
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.00227/2019)

 

     às 10:39:10 horas do dia 23/09/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

08.00227/2019 - 2019/120/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÚDICOS

PARA FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA INFANTIL E REABILITAÇÃO

FISIOTERÁPICOS, visando atender às necessidades do Centro Especializado em

Reabilitação  - CER II e Centro de Referência da Saúde da Criança - CRSC, através da

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  SEMUSA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - APRENDER E BRINCAR GLOBO: Plástico tóxico. Sons. Luzes. 01 Globo terrestre

interativo com um livrinho musical. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 03 Pilhas AA

(R6) Carbon Zinc. DIMENSÕES: 33 x 29 x 22 cm.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (2) - APRENDER E BRINCAR PIA HORA DE SE ARRUMAR: Plástico. 01 Pia com

interação. Torneiras. 01 escova de dente. Potes. 01 espelho. ACESSÓRIOS: 01 manual de

instruções. 03 Pilhas AA (R6) Carbon Zinc. DIMENSÕES: 33 x 38 x 18 cm.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - ARAMADO ACROBÁTICO: Confeccionado em arame de 4 mm encapado e

madeira. Quantidade de peças: 01. Dimensões: 28 x 32 x 12,5 cm. Aramado Acrobático uma

manobra simples. Objetivo: Favorece o desenvolvimento viso-motor, percepção visual e

organização espaço-temporal.

Lote (4) - ARAMADO BORBOLETA: Aramado Borboleta tem a dimensões de 17 x 20 x 23

cm. Material: Madeira, MDF e Arame. O material é acondicionado em caixa de papel micro-

ondulado ilustrado. Objetivo do aramado é desenvolver a coordenação motora, desenvolver

a concentração infantil, estimular a observação e o interesse.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:23:49:257 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 235,71

21/09/2019 17:29:26:623 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 235,71

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (5) - ARAMADO CARRINHO: Aramado carrinho tem as dimensões de 17 x 13 x 14,5

cm. Material: Madeira, MDF e Arame. O brinquedo é acondicionado em caixa de papel

micro-ondulado ilustrado. Objetivo: Desenvolver a coordenação motora, desenvolver a

concentração infantil, estimular a observação e o interesse.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (6) - ARAMADO CASINHA: Dimensões do Aramado Casinha Fechado 27 x 27 x 27 cm,

e o aramado montado tem 27 x 27 x 50 cm. Material: Madeira, MDF e Arame. O brinquedo é

acondicionado em caixa de papel micro-ondulado ilustrado. Objetivo: Desenvolver a

coordenação motora, desenvolver a concentração infantil, estimular a observação e o

interesse.

Lote (7) - ARAMADO ENTRELAÇADO: Dimensões do Aramado entrelaçado é 40 x 32 x

12,5 cm. Material: Madeira, MDF e Arame. O aramado é acondicionado plástico. Objetivo:

Desenvolver a coordenação motora, desenvolver a concentração infantil, estimular a

observação e o interesse. Favorece o desenvolvimento viso motor, percepção visual e

organização espaço-temporal.

Lote (8) - ARAMADO ESPIRAL: Confeccionado em madeira e arame de 4 mm. Quantidade

de peças: 01. Dimensões: 40 x 16 x 12,5 cm. Objetivo: Ajuda no desenvolvimento viso

motor, percepção visual e organização espaço-temporal das crianças.

Lote (9) - ARAMADO MONTANHA RUSSA: Confeccionado em madeira e arame de 4 mm.

Quantidade de peças: 01. Dimensões: 26,5 x 30 x 23 cm. Objetivo: Favorece o

desenvolvimento viso motor, percepção visual e organização espaço-temporal.

Lote (10) - BANCADA DE FERRAMENTAS DIDÁTICA INFANTIL: Plástico. 01 Bancada de

Ferramentas Didática Infantil. ACESSÓRIOS: 45 peças. DIMENSÕES: 76,5 x 46 x 36 cm.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (11) - BATE MARTELO, BATE PINOS OU MARTELADOR: Conjunto confeccionado em

23/09/2019 09:23:49:257 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 411,81

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:22:39:602 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 1.279,89

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:22:39:602 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 335,25

21/09/2019 17:31:58:072 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 335,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:22:39:602 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 430,11

21/09/2019 17:31:58:072 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 430,11

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:22:39:602 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 427,23

21/09/2019 17:31:58:072 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 427,23
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MDF 1,2 cm e madeira maciça. Brinquedo educativo, com base envernizada de 24 x 13 x 7

cm, com 04 orifícios vazados (usinados), 04 pinos de madeira com 10 cm de altura, pintados

com tinta esmalte sintético atóxico nas cores vermelho, verde, amarelo e azul e 01 martelo

de 18 cm. Acondicionado em película de PVC encolhível. Quantidade de peças: 6.

Dimensões: 24 x 13 x 7 cm (base). Bate martelo ou martelador, vem com martelinho de

madeira, pinos coloridos e base em MDF. Objetivo: Desenvolver a coordenação motora.

Lote (12) - BAÚ EDUCATIVO EM MADEIRA: Contém 10 brinquedos educativos

acondicionados em baú em madeira, sendo: Caixas coloridas: 05 caixas diversificadas, a

maior delas medindo 100 x 100 x 100 mm, e a menor 30 x 30 x 30 mm. Passa figuras

geométricas: 04 blocos e uma caixa medindo 135 x 135 x 85 mm. Conjunto de pinos: 25

pinos coloridos e uma base medindo 140 x140 mm. Martelador: 06 pinos coloridos, 01

martelo e 01 suporte para pinos medindo 265 x 190 x 80 mm. Balancinha: 06 blocos

coloridos e uma balança medindo 290 x 150 x 60 mm. Mosaico: 23 peças coloridas e uma

base medindo 160 x 220 x 15 mm. 04 pirâmides: 12 peças coloridas e uma base medindo

290 x 80 mm. Carrinho: com 26 blocos coloridos medindo 270 x 220 x 40 mm. Resta Um: 32

peças e base medindo 200 x 200 mm. Pequeno Engenheiro: 60 peças, medindo

aproximadamente 48 x 28 x 16 mm cada uma. Acondicionado em baú de madeira medindo

530 x 320 x 270 mm. Objetivo: Explorar através de atividades motoras finas, conceitos de

cor, forma, tamanho...

Lote (13) - BLOCOS DE MONTAR E EMPILHAR: Plástico. Caixa encaixa. 12 forminhas

diferentes de formas geométricas. 06 forminhas de flores. 6 forminhas de animais. 06

portinhas com 06 chaves diferentes. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES:

36,5 x 11 x 20 cm.

Lote (14) - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS BAU C/ 10 JOGOS DE MADEIRA: Baú

Pedagógico, com 10 Jogos Educativos Confeccionados em Madeira. ACESSÓRIOS:

Relógio Educativo em Madeira, Medindo aproximadamente 23 x 19 x 6 cm. Cubos de

Encaixe, Medindo aproximadamente 6,5 x 12 x 12 cm. Passa Figuras medindo

aproximadamente 29 x 14 x 6 cm. Prancha de Seleção medindo aproximadamente 18 x 18 x

5 cm. Pula Corda medindo aproximadamente 2.00 mt.. Bate Pinos, medindo

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:21:14:464 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 347,79

21/09/2019 17:37:01:178 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 347,79

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:21:14:464 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 1.548,18

21/09/2019 17:37:01:178 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 1.548,18

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2019 17:37:01:178 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 1.813,72
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aproximadamente 20 x 23 x 9 cm. Jogo de Damas medindo aproximadamente 26 x 26 x 4

cm. Dominó Tradicional medindo aproximadamente 16,5 x 12,5 x 3,5 cm. Dominó

Associação Geométrica medindo aproximadamente 16,5 x 12,5 x 4 cm. Jogo fe Pinos

Coloridos medindo aproximadamente 18 x 14 x 6,5 cm. Acondicionada em Baú de Madeira.

DIMENSÕES: 50 x 32 x 27 cm.

Lote (15) - BRINQUEDOTECA BÁSICA: composta por 21 itens: Mapa. Dominó. Memória.

Fantoche. Dado pequeno. Ábaco aberto. Tangram E.V.A.. Teatro da hora. Alfabeto móvel.

Jogo de trilha. Rola-rola mini. Fazendo cálculos. Pequeno engenheiro. Jogo xadrez e dama.

Cantinho da leitura. Prateleira colorida. Loto leitura E.V.A.. Numerais e quantidades. Quebra

cabeça de M.D.F.. Mesa de fórmica com 4 cadeiras. Tapetes numerais e quantidades com

borda. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 21 Itens Em Madeira e Mdf. DIMENSÕES:

Depende da disposição do ambiente.

Lote (16) - CAIXA EDUCATIVA FUNDAMENTAL: Contém 15 jogos educativos que são

confeccionados em MDF. Quantidade de jogos: 15. Dimensões: 588 x 382 x 359 mm.

Descrição: 01 conjunto com 15 jogos. Caixa de madeira medindo 588 mm x 382 mm x 359

mm. Especificação: Trabalha aspectos estruturantes e estimula o pensamento lógico, da

inteligência, da criatividade, da afetividade e da sociabilidade. Conjunto de 15 jogos, sendo:

Criativo Lük. Labirinto Inteligente. Operações de Matemáticas. Loto Tabuada. Multiplicação e

Cia. Jogo Combinação. Castelinho do Saber. Jogando com os Dígrafos. Loto Charadinha.

Loto Gramatical. Bingo de Letras. Jogo Eco. Hora Certa. Meu Ditado. Loto Alimentos.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (17) - CAIXA TÁTIL: Confeccionado em EVA contendo 06 placas. Caixa Tátil

acondicionado em embalagem plástica, cubo tátil ou caixa tátil e muito utilizado para a

percepção tátil da criança. Quantidade de peças: 06. Dimensões: 25 x 25 x 0,6 cm cada

placa que formam o cubo tátil. Objetivo: Favorecer a percepção tátil, através da

descriminação de texturas diversas.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:21:14:464 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 3.175,32

21/09/2019 17:37:01:178 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 3.175,32

23/09/2019 09:01:36:067 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 3.175,32

23/09/2019 08:27:15:318 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:21:14:464 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 14.744,20

21/09/2019 17:37:01:178 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 14.744,20

23/09/2019 09:01:36:067 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 14.744,20

23/09/2019 08:27:15:318 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:19:08:184 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 714,99

21/09/2019 17:38:35:966 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 714,99
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Lote (18) - CAIXAS DE ENCAIXE COLORIDA: Confeccionado em MDF contendo 05 peças

coloridas, também conhecido como cubo de encaixe. Acondicionado em plástico encolhível.

Quantidade de peças: 05. Dimensões: 11,0 x 11,0 x 4,5 cm (caixa maior).

Lote (19) - CASA NA ÁRVORE: Plástico. 01 Casinha na árvore com Acessórios. 04

Bonecos. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 47 x 19 x 43 cm.

Lote (20) - CASINHA DE BONECA: Plástico. 01 Casa de Boneca Perfeita. ACESSÓRIOS:

01 manual de instruções. Peças de montagem. Parafusos. Dobradiças. DIMENSÕES: 120 x

85 x 37 cm.

Lote (21) - CASINHA MONTE E DESMONTE: 01 casinha monte desmonte com 25 peças.

Madeira. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 23,5 x 22,6 x 5,6 cm.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (22) - CONJUNTO ALINHAVOS DE ANIMAIS: Confeccionado em MDF, contendo 10

placas perfuradas e 10 cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar.

Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de peças: 10. Dimensões: 16 x 16 cm /

cada placa. Dimensões da embalagem: 20 x 20 x 8,5 cm. Objetivo dos Alinhavos de

Animais: Estimula a coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual.

Lote (23) - CONJUNTO ALINHAVOS DE FRUTAS E LEGUMES: Confeccionado em MDF,

contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de

alinhavar. Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de peças: 10. Dimensões: 16 x

16 cm cada placa. Dimensões da embalagem: 20 x 20 x 8,5 cm. Objetivo: Estimula a

coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual.

Lote (24) - CONJUNTO ALINHAVOS DE INICIAÇÃO: Conjunto confeccionado em madeira

prensada (MDF), impresso em silk-screen policromia, contendo 10 placas perfuradas e 10

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:19:08:184 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 288,99

21/09/2019 17:38:35:966 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 288,99

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:08:19:002 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 4.692,08

23/09/2019 08:27:57:491 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 08:27:57:491 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2019 17:40:59:189 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 703,29

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:17:59:787 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 569,61

21/09/2019 17:40:59:189 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 569,61
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cadarços coloridos, para o trabalho de alinhavar, trabalhando a coordenação motora.

Acondicionado em caixa de papelão. Quantidade de peças: 20. Dimensões: 20 x 20 x 0,28

cm cada placa. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora, orientação espacial e

percepção visual.

Lote (25) - CONJUNTO ALINHAVOS DE MEIOS DE TRANSPORTE: Conjunto

confeccionado em MDF com 10 placas perfuradas e 10 cadarços coloridos de poliéster, para

o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de peças: 10

peças coloridas. Dimensões: 16 x 16 cm cada placa. Dimensões da embalagem: 20 x 20 x

8,5 cm. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora, orientação espacial e percepção

visual.

Lote (26) - CONJUNTO ALINHAVOS DE NUMERAIS: Confeccionado em MDF, contendo 10

placas perfuradas e 10 cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar.

Acondicionado em embalagem plástica. Quantidade de peças: 10. Dimensões: 10 x 15 cm

cada placa. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora, orientação espacial e percepção

visual e motiva a aprendizagem dos números através da exploração dos mesmos.

Lote (27) - CONJUNTO ALINHAVOS VOGAIS: Confeccionado em MDF, contendo 05 placas

perfuradas e 05 cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado

em embalagem plástica. Quantidade de peças: 5. Dimensões: 10 x 15 cm cada placa.

Objetivo: Estimula a coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual e

motiva a aprendizagem das primeiras letras através da exploração das vogais das placas.

Lote (28) - CONJUNTO CHAVE MOTORA: Confeccionado em MDF 0,28 cm contendo 10

peças, sendo: 01 chave com 10 pinos de madeira que formam o segredo da chave.

Comprimento aproximado da chave: 35 x 10 cm. 04 peças em MDF 15 x 15 x 15 cm

cortadas e gravadas a laser, vazadas formando o segredo do cadeado. Peças coloridas, no

verso gravado os números de 01 a 04 para identificar os 04 cantos de encaixe do cadeado

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:17:59:787 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 355,41

21/09/2019 17:40:59:189 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 355,41

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:17:59:787 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 501,54

21/09/2019 17:40:59:189 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 501,54

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:13:42:055 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 263,49

21/09/2019 17:45:19:163 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 263,49

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:13:42:055 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 289,23

21/09/2019 17:45:19:163 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 289,23
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(possibilitando mudar o segredo), sequência de cores: n° 1. amarela, n° 2. azul, n° 3.

vermelho, n° 4. verde, sendo uma face colorida e a outra com fundo branco. 01 base de

sustentação de 15 x 15 x 15 cm, pintadas com fundo branco de ambos os lados e 04 travas

de 15 x 3 cm com fixação, para a montagem das bases do cadeado. Acondicionado em

caixa de papelão. Quantidade de peças: 10. Dimensões: 15 x 15 x 15 cm (base). 35 x 10 cm

(chave). Objetivo: Trabalhar a coordenação motora, percepção tátil, dinâmica manual,

relação espacial e paciência.

Lote (29) - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS � MADEIRA: 25 peças coloridas e uma

base medindo aproximadamente 320 mm x 65 mm x 210 mm com 10 palitos para encaixar

as peças. Matéria-prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 05 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).

Lote (30) - CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇA PROGRESSIVO � PAPELÃO: 03 quebra-

cabeças produzidos em papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm + papel

couchê 115 g impresso 04 cores com verniz atóxico + forro em papel alta alvura 90 g

impresso em 01 cor com 03 versos diferenciados (um para cada imagem). São 03 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 couchê 105 g impresso em 04 cores com verniz atóxico.

Lote (31) - CONJUNTO JOGO DA MEMÓRIA COM TEXTURA � MDF: 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 36 cm x 24 cm dividido em 24 quadrados de 5,5 cm. peças:

24 quadrados, formando 12 pares, medindo 5 cm cada. Embalado em Saco de TNT.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:13:42:055 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 530,73

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:13:42:055 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 444,36

21/09/2019 17:45:19:163 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 444,36

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2019 17:45:19:163 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 901,32

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2019 17:47:00:739 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 1.879,88
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Lote (32) - CONJUNTO PAINÉIS PSICOMOTORES: Confeccionado em madeira prensada

(MDF) e madeira maciça e MDF, impresso em silk-screem policromia, contendo 04 painéis

com diferentes movimentos de estimulações diferentes: curvilíneo, fantástico, pré escrita,

linear. Acondicionado em caixa de papelão. Quantidade de peças: 04 Dimensões: 440 x 240

x 30 mm Objetivo: Proporciona movimentos finos e variados que favorecem o

desenvolvimento da coordenação motora, organização espacial e percepção visual.

Lote (33) - GIRAFA COM BLOCOS: Plástico. 01 Peek-a-Blocks (01 girafa e 04 blocos).

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 33 x 10,5 x 22,5 cm.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (34) - JOGOS DE MEMÓRIA: Conjunto com 40 peças, caixa em madeira, dimensões

22 x 12 x 3,5 cm, com jogos abaixo discriminados: Número de 1 a 20. Animais. Brinquedos.

Frutas e hortaliças. Português/Inglês. animais e filhotes. Profissões. Alfabetização com

objetos. Meio de transporte e comunicação. Alfabetização com animais.

Lote (35) - MALETA ALFABETIZAÇÃO 10 JOGOS EDUCATIVOS EM MDF: 01 manual de

instruções. Contém os seguintes itens:

Dominó. Loto leitura. Alfabeto Silábico. Sequência lógica. Alfabeto ilustrado. Palavras

cruzadas. Alfabeto na madeira. Memória alfabetização. Completando a história. Quebra

cabeça silábico. Dominó divisão silábica. DIMENSÕES: 43 x 27 x 23 cm.

Lote (36) - MARTELA LEÃOZINHO: Plástico. 01 Suporte. 03 Bolinhas. 01 Martelinho.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 02 Pilhas AA (R6), 1.5V. DIMENSÕES: 22 x 38 x 4

cm.

Lote (37) - MOCHILA INFANTIL ANIMADA DO CACHORRINHO APRENDENDO A

BRINCAR: Plástico. 01 Mochila com três botões interativos. 01 minilivro. 01 maçã que

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:09:18:626 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 998,97

21/09/2019 17:47:00:739 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 998,97

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:09:18:626 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 1.458,90

21/09/2019 17:47:00:739 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 1.458,90

23/09/2019 09:12:32:211 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 1.458,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:09:18:626 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 2.303,48

21/09/2019 17:47:00:739 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 2.303,48

23/09/2019 09:12:32:211 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 2.303,48

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:23:42:612 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 3.550,12

23/09/2019 08:28:47:633 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00
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cabem dentro da mochila. Cor: Predominantemente lilás com detalhes verdes.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 03 Pilhas AA (R6) Carbon Zinc. DIMENSÕES: 27

x 27 x 15 (A x L x P).

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (38) - ORGANIZADOR: Plástico. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 01

Organizador. 09 Caixas. DIMENSÕES: 66 x 71 x 36 cm.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (39) - PAINEL DE ATIVIDADES INFANTIL: Plástico. 01 Painel de atividades, com

variadas ações ao toque do bebê e manipulação. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções.

DIMENSÕES: 40 x 36 x 6 cm

Lote (40) - PASSA FORMAS GEOMÉTRICAS: Confeccionado em MDF contendo 08 peças

e 01 plataforma. Conjunto composto por 08 peças de madeira e 01 plataforma, recortada de

acordo com o tamanho de cada peça, que permite a criança colocar as peças dentro da

caixa. Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de peças: 8. Dimensões da caixa

em madeira: 24 x 24 x 04 cm. Produto com certificação do Inmetro. Objetivo: Trabalhar

noções de distância, tamanho, formas e a coordenação motora, brincando.

Lote (41) - PEÇAS PARA MONTAR BLOCK MANIA: Plástico. ACESSÓRIOS: 104 peças.

DIMENSÕES: 2 x 2 x 18 cm.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (42) - POTINHO DAS FORMAS: Plástico. Potinho. Sons. Luzes. 05 Formas.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 03 Pilhas tipo AA LR06 alcalinas (inclusas).

DIMENSÕES: 19 x 17 x 17 cm.

Lote (43) - ROLA/ROLA: Confeccionado em madeira com 04 bases redondas em forma de

círculos, sendo 2 bases externas e 2 bases internas vazadas (para passagem das bolinhas

e guiso). Contém 06 bolinhas de tamanho e cores diferentes e 01 guiso metálico. Medidas:

26,5x 9,5 cm. Produto com certificação do Inmetro. Material: MDF. Embalagem: Película de

PVC encolhível.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:23:42:612 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 15.304,08

23/09/2019 08:28:47:633 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:01:41:067 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 204,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:29:55:852 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 2.142,84

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:01:01:102 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 262,29
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Lote (44) - SUPER LANCHONETE: Plástico. 01 bule. 01 tampa de bule. 01 marmita. 01

tampa de panela. 01 prato grande. 01 prato pequeno. 01 copo. 01 refrigerante. 01

hambúrguer (combinação de 05 peças). 01 cachorro quente (combinação de 03 peças). 01

pizza (combinação de 02 peças). 01 ovo frito (combinação de 02 peças). 01 peixe. 01

pimentão verde. 01 milho. 01 cenoura. 04 garfos e facas pequenos. 04 garfos e facas

grandes. 01 bandeja. 01 kit tempero. 01 torneira. 03 menus. 01 cartão de pedido. 01 sorvete.

01 caixa de pizza. 01 rocambole. 01 sanduíche. 01 queijo. 01 refeição. 01 caixa registradora.

01 scanner. 01 cartão de crédito. 10 cédulas de dinheiro fictício. manual. ACESSÓRIOS: 01

manual de instruções. Acompanha cartela de adesivos. 08 pilhas AA inclusas. DIMENSÕES:

87 x 86,5 x 33 cm.

Lote (45) - SUPERCASA DE BONECA: Madeira. 01 supercasa de boneca. ACESSÓRIOS:

01 manual de instruções. DIMENSÕES: 114 x 59 x 30 cm.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (46) - SUPERMARKET COMPLETO: Plástico. ACESSÓRIOS: 01 manual de

instruções. DIMENSÕES: 47 x 58,1 x 15,2 cm.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (47) - TEATRO DE FANTOCHE � MADEIRA: Um teatro para bonecos de fantoche, com

estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e

laterais em MDF, com 03 mm 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.

Lote (48) - TECLADO ANIMAL: Plástico. Sons. Luzes. ACESSÓRIOS: 01 manual de

instruções. 03 Pilhas AA inclusas. DIMENSÕES: � 49,5 x 36,5 x 10 cm.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (49) - TORRE INTELIGENTE: Conjunto confeccionado em madeira e MDF, contendo

18 bases e 45 cilindros coloridos. Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de

peças: 63. Dimensões: 7,5 x 7,5 cm (bases). 3,5 cm de diâmetro (cilindros). 18 x 18 x 8 cm

(embalagem). Objetivo: Habilidades manuais, destreza, orientação espacial, coordenação

viso-motora e equilíbrio.

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 09:29:55:852 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 10.649,32

23/09/2019 08:29:49:074 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/09/2019 17:49:07:005 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 461,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 08:55:27:366 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 561,51
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Lote (50) - VISO � MOTOR: Jogo composto por 01 caixa em MDF 6 mm réguas em MDF 3

mm, tampa com 10 casas orifício, 03 réguas com 06 atividades, 50 fichas (cartas) todos em

MDF 03 mm. Acondicionado em caixa de MDF tipo estojo com 10 repartições. Quantidade

de peças: 50 fichas e 03 réguas. Dimensão da embalagem: 11 x 40 x 7 cm.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - APRENDER E BRINCAR GLOBO: Plástico tóxico. Sons. Luzes. 01 Globo terrestre

interativo com um livrinho musical. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 03 Pilhas AA

(R6) Carbon Zinc. DIMENSÕES: 33 x 29 x 22 cm.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (2) - APRENDER E BRINCAR PIA HORA DE SE ARRUMAR: Plástico. 01 Pia com

interação. Torneiras. 01 escova de dente. Potes. 01 espelho. ACESSÓRIOS: 01 manual de

instruções. 03 Pilhas AA (R6) Carbon Zinc. DIMENSÕES: 33 x 38 x 18 cm.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (3) - ARAMADO ACROBÁTICO: Confeccionado em arame de 4 mm encapado e

madeira. Quantidade de peças: 01. Dimensões: 28 x 32 x 12,5 cm. Aramado Acrobático uma

manobra simples. Objetivo: Favorece o desenvolvimento viso-motor, percepção visual e

organização espaço-temporal.

Lote (4) - ARAMADO BORBOLETA: Aramado Borboleta tem a dimensões de 17 x 20 x 23

cm. Material: Madeira, MDF e Arame. O material é acondicionado em caixa de papel micro-

ondulado ilustrado. Objetivo do aramado é desenvolver a coordenação motora, desenvolver

a concentração infantil, estimular a observação e o interesse.

Lote (5) - ARAMADO CARRINHO: Aramado carrinho tem as dimensões de 17 x 13 x 14,5

cm. Material: Madeira, MDF e Arame. O brinquedo é acondicionado em caixa de papel

micro-ondulado ilustrado. Objetivo: Desenvolver a coordenação motora, desenvolver a

concentração infantil, estimular a observação e o interesse.

21/09/2019 17:49:07:005 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 561,51

Data-Hora Fornecedor Proposta

23/09/2019 08:55:27:366 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 425,52

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 10:58:17:464 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 235,31

23/09/2019 10:57:56:185 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 235,32

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 09:23:49:257 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 411,81
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    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (6) - ARAMADO CASINHA: Dimensões do Aramado Casinha Fechado 27 x 27 x 27 cm,

e o aramado montado tem 27 x 27 x 50 cm. Material: Madeira, MDF e Arame. O brinquedo é

acondicionado em caixa de papel micro-ondulado ilustrado. Objetivo: Desenvolver a

coordenação motora, desenvolver a concentração infantil, estimular a observação e o

interesse.

Lote (7) - ARAMADO ENTRELAÇADO: Dimensões do Aramado entrelaçado é 40 x 32 x

12,5 cm. Material: Madeira, MDF e Arame. O aramado é acondicionado plástico. Objetivo:

Desenvolver a coordenação motora, desenvolver a concentração infantil, estimular a

observação e o interesse. Favorece o desenvolvimento viso motor, percepção visual e

organização espaço-temporal.

Lote (8) - ARAMADO ESPIRAL: Confeccionado em madeira e arame de 4 mm. Quantidade

de peças: 01. Dimensões: 40 x 16 x 12,5 cm. Objetivo: Ajuda no desenvolvimento viso

motor, percepção visual e organização espaço-temporal das crianças.

Lote (9) - ARAMADO MONTANHA RUSSA: Confeccionado em madeira e arame de 4 mm.

Quantidade de peças: 01. Dimensões: 26,5 x 30 x 23 cm. Objetivo: Favorece o

desenvolvimento viso motor, percepção visual e organização espaço-temporal.

Lote (10) - BANCADA DE FERRAMENTAS DIDÁTICA INFANTIL: Plástico. 01 Bancada de

Ferramentas Didática Infantil. ACESSÓRIOS: 45 peças. DIMENSÕES: 76,5 x 46 x 36 cm.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (11) - BATE MARTELO, BATE PINOS OU MARTELADOR: Conjunto confeccionado em

MDF 1,2 cm e madeira maciça. Brinquedo educativo, com base envernizada de 24 x 13 x 7

cm, com 04 orifícios vazados (usinados), 04 pinos de madeira com 10 cm de altura, pintados

com tinta esmalte sintético atóxico nas cores vermelho, verde, amarelo e azul e 01 martelo

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 09:22:39:602 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 1.279,89

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 11:39:38:235 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 315,40

23/09/2019 11:39:29:270 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 315,41

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 11:55:05:012 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 347,83

23/09/2019 11:54:45:467 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 347,84

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 11:57:51:148 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 399,39

23/09/2019 11:57:22:016 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 403,64
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de 18 cm. Acondicionado em película de PVC encolhível. Quantidade de peças: 6.

Dimensões: 24 x 13 x 7 cm (base). Bate martelo ou martelador, vem com martelinho de

madeira, pinos coloridos e base em MDF. Objetivo: Desenvolver a coordenação motora.

Lote (12) - BAÚ EDUCATIVO EM MADEIRA: Contém 10 brinquedos educativos

acondicionados em baú em madeira, sendo: Caixas coloridas: 05 caixas diversificadas, a

maior delas medindo 100 x 100 x 100 mm, e a menor 30 x 30 x 30 mm. Passa figuras

geométricas: 04 blocos e uma caixa medindo 135 x 135 x 85 mm. Conjunto de pinos: 25

pinos coloridos e uma base medindo 140 x140 mm. Martelador: 06 pinos coloridos, 01

martelo e 01 suporte para pinos medindo 265 x 190 x 80 mm. Balancinha: 06 blocos

coloridos e uma balança medindo 290 x 150 x 60 mm. Mosaico: 23 peças coloridas e uma

base medindo 160 x 220 x 15 mm. 04 pirâmides: 12 peças coloridas e uma base medindo

290 x 80 mm. Carrinho: com 26 blocos coloridos medindo 270 x 220 x 40 mm. Resta Um: 32

peças e base medindo 200 x 200 mm. Pequeno Engenheiro: 60 peças, medindo

aproximadamente 48 x 28 x 16 mm cada uma. Acondicionado em baú de madeira medindo

530 x 320 x 270 mm. Objetivo: Explorar através de atividades motoras finas, conceitos de

cor, forma, tamanho...

Lote (13) - BLOCOS DE MONTAR E EMPILHAR: Plástico. Caixa encaixa. 12 forminhas

diferentes de formas geométricas. 06 forminhas de flores. 6 forminhas de animais. 06

portinhas com 06 chaves diferentes. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES:

36,5 x 11 x 20 cm.

Lote (14) - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS BAU C/ 10 JOGOS DE MADEIRA: Baú

Pedagógico, com 10 Jogos Educativos Confeccionados em Madeira. ACESSÓRIOS:

Relógio Educativo em Madeira, Medindo aproximadamente 23 x 19 x 6 cm. Cubos de

Encaixe, Medindo aproximadamente 6,5 x 12 x 12 cm. Passa Figuras medindo

aproximadamente 29 x 14 x 6 cm. Prancha de Seleção medindo aproximadamente 18 x 18 x

5 cm. Pula Corda medindo aproximadamente 2.00 mt.. Bate Pinos, medindo

aproximadamente 20 x 23 x 9 cm. Jogo de Damas medindo aproximadamente 26 x 26 x 4

cm. Dominó Tradicional medindo aproximadamente 16,5 x 12,5 x 3,5 cm. Dominó

Associação Geométrica medindo aproximadamente 16,5 x 12,5 x 4 cm. Jogo fe Pinos

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 11:51:55:735 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 329,07

23/09/2019 11:51:17:466 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 332,28

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 12:18:27:250 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 1.451,67

23/09/2019 12:18:15:010 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 1.455,51

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2019 17:37:01:178 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 1.813,72
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Coloridos medindo aproximadamente 18 x 14 x 6,5 cm. Acondicionada em Baú de Madeira.

DIMENSÕES: 50 x 32 x 27 cm.

Lote (15) - BRINQUEDOTECA BÁSICA: composta por 21 itens: Mapa. Dominó. Memória.

Fantoche. Dado pequeno. Ábaco aberto. Tangram E.V.A.. Teatro da hora. Alfabeto móvel.

Jogo de trilha. Rola-rola mini. Fazendo cálculos. Pequeno engenheiro. Jogo xadrez e dama.

Cantinho da leitura. Prateleira colorida. Loto leitura E.V.A.. Numerais e quantidades. Quebra

cabeça de M.D.F.. Mesa de fórmica com 4 cadeiras. Tapetes numerais e quantidades com

borda. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 21 Itens Em Madeira e Mdf. DIMENSÕES:

Depende da disposição do ambiente.

Lote (16) - CAIXA EDUCATIVA FUNDAMENTAL: Contém 15 jogos educativos que são

confeccionados em MDF. Quantidade de jogos: 15. Dimensões: 588 x 382 x 359 mm.

Descrição: 01 conjunto com 15 jogos. Caixa de madeira medindo 588 mm x 382 mm x 359

mm. Especificação: Trabalha aspectos estruturantes e estimula o pensamento lógico, da

inteligência, da criatividade, da afetividade e da sociabilidade. Conjunto de 15 jogos, sendo:

Criativo Lük. Labirinto Inteligente. Operações de Matemáticas. Loto Tabuada. Multiplicação e

Cia. Jogo Combinação. Castelinho do Saber. Jogando com os Dígrafos. Loto Charadinha.

Loto Gramatical. Bingo de Letras. Jogo Eco. Hora Certa. Meu Ditado. Loto Alimentos.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (17) - CAIXA TÁTIL: Confeccionado em EVA contendo 06 placas. Caixa Tátil

acondicionado em embalagem plástica, cubo tátil ou caixa tátil e muito utilizado para a

percepção tátil da criança. Quantidade de peças: 06. Dimensões: 25 x 25 x 0,6 cm cada

placa que formam o cubo tátil. Objetivo: Favorecer a percepção tátil, através da

descriminação de texturas diversas.

Lote (18) - CAIXAS DE ENCAIXE COLORIDA: Confeccionado em MDF contendo 05 peças

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 12:10:31:799 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 3.100,00

23/09/2019 12:10:36:496 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 3.102,39

23/09/2019 12:10:18:104 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 3.105,00

23/09/2019 08:27:15:318 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 12:03:49:047 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 14.715,00

23/09/2019 12:03:40:384 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 14.717,00

23/09/2019 12:02:25:003 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 14.722,86

23/09/2019 08:27:15:318 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 12:03:57:624 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 711,12

23/09/2019 12:02:59:170 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 711,13
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coloridas, também conhecido como cubo de encaixe. Acondicionado em plástico encolhível.

Quantidade de peças: 05. Dimensões: 11,0 x 11,0 x 4,5 cm (caixa maior).

Lote (19) - CASA NA ÁRVORE: Plástico. 01 Casinha na árvore com Acessórios. 04

Bonecos. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 47 x 19 x 43 cm.

Lote (20) - CASINHA DE BONECA: Plástico. 01 Casa de Boneca Perfeita. ACESSÓRIOS:

01 manual de instruções. Peças de montagem. Parafusos. Dobradiças. DIMENSÕES: 120 x

85 x 37 cm.

Lote (21) - CASINHA MONTE E DESMONTE: 01 casinha monte desmonte com 25 peças.

Madeira. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 23,5 x 22,6 x 5,6 cm.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (22) - CONJUNTO ALINHAVOS DE ANIMAIS: Confeccionado em MDF, contendo 10

placas perfuradas e 10 cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar.

Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de peças: 10. Dimensões: 16 x 16 cm /

cada placa. Dimensões da embalagem: 20 x 20 x 8,5 cm. Objetivo dos Alinhavos de

Animais: Estimula a coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual.

Lote (23) - CONJUNTO ALINHAVOS DE FRUTAS E LEGUMES: Confeccionado em MDF,

contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de

alinhavar. Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de peças: 10. Dimensões: 16 x

16 cm cada placa. Dimensões da embalagem: 20 x 20 x 8,5 cm. Objetivo: Estimula a

coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual.

Lote (24) - CONJUNTO ALINHAVOS DE INICIAÇÃO: Conjunto confeccionado em madeira

prensada (MDF), impresso em silk-screen policromia, contendo 10 placas perfuradas e 10

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 12:47:58:787 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 122,68

23/09/2019 12:47:41:124 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 126,73

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 09:08:19:002 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 4.692,08

23/09/2019 08:27:57:491 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 08:27:57:491 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2019 17:40:59:189 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 703,29

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 12:58:56:828 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 478,32

23/09/2019 12:58:33:446 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 478,33
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cadarços coloridos, para o trabalho de alinhavar, trabalhando a coordenação motora.

Acondicionado em caixa de papelão. Quantidade de peças: 20. Dimensões: 20 x 20 x 0,28

cm cada placa. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora, orientação espacial e

percepção visual.

Lote (25) - CONJUNTO ALINHAVOS DE MEIOS DE TRANSPORTE: Conjunto

confeccionado em MDF com 10 placas perfuradas e 10 cadarços coloridos de poliéster, para

o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de peças: 10

peças coloridas. Dimensões: 16 x 16 cm cada placa. Dimensões da embalagem: 20 x 20 x

8,5 cm. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora, orientação espacial e percepção

visual.

Lote (26) - CONJUNTO ALINHAVOS DE NUMERAIS: Confeccionado em MDF, contendo 10

placas perfuradas e 10 cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar.

Acondicionado em embalagem plástica. Quantidade de peças: 10. Dimensões: 10 x 15 cm

cada placa. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora, orientação espacial e percepção

visual e motiva a aprendizagem dos números através da exploração dos mesmos.

Lote (27) - CONJUNTO ALINHAVOS VOGAIS: Confeccionado em MDF, contendo 05 placas

perfuradas e 05 cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado

em embalagem plástica. Quantidade de peças: 5. Dimensões: 10 x 15 cm cada placa.

Objetivo: Estimula a coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual e

motiva a aprendizagem das primeiras letras através da exploração das vogais das placas.

Lote (28) - CONJUNTO CHAVE MOTORA: Confeccionado em MDF 0,28 cm contendo 10

peças, sendo: 01 chave com 10 pinos de madeira que formam o segredo da chave.

Comprimento aproximado da chave: 35 x 10 cm. 04 peças em MDF 15 x 15 x 15 cm

cortadas e gravadas a laser, vazadas formando o segredo do cadeado. Peças coloridas, no

verso gravado os números de 01 a 04 para identificar os 04 cantos de encaixe do cadeado

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 12:55:09:676 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 281,85

23/09/2019 12:54:46:644 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 281,86

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 13:06:02:800 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 396,77

23/09/2019 13:05:49:810 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 396,78

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 13:05:37:422 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 189,59

23/09/2019 13:05:14:084 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 194,12

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 13:03:04:338 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 269,33

23/09/2019 13:02:34:986 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 274,00
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(possibilitando mudar o segredo), sequência de cores: n° 1. amarela, n° 2. azul, n° 3.

vermelho, n° 4. verde, sendo uma face colorida e a outra com fundo branco. 01 base de

sustentação de 15 x 15 x 15 cm, pintadas com fundo branco de ambos os lados e 04 travas

de 15 x 3 cm com fixação, para a montagem das bases do cadeado. Acondicionado em

caixa de papelão. Quantidade de peças: 10. Dimensões: 15 x 15 x 15 cm (base). 35 x 10 cm

(chave). Objetivo: Trabalhar a coordenação motora, percepção tátil, dinâmica manual,

relação espacial e paciência.

Lote (29) - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS � MADEIRA: 25 peças coloridas e uma

base medindo aproximadamente 320 mm x 65 mm x 210 mm com 10 palitos para encaixar

as peças. Matéria-prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 05 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).

Lote (30) - CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇA PROGRESSIVO � PAPELÃO: 03 quebra-

cabeças produzidos em papelão cinza laminado com espessura mínima de 1,4 mm + papel

couchê 115 g impresso 04 cores com verniz atóxico + forro em papel alta alvura 90 g

impresso em 01 cor com 03 versos diferenciados (um para cada imagem). São 03 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 couchê 105 g impresso em 04 cores com verniz atóxico.

Lote (31) - CONJUNTO JOGO DA MEMÓRIA COM TEXTURA � MDF: 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 36 cm x 24 cm dividido em 24 quadrados de 5,5 cm. peças:

24 quadrados, formando 12 pares, medindo 5 cm cada. Embalado em Saco de TNT.

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 09:13:42:055 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 530,73

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 13:09:27:514 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 382,68

23/09/2019 13:09:13:533 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 382,69

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2019 17:45:19:163 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 901,32

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2019 17:47:00:739 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 1.879,88
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Lote (32) - CONJUNTO PAINÉIS PSICOMOTORES: Confeccionado em madeira prensada

(MDF) e madeira maciça e MDF, impresso em silk-screem policromia, contendo 04 painéis

com diferentes movimentos de estimulações diferentes: curvilíneo, fantástico, pré escrita,

linear. Acondicionado em caixa de papelão. Quantidade de peças: 04 Dimensões: 440 x 240

x 30 mm Objetivo: Proporciona movimentos finos e variados que favorecem o

desenvolvimento da coordenação motora, organização espacial e percepção visual.

Lote (33) - GIRAFA COM BLOCOS: Plástico. 01 Peek-a-Blocks (01 girafa e 04 blocos).

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 33 x 10,5 x 22,5 cm.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (34) - JOGOS DE MEMÓRIA: Conjunto com 40 peças, caixa em madeira, dimensões

22 x 12 x 3,5 cm, com jogos abaixo discriminados: Número de 1 a 20. Animais. Brinquedos.

Frutas e hortaliças. Português/Inglês. animais e filhotes. Profissões. Alfabetização com

objetos. Meio de transporte e comunicação. Alfabetização com animais.

Lote (35) - MALETA ALFABETIZAÇÃO 10 JOGOS EDUCATIVOS EM MDF: 01 manual de

instruções. Contém os seguintes itens:

Dominó. Loto leitura. Alfabeto Silábico. Sequência lógica. Alfabeto ilustrado. Palavras

cruzadas. Alfabeto na madeira. Memória alfabetização. Completando a história. Quebra

cabeça silábico. Dominó divisão silábica. DIMENSÕES: 43 x 27 x 23 cm.

Lote (36) - MARTELA LEÃOZINHO: Plástico. 01 Suporte. 03 Bolinhas. 01 Martelinho.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 02 Pilhas AA (R6), 1.5V. DIMENSÕES: 22 x 38 x 4

cm.

Lote (37) - MOCHILA INFANTIL ANIMADA DO CACHORRINHO APRENDENDO A

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 13:34:43:064 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 891,50

23/09/2019 13:33:25:055 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 891,53

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 13:36:16:559 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 1.274,50

23/09/2019 13:35:54:044 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 1.275,00

23/09/2019 13:35:29:070 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 1.277,71

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 13:39:48:158 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 2.000,00

23/09/2019 13:39:26:621 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 2.006,74

23/09/2019 13:39:33:194 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 2.089,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 09:23:42:612 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 3.550,12

23/09/2019 08:28:47:633 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00
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BRINCAR: Plástico. 01 Mochila com três botões interativos. 01 minilivro. 01 maçã que

cabem dentro da mochila. Cor: Predominantemente lilás com detalhes verdes.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 03 Pilhas AA (R6) Carbon Zinc. DIMENSÕES: 27

x 27 x 15 (A x L x P).

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (38) - ORGANIZADOR: Plástico. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 01

Organizador. 09 Caixas. DIMENSÕES: 66 x 71 x 36 cm.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (39) - PAINEL DE ATIVIDADES INFANTIL: Plástico. 01 Painel de atividades, com

variadas ações ao toque do bebê e manipulação. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções.

DIMENSÕES: 40 x 36 x 6 cm

Lote (40) - PASSA FORMAS GEOMÉTRICAS: Confeccionado em MDF contendo 08 peças

e 01 plataforma. Conjunto composto por 08 peças de madeira e 01 plataforma, recortada de

acordo com o tamanho de cada peça, que permite a criança colocar as peças dentro da

caixa. Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de peças: 8. Dimensões da caixa

em madeira: 24 x 24 x 04 cm. Produto com certificação do Inmetro. Objetivo: Trabalhar

noções de distância, tamanho, formas e a coordenação motora, brincando.

Lote (41) - PEÇAS PARA MONTAR BLOCK MANIA: Plástico. ACESSÓRIOS: 104 peças.

DIMENSÕES: 2 x 2 x 18 cm.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (42) - POTINHO DAS FORMAS: Plástico. Potinho. Sons. Luzes. 05 Formas.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 03 Pilhas tipo AA LR06 alcalinas (inclusas).

DIMENSÕES: 19 x 17 x 17 cm.

Lote (43) - ROLA/ROLA: Confeccionado em madeira com 04 bases redondas em forma de

círculos, sendo 2 bases externas e 2 bases internas vazadas (para passagem das bolinhas

e guiso). Contém 06 bolinhas de tamanho e cores diferentes e 01 guiso metálico. Medidas:

26,5x 9,5 cm. Produto com certificação do Inmetro. Material: MDF. Embalagem: Película de

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 09:23:42:612 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 15.304,08

23/09/2019 08:28:47:633 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 09:01:41:067 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 204,60

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 09:29:55:852 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 2.142,84
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PVC encolhível.

Lote (44) - SUPER LANCHONETE: Plástico. 01 bule. 01 tampa de bule. 01 marmita. 01

tampa de panela. 01 prato grande. 01 prato pequeno. 01 copo. 01 refrigerante. 01

hambúrguer (combinação de 05 peças). 01 cachorro quente (combinação de 03 peças). 01

pizza (combinação de 02 peças). 01 ovo frito (combinação de 02 peças). 01 peixe. 01

pimentão verde. 01 milho. 01 cenoura. 04 garfos e facas pequenos. 04 garfos e facas

grandes. 01 bandeja. 01 kit tempero. 01 torneira. 03 menus. 01 cartão de pedido. 01 sorvete.

01 caixa de pizza. 01 rocambole. 01 sanduíche. 01 queijo. 01 refeição. 01 caixa registradora.

01 scanner. 01 cartão de crédito. 10 cédulas de dinheiro fictício. manual. ACESSÓRIOS: 01

manual de instruções. Acompanha cartela de adesivos. 08 pilhas AA inclusas. DIMENSÕES:

87 x 86,5 x 33 cm.

Lote (45) - SUPERCASA DE BONECA: Madeira. 01 supercasa de boneca. ACESSÓRIOS:

01 manual de instruções. DIMENSÕES: 114 x 59 x 30 cm.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (46) - SUPERMARKET COMPLETO: Plástico. ACESSÓRIOS: 01 manual de

instruções. DIMENSÕES: 47 x 58,1 x 15,2 cm.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (47) - TEATRO DE FANTOCHE � MADEIRA: Um teatro para bonecos de fantoche, com

estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e

laterais em MDF, com 03 mm 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.

Lote (48) - TECLADO ANIMAL: Plástico. Sons. Luzes. ACESSÓRIOS: 01 manual de

instruções. 03 Pilhas AA inclusas. DIMENSÕES: � 49,5 x 36,5 x 10 cm.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 09:01:01:102 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 262,29

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 09:29:55:852 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME  R$ 10.649,32

23/09/2019 08:29:49:074 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 190.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/09/2019 17:49:07:005 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 461,16

05/11/2019 Página 20 de 63



Lote (49) - TORRE INTELIGENTE: Conjunto confeccionado em madeira e MDF, contendo

18 bases e 45 cilindros coloridos. Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de

peças: 63. Dimensões: 7,5 x 7,5 cm (bases). 3,5 cm de diâmetro (cilindros). 18 x 18 x 8 cm

(embalagem). Objetivo: Habilidades manuais, destreza, orientação espacial, coordenação

viso-motora e equilíbrio.

Lote (50) - VISO � MOTOR: Jogo composto por 01 caixa em MDF 6 mm réguas em MDF 3

mm, tampa com 10 casas orifício, 03 réguas com 06 atividades, 50 fichas (cartas) todos em

MDF 03 mm. Acondicionado em caixa de MDF tipo estojo com 10 repartições. Quantidade

de peças: 50 fichas e 03 réguas. Dimensão da embalagem: 11 x 40 x 7 cm.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No lote (1) - APRENDER E BRINCAR GLOBO: Plástico tóxico. Sons. Luzes. 01 Globo

terrestre interativo com um livrinho musical. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 03

Pilhas AA (R6) Carbon Zinc. DIMENSÕES: 33 x 29 x 22 cm. - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (2) - APRENDER E BRINCAR PIA HORA DE SE ARRUMAR: Plástico. 01 Pia com

interação. Torneiras. 01 escova de dente. Potes. 01 espelho. ACESSÓRIOS: 01 manual de

instruções. 03 Pilhas AA (R6) Carbon Zinc. DIMENSÕES: 33 x 38 x 18 cm. - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 23/09/2019, às 10:59:57 horas, no lote (3) - ARAMADO ACROBÁTICO:

Confeccionado em arame de 4 mm encapado e madeira. Quantidade de peças: 01.

Dimensões: 28 x 32 x 12,5 cm. Aramado Acrobático uma manobra simples. Objetivo:

Favorece o desenvolvimento viso-motor, percepção visual e organização espaço-temporal. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/10/2019, às 10:33:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 13:43:00:188 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940  R$ 250,00

23/09/2019 13:40:17:278 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 561,50

Data-Hora Fornecedor Lance

23/09/2019 08:55:27:366 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 425,52

05/11/2019 Página 21 de 63



    No dia 31/10/2019, às 10:33:54 horas, no lote (3) - ARAMADO ACROBÁTICO:

Confeccionado em arame de 4 mm encapado e madeira. Quantidade de peças: 01.

Dimensões: 28 x 32 x 12,5 cm. Aramado Acrobático uma manobra simples. Objetivo:

Favorece o desenvolvimento viso-motor, percepção visual e organização espaço-temporal. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedora a empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, no lote

3, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital.

O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 31/10/2019, às 11:23:27

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 11:23:27 horas, no lote (3) - ARAMADO ACROBÁTICO:

Confeccionado em arame de 4 mm encapado e madeira. Quantidade de peças: 01.

Dimensões: 28 x 32 x 12,5 cm. Aramado Acrobático uma manobra simples. Objetivo:

Favorece o desenvolvimento viso-motor, percepção visual e organização espaço-temporal. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicamos este lote/item para empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo

exigido no edital e seus anexos, Bem como não haver recurso conhecido conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens

10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 11:23:27 horas, no lote (3) - ARAMADO ACROBÁTICO:

Confeccionado em arame de 4 mm encapado e madeira. Quantidade de peças: 01.

Dimensões: 28 x 32 x 12,5 cm. Aramado Acrobático uma manobra simples. Objetivo:

Favorece o desenvolvimento viso-motor, percepção visual e organização espaço-temporal. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa T NAVA

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor R$ 235,29.

 

    No dia 23/09/2019, às 11:36:28 horas, no lote (4) - ARAMADO BORBOLETA: Aramado

Borboleta tem a dimensões de 17 x 20 x 23 cm. Material: Madeira, MDF e Arame. O material

é acondicionado em caixa de papel micro-ondulado ilustrado. Objetivo do aramado é

desenvolver a coordenação motora, desenvolver a concentração infantil, estimular a

observação e o interesse. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

31/10/2019, às 10:36:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 10:35:59 horas, no lote (4) - ARAMADO BORBOLETA: Aramado

Borboleta tem a dimensões de 17 x 20 x 23 cm. Material: Madeira, MDF e Arame. O material

é acondicionado em caixa de papel micro-ondulado ilustrado. Objetivo do aramado é
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desenvolver a coordenação motora, desenvolver a concentração infantil, estimular a

observação e o interesse. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa T Nava Comércio de

Eletrodomésticos Eireli, no lote 4, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital.

No dia 31/10/2019, às 11:51:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 11:51:40 horas, no lote (4) - ARAMADO BORBOLETA: Aramado

Borboleta tem a dimensões de 17 x 20 x 23 cm. Material: Madeira, MDF e Arame. O material

é acondicionado em caixa de papel micro-ondulado ilustrado. Objetivo do aramado é

desenvolver a coordenação motora, desenvolver a concentração infantil, estimular a

observação e o interesse. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa T Nava Comércio de

Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não haver recurso

conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do

DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 11:51:40 horas, no lote (4) - ARAMADO BORBOLETA: Aramado

Borboleta tem a dimensões de 17 x 20 x 23 cm. Material: Madeira, MDF e Arame. O material

é acondicionado em caixa de papel micro-ondulado ilustrado. Objetivo do aramado é

desenvolver a coordenação motora, desenvolver a concentração infantil, estimular a

observação e o interesse. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor

R$ 411,81.

 

    No lote (5) - ARAMADO CARRINHO: Aramado carrinho tem as dimensões de 17 x 13 x

14,5 cm. Material: Madeira, MDF e Arame. O brinquedo é acondicionado em caixa de papel

micro-ondulado ilustrado. Objetivo: Desenvolver a coordenação motora, desenvolver a

concentração infantil, estimular a observação e o interesse. - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 23/09/2019, às 11:32:57 horas, no lote (6) - ARAMADO CASINHA: Dimensões do

Aramado Casinha Fechado 27 x 27 x 27 cm, e o aramado montado tem 27 x 27 x 50 cm.

Material: Madeira, MDF e Arame. O brinquedo é acondicionado em caixa de papel micro-

ondulado ilustrado. Objetivo: Desenvolver a coordenação motora, desenvolver a

concentração infantil, estimular a observação e o interesse. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 31/10/2019, às 10:36:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 31/10/2019, às 10:36:50 horas, no lote (6) - ARAMADO CASINHA: Dimensões do

Aramado Casinha Fechado 27 x 27 x 27 cm, e o aramado montado tem 27 x 27 x 50 cm.

Material: Madeira, MDF e Arame. O brinquedo é acondicionado em caixa de papel micro-

ondulado ilustrado. Objetivo: Desenvolver a coordenação motora, desenvolver a

concentração infantil, estimular a observação e o interesse. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a

empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, no lote 6, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os

itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 31/10/2019, às 11:53:16 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 11:53:16 horas, no lote (6) - ARAMADO CASINHA: Dimensões do

Aramado Casinha Fechado 27 x 27 x 27 cm, e o aramado montado tem 27 x 27 x 50 cm.

Material: Madeira, MDF e Arame. O brinquedo é acondicionado em caixa de papel micro-

ondulado ilustrado. Objetivo: Desenvolver a coordenação motora, desenvolver a

concentração infantil, estimular a observação e o interesse. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para

empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da

Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 11:53:16 horas, no lote (6) - ARAMADO CASINHA: Dimensões do

Aramado Casinha Fechado 27 x 27 x 27 cm, e o aramado montado tem 27 x 27 x 50 cm.

Material: Madeira, MDF e Arame. O brinquedo é acondicionado em caixa de papel micro-

ondulado ilustrado. Objetivo: Desenvolver a coordenação motora, desenvolver a

concentração infantil, estimular a observação e o interesse. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE

ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor R$ 1.279,89.

 

    No dia 23/09/2019, às 11:41:57 horas, no lote (7) - ARAMADO ENTRELAÇADO:

Dimensões do Aramado entrelaçado é 40 x 32 x 12,5 cm. Material: Madeira, MDF e Arame.

O aramado é acondicionado plástico. Objetivo: Desenvolver a coordenação motora,

desenvolver a concentração infantil, estimular a observação e o interesse. Favorece o

desenvolvimento viso motor, percepção visual e organização espaço-temporal. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/10/2019, às 10:37:49 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 31/10/2019, às 10:37:49 horas, no lote (7) - ARAMADO ENTRELAÇADO:

Dimensões do Aramado entrelaçado é 40 x 32 x 12,5 cm. Material: Madeira, MDF e Arame.

O aramado é acondicionado plástico. Objetivo: Desenvolver a coordenação motora,

desenvolver a concentração infantil, estimular a observação e o interesse. Favorece o

desenvolvimento viso motor, percepção visual e organização espaço-temporal. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedora a empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, no lote 7, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 31/10/2019, às 11:54:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 11:54:19 horas, no lote (7) - ARAMADO ENTRELAÇADO:

Dimensões do Aramado entrelaçado é 40 x 32 x 12,5 cm. Material: Madeira, MDF e Arame.

O aramado é acondicionado plástico. Objetivo: Desenvolver a coordenação motora,

desenvolver a concentração infantil, estimular a observação e o interesse. Favorece o

desenvolvimento viso motor, percepção visual e organização espaço-temporal. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este

lote/item para empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da

Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 11:54:19 horas, no lote (7) - ARAMADO ENTRELAÇADO:

Dimensões do Aramado entrelaçado é 40 x 32 x 12,5 cm. Material: Madeira, MDF e Arame.

O aramado é acondicionado plástico. Objetivo: Desenvolver a coordenação motora,

desenvolver a concentração infantil, estimular a observação e o interesse. Favorece o

desenvolvimento viso motor, percepção visual e organização espaço-temporal. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa T NAVA

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor R$ 315,39.

 

    No dia 23/09/2019, às 11:56:17 horas, no lote (8) - ARAMADO ESPIRAL: Confeccionado

em madeira e arame de 4 mm. Quantidade de peças: 01. Dimensões: 40 x 16 x 12,5 cm.

Objetivo: Ajuda no desenvolvimento viso motor, percepção visual e organização espaço-

temporal das crianças. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 31/10/2019,

às 10:39:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 10:39:09 horas, no lote (8) - ARAMADO ESPIRAL: Confeccionado
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em madeira e arame de 4 mm. Quantidade de peças: 01. Dimensões: 40 x 16 x 12,5 cm.

Objetivo: Ajuda no desenvolvimento viso motor, percepção visual e organização espaço-

temporal das crianças. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa T Nava Comércio de

Eletrodomésticos Eireli, no lote 8, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital.

No dia 31/10/2019, às 11:56:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 11:56:02 horas, no lote (8) - ARAMADO ESPIRAL: Confeccionado

em madeira e arame de 4 mm. Quantidade de peças: 01. Dimensões: 40 x 16 x 12,5 cm.

Objetivo: Ajuda no desenvolvimento viso motor, percepção visual e organização espaço-

temporal das crianças. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa T Nava Comércio de

Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não haver recurso

conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do

DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 11:56:02 horas, no lote (8) - ARAMADO ESPIRAL: Confeccionado

em madeira e arame de 4 mm. Quantidade de peças: 01. Dimensões: 40 x 16 x 12,5 cm.

Objetivo: Ajuda no desenvolvimento viso motor, percepção visual e organização espaço-

temporal das crianças. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor

R$ 347,82.

 

    No dia 23/09/2019, às 11:59:47 horas, no lote (9) - ARAMADO MONTANHA RUSSA:

Confeccionado em madeira e arame de 4 mm. Quantidade de peças: 01. Dimensões: 26,5 x

30 x 23 cm. Objetivo: Favorece o desenvolvimento viso motor, percepção visual e

organização espaço-temporal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

01/11/2019, às 11:33:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:33:47 horas, no lote (9) - ARAMADO MONTANHA RUSSA:

Confeccionado em madeira e arame de 4 mm. Quantidade de peças: 01. Dimensões: 26,5 x

30 x 23 cm. Objetivo: Favorece o desenvolvimento viso motor, percepção visual e

organização espaço-temporal. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa  PAULO HENRIQUE

PADILHA DA SILVA - ME, no lote 09, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,
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motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia 01/11/2019, às 12:11:24

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:11:24 horas, no lote (9) - ARAMADO MONTANHA RUSSA:

Confeccionado em madeira e arame de 4 mm. Quantidade de peças: 01. Dimensões: 26,5 x

30 x 23 cm. Objetivo: Favorece o desenvolvimento viso motor, percepção visual e

organização espaço-temporal. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PAULO HENRIQUE

PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não haver recurso

conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do

DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:11:24 horas, no lote (9) - ARAMADO MONTANHA RUSSA:

Confeccionado em madeira e arame de 4 mm. Quantidade de peças: 01. Dimensões: 26,5 x

30 x 23 cm. Objetivo: Favorece o desenvolvimento viso motor, percepção visual e

organização espaço-temporal. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940 com o valor

R$ 399,39.

 

    No lote (10) - BANCADA DE FERRAMENTAS DIDÁTICA INFANTIL: Plástico. 01 Bancada

de Ferramentas Didática Infantil. ACESSÓRIOS: 45 peças. DIMENSÕES: 76,5 x 46 x 36 cm.

- não foram encontradas propostas.

 

    No dia 23/09/2019, às 12:09:55 horas, no lote (11) - BATE MARTELO, BATE PINOS OU

MARTELADOR: Conjunto confeccionado em MDF 1,2 cm e madeira maciça. Brinquedo

educativo, com base envernizada de 24 x 13 x 7 cm, com 04 orifícios vazados (usinados), 04

pinos de madeira com 10 cm de altura, pintados com tinta esmalte sintético atóxico nas

cores vermelho, verde, amarelo e azul e 01 martelo de 18 cm. Acondicionado em película de

PVC encolhível. Quantidade de peças: 6. Dimensões: 24 x 13 x 7 cm (base). Bate martelo

ou martelador, vem com martelinho de madeira, pinos coloridos e base em MDF. Objetivo:

Desenvolver a coordenação motora. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 01/11/2019, às 11:35:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:35:06 horas, no lote (11) - BATE MARTELO, BATE PINOS OU

MARTELADOR: Conjunto confeccionado em MDF 1,2 cm e madeira maciça. Brinquedo

educativo, com base envernizada de 24 x 13 x 7 cm, com 04 orifícios vazados (usinados), 04

pinos de madeira com 10 cm de altura, pintados com tinta esmalte sintético atóxico nas

cores vermelho, verde, amarelo e azul e 01 martelo de 18 cm. Acondicionado em película de
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PVC encolhível. Quantidade de peças: 6. Dimensões: 24 x 13 x 7 cm (base). Bate martelo

ou martelador, vem com martelinho de madeira, pinos coloridos e base em MDF. Objetivo:

Desenvolver a coordenação motora. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa  PAULO

HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, no lote 11, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia 01/11/2019, às

12:12:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:12:49 horas, no lote (11) - BATE MARTELO, BATE PINOS OU

MARTELADOR: Conjunto confeccionado em MDF 1,2 cm e madeira maciça. Brinquedo

educativo, com base envernizada de 24 x 13 x 7 cm, com 04 orifícios vazados (usinados), 04

pinos de madeira com 10 cm de altura, pintados com tinta esmalte sintético atóxico nas

cores vermelho, verde, amarelo e azul e 01 martelo de 18 cm. Acondicionado em película de

PVC encolhível. Quantidade de peças: 6. Dimensões: 24 x 13 x 7 cm (base). Bate martelo

ou martelador, vem com martelinho de madeira, pinos coloridos e base em MDF. Objetivo:

Desenvolver a coordenação motora. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PAULO

HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:12:49 horas, no lote (11) - BATE MARTELO, BATE PINOS OU

MARTELADOR: Conjunto confeccionado em MDF 1,2 cm e madeira maciça. Brinquedo

educativo, com base envernizada de 24 x 13 x 7 cm, com 04 orifícios vazados (usinados), 04

pinos de madeira com 10 cm de altura, pintados com tinta esmalte sintético atóxico nas

cores vermelho, verde, amarelo e azul e 01 martelo de 18 cm. Acondicionado em película de

PVC encolhível. Quantidade de peças: 6. Dimensões: 24 x 13 x 7 cm (base). Bate martelo

ou martelador, vem com martelinho de madeira, pinos coloridos e base em MDF. Objetivo:

Desenvolver a coordenação motora. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940 com o

valor R$ 329,07.

 

    No dia 23/09/2019, às 12:19:21 horas, no lote (12) - BAÚ EDUCATIVO EM MADEIRA:

Contém 10 brinquedos educativos acondicionados em baú em madeira, sendo: Caixas

coloridas: 05 caixas diversificadas, a maior delas medindo 100 x 100 x 100 mm, e a menor

30 x 30 x 30 mm. Passa figuras geométricas: 04 blocos e uma caixa medindo 135 x 135 x 85

mm. Conjunto de pinos: 25 pinos coloridos e uma base medindo 140 x140 mm. Martelador:
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06 pinos coloridos, 01 martelo e 01 suporte para pinos medindo 265 x 190 x 80 mm.

Balancinha: 06 blocos coloridos e uma balança medindo 290 x 150 x 60 mm. Mosaico: 23

peças coloridas e uma base medindo 160 x 220 x 15 mm. 04 pirâmides: 12 peças coloridas

e uma base medindo 290 x 80 mm. Carrinho: com 26 blocos coloridos medindo 270 x 220 x

40 mm. Resta Um: 32 peças e base medindo 200 x 200 mm. Pequeno Engenheiro: 60

peças, medindo aproximadamente 48 x 28 x 16 mm cada uma. Acondicionado em baú de

madeira medindo 530 x 320 x 270 mm. Objetivo: Explorar através de atividades motoras

finas, conceitos de cor, forma, tamanho... -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 01/11/2019, às 11:36:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:36:54 horas, no lote (12) - BAÚ EDUCATIVO EM MADEIRA:

Contém 10 brinquedos educativos acondicionados em baú em madeira, sendo: Caixas

coloridas: 05 caixas diversificadas, a maior delas medindo 100 x 100 x 100 mm, e a menor

30 x 30 x 30 mm. Passa figuras geométricas: 04 blocos e uma caixa medindo 135 x 135 x 85

mm. Conjunto de pinos: 25 pinos coloridos e uma base medindo 140 x140 mm. Martelador:

06 pinos coloridos, 01 martelo e 01 suporte para pinos medindo 265 x 190 x 80 mm.

Balancinha: 06 blocos coloridos e uma balança medindo 290 x 150 x 60 mm. Mosaico: 23

peças coloridas e uma base medindo 160 x 220 x 15 mm. 04 pirâmides: 12 peças coloridas

e uma base medindo 290 x 80 mm. Carrinho: com 26 blocos coloridos medindo 270 x 220 x

40 mm. Resta Um: 32 peças e base medindo 200 x 200 mm. Pequeno Engenheiro: 60

peças, medindo aproximadamente 48 x 28 x 16 mm cada uma. Acondicionado em baú de

madeira medindo 530 x 320 x 270 mm. Objetivo: Explorar através de atividades motoras

finas, conceitos de cor, forma, tamanho... -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa  PAULO

HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, no lote 12, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia 01/11/2019, às

12:14:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:14:02 horas, no lote (12) - BAÚ EDUCATIVO EM MADEIRA:

Contém 10 brinquedos educativos acondicionados em baú em madeira, sendo: Caixas

coloridas: 05 caixas diversificadas, a maior delas medindo 100 x 100 x 100 mm, e a menor

30 x 30 x 30 mm. Passa figuras geométricas: 04 blocos e uma caixa medindo 135 x 135 x 85

mm. Conjunto de pinos: 25 pinos coloridos e uma base medindo 140 x140 mm. Martelador:

06 pinos coloridos, 01 martelo e 01 suporte para pinos medindo 265 x 190 x 80 mm.

Balancinha: 06 blocos coloridos e uma balança medindo 290 x 150 x 60 mm. Mosaico: 23

peças coloridas e uma base medindo 160 x 220 x 15 mm. 04 pirâmides: 12 peças coloridas

e uma base medindo 290 x 80 mm. Carrinho: com 26 blocos coloridos medindo 270 x 220 x

40 mm. Resta Um: 32 peças e base medindo 200 x 200 mm. Pequeno Engenheiro: 60
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peças, medindo aproximadamente 48 x 28 x 16 mm cada uma. Acondicionado em baú de

madeira medindo 530 x 320 x 270 mm. Objetivo: Explorar através de atividades motoras

finas, conceitos de cor, forma, tamanho... -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PAULO

HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:14:02 horas, no lote (12) - BAÚ EDUCATIVO EM MADEIRA:

Contém 10 brinquedos educativos acondicionados em baú em madeira, sendo: Caixas

coloridas: 05 caixas diversificadas, a maior delas medindo 100 x 100 x 100 mm, e a menor

30 x 30 x 30 mm. Passa figuras geométricas: 04 blocos e uma caixa medindo 135 x 135 x 85

mm. Conjunto de pinos: 25 pinos coloridos e uma base medindo 140 x140 mm. Martelador:

06 pinos coloridos, 01 martelo e 01 suporte para pinos medindo 265 x 190 x 80 mm.

Balancinha: 06 blocos coloridos e uma balança medindo 290 x 150 x 60 mm. Mosaico: 23

peças coloridas e uma base medindo 160 x 220 x 15 mm. 04 pirâmides: 12 peças coloridas

e uma base medindo 290 x 80 mm. Carrinho: com 26 blocos coloridos medindo 270 x 220 x

40 mm. Resta Um: 32 peças e base medindo 200 x 200 mm. Pequeno Engenheiro: 60

peças, medindo aproximadamente 48 x 28 x 16 mm cada uma. Acondicionado em baú de

madeira medindo 530 x 320 x 270 mm. Objetivo: Explorar através de atividades motoras

finas, conceitos de cor, forma, tamanho... -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940

com o valor R$ 1.451,67.

 

    No dia 23/09/2019, às 12:01:59 horas, no lote (13) - BLOCOS DE MONTAR E

EMPILHAR: Plástico. Caixa encaixa. 12 forminhas diferentes de formas geométricas. 06

forminhas de flores. 6 forminhas de animais. 06 portinhas com 06 chaves diferentes.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 36,5 x 11 x 20 cm. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/11/2019, às 11:37:23 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:37:23 horas, no lote (13) - BLOCOS DE MONTAR E

EMPILHAR: Plástico. Caixa encaixa. 12 forminhas diferentes de formas geométricas. 06

forminhas de flores. 6 forminhas de animais. 06 portinhas com 06 chaves diferentes.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 36,5 x 11 x 20 cm. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedora a empresa  PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, no lote 13, por Ofertar

a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX
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e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do

edital. No dia 01/11/2019, às 12:34:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:34:51 horas, no lote (13) - BLOCOS DE MONTAR E

EMPILHAR: Plástico. Caixa encaixa. 12 forminhas diferentes de formas geométricas. 06

forminhas de flores. 6 forminhas de animais. 06 portinhas com 06 chaves diferentes.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 36,5 x 11 x 20 cm. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este

lote/item para empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital e seus anexos, Bem como não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII,

XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do

edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:34:51 horas, no lote (13) - BLOCOS DE MONTAR E

EMPILHAR: Plástico. Caixa encaixa. 12 forminhas diferentes de formas geométricas. 06

forminhas de flores. 6 forminhas de animais. 06 portinhas com 06 chaves diferentes.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 36,5 x 11 x 20 cm. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAULO HENRIQUE

PADILHA DA SILVA 07874296940 com o valor R$ 1.813,72.

 

    No dia 23/09/2019, às 12:11:57 horas, no lote (14) - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS BAU

C/ 10 JOGOS DE MADEIRA: Baú Pedagógico, com 10 Jogos Educativos Confeccionados

em Madeira. ACESSÓRIOS: Relógio Educativo em Madeira, Medindo aproximadamente 23

x 19 x 6 cm. Cubos de Encaixe, Medindo aproximadamente 6,5 x 12 x 12 cm. Passa Figuras

medindo aproximadamente 29 x 14 x 6 cm. Prancha de Seleção medindo aproximadamente

18 x 18 x 5 cm. Pula Corda medindo aproximadamente 2.00 mt.. Bate Pinos, medindo

aproximadamente 20 x 23 x 9 cm. Jogo de Damas medindo aproximadamente 26 x 26 x 4

cm. Dominó Tradicional medindo aproximadamente 16,5 x 12,5 x 3,5 cm. Dominó

Associação Geométrica medindo aproximadamente 16,5 x 12,5 x 4 cm. Jogo fe Pinos

Coloridos medindo aproximadamente 18 x 14 x 6,5 cm. Acondicionada em Baú de Madeira.

DIMENSÕES: 50 x 32 x 27 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

01/11/2019, às 11:44:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:44:49 horas, no lote (14) - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS BAU

C/ 10 JOGOS DE MADEIRA: Baú Pedagógico, com 10 Jogos Educativos Confeccionados

em Madeira. ACESSÓRIOS: Relógio Educativo em Madeira, Medindo aproximadamente 23

x 19 x 6 cm. Cubos de Encaixe, Medindo aproximadamente 6,5 x 12 x 12 cm. Passa Figuras

medindo aproximadamente 29 x 14 x 6 cm. Prancha de Seleção medindo aproximadamente

18 x 18 x 5 cm. Pula Corda medindo aproximadamente 2.00 mt.. Bate Pinos, medindo
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aproximadamente 20 x 23 x 9 cm. Jogo de Damas medindo aproximadamente 26 x 26 x 4

cm. Dominó Tradicional medindo aproximadamente 16,5 x 12,5 x 3,5 cm. Dominó

Associação Geométrica medindo aproximadamente 16,5 x 12,5 x 4 cm. Jogo fe Pinos

Coloridos medindo aproximadamente 18 x 14 x 6,5 cm. Acondicionada em Baú de Madeira.

DIMENSÕES: 50 x 32 x 27 cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa NILZA APARECIDA

AZEVEDO ME, no lote 14, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia 01/11/2019, às 12:54:27

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:54:27 horas, no lote (14) - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS BAU

C/ 10 JOGOS DE MADEIRA: Baú Pedagógico, com 10 Jogos Educativos Confeccionados

em Madeira. ACESSÓRIOS: Relógio Educativo em Madeira, Medindo aproximadamente 23

x 19 x 6 cm. Cubos de Encaixe, Medindo aproximadamente 6,5 x 12 x 12 cm. Passa Figuras

medindo aproximadamente 29 x 14 x 6 cm. Prancha de Seleção medindo aproximadamente

18 x 18 x 5 cm. Pula Corda medindo aproximadamente 2.00 mt.. Bate Pinos, medindo

aproximadamente 20 x 23 x 9 cm. Jogo de Damas medindo aproximadamente 26 x 26 x 4

cm. Dominó Tradicional medindo aproximadamente 16,5 x 12,5 x 3,5 cm. Dominó

Associação Geométrica medindo aproximadamente 16,5 x 12,5 x 4 cm. Jogo fe Pinos

Coloridos medindo aproximadamente 18 x 14 x 6,5 cm. Acondicionada em Baú de Madeira.

DIMENSÕES: 50 x 32 x 27 cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PAULO HENRIQUE

PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não haver recurso

conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do

DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:54:27 horas, no lote (14) - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS BAU

C/ 10 JOGOS DE MADEIRA: Baú Pedagógico, com 10 Jogos Educativos Confeccionados

em Madeira. ACESSÓRIOS: Relógio Educativo em Madeira, Medindo aproximadamente 23

x 19 x 6 cm. Cubos de Encaixe, Medindo aproximadamente 6,5 x 12 x 12 cm. Passa Figuras

medindo aproximadamente 29 x 14 x 6 cm. Prancha de Seleção medindo aproximadamente

18 x 18 x 5 cm. Pula Corda medindo aproximadamente 2.00 mt.. Bate Pinos, medindo

aproximadamente 20 x 23 x 9 cm. Jogo de Damas medindo aproximadamente 26 x 26 x 4

cm. Dominó Tradicional medindo aproximadamente 16,5 x 12,5 x 3,5 cm. Dominó

Associação Geométrica medindo aproximadamente 16,5 x 12,5 x 4 cm. Jogo fe Pinos

Coloridos medindo aproximadamente 18 x 14 x 6,5 cm. Acondicionada em Baú de Madeira.

DIMENSÕES: 50 x 32 x 27 cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do
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lote da licitação á empresa NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME com o valor R$ 3.100,00.

 

    No dia 23/09/2019, às 12:05:15 horas, no lote (15) - BRINQUEDOTECA BÁSICA:

composta por 21 itens: Mapa. Dominó. Memória. Fantoche. Dado pequeno. Ábaco aberto.

Tangram E.V.A.. Teatro da hora. Alfabeto móvel. Jogo de trilha. Rola-rola mini. Fazendo

cálculos. Pequeno engenheiro. Jogo xadrez e dama. Cantinho da leitura. Prateleira colorida.

Loto leitura E.V.A.. Numerais e quantidades. Quebra cabeça de M.D.F.. Mesa de fórmica

com 4 cadeiras. Tapetes numerais e quantidades com borda. ACESSÓRIOS: 01 manual de

instruções. 21 Itens Em Madeira e Mdf. DIMENSÕES: Depende da disposição do ambiente.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/11/2019, às 11:45:13 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:45:13 horas, no lote (15) - BRINQUEDOTECA BÁSICA:

composta por 21 itens: Mapa. Dominó. Memória. Fantoche. Dado pequeno. Ábaco aberto.

Tangram E.V.A.. Teatro da hora. Alfabeto móvel. Jogo de trilha. Rola-rola mini. Fazendo

cálculos. Pequeno engenheiro. Jogo xadrez e dama. Cantinho da leitura. Prateleira colorida.

Loto leitura E.V.A.. Numerais e quantidades. Quebra cabeça de M.D.F.. Mesa de fórmica

com 4 cadeiras. Tapetes numerais e quantidades com borda. ACESSÓRIOS: 01 manual de

instruções. 21 Itens Em Madeira e Mdf. DIMENSÕES: Depende da disposição do ambiente.

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedora a empresa NILZA APARECIDA AZEVEDO ME, no lote 15, por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens

10.2. à 10.6. do edital. No dia 01/11/2019, às 12:55:54 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:55:54 horas, no lote (15) - BRINQUEDOTECA BÁSICA:

composta por 21 itens: Mapa. Dominó. Memória. Fantoche. Dado pequeno. Ábaco aberto.

Tangram E.V.A.. Teatro da hora. Alfabeto móvel. Jogo de trilha. Rola-rola mini. Fazendo

cálculos. Pequeno engenheiro. Jogo xadrez e dama. Cantinho da leitura. Prateleira colorida.

Loto leitura E.V.A.. Numerais e quantidades. Quebra cabeça de M.D.F.. Mesa de fórmica

com 4 cadeiras. Tapetes numerais e quantidades com borda. ACESSÓRIOS: 01 manual de

instruções. 21 Itens Em Madeira e Mdf. DIMENSÕES: Depende da disposição do ambiente.

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicamos este lote/item para empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo

exigido no edital e seus anexos, Bem como não haver recurso conhecido conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens

10.2 e 10.2.1 do edital.
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    No dia 01/11/2019, às 12:55:54 horas, no lote (15) - BRINQUEDOTECA BÁSICA:

composta por 21 itens: Mapa. Dominó. Memória. Fantoche. Dado pequeno. Ábaco aberto.

Tangram E.V.A.. Teatro da hora. Alfabeto móvel. Jogo de trilha. Rola-rola mini. Fazendo

cálculos. Pequeno engenheiro. Jogo xadrez e dama. Cantinho da leitura. Prateleira colorida.

Loto leitura E.V.A.. Numerais e quantidades. Quebra cabeça de M.D.F.. Mesa de fórmica

com 4 cadeiras. Tapetes numerais e quantidades com borda. ACESSÓRIOS: 01 manual de

instruções. 21 Itens Em Madeira e Mdf. DIMENSÕES: Depende da disposição do ambiente.

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NILZA

APARECIDA AZEVEDO - ME com o valor R$ 14.715,00.

 

    No lote (16) - CAIXA EDUCATIVA FUNDAMENTAL: Contém 15 jogos educativos que são

confeccionados em MDF. Quantidade de jogos: 15. Dimensões: 588 x 382 x 359 mm.

Descrição: 01 conjunto com 15 jogos. Caixa de madeira medindo 588 mm x 382 mm x 359

mm. Especificação: Trabalha aspectos estruturantes e estimula o pensamento lógico, da

inteligência, da criatividade, da afetividade e da sociabilidade. Conjunto de 15 jogos, sendo:

Criativo Lük. Labirinto Inteligente. Operações de Matemáticas. Loto Tabuada. Multiplicação e

Cia. Jogo Combinação. Castelinho do Saber. Jogando com os Dígrafos. Loto Charadinha.

Loto Gramatical. Bingo de Letras. Jogo Eco. Hora Certa. Meu Ditado. Loto Alimentos. - não

foram encontradas propostas.

 

    No dia 23/09/2019, às 12:13:16 horas, no lote (17) - CAIXA TÁTIL: Confeccionado em

EVA contendo 06 placas. Caixa Tátil acondicionado em embalagem plástica, cubo tátil ou

caixa tátil e muito utilizado para a percepção tátil da criança. Quantidade de peças: 06.

Dimensões: 25 x 25 x 0,6 cm cada placa que formam o cubo tátil. Objetivo: Favorecer a

percepção tátil, através da descriminação de texturas diversas. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 31/10/2019, às 10:41:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 10:41:05 horas, no lote (17) - CAIXA TÁTIL: Confeccionado em

EVA contendo 06 placas. Caixa Tátil acondicionado em embalagem plástica, cubo tátil ou

caixa tátil e muito utilizado para a percepção tátil da criança. Quantidade de peças: 06.

Dimensões: 25 x 25 x 0,6 cm cada placa que formam o cubo tátil. Objetivo: Favorecer a

percepção tátil, através da descriminação de texturas diversas. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora

a empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, no lote 17, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 31/10/2019, às 11:57:45 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 11:57:45 horas, no lote (17) - CAIXA TÁTIL: Confeccionado em

EVA contendo 06 placas. Caixa Tátil acondicionado em embalagem plástica, cubo tátil ou

caixa tátil e muito utilizado para a percepção tátil da criança. Quantidade de peças: 06.

Dimensões: 25 x 25 x 0,6 cm cada placa que formam o cubo tátil. Objetivo: Favorecer a

percepção tátil, através da descriminação de texturas diversas. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item

para empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da

Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 11:57:45 horas, no lote (17) - CAIXA TÁTIL: Confeccionado em

EVA contendo 06 placas. Caixa Tátil acondicionado em embalagem plástica, cubo tátil ou

caixa tátil e muito utilizado para a percepção tátil da criança. Quantidade de peças: 06.

Dimensões: 25 x 25 x 0,6 cm cada placa que formam o cubo tátil. Objetivo: Favorecer a

percepção tátil, através da descriminação de texturas diversas. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE

ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor R$ 711,12.

 

    No dia 23/09/2019, às 12:49:15 horas, no lote (18) - CAIXAS DE ENCAIXE COLORIDA:

Confeccionado em MDF contendo 05 peças coloridas, também conhecido como cubo de

encaixe. Acondicionado em plástico encolhível. Quantidade de peças: 05. Dimensões: 11,0 x

11,0 x 4,5 cm (caixa maior). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

01/11/2019, às 11:38:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:38:16 horas, no lote (18) - CAIXAS DE ENCAIXE COLORIDA:

Confeccionado em MDF contendo 05 peças coloridas, também conhecido como cubo de

encaixe. Acondicionado em plástico encolhível. Quantidade de peças: 05. Dimensões: 11,0 x

11,0 x 4,5 cm (caixa maior). -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa  PAULO HENRIQUE

PADILHA DA SILVA - ME, no lote 18, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia 01/11/2019, às 12:36:39

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:36:39 horas, no lote (18) - CAIXAS DE ENCAIXE COLORIDA:

Confeccionado em MDF contendo 05 peças coloridas, também conhecido como cubo de
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encaixe. Acondicionado em plástico encolhível. Quantidade de peças: 05. Dimensões: 11,0 x

11,0 x 4,5 cm (caixa maior). -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PAULO HENRIQUE

PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não haver recurso

conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do

DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:36:39 horas, no lote (18) - CAIXAS DE ENCAIXE COLORIDA:

Confeccionado em MDF contendo 05 peças coloridas, também conhecido como cubo de

encaixe. Acondicionado em plástico encolhível. Quantidade de peças: 05. Dimensões: 11,0 x

11,0 x 4,5 cm (caixa maior). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940 com o valor

R$ 122,67.

 

    No dia 23/09/2019, às 12:51:00 horas, no lote (19) - CASA NA ÁRVORE: Plástico. 01

Casinha na árvore com Acessórios. 04 Bonecos. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções.

DIMENSÕES: 47 x 19 x 43 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

01/11/2019, às 11:45:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:45:43 horas, no lote (19) - CASA NA ÁRVORE: Plástico. 01

Casinha na árvore com Acessórios. 04 Bonecos. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções.

DIMENSÕES: 47 x 19 x 43 cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa NILZA APARECIDA

AZEVEDO ME, no lote 19, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos

mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia 01/11/2019, às 12:56:46

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:56:46 horas, no lote (19) - CASA NA ÁRVORE: Plástico. 01

Casinha na árvore com Acessórios. 04 Bonecos. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções.

DIMENSÕES: 47 x 19 x 43 cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PAULO HENRIQUE

PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não haver recurso

conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do

DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:56:46 horas, no lote (19) - CASA NA ÁRVORE: Plástico. 01
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Casinha na árvore com Acessórios. 04 Bonecos. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções.

DIMENSÕES: 47 x 19 x 43 cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME com o valor R$ 4.692,08.

 

    No dia 23/09/2019, às 12:45:50 horas, no lote (20) - CASINHA DE BONECA: Plástico. 01

Casa de Boneca Perfeita. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. Peças de montagem.

Parafusos. Dobradiças. DIMENSÕES: 120 x 85 x 37 cm. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 26/09/2019, às 14:48:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (20) - CASINHA DE BONECA: Plástico. 01 Casa de Boneca Perfeita.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. Peças de montagem. Parafusos. Dobradiças.

DIMENSÕES: 120 x 85 x 37 cm. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (21) - CASINHA MONTE E DESMONTE: 01 casinha monte desmonte com 25

peças. Madeira. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 23,5 x 22,6 x 5,6

cm. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 23/09/2019, às 12:35:10 horas, no lote (22) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

ANIMAIS: Confeccionado em MDF, contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços coloridos

de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade

de peças: 10. Dimensões: 16 x 16 cm / cada placa. Dimensões da embalagem: 20 x 20 x 8,5

cm. Objetivo dos Alinhavos de Animais: Estimula a coordenação viso motora, orientação

espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

01/11/2019, às 11:38:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:38:56 horas, no lote (22) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

ANIMAIS: Confeccionado em MDF, contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços coloridos

de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade

de peças: 10. Dimensões: 16 x 16 cm / cada placa. Dimensões da embalagem: 20 x 20 x 8,5

cm. Objetivo dos Alinhavos de Animais: Estimula a coordenação viso motora, orientação

espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa  PAULO HENRIQUE

PADILHA DA SILVA - ME, no lote 22, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia 01/11/2019, às 12:39:37

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:39:37 horas, no lote (22) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

ANIMAIS: Confeccionado em MDF, contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços coloridos
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de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade

de peças: 10. Dimensões: 16 x 16 cm / cada placa. Dimensões da embalagem: 20 x 20 x 8,5

cm. Objetivo dos Alinhavos de Animais: Estimula a coordenação viso motora, orientação

espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PAULO HENRIQUE

PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não haver recurso

conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do

DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:39:37 horas, no lote (22) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

ANIMAIS: Confeccionado em MDF, contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços coloridos

de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade

de peças: 10. Dimensões: 16 x 16 cm / cada placa. Dimensões da embalagem: 20 x 20 x 8,5

cm. Objetivo dos Alinhavos de Animais: Estimula a coordenação viso motora, orientação

espacial e percepção visual. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940 com o valor

R$ 703,29.

 

    No dia 23/09/2019, às 12:59:44 horas, no lote (23) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

FRUTAS E LEGUMES: Confeccionado em MDF, contendo 10 placas perfuradas e 10

cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de

madeira. Quantidade de peças: 10. Dimensões: 16 x 16 cm cada placa. Dimensões da

embalagem: 20 x 20 x 8,5 cm. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora, orientação

espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

31/10/2019, às 10:43:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 10:43:52 horas, no lote (23) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

FRUTAS E LEGUMES: Confeccionado em MDF, contendo 10 placas perfuradas e 10

cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de

madeira. Quantidade de peças: 10. Dimensões: 16 x 16 cm cada placa. Dimensões da

embalagem: 20 x 20 x 8,5 cm. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora, orientação

espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa T Nava Comércio de

Eletrodomésticos Eireli, no lote 23, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital.

No dia 31/10/2019, às 11:59:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 31/10/2019, às 11:59:27 horas, no lote (23) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

FRUTAS E LEGUMES: Confeccionado em MDF, contendo 10 placas perfuradas e 10

cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de

madeira. Quantidade de peças: 10. Dimensões: 16 x 16 cm cada placa. Dimensões da

embalagem: 20 x 20 x 8,5 cm. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora, orientação

espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa T Nava Comércio de

Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não haver recurso

conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do

DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 11:59:27 horas, no lote (23) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

FRUTAS E LEGUMES: Confeccionado em MDF, contendo 10 placas perfuradas e 10

cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de

madeira. Quantidade de peças: 10. Dimensões: 16 x 16 cm cada placa. Dimensões da

embalagem: 20 x 20 x 8,5 cm. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora, orientação

espacial e percepção visual. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor

R$ 478,32.

 

    No dia 23/09/2019, às 12:56:48 horas, no lote (24) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

INICIAÇÃO: Conjunto confeccionado em madeira prensada (MDF), impresso em silk-screen

policromia, contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços coloridos, para o trabalho de

alinhavar, trabalhando a coordenação motora. Acondicionado em caixa de papelão.

Quantidade de peças: 20. Dimensões: 20 x 20 x 0,28 cm cada placa. Objetivo: Estimula a

coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 31/10/2019, às 10:44:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 10:44:30 horas, no lote (24) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

INICIAÇÃO: Conjunto confeccionado em madeira prensada (MDF), impresso em silk-screen

policromia, contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços coloridos, para o trabalho de

alinhavar, trabalhando a coordenação motora. Acondicionado em caixa de papelão.

Quantidade de peças: 20. Dimensões: 20 x 20 x 0,28 cm cada placa. Objetivo: Estimula a

coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora

a empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, no lote 24, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX
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e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 31/10/2019, às 12:00:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 12:00:47 horas, no lote (24) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

INICIAÇÃO: Conjunto confeccionado em madeira prensada (MDF), impresso em silk-screen

policromia, contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços coloridos, para o trabalho de

alinhavar, trabalhando a coordenação motora. Acondicionado em caixa de papelão.

Quantidade de peças: 20. Dimensões: 20 x 20 x 0,28 cm cada placa. Objetivo: Estimula a

coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item

para empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da

Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 12:00:47 horas, no lote (24) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

INICIAÇÃO: Conjunto confeccionado em madeira prensada (MDF), impresso em silk-screen

policromia, contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços coloridos, para o trabalho de

alinhavar, trabalhando a coordenação motora. Acondicionado em caixa de papelão.

Quantidade de peças: 20. Dimensões: 20 x 20 x 0,28 cm cada placa. Objetivo: Estimula a

coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE

ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor R$ 281,85.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:06:56 horas, no lote (25) - CONJUNTO ALINHAVOS DE MEIOS

DE TRANSPORTE: Conjunto confeccionado em MDF com 10 placas perfuradas e 10

cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de

madeira. Quantidade de peças: 10 peças coloridas. Dimensões: 16 x 16 cm cada placa.

Dimensões da embalagem: 20 x 20 x 8,5 cm. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora,

orientação espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 31/10/2019, às 10:45:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 10:45:12 horas, no lote (25) - CONJUNTO ALINHAVOS DE MEIOS

DE TRANSPORTE: Conjunto confeccionado em MDF com 10 placas perfuradas e 10

cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de

madeira. Quantidade de peças: 10 peças coloridas. Dimensões: 16 x 16 cm cada placa.

Dimensões da embalagem: 20 x 20 x 8,5 cm. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora,

orientação espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa T Nava
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Comércio de Eletrodomésticos Eireli, no lote 25, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à

10.6. do edital. No dia 31/10/2019, às 12:02:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 12:02:06 horas, no lote (25) - CONJUNTO ALINHAVOS DE MEIOS

DE TRANSPORTE: Conjunto confeccionado em MDF com 10 placas perfuradas e 10

cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de

madeira. Quantidade de peças: 10 peças coloridas. Dimensões: 16 x 16 cm cada placa.

Dimensões da embalagem: 20 x 20 x 8,5 cm. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora,

orientação espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa T Nava

Comércio de Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 12:02:06 horas, no lote (25) - CONJUNTO ALINHAVOS DE MEIOS

DE TRANSPORTE: Conjunto confeccionado em MDF com 10 placas perfuradas e 10

cadarços coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em caixa de

madeira. Quantidade de peças: 10 peças coloridas. Dimensões: 16 x 16 cm cada placa.

Dimensões da embalagem: 20 x 20 x 8,5 cm. Objetivo: Estimula a coordenação viso motora,

orientação espacial e percepção visual. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS

EIRELI com o valor R$ 396,75.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:06:32 horas, no lote (26) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

NUMERAIS: Confeccionado em MDF, contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços

coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em embalagem plástica.

Quantidade de peças: 10. Dimensões: 10 x 15 cm cada placa. Objetivo: Estimula a

coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual e motiva a aprendizagem

dos números através da exploração dos mesmos. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 01/11/2019, às 11:39:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:39:48 horas, no lote (26) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

NUMERAIS: Confeccionado em MDF, contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços

coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em embalagem plástica.

Quantidade de peças: 10. Dimensões: 10 x 15 cm cada placa. Objetivo: Estimula a

coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual e motiva a aprendizagem
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dos números através da exploração dos mesmos. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa

PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, no lote 26, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia

01/11/2019, às 12:40:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:40:37 horas, no lote (26) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

NUMERAIS: Confeccionado em MDF, contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços

coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em embalagem plástica.

Quantidade de peças: 10. Dimensões: 10 x 15 cm cada placa. Objetivo: Estimula a

coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual e motiva a aprendizagem

dos números através da exploração dos mesmos. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa

PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:40:37 horas, no lote (26) - CONJUNTO ALINHAVOS DE

NUMERAIS: Confeccionado em MDF, contendo 10 placas perfuradas e 10 cadarços

coloridos de poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em embalagem plástica.

Quantidade de peças: 10. Dimensões: 10 x 15 cm cada placa. Objetivo: Estimula a

coordenação viso motora, orientação espacial e percepção visual e motiva a aprendizagem

dos números através da exploração dos mesmos. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA

07874296940 com o valor R$ 189,57.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:04:50 horas, no lote (27) - CONJUNTO ALINHAVOS VOGAIS:

Confeccionado em MDF, contendo 05 placas perfuradas e 05 cadarços coloridos de

poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em embalagem plástica. Quantidade

de peças: 5. Dimensões: 10 x 15 cm cada placa. Objetivo: Estimula a coordenação viso

motora, orientação espacial e percepção visual e motiva a aprendizagem das primeiras

letras através da exploração das vogais das placas. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 01/11/2019, às 11:40:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:40:24 horas, no lote (27) - CONJUNTO ALINHAVOS VOGAIS:

Confeccionado em MDF, contendo 05 placas perfuradas e 05 cadarços coloridos de

poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em embalagem plástica. Quantidade
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de peças: 5. Dimensões: 10 x 15 cm cada placa. Objetivo: Estimula a coordenação viso

motora, orientação espacial e percepção visual e motiva a aprendizagem das primeiras

letras através da exploração das vogais das placas. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa

PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, no lote 27, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia

01/11/2019, às 12:41:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:41:45 horas, no lote (27) - CONJUNTO ALINHAVOS VOGAIS:

Confeccionado em MDF, contendo 05 placas perfuradas e 05 cadarços coloridos de

poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em embalagem plástica. Quantidade

de peças: 5. Dimensões: 10 x 15 cm cada placa. Objetivo: Estimula a coordenação viso

motora, orientação espacial e percepção visual e motiva a aprendizagem das primeiras

letras através da exploração das vogais das placas. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa

PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:41:45 horas, no lote (27) - CONJUNTO ALINHAVOS VOGAIS:

Confeccionado em MDF, contendo 05 placas perfuradas e 05 cadarços coloridos de

poliéster, para o trabalho de alinhavar. Acondicionado em embalagem plástica. Quantidade

de peças: 5. Dimensões: 10 x 15 cm cada placa. Objetivo: Estimula a coordenação viso

motora, orientação espacial e percepção visual e motiva a aprendizagem das primeiras

letras através da exploração das vogais das placas. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA

07874296940 com o valor R$ 269,31.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:05:05 horas, no lote (28) - CONJUNTO CHAVE MOTORA:

Confeccionado em MDF 0,28 cm contendo 10 peças, sendo: 01 chave com 10 pinos de

madeira que formam o segredo da chave. Comprimento aproximado da chave: 35 x 10 cm.

04 peças em MDF 15 x 15 x 15 cm cortadas e gravadas a laser, vazadas formando o

segredo do cadeado. Peças coloridas, no verso gravado os números de 01 a 04 para

identificar os 04 cantos de encaixe do cadeado (possibilitando mudar o segredo), sequência

de cores: n° 1. amarela, n° 2. azul, n° 3. vermelho, n° 4. verde, sendo uma face colorida e a

outra com fundo branco. 01 base de sustentação de 15 x 15 x 15 cm, pintadas com fundo

branco de ambos os lados e 04 travas de 15 x 3 cm com fixação, para a montagem das
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bases do cadeado. Acondicionado em caixa de papelão. Quantidade de peças: 10.

Dimensões: 15 x 15 x 15 cm (base). 35 x 10 cm (chave). Objetivo: Trabalhar a coordenação

motora, percepção tátil, dinâmica manual, relação espacial e paciência. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 31/10/2019, às 10:45:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 10:45:38 horas, no lote (28) - CONJUNTO CHAVE MOTORA:

Confeccionado em MDF 0,28 cm contendo 10 peças, sendo: 01 chave com 10 pinos de

madeira que formam o segredo da chave. Comprimento aproximado da chave: 35 x 10 cm.

04 peças em MDF 15 x 15 x 15 cm cortadas e gravadas a laser, vazadas formando o

segredo do cadeado. Peças coloridas, no verso gravado os números de 01 a 04 para

identificar os 04 cantos de encaixe do cadeado (possibilitando mudar o segredo), sequência

de cores: n° 1. amarela, n° 2. azul, n° 3. vermelho, n° 4. verde, sendo uma face colorida e a

outra com fundo branco. 01 base de sustentação de 15 x 15 x 15 cm, pintadas com fundo

branco de ambos os lados e 04 travas de 15 x 3 cm com fixação, para a montagem das

bases do cadeado. Acondicionado em caixa de papelão. Quantidade de peças: 10.

Dimensões: 15 x 15 x 15 cm (base). 35 x 10 cm (chave). Objetivo: Trabalhar a coordenação

motora, percepção tátil, dinâmica manual, relação espacial e paciência. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedora a empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, no lote 28, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 31/10/2019, às 12:12:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 12:12:45 horas, no lote (28) - CONJUNTO CHAVE MOTORA:

Confeccionado em MDF 0,28 cm contendo 10 peças, sendo: 01 chave com 10 pinos de

madeira que formam o segredo da chave. Comprimento aproximado da chave: 35 x 10 cm.

04 peças em MDF 15 x 15 x 15 cm cortadas e gravadas a laser, vazadas formando o

segredo do cadeado. Peças coloridas, no verso gravado os números de 01 a 04 para

identificar os 04 cantos de encaixe do cadeado (possibilitando mudar o segredo), sequência

de cores: n° 1. amarela, n° 2. azul, n° 3. vermelho, n° 4. verde, sendo uma face colorida e a

outra com fundo branco. 01 base de sustentação de 15 x 15 x 15 cm, pintadas com fundo

branco de ambos os lados e 04 travas de 15 x 3 cm com fixação, para a montagem das

bases do cadeado. Acondicionado em caixa de papelão. Quantidade de peças: 10.

Dimensões: 15 x 15 x 15 cm (base). 35 x 10 cm (chave). Objetivo: Trabalhar a coordenação

motora, percepção tátil, dinâmica manual, relação espacial e paciência. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este

lote/item para empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta
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Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da

Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 12:12:45 horas, no lote (28) - CONJUNTO CHAVE MOTORA:

Confeccionado em MDF 0,28 cm contendo 10 peças, sendo: 01 chave com 10 pinos de

madeira que formam o segredo da chave. Comprimento aproximado da chave: 35 x 10 cm.

04 peças em MDF 15 x 15 x 15 cm cortadas e gravadas a laser, vazadas formando o

segredo do cadeado. Peças coloridas, no verso gravado os números de 01 a 04 para

identificar os 04 cantos de encaixe do cadeado (possibilitando mudar o segredo), sequência

de cores: n° 1. amarela, n° 2. azul, n° 3. vermelho, n° 4. verde, sendo uma face colorida e a

outra com fundo branco. 01 base de sustentação de 15 x 15 x 15 cm, pintadas com fundo

branco de ambos os lados e 04 travas de 15 x 3 cm com fixação, para a montagem das

bases do cadeado. Acondicionado em caixa de papelão. Quantidade de peças: 10.

Dimensões: 15 x 15 x 15 cm (base). 35 x 10 cm (chave). Objetivo: Trabalhar a coordenação

motora, percepção tátil, dinâmica manual, relação espacial e paciência. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa T NAVA COMERCIO

DE ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor R$ 530,73.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:11:48 horas, no lote (29) - CONJUNTO DE ENCAIXE DE

BLOCOS � MADEIRA: 25 peças coloridas e uma base medindo aproximadamente 320 mm x

65 mm x 210 mm com 10 palitos para encaixar as peças. Matéria-prima: blocos

confeccionados em madeira maciça, pintados em 05 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). -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 31/10/2019, às 10:46:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 10:46:08 horas, no lote (29) - CONJUNTO DE ENCAIXE DE

BLOCOS � MADEIRA: 25 peças coloridas e uma base medindo aproximadamente 320 mm x

65 mm x 210 mm com 10 palitos para encaixar as peças. Matéria-prima: blocos

confeccionados em madeira maciça, pintados em 05 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). -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora

a empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, no lote 29, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX
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e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 31/10/2019, às 12:04:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 12:04:20 horas, no lote (29) - CONJUNTO DE ENCAIXE DE

BLOCOS � MADEIRA: 25 peças coloridas e uma base medindo aproximadamente 320 mm x

65 mm x 210 mm com 10 palitos para encaixar as peças. Matéria-prima: blocos

confeccionados em madeira maciça, pintados em 05 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). -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item

para empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da

Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 12:04:20 horas, no lote (29) - CONJUNTO DE ENCAIXE DE

BLOCOS � MADEIRA: 25 peças coloridas e uma base medindo aproximadamente 320 mm x

65 mm x 210 mm com 10 palitos para encaixar as peças. Matéria-prima: blocos

confeccionados em madeira maciça, pintados em 05 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). -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE

ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor R$ 382,68.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:19:05 horas, no lote (30) - CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇA

PROGRESSIVO � PAPELÃO: 03 quebra-cabeças produzidos em papelão cinza laminado

com espessura mínima de 1,4 mm + papel couchê 115 g impresso 04 cores com verniz

atóxico + forro em papel alta alvura 90 g impresso em 01 cor com 03 versos diferenciados

(um para cada imagem). São 03 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 couchê 105 g impresso

em 04 cores com verniz atóxico. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

01/11/2019, às 11:40:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:40:49 horas, no lote (30) - CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇA

PROGRESSIVO � PAPELÃO: 03 quebra-cabeças produzidos em papelão cinza laminado
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com espessura mínima de 1,4 mm + papel couchê 115 g impresso 04 cores com verniz

atóxico + forro em papel alta alvura 90 g impresso em 01 cor com 03 versos diferenciados

(um para cada imagem). São 03 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 couchê 105 g impresso

em 04 cores com verniz atóxico. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa  PAULO HENRIQUE

PADILHA DA SILVA - ME, no lote 30, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia 01/11/2019, às 12:43:04

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:43:04 horas, no lote (30) - CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇA

PROGRESSIVO � PAPELÃO: 03 quebra-cabeças produzidos em papelão cinza laminado

com espessura mínima de 1,4 mm + papel couchê 115 g impresso 04 cores com verniz

atóxico + forro em papel alta alvura 90 g impresso em 01 cor com 03 versos diferenciados

(um para cada imagem). São 03 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 couchê 105 g impresso

em 04 cores com verniz atóxico. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PAULO HENRIQUE

PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não haver recurso

conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do

DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:43:04 horas, no lote (30) - CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇA

PROGRESSIVO � PAPELÃO: 03 quebra-cabeças produzidos em papelão cinza laminado

com espessura mínima de 1,4 mm + papel couchê 115 g impresso 04 cores com verniz

atóxico + forro em papel alta alvura 90 g impresso em 01 cor com 03 versos diferenciados

(um para cada imagem). São 03 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 couchê 105 g impresso

em 04 cores com verniz atóxico. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940 com o

valor R$ 901,32.
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    No dia 23/09/2019, às 13:27:37 horas, no lote (31) - CONJUNTO JOGO DA MEMÓRIA

COM TEXTURA � MDF: 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 36 cm x 24

cm dividido em 24 quadrados de 5,5 cm. peças: 24 quadrados, formando 12 pares, medindo

5 cm cada. Embalado em Saco de TNT. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 01/11/2019, às 11:41:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:41:32 horas, no lote (31) - CONJUNTO JOGO DA MEMÓRIA

COM TEXTURA � MDF: 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 36 cm x 24

cm dividido em 24 quadrados de 5,5 cm. peças: 24 quadrados, formando 12 pares, medindo

5 cm cada. Embalado em Saco de TNT. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa  PAULO

HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, no lote 31, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia 01/11/2019, às

12:44:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:44:25 horas, no lote (31) - CONJUNTO JOGO DA MEMÓRIA

COM TEXTURA � MDF: 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 36 cm x 24

cm dividido em 24 quadrados de 5,5 cm. peças: 24 quadrados, formando 12 pares, medindo

5 cm cada. Embalado em Saco de TNT. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PAULO

HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:44:25 horas, no lote (31) - CONJUNTO JOGO DA MEMÓRIA

COM TEXTURA � MDF: tabuleiro de MDF, com 24 quadrados em MDF, formando 12 pares

com texturas variadas: cortiça, tela de nylon, tela plástica, lixa, carpete, espuma, pelúcia,
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papel canelado, tapete emborrachado com listras, tapete emborrachado com bolinhas.

Essas peças são encaixadas nos quadrados do tabuleiro. Dimensões: tabuleiro 36 cm x 24

cm dividido em 24 quadrados de 5,5 cm. peças: 24 quadrados, formando 12 pares, medindo

5 cm cada. Embalado em Saco de TNT. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940

com o valor R$ 1.879,88.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:36:38 horas, no lote (32) - CONJUNTO PAINÉIS

PSICOMOTORES: Confeccionado em madeira prensada (MDF) e madeira maciça e MDF,

impresso em silk-screem policromia, contendo 04 painéis com diferentes movimentos de

estimulações diferentes: curvilíneo, fantástico, pré escrita, linear. Acondicionado em caixa de

papelão. Quantidade de peças: 04 Dimensões: 440 x 240 x 30 mm Objetivo: Proporciona

movimentos finos e variados que favorecem o desenvolvimento da coordenação motora,

organização espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 31/10/2019, às 10:47:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 10:47:07 horas, no lote (32) - CONJUNTO PAINÉIS

PSICOMOTORES: Confeccionado em madeira prensada (MDF) e madeira maciça e MDF,

impresso em silk-screem policromia, contendo 04 painéis com diferentes movimentos de

estimulações diferentes: curvilíneo, fantástico, pré escrita, linear. Acondicionado em caixa de

papelão. Quantidade de peças: 04 Dimensões: 440 x 240 x 30 mm Objetivo: Proporciona

movimentos finos e variados que favorecem o desenvolvimento da coordenação motora,

organização espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa T Nava

Comércio de Eletrodomésticos Eireli, no lote 32, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à

10.6. do edital. No dia 31/10/2019, às 12:06:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 12:06:34 horas, no lote (32) - CONJUNTO PAINÉIS

PSICOMOTORES: Confeccionado em madeira prensada (MDF) e madeira maciça e MDF,

impresso em silk-screem policromia, contendo 04 painéis com diferentes movimentos de

estimulações diferentes: curvilíneo, fantástico, pré escrita, linear. Acondicionado em caixa de

papelão. Quantidade de peças: 04 Dimensões: 440 x 240 x 30 mm Objetivo: Proporciona

movimentos finos e variados que favorecem o desenvolvimento da coordenação motora,

organização espacial e percepção visual. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa T Nava

Comércio de Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como
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não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 12:06:34 horas, no lote (32) - CONJUNTO PAINÉIS

PSICOMOTORES: Confeccionado em madeira prensada (MDF) e madeira maciça e MDF,

impresso em silk-screem policromia, contendo 04 painéis com diferentes movimentos de

estimulações diferentes: curvilíneo, fantástico, pré escrita, linear. Acondicionado em caixa de

papelão. Quantidade de peças: 04 Dimensões: 440 x 240 x 30 mm Objetivo: Proporciona

movimentos finos e variados que favorecem o desenvolvimento da coordenação motora,

organização espacial e percepção visual. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS

EIRELI com o valor R$ 891,48.

 

    No lote (33) - GIRAFA COM BLOCOS: Plástico. 01 Peek-a-Blocks (01 girafa e 04 blocos).

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 33 x 10,5 x 22,5 cm. - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:37:20 horas, no lote (34) - JOGOS DE MEMÓRIA: Conjunto

com 40 peças, caixa em madeira, dimensões 22 x 12 x 3,5 cm, com jogos abaixo

discriminados: Número de 1 a 20. Animais. Brinquedos. Frutas e hortaliças.

Português/Inglês. animais e filhotes. Profissões. Alfabetização com objetos. Meio de

transporte e comunicação. Alfabetização com animais. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 31/10/2019, às 10:47:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 10:47:52 horas, no lote (34) - JOGOS DE MEMÓRIA: Conjunto

com 40 peças, caixa em madeira, dimensões 22 x 12 x 3,5 cm, com jogos abaixo

discriminados: Número de 1 a 20. Animais. Brinquedos. Frutas e hortaliças.

Português/Inglês. animais e filhotes. Profissões. Alfabetização com objetos. Meio de

transporte e comunicação. Alfabetização com animais. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa T

Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, no lote 34, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os

itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 31/10/2019, às 12:14:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 12:14:45 horas, no lote (34) - JOGOS DE MEMÓRIA: Conjunto

com 40 peças, caixa em madeira, dimensões 22 x 12 x 3,5 cm, com jogos abaixo

discriminados: Número de 1 a 20. Animais. Brinquedos. Frutas e hortaliças.
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Português/Inglês. animais e filhotes. Profissões. Alfabetização com objetos. Meio de

transporte e comunicação. Alfabetização com animais. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa T

Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 12:14:45 horas, no lote (34) - JOGOS DE MEMÓRIA: Conjunto

com 40 peças, caixa em madeira, dimensões 22 x 12 x 3,5 cm, com jogos abaixo

discriminados: Número de 1 a 20. Animais. Brinquedos. Frutas e hortaliças.

Português/Inglês. animais e filhotes. Profissões. Alfabetização com objetos. Meio de

transporte e comunicação. Alfabetização com animais. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE

ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor R$ 1.274,46.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:40:48 horas, no lote (35) - MALETA ALFABETIZAÇÃO 10

JOGOS EDUCATIVOS EM MDF: 01 manual de instruções. Contém os seguintes itens:

Dominó. Loto leitura. Alfabeto Silábico. Sequência lógica. Alfabeto ilustrado. Palavras

cruzadas. Alfabeto na madeira. Memória alfabetização. Completando a história. Quebra

cabeça silábico. Dominó divisão silábica. DIMENSÕES: 43 x 27 x 23 cm. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/11/2019, às 11:46:31 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:46:31 horas, no lote (35) - MALETA ALFABETIZAÇÃO 10

JOGOS EDUCATIVOS EM MDF: 01 manual de instruções. Contém os seguintes itens:

Dominó. Loto leitura. Alfabeto Silábico. Sequência lógica. Alfabeto ilustrado. Palavras

cruzadas. Alfabeto na madeira. Memória alfabetização. Completando a história. Quebra

cabeça silábico. Dominó divisão silábica. DIMENSÕES: 43 x 27 x 23 cm. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedora a empresa NILZA APARECIDA AZEVEDO ME, no lote 35, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do

edital. No dia 01/11/2019, às 12:58:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:58:13 horas, no lote (35) - MALETA ALFABETIZAÇÃO 10

JOGOS EDUCATIVOS EM MDF: 01 manual de instruções. Contém os seguintes itens:

Dominó. Loto leitura. Alfabeto Silábico. Sequência lógica. Alfabeto ilustrado. Palavras

cruzadas. Alfabeto na madeira. Memória alfabetização. Completando a história. Quebra
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cabeça silábico. Dominó divisão silábica. DIMENSÕES: 43 x 27 x 23 cm. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este

lote/item para empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital e seus anexos, Bem como não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII,

XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do

edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:58:13 horas, no lote (35) - MALETA ALFABETIZAÇÃO 10

JOGOS EDUCATIVOS EM MDF: 01 manual de instruções. Contém os seguintes itens:

Dominó. Loto leitura. Alfabeto Silábico. Sequência lógica. Alfabeto ilustrado. Palavras

cruzadas. Alfabeto na madeira. Memória alfabetização. Completando a história. Quebra

cabeça silábico. Dominó divisão silábica. DIMENSÕES: 43 x 27 x 23 cm. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NILZA APARECIDA

AZEVEDO - ME com o valor R$ 2.000,00.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:50:52 horas, no lote (36) - MARTELA LEÃOZINHO: Plástico. 01

Suporte. 03 Bolinhas. 01 Martelinho. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 02 Pilhas AA

(R6), 1.5V. DIMENSÕES: 22 x 38 x 4 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 01/11/2019, às 11:47:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:47:02 horas, no lote (36) - MARTELA LEÃOZINHO: Plástico. 01

Suporte. 03 Bolinhas. 01 Martelinho. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 02 Pilhas AA

(R6), 1.5V. DIMENSÕES: 22 x 38 x 4 cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa NILZA

APARECIDA AZEVEDO ME, no lote 36, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia 01/11/2019, às 12:58:54

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:58:54 horas, no lote (36) - MARTELA LEÃOZINHO: Plástico. 01

Suporte. 03 Bolinhas. 01 Martelinho. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 02 Pilhas AA

(R6), 1.5V. DIMENSÕES: 22 x 38 x 4 cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PAULO

HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.
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    No dia 01/11/2019, às 12:58:54 horas, no lote (36) - MARTELA LEÃOZINHO: Plástico. 01

Suporte. 03 Bolinhas. 01 Martelinho. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 02 Pilhas AA

(R6), 1.5V. DIMENSÕES: 22 x 38 x 4 cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME com o valor R$

3.550,12.

 

    No lote (37) - MOCHILA INFANTIL ANIMADA DO CACHORRINHO APRENDENDO A

BRINCAR: Plástico. 01 Mochila com três botões interativos. 01 minilivro. 01 maçã que

cabem dentro da mochila. Cor: Predominantemente lilás com detalhes verdes.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 03 Pilhas AA (R6) Carbon Zinc. DIMENSÕES: 27

x 27 x 15 (A x L x P). - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (38) - ORGANIZADOR: Plástico. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 01

Organizador. 09 Caixas. DIMENSÕES: 66 x 71 x 36 cm. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:36:52 horas, no lote (39) - PAINEL DE ATIVIDADES INFANTIL:

Plástico. 01 Painel de atividades, com variadas ações ao toque do bebê e manipulação.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 40 x 36 x 6 cm -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 01/11/2019, às 11:47:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:47:27 horas, no lote (39) - PAINEL DE ATIVIDADES INFANTIL:

Plástico. 01 Painel de atividades, com variadas ações ao toque do bebê e manipulação.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 40 x 36 x 6 cm -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedora a empresa NILZA APARECIDA AZEVEDO ME, no lote 39, por Ofertar a Proposta

Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do

edital. No dia 01/11/2019, às 12:59:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:59:52 horas, no lote (39) - PAINEL DE ATIVIDADES INFANTIL:

Plástico. 01 Painel de atividades, com variadas ações ao toque do bebê e manipulação.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 40 x 36 x 6 cm -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este

lote/item para empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital e seus anexos, Bem como não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII,

XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do

edital.
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    No dia 01/11/2019, às 12:59:52 horas, no lote (39) - PAINEL DE ATIVIDADES INFANTIL:

Plástico. 01 Painel de atividades, com variadas ações ao toque do bebê e manipulação.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 40 x 36 x 6 cm -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NILZA APARECIDA

AZEVEDO - ME com o valor R$ 15.304,08.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:04:27 horas, no lote (40) - PASSA FORMAS GEOMÉTRICAS:

Confeccionado em MDF contendo 08 peças e 01 plataforma. Conjunto composto por 08

peças de madeira e 01 plataforma, recortada de acordo com o tamanho de cada peça, que

permite a criança colocar as peças dentro da caixa. Acondicionado em caixa de madeira.

Quantidade de peças: 8. Dimensões da caixa em madeira: 24 x 24 x 04 cm. Produto com

certificação do Inmetro. Objetivo: Trabalhar noções de distância, tamanho, formas e a

coordenação motora, brincando. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

31/10/2019, às 10:48:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 10:48:26 horas, no lote (40) - PASSA FORMAS GEOMÉTRICAS:

Confeccionado em MDF contendo 08 peças e 01 plataforma. Conjunto composto por 08

peças de madeira e 01 plataforma, recortada de acordo com o tamanho de cada peça, que

permite a criança colocar as peças dentro da caixa. Acondicionado em caixa de madeira.

Quantidade de peças: 8. Dimensões da caixa em madeira: 24 x 24 x 04 cm. Produto com

certificação do Inmetro. Objetivo: Trabalhar noções de distância, tamanho, formas e a

coordenação motora, brincando. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa T Nava Comércio de

Eletrodomésticos Eireli, no lote 40, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital.

No dia 31/10/2019, às 12:10:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2019, às 12:10:10 horas, no lote (40) - PASSA FORMAS GEOMÉTRICAS:

Confeccionado em MDF contendo 08 peças e 01 plataforma. Conjunto composto por 08

peças de madeira e 01 plataforma, recortada de acordo com o tamanho de cada peça, que

permite a criança colocar as peças dentro da caixa. Acondicionado em caixa de madeira.

Quantidade de peças: 8. Dimensões da caixa em madeira: 24 x 24 x 04 cm. Produto com

certificação do Inmetro. Objetivo: Trabalhar noções de distância, tamanho, formas e a

coordenação motora, brincando. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa T Nava Comércio de

Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não haver recurso
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conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do

DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 31/10/2019, às 12:10:10 horas, no lote (40) - PASSA FORMAS GEOMÉTRICAS:

Confeccionado em MDF contendo 08 peças e 01 plataforma. Conjunto composto por 08

peças de madeira e 01 plataforma, recortada de acordo com o tamanho de cada peça, que

permite a criança colocar as peças dentro da caixa. Acondicionado em caixa de madeira.

Quantidade de peças: 8. Dimensões da caixa em madeira: 24 x 24 x 04 cm. Produto com

certificação do Inmetro. Objetivo: Trabalhar noções de distância, tamanho, formas e a

coordenação motora, brincando. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI com o

valor R$ 204,60.

 

    No lote (41) - PEÇAS PARA MONTAR BLOCK MANIA: Plástico. ACESSÓRIOS: 104

peças. DIMENSÕES: 2 x 2 x 18 cm. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:42:53 horas, no lote (42) - POTINHO DAS FORMAS: Plástico.

Potinho. Sons. Luzes. 05 Formas. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 03 Pilhas tipo

AA LR06 alcalinas (inclusas). DIMENSÕES: 19 x 17 x 17 cm. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 01/11/2019, às 11:48:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:48:03 horas, no lote (42) - POTINHO DAS FORMAS: Plástico.

Potinho. Sons. Luzes. 05 Formas. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 03 Pilhas tipo

AA LR06 alcalinas (inclusas). DