
  

  

  

  

  

  SAO JOAO 

  

DOS PATOS ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS - MA 

CNPJ N° 06.089.668/0001-33 

  

TERMO DE REFERENCIA 

1. APRESENTAGAO, OBJETO E ORGAO PARTICIPANTE = OF a |     

  

      

1.1. O objeto da presente licitagao é o registro de precos para o futuro e eventual fornecimento 
de brinquedos e jogos educativos e pedagégicos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assisténcia Social, conforme condigées, especificacdes e quantidades 
estabelecidas neste Termo de Referéncia. 

1.1.1. O valor estimado de que trata o objeto desta licitagao é estimado através de pesquisa 
de mercado, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administracgdo, através do Setor 

de Compras, que se encontra nos autos do processo. A pesquisa de mercado para formac&o 
de precos esta disponivel a todos os interessados na Sala da Comissao Permanente de 
Licitagao, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA. 

1.1.2. ORGAO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA., 
através da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nao podendo esta fungao ser exercida 
por qualquer outra unidade administrativa externa a jurisdi¢ao do licitador. 

1.1.3. ORGAO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Assisténcia Social. 

1.2. N&o serao aceitas propostas que apresentarem cotagao em quantidades inferiores 

aquelas indicadas neste Termo de Referéncia. 

1.3. A licitagdo sera do tipo menor prego por item, facultando-se ao licitante a participagao ern 
quantos itens for de seu interesse. 

1.4. O licitante devera oferecer proposta para o quantitativo do item cotado. 

1.5. O Pregdo Eletrénico sera do tipo menor prego, considerando o valor unitario do item, 
referente ao objeto especificado neste Termo de Referéncia; 

  

   
2 - DO ATENDIMENTO A LEI COMP 
COMPLEMENTAR N° 147/2014, confor 

2.1 A presente licitag¢do possui ITENS destinados a empresas que estejam na condi¢ao de 
ME, MEI e EPP, conforme determina 0 inciso | do art. 48 da LC 123/06. 

2.2 Nao comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitagdo podera ser disputada por demais 
licitantes. 

3.1 O procedimento licitatério a ser adotado € o PREGAO ELETRONICO para REGISTRO 
DE PRECOS que obedecera, integralmente, as seguintes disposi¢ées: Lei n° 10.520, de 1” 
de julho de 2002: Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decreto n° 3.784, de 06 de abil 
de 2001; Decreto n°10.024, de 20 de setembro de 2019; Decreto n° 7.892, de 23 de janeir. 
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de 2013, e suas alteracées; Lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto 
n° 9.488, de 30 de agosto de 2018, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, de 21 de junho 1993, 
€ suas alteracdes; Lei n° 8.078, de 11 de novembro de 1990 (Cédigo de Defesa do 
Consumidor), com as suas alteragédes e demais legislagées pertinentes e, ainda, pelo 
estabelecido no instrumento convocatdério que permear o referido certame. 

3.2 Este Termo de Referéncia foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei n° 
10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.1993 e alteracées 
posteriores e pela Lei Complementar n° 123/06 de 14/12/2006, e nas demais normas legais e 
regulamentares. 

3.3 Fundamentagao Legal: Art. 3°, Inciso | da Lei Federal n° 10.520/2002; Art. 8°, Inciso i., 
Decreto Federal n° 3.555/2000; Lei Federal n° 8.666/93, Decreto Federal 10.024/201° 
Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto n° 9.488/2018, Lei Federal n° 10.520/2002, Li 
Complementar n° 123/2006, Lei n° 8.078/1990 e demais normas legais e regulamentadora 

4. DO OBJETIVO: 

4.1. O presente Termo tem como objetivo estabelecer os requisitos minimos, normas, 

padrées, diretrizes gerais e outras exigéncias que possam garantir a fiel execu¢ao do objeto 
quando da necessidade da aquisi¢ao dos bens subsidiando tecnicamente a realizagao de 
Procedimento licitat6ério e/ou setor responsavel pelo recebimento e fiscalizagao dos bens a 

serem adquiridos. 

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO 

  

55.1. A Contratagao pretendida justifica-se na necessidade de aquisi¢ao, pela Secretaria 

Municipal de Assisténcia Social, de brinquedos e jogos educativos e pedagdgicos necessarios 
para serem utilizados no desenvolvimento de atividades da Secretaria e seus programas. 

5.2. Justifica se a contratacao por meio de Sistema de Registro de Precos pelas caracteristicas 

dos bens por se tratar de contratacédes frequentes tendo em vistas as necessidades c4 
Secretaria Municipal de Assisténcia Social. 

5.3. Justifica se tendo em vista as demandas ter previs6es de execucées parceladas; 

5.4. Justifica se por nao ser possivel definir exatamente o quantitativo a ser demandado pela 
Secretaria Municipal de Assisténcia Social. 

6. CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS — 

6.1. Os produtos do objeto licitado enquadram-se na classificagao de bens comuns, nos 
termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, do Decreto n°10.024, de 
2019, e do Decreto n° 3.784, de 2001, por possuir padré6es de desempenho e caracteristicas 
gerais e especificas usualmente encontradas no mercado. 

