
motocicleta. Mola feita com aço galvanizado a fogo com 20mm de
diâmetro, revestido com pintura eletroestática, com 400mm de altura e
200mm de largura. Suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para
fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o
concreto ou terra.
2 guardas corpo com dimensão aproximada de 870 x 770mm
em polietileno rotomoldado parede dupla colorido.
1 tubo reto com medida aproximada de 1600mm, com diâmetro
interno de 750mm em polietileno rotomoldado colorido.
2 flanges (painel) medida externa aproximada de 940 x
1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado colorido.
- Marca: propria
212.850,00

Total do Fornecedor :
Total geral :

R$ 1.630.725,93

Joaçaba, 29 de Junho de 2022

Assinatura do Responsável