7 -OBRIGAGOES DA CONTRATANTE 
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7.1, Além das obrigagées dispostas no Edital, tambem sao obrigacdes da CONTRATANTE: 

7.1.1. Prestar as informacées e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATADA; 

7.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condi¢ées estabelecidas no Edital; 

7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das 
especificagées do Edital; 

7.1.4. Comunicar a contratada apés apresentagao da Nota Fiscal, 0 aceite do servidor 
responsavel pelo recebimento dos produtos adquiridos; 

7.1.5. Fiscalizar a execugao do contrato, aplicando as sancgdes cabiveis, quando for o caso; 

7.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexcs, 

inclusive, no contrato; 

7.1.7. Notificar, por escrito a CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfeig¢ées no curso 
de execucao do objeto, fixando prazo para a sua correcao. 

  

8— OBRIGAGOES DA CONTRATADA 

8.1. Além das obrigagdes previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, na Lei Federal n° 
8.666/1993 e nos demais normativos de regéncia, se obriga ainda a contratada a: 

8.1.1. Entregar 0 objeto licitado, conforme especificagées do Edital e em consonancia com a 
proposta de precos; 

8.1.2. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagées 
assumidas, todas as condicées de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao; 

8.1.3. Providenciar a imediata corregdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pe:0 
CONTRATANTE; 

8.1.4. Arcar com eventuais prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiro: , 
provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometida na execugao do contrato; 

8.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, 0 nome do Banco, Agéncia e o numero da conia 
bancaria, para efeito de crédito de pagamento das obrigacées; 

8.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 
funcionaérios venham a causar ao patriménio da contratante ou a terceiros quando ca 

execucao do contrato; 

8.1.7. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que nao estejam 
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em conformidade com o termo de referéncia e proposta de precos, com as mesmas 
especificagées. 

8.1.8. Comunicar a Administragao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovacao; 

8.1.9. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagées 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagédes a que esta obrigada, exceto nas 
condi¢ées autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato. 

8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos _trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestagao de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugao do 
contrato. 

9 - DAS PENALIDADES CONTR     ATUAIS' TATE 
9.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou 
a assinar o instrumento contratual, a sessao podera ser retomada e as demais licitantes 
chamadas na ordem crescente de pregos para negociagao, sujeitando-se o proponente 
desistente as seguintes penalidades: 

  

a) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS 
PATOS/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada. 

9.2. O atraso injustificado na prestagao dos servicos ou entrega dos materiais sujeitara a 
Contratada a aplicagao das seguintes multas de mora: 

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do 
objeto em atraso, desde o segundo até 0 trigésimo dia; 

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela 
em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, nao podendo ultrapassar 20% (vinte por centc) 
do valor do contrato. 

9.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante podera aplicar as seguintes 

sangées a Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipéteses de inexecug¢ao total 
ou parcial do Contrato: 

a) adverténcia escrita; 

b) impedimento para participar de licitagao e assinar contratos com Prefeitura Municipal de 
SAO JOAO DOS PATOS/MA. 

c) declaragéo de inidoneidade para participar de licitagdo e assinar contratos com a 
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Administragao Publica, pelo prazo previsto na alinea anterior ou até que o contratado amas 
as condi¢ées de reabilitacgdo; 

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato: 

9.4. As sangées previstas nas alineas “a”, “b" e “c” poderao ser aplicadas conjuntamente com 
a prevista na alinea “d’. 

9.5. Cabera ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicagao das 
penalidades previstas, mediante relatério circunstanciado, apresentando provas que 
justifiquem a proposic¢do. 

9.6. A Contratada estara sujeita a aplicagdo de sancgées administrativas, dentre outras 
hipdéteses legais, quando: 

a) prestar os servigos ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado 2 
aceito; 

b) nao substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante; 

c) descumprir os prazos e condicgées previstas neste Pregao. 

9.7. As multas deverao ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados 
da data da notificagdo, em conta bancaria a ser informada pela CONTRATANTE. 

9.8. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 
Contratada, amigavel ou judicialmente. 

9.9. A licitante que ensejar o retardamento da execugdo do certame, nao mantiver a proposte, 

falhar ou fraudar na execugao do Contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragao 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citagao e da ampla defesa, ficara 
impedido de licitar e contratar com a Administragao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig¢ao ou até que seja promovida a 
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. 

  

10.1 O pagamento mensal sera feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias apdés 9 
fornecimento por meio de depdsito em conta corrente, através de Ordem Bancaria apés 4 
apresentagao da Nota Fiscal/Fatura,em que deverao ser discriminados os numercs 
das respectivas requisicdes. 

10.2 Os pagamentos serdo efetuados pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social, 
conforme solicitagao e entrega dos produtos. 

10.3 —- ATUALIZAGAO FINANCEIRA 
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10.3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o 
valor devido sera atualizado financeiramente, desde a dataa que o mesmo se referia até 
a data do efetivo pagamento, pelo Indice de Pregos ao Consumidor Amplo— IPCA, 
mediante aplicagao da seguinte férmula: 

AF = [(1 + IPCA/100) N/30—1] x VP, onde: 
AF = atualizagao financeira; 
IPCA = percentual atribuido ao Indice de Precos ao Consumidor Amplo, com vigéncia a 
partir da data do adimplemento da etapa; 
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

10.4 - COMPENSACOES FINANCEIRAS E DESCONTOS 

10.4.1 - No caso de eventual antecipagaéo de pagamento, o valor devido podera se” 
descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data co 
efetivo pagamento, pelo Indice de Pregos ao Consumidor Amplo— IPCA, mediante 
aplicagao da seguinte formula: 

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-—1] x VP, onde: 
AF = atualizacao financeira; 

IPCA = percentual atribuido ao Indice de Precos ao Consumidor Amplo, com vigéncia 
a partir da data do adimplemento da etapa; 
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais 0 reajuste. 

11.1 Os produtos deverao ser entregues diretamente nas dependencidas da Secretaria 
Municipal de Assisténcia Social, estabelecida na sede do Municipio de SAO JOAO DOS 
PATOS/MA. 

  

11.2 Os pedidos dos produtos licitados serao feitos de forma gradativa, mensal ou quinzena., 
podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal ds 
Assisténcia Social e sua demanda. 

11.2 O prazo de entrega dos Materiais sera imediato, em até 10 (dez) dias apés o recebimenvs 
da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho. 

+e 

11.4 Qualquer desconformidade em relagdo ao Edital sera comunicada pela Comissao de 
Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a 
totalidade do produto no prazo maximo de 04 (quatro) dias, sob pena de incidir nas 
penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta ca 
empresa contratada. 

11.5 No ato da entrega das mercadorias junto a Secretaria, de posse da Nota de 
Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fara o seu RECEBIMENTO PROVISORIO 
através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 

Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA 

 



  

  

  

  

SAO JOAO 
DOS PATOS ESTADO DO MARANHAO 

PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS - MA 
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 

   
a conferéncia do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitario e o total 
dos mesmos. 

11.5.1 Se, apds o recebimento provisdrio, constatar-se que os produtos fornecidos estao em 
desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificagao ou incompletos, apés a 
notificagao por escrito 4 contratada serdo interrompidos os prazos de recebimento e suspenso 
Oo pagamento, até que sanada a situacgao. 

11.6 A aceitagao é condigao essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que 
sera realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposicao, data e assinatura do 
carimbo de “Atesto” na Nota Fiscal/Fatura. 

11.7, O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
seguran¢a do servico, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro 
dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 

11.8 Os produtos deverao ser entregues nos locais citados acima, em horario comercial de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 18:00 horas. Caso seja necessaria a entrega fora co 
horario estipulado, a contratada devera comunicar a Contratante/recebedor do horario e 
possibilidade de entrega em comum acordo. 

11.9 Caso a data do recebimento coincida com dia em que nao haja expediente na Secretaria 
solicitante, o mesmo se fara no primeiro dia util imediatamente posterior. 

11.10. A empresa fornecedora efetuara a qualquer tempo e sem 6nus para o MUNICIPIO DE 
SAO JOAO DOS PATOS/MA, independente de ser ou nao o fabricante do produto, a 
substituigao de toda unidade que apresentar imperfeicées, defeito de fabricagao, quaisquer 
irregularidade ou divergéncia com as especificagées constantes neste Termo de Referénciz, 
ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 

12, DA PROPOSTAE | 
12.1. Os valores propostos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e ja incluidos 
todos os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as 
despesas de _ transporte, seguros, materiais, encargos’ sociais, trabalhistas, 
previdenciarias, securitarias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos eri 
razdo do Edital, nado cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA 
quaisquer custos adicionais. 

    

13.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as 
ocorrencias relacionadas com a execugao e determinando o que for necessario a 

regularizagao de falhas ou defeitos observados. 

13.2 A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante ce 
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imperfeig6es tecnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em 
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 
o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

13.3 O representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos 
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo 
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade 
competente para as providencias cabiveis. 

13.4. Aplicam-se, subsidiariamente as disposigé6es constantes da SECAO V da Lei n° 
8.666/93, que versa sobre inexecucgdo e rescisdo dos contratos administrativos celebrados 

m™ com a Administragao Publica. 

13.5. Ficam ressalvadas as demais sangées administrativas aplicaveis aos Contratos 
Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93. 

14-DOVIGENCIADOCONTRATO, = fica 

  
       

14.1. Ocontrato a ser firmado coma empresa vencedora do certame tera a sua 

vigéncia a partir da data de sua assinatura, limitando-se o fornecimento em 31 (trinta 
e um) de dezembro do ano que for assinado o contrato. 

= 15 = DAS SANGOES ADMINISTRATIVE USES 
15.1. O desatendimento as obrigacgées previstas neste Termos de Referéncia sujeitara ¢ a 
CONTRATADA as seguintes penalidades: 

           

  

OCORRENCIA OCORRENCIA PENALIDADES QUE PODERAO 

  

SER APLICADAS 
a Nao retirar a nota de empenho, quando | 1. Impedimento de licitar com a Prefeitura 

convocada dentro do prazo_ de/| Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo 
validade de sua proposta. periodo de 1 (um) ano. 

2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do 

  

contrato. 

Entregar o objeto fora do prazo| 3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de 

estabelecido. atraso, aplicada sobre o valor do material nao 

fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Apds o 
vigésimo dia, a critério da Administragao, podera 
ser considerada a inexecugao total ou parcial do 

  

objeto. 
Nao efetuar a troca do objeto, quando | 4. Impedimento de licitar com a Prefeitura 

notificado. Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA peto 
periodo de 1 (um) ano.           
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5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Substituir 0 objeto fora do prazo| 6. Multa de 0.5% (meio por cento) por dia de 
estabelecido atraso, aplicada sobre o valor do material nado 

substituido, limitada a 20 (vinte) dias. Apés o 
vigésimo dia, a critério da Administragdo, podera 

ser considerada a inexecucdo total ou parcial do 

  

  

objeto. 
Deixar de entregar documentacdo| 7. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
exigida neste Edital. Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pe! 

periodo de 1 (ano) ano. 

8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor ds 
contrato/nota de empenho/valor total estimac's 

para o item ou lote. 
Nao mantiver a proposta ou desistirdo | 9. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
lance. Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pe! 

periodo de 1 (um) ano. 

  

10, Multa de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

  

Comportar-se de modo inidéneo. 11. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo 
periodo de 2 (dois) anos. 

12, Multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho. 
Fizer declaragao falsa. 13. Impedimento de licitar com a Prefeitura 

Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pe! 
periodo de 2 (dois) anos. 

  

14. Multa de 10% (dez por cento) do valor co 

contrato/nota de empenho. 

Apresentar documentagao falsa. 15. Impedimento de licitar com a Peet 5 | 
Publica pelo periodo de 05 (cinco) anos. 

  

16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor cs 
contrato/nota de empenho. 

17. Comunicado ao Ministério Publico. 
Cometer fraude fiscal. 18. Impedimento de licitar com a Administragao 

Publica pelo periodo de 05 (cinco) anos. 
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19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

a. 

20. Comunicado ao Ministério Publico. 
  

Deixar de executar qualquer obrigagao | 21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 
pactuada ou prevista em lei ou no | atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de 
edital do pregaéo, em que nado se|empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Apds o 

  

comine outra penalidade. vigésimo dia, a critério da Administragao, podera 
ser considerada a inexecugao total ou parcial do 
objeto. - 

Inexecugao total. 22. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA peio 
periodo de 2 (dois) anos. 

23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre 0 valur 

do contrato/nota de empenho. 
  

  
Inexecugdao parcial do objeto. 24. Impedimento de licitar com a Prefeitura 

Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo 
periodo de 1 (ano) ano. 

25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valour 
correspondente a parte nao executada.       

  
15.2. As multas porventura aplicadas serao descontadas dos pagamentos devidos pela 
Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA ou cobradas diretamente da empresa 
penalizada, amigavel ou judicialmente, e poderao ser aplicadas cumulativamente as demais 
sancgées. 

15.3. A Empresa penalizada tera o direito de defesa que devera ser exercido em até 05(cinco) 
dias uteis a contar da sua notificaga4o da penalidade, podendo ocorrer a juntada de 
documentos e serem arroladas até 03 (trés) testemunhas. 

15.4. Serao considerados injustificados os atrasos nao comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e a aceitagao da justificativa ficara a critério da Prefeitura 
Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA que devera examinar a legalidade da conduta cd 
empresa. 

15.5. Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e acei.s 
pela Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, conforme procedimento esbogado 
no subitem anterior, a CONTIRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas nos 
subitens anteriores. 

  

16.1. A Solicitagao do objeto ocorrera por meio de “Ordem de Fornecimento’, a ser assinada 
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pelo Ordenador de Despesas/Secretario Municipal da CONTRATANTE, contendo as 
informagées dos itens, quantidades, precos unitarios e totais. 

  

17.1. Na licitagao para registro de pregos nao é necessario indicar a dotagdo orgamentaria, 
que somente sera exigida para a formalizagao do contrato ou outro instrumento habil. 
Redagao dada pelo Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, em seu artigo 7°, §2°. 

17.2. A Dotagao orgamentaria sera obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes 
do 

presente Registro de Pregos conforme demands. 

17.3. A liberagao e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congénere ficarao 
adstritos a indicagao de dotagao or¢amentaria para a consequente despesa em conformidade 
com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS 
PATOS/MA, depois de ouvido o érgado gerenciador para efeito de controle das quantidades 

licitadas e emissdo das respectivas liberagées, conforme seja cada caso; 

  

18.1 Homologado o resultado da licitagao, tera o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratagao, sem 
prejuizo das sangées previstas neste Edital. 

18.2 Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6g&o ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administragaéo podera encaminha-la para 
assinatura, mediante correspondence postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletronico, para que seja assinada e devolvida no prazo de ate 05 (cinco) dias, a contar da 
data de seu recebimento. 

18.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Precos 

podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

18.3 Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o registro 
de todos os itens constantes no Termo de Referenda, com a indicagao do licitante vencedor, 
a descrigéo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregos registrados e demais 

condicées. 

18.4 Sera incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou servicos com precos iguais aos do licitante vencedor na sequencia da classificacao 
do certame, excluido o percentual referente a margem de preferencia, quando o objeto nao 
atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993; 

18.5. A Ata de Registro de Pregos tera validade de 12 (doze) meses; 
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  SAO JOAO     
18.6. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos a Prefeitura Municipal de SAO JOAO 
DOS PATOS/MA, nao se obriga a firmar contratagées para fornecimento do objeto nela 
contido, sendo-lhe facultada a realizagao de licitagao especifica para a aquisicao pretendida, 
assegurando-se ao beneficiario do registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de 
condigées, podendo ser prorrogada pelo prazo suficiente para realizar licitagao substituta, 
desde que preservado o mesmo valor e condigdes vantajosas. 

19 - DA FORMAGAO DO CADAST 
19.1. Apés o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus precos a2 
valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

  

19.2. A apresentagao de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado cn 
certame em relacgao ao licitante melhor classificado. 

19.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao co 
licitante vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da ultima proposta individu:.! 
apresentada durante a fase competitiva. 

19.4. Esta ordem de classificagao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas 
contratagdes e somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata 
ou tenha seu registro cancelado nas hipdteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 
7.892/2013. 

20— DAS CONDIGOES PARA ADESAO A Al 

  

20.1. Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as 
condigées nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento decorrente de 
adesdo, desde que nao prejudique as obrigacées presentes e futuras decorrentes da ata, 
assumidas com o érgao gerenciador e orgaos participantes. Art.22, § 2°, Decreto Federal n° 
7.892/13 

20.1.2. Os Orgdos nao Participantes da licitagdo poderdo aderir aos SISTEMA DE REGISTRO 
DE PRECOS — SRP de SAO JOAO DOS PATOS/MA, desde que devidamente autorizades 
pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE FOTUNA/M.. 

20.2. As aquisig¢des ou as contratagées adicionais nado poderao exceder, por 6rgao ou 
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatérs 
e registrados na ata de registro de pregos para o é6rgdo gerenciador e para os 6rgaos 
participantes. Art.22, § 3°, Decreto Federal n° 7.892/13. (Redagao dada pelo Decreto n° 9.48: , 
de 2018) (Vigéncia) 

20.3. O quantitativo decorrente das adesées a ata de registro de pregos nao podera exceder, 
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Pregos 
para o érgdo gerenciador e para os érg4os participantes, independente do numero de érgaos 
nado participantes que aderirem. Art. 22 § 4°, Decreto Federal n° 7.892/13. 
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20.4. Compete ao drgao nao participante os atos relativos 4 cobranga do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigagées contratualmente assumidas e a aplicagdo, observada a ampla 
defesa e 0 contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento dé 
clausulas contratuais, em relagdo as suas préprias contratagées, informando as ocorréncias 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA. Art.22, § 7°, Decreto Federal 
n° 7.892/13. 

20.5. Apés a autorizagao do érgao gerenciador, o érgao nao participante devera efetivar a 
aquisi¢ao ou contratagao solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigéncia 
da ata. Art.22 § 6°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

24 = DAS CONDIGOES PARA'ADESAO/A/ATA DE 
21.1. Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as 
condigées nela estabelecidas, optar pela aceitag¢ao ou nado do fornecimento decorrente de 
adesao, desde que nao prejudique as obrigagdées presentes e futuras decorrentes da ata, 
assumidas com o orgao gerenciador e érgaos participantes. Art.22, § 2°, Decreto Federal n° 
7.892/13 

  

21.1.2. Os Orgdos nao Participantes da licitag4o poderao aderir ao SISTEMA DE REGISTRO 
DE PRECOS - SRP de SAO JOAO DOS PATOS/MA, desde que devidamente autorizados 
pela maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS 
PATOS/MA. 

21.2. As aquisigdes ou as contratagdes adicionais nao poderao exceder, por orgao ou 
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdério 
e registrados na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e para os érgaos 
participantes. Art.22, § 3°, Decreto Federal n° 7.892/13. (Redagao dada pelo Decreto n° 9.488, 
de 2018) (Vigéncia) 

21.3. O quantitativo decorrente das adesGes a ata de registro de pregos nao podera exceder, 
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preccs 
para o orgdo gerenciador e para os orgaos participantes, independente do numero de orgacs 
nao participantes que aderirem. Art. 22 § 4°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

21.4. Compete ao orgdo nao participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pele 
fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a amp!» 
defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento c> 
clausulas contratuais, em relagdo as suas prdéprias contratagées, informando as ocorrénci: 3 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA. Art.22, § 7°, Decreto Feder-! 
n° 7.892/13.   
21.5. Apés a autorizagao do érgéo gerenciador, o érgao nao participante devera efetivar a 
aquisicao ou contratagao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da 
ata. 
Art.22 § 6°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

22 - DA REVISAO E DO CANCELAMENTO DOS: 
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22.1. Os pregos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos 
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servicos ou bens registrados, 
cabendo ao 6orgao gerenciador promover as negociacgées junto aos fornecedores, observadas 
as disposi¢ées contidas na alinea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
Art. 17, Decreto Federal n° 7.892/13. 

22.2. Quando o prego registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo 
superveniente, 0 oérgao gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a reducdo 
dos precos aos valores praticados pelo mercado. Art. 18, Decreto Federal n° 7.892/13. 

22.3. Os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo 
mercado serao liberados do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade. Art. 18, § 
1°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

23.4. A ordem de classificagao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos acs 
valores de mercado observara a classificagao original. Art. 18, § 2°, Decreto Federal n° 
7.892/13. 

23.5. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor 
nao puder cumprir o compromisso, o 6érgao gerenciador podera: Art. 19, Decreto Federal n° 
7.892/13. 

23.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

23.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao. 

24.1. Descumprir as  condigé6es da ata de registro de precos. 

   

24.2. Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administragao, sem justificativa aceitavel. 

24.3. Nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles 
praticados no mercado; ou IV - sofrer sang4o prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 
da 
Lei n° 8666, de 1993, ou no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002. 

24.4. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados ee justificados: Art. 21, Decreto Federal n° 7.892/13. 

24.5. Por razao de interesse publico; ou, 

24.6. A pedido do fornecedor. 
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25 —- DO REGISTRO ADICIONAL DE'P; 

  

25.1. Apdés 0 encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus precos ao 
valor da proposta do licitante vencedor; 

25.2. Para registro adicional de pregos dos demais licitantes sera exigido a andlise das 
documentagées de habilitagdo: 

25.3. A apresentagao de novas propostas nao prejudicara o resultado do certame em relacéo 
ao licitante vencedor; 

25.4. Além do prego do 1° (primeiro) colocado, serao registrados precos de outros 
fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor; 

25.5. O registro a que se refere o item 25.4, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso 
de exclusao do primeiro colocado da Ata de Registro de Precos 

  

26.1 O prazo de validade da presente Ata de Registro de Pregos é de 12 (doze) meses, 
contados da sua publicagao, sendo vedada sua prorrogagao, exceto seja editado novo 
regramento pelos drgaos oficiais durante a vigéncia da mesma. 

  

27.1 O custo estimado da total desta contratagao é de R$ 340.673,61 (trezentos e quarenta 
mil e seiscentos e setenta e trés reais e sessenta e um centavos) 

    
  

  

  

  

  

  

  

28. RELAGAO E QUANTITAT 

ITEM | DESCRIGAO DOS PRODUTOS UND QTD VAL UNIT. VAL. TOTAL 

Abc-72 Pcs Letras Maiusculas E 
1 |Minusculas Cores Diversas Madeira jg 50 R$ 96,00 R$ 4.800,Gu 

Ou Mdf 26x5x21 
Alfabeto E.V.A Maiusculo 26 Pcs Com : 

Encaixe, Diversas Cores 30x30x 19 150 Bs 22,00 Re 13.800,00 

Alfabeto Alegre- 12 Placas Mdf P 
2 Dimens6ées Aproximadas 100x70x3 19 150 RS 192,67 R$ 28.900,50 

4 |Aprendendo os primeiros lagos um 100 R$ 69,97 R$ 6.997,00 

5 | Alfabeto degrau cursivo und 50 R$ 159,00 R$ 7.950,00 

Bandinha ritmica contendo 20 
6 |instrumentos- objetivo express€o e} und 10 R$ 1.022,33 R$ 10.223,30 

representacgao               
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Bau hipopotamo em forma de 

hipopotamo com grande espaco 

7 |interno para guardar brinquedos e| und 10 R$ 510,33 R$ 5.103,30 
acessorios capacidade 45 litros 
resistente a sol e agua 

8 Boneco De Plastico Super Heroes 
Medindo Aproximadamente 30cm 

Boneca De Plastico Medindo 
9 |Aproximadamente 30cm Cores} und 100 R$ 32,33 R$ 3.233,00 

Diversas 
Bloco De Encaixe Super Baby 

10 Confeccionado Em _ Polipropileno 
Atoxico 25pcs Acondicionado Em 

Sacola De Pvc Com Ziper E Alga 

11 | Bingo alfabeto und 50 R$ 130,00 R$ 6.500,00 

12 | Banco lapis infantil und 10 R$ 1.479,00 R$ 14.790,00 

Conjunto De Cubo Educativo 10p¢s 
Primeira Infancia Medindo 10x10cm 

Acondicionado Em Sacola De Pvc Em 

Cristal Com Ziper E Alca 
Conjunto De Cubos Educativos 

Confeccionado Em Plastico Pvc E 
Espuma Contendo 10pcs De 

Aproximadamente 100x100cm 
Acondicionado Em  Embalagem 

Plastica 

Conjunto De Lixeiras Reciclavel 
15 C/Sun Lapis 45its und 20 R$ 975,33 R$ 19.506,60 

16 | Calendario palhaco um 50 R$ 122,33 R$ 6.116,50 

17 | Carros um 1 R$ 41,63 R$ 41,63 

18 |Casinha sonho meu um 2 R$ 193,33 R$ 386,66 

19 | Castelo sonho de princesa um 20 R$ 193,33 R$ 3.866,60 

Conjunto Arramados 6 Jogos 
Objetivo: Cognigao E Motricidade 
Confeccionado Em Madeira E Aros 
Em Plastico Contendo 68pcs +4anos 

Dominéds Educativos Alfabetizagao 
Confeccionado Em Mdf, Impressos 

Em Silk-Screen Policromia, 

Compostos Por 28 Pcs Medindo 
Aproximadamente 3,5x7x0,3cm Cada 
Uma 

Dominés Educativos Divisao Silabica 

Confeccionado Em Mdf, Impressos 
Em Silk-Screen Policromia, ‘ 
Compostos Por 28 Pcs Medindo conjunto 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 

Aproximadamente 3,5x7x0,3cm Cada 

Uma 

  

und 100 R$ 32,33 R$ 3.233,00 
  

  

und 40 R$ 181,00 R$ 7.240,00 

  

  

  

Unid 40 R$ 184,67 R$ 7.386, 80 

  

14 Unid 40 R$ 258,00 R$ 10.320,00 

  

  

  

  

  

  

20 um 20 R$ 386,00 R$ 7.720,00 

  

21 conjunto 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 

  

22                 
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Dominds Educativos Frases 

Confeccionado Em Mdf, Impressos 

23 Corpssion See ce Meum! conjunto | 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 
Aproximadamente 3,5x7x0,3cm Cada 
Uma 

Domindés Educativos Figura E Sombra 
Confeccionado Em Mdf, Impressos 

24 SIME Par no Poe Medi | conjunto | 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 
Aproximadamente 3,5x7x0,3cm Cada 
Uma 

Dominds Educativos Metades 

Confeccionado Em Mdf, Impressos 

25 [Em sssieg Pere Pee om. | conjunto | 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 
Aproximadamente 3,5x7x0,3cm Cada 

Uma 

Dominés Educativos Abstragao Das 
Partes Confeccionado Em Medf, 

Impressos Em Silk-Screen ‘ 
26 Policromia, Compostos Por 28 Pcs conjunto 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 

Medindo Aproximadamente 

3,5x7x0,3cm Cada Uma 

Dominds Educativos Adigao 

Confeccionado Em Mdf, Impressos 
Em Silk-Screen Policromia, ; 

27 Compostos Por 28 Pcs Medindo conjunto 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 

Aproximadamente 3,5x7x0,3cm Cada 
Uma 

Dominés Educativos Subtragao 

Confeccionado Em Mdf, Impressos 

28 = ote oo ey Pee ama: | conjunto | 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 
Aproximadamente 3,5x7x0,3cm Cada 

Uma 

Dominéds Educativos Multiplicagao 
Confeccionado Em Mdf, Impressos 

20 6" neck See Bee Mesa: | conjunto | 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 
Aproximadamente 3,5x7x0,3cm Cada 
Uma 

Domindés Educativos Divisao 

Confeccionado Em Mdf, Impressos 

30 com ns lg ge conjunto | 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 
Aproximadamente 3,5x7x0,3cm Cada 

Uma 

Dominés Educativos Quantidade 

eee ee polemic conjunto | 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 
Compostos Por 28 Pcs Medindo |                 
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Aproximadamente 3,5x7x0,3cm Cada 
Uma 

  

Domindés Educativos Figuras 
Geometricas Confeccionado Em Mdf, 
Impressos Em Silk-Screen 
Policromia, Compostos Por 28 Pcs 
Medindo Aproximadamente 

3,5x7x0,3cm Cada Uma 

Estojo dama, ludo e trilha em madeira 

acondicionado em caixa mdf 

Escorregador Infantil Desmontavel 
34 |Em Plastico Resistente Medindo und 20 R$ 773,33 R$ 15.466,60 

160x51x93cm 

Fantoche animais selvagens conjunto 
contendo 10 pcs produzido em feltro 

especial com intuito de favorecer no 

desenvolvimento da linguagem verbal 
Fantoche Profiss6es Contendo 10 
Fantoches Confeccionado Em Feltro 
E Tecido Medindo Aproximadamente 

380mm Cada Um 

Fantoche Familia Negra Contendo 06 

Fantoches Confeccionado Em Tecido : 

Feltro Medindo Aproximadamente conjunts “ RG 12,33 RS 7.683,20 

380mm Cada Um 

Fantoche Familia Branca Conjunto 
Contendo 6 Pos Roneccionstios ball conjunto 40 R$ 192,33 R$ 7.693,20 

Aproximadamente 380mm Cada Um 

Fantoche Dedoches Variados 

39 |Contendo 5 Unidades 24,5x24,5 pct 20 R$ 69,33 R$ 1.386,60 

Produzido Em Feltro 
Gangorra Cavalinhoresistente <A 
d'agua Em Polipropileno 

Memorias Educativas 40pcs Meus 

Brinquedos Confeccionadas Em Mdf, 
Impressas Em Policromia, Cada Pega 
Medindo Aproximadamente 
50x50x2,8mm Acondicionadas Em 
Estojo De Polipropileno Com Tampa 
Memorias Educativas 40pcs Meios De 

Transporte E Comunicagao 
Confeccionadas Em Mdf, Impressas 

42 |Em Policromia, Cada Pega Medindo und 100 R$ 40,33 R$ 4.033,09 
Aproximadamente 50x50x2,8mm 
Acondicionadas Em Estojo De 

Polipropileno Com Tampa 

32 conjunto 100 R$ 41,00 R$ 4.100,00 

  

33 Estojo 50 R$ 69,29 R$ 3.464,50 
  

  

35 conjunto 40 R$ 192,33 R$ 7.693,20 

    

36 conjunto 40 R$ 192,33 R$ 7.693,20 

  

37 

  

38 

  

  

40 und 6 R$ 398,67 R$ 2.392,02 
  

41 und 100 R$ 40,33 R$ 4.033,Cu 
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Memorias Educativas 40pcs 

Profiss6es Confeccionadas Em Mdf, 

Impressas Em Policromia, Cada Pega 
Medindo Aproximadamente 
50x50x2,8mm_ Acondicionadas Em 

Estojo De Polipropileno Com Tampa 

und 100 R$ 40,33 R$ 4.033,00 

  

Memorias Educativas 40pcs Frutas E 
Legumes Confeccionadas Em Mdf, 
Impressas Em Policromia, Cada Peca 
Medindo Aproximadamente 
50x50x2,8mm _ Acondicionadas Em 
Estojo De Polipropileno Com Tampa 

und 100 R$ 40,33 R$ 4.033,00 

  

45 

Memorias Educativas 40pcs Animais 
E Filhotes Confeccionadas Em Mdf, 

Impressas Em Policromia, Cada Pega 

Medindo Aproximadamente 
50x50x2,8mm _ Acondicionadas Em 

Estojo De Polipropileno Com Tampa 

und 100 R$ 40,33 R$ 4.033,09 

  

46 

Memorias Educativas 40pcs 
Numerais Confeccionadas Em Mdf, 
Impressas Em Policromia, Cada Pega 
Medindo Aproximadamente 

50x50x2,8mm Acondicionadas Em 

Estojo De Polipropileno Com Tampa 

und 100 R$ 40,33 R$ 4.033,00 

  

47 

Memorias Educativas 40pcs 
Alfabetizagao Confeccionadas Em 
Mdf, Impressas Em Policromia, Cada 

Peca Medindo Aproximadamente 
50x50x2,8mm Acondicionadas Em 

Estojo De Polipropileno Com Tampa 

und 100 R$ 40,33 R$ 4.033,00 

  

48 

Memorias Educativas 40pcs Silabas 

Confeccionadas Em Mdf, Impressas 
Em Policromia, Cada Pega Medindo 
Aproximadamente 50x50x2,8mm 

Acondicionadas Em _ Estojo De 
Polipropileno Com Tampa 

und 100 R$ 40,33 R$ 4.033,00 

— 
  

Placas De Eva Tatame 

Antiderrapante 

1000mmx1000mmx10mm 

und R$ 79,97 R$ 7.997,00 

  

Piano musical un R$ 212,67 R$ 425,34 
  

Pega Vareta Gigante Medindo 30cm 

Cada Pega Em Material Pvc 
conjunto R$ 51,67 R$ 310,02 
  

Palavras cruzadas um R$ 58,93 R$ 2.946, 5.3 
  

Quebra Cabeca Gigante Em Mdf 
26,5x20,5x5,5cm 28pcs 
Acondicionado Em Caixa De Papelao 

Jogo R$ 58,96 R$ 5.896,00 

  

Quebra Cabecga De Encaixe 500pcs 
Acondicionado Em Caixa De Papelao 

Jogo R$ 50,33 R$ 2.516,50 
  

55 Sacolao Enacixes Magicos 700p¢s Unid R$ 333,33 R$ 1.666,65 
    56   Sacolao ODivertido Multi Ideias 

1000pcs   und   5   R$ 222,67     R$ 1.113,35 
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57 | Super baby blocos 25 p¢s um 2 R$ 233,67 R$ 467,34 

Tapetes Tatame E.V.A Amarelinhas , 

58 30cmx30cmx10mm Numerico Unid 36 RS 100,67 R$ 3.020, 10 

Tapetes 30cmx30cmx10mm Em ; 
59 EVA Alfabeto Unid 20 R$ 255,67 R$ 5.113,40 

60 | Tabuada giratoria em mdf Unid 20 R$ 117,67 R$ 2.353,40 

61 | Xadrez oficial um 20 R$ 189,33 R$ 3.786,60 

VALOR TOTAL R$ 340.673,51 
  

Sao Joao dos Patos - MA, 21 de setembro de 2022 

    

Icaro = a dos Santos 
Chefe Departamento de Compras 
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“APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA” 

A vista das informagées contidas nestes autos e com observancia as normas vigentes, 

APROVO o presente Termo de Referéncia e AUTORIZO a continuidade dos tramites legais para 

realizagéo do procedimento licitatério quem por objeto o Registro de Pregos para a contratagao 2 

empresa para o futuro e eventual fornecimento de brinquedos e jogos educativos e pedagégicos para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assisténcia Social. 

Sao Joao dos Patos/MA, 21 de setembro de 2022 

OL Qearfa an Seo 
| Géss flégia Lima Sousa 

Secretaria Municipal de Assisténcia Social 
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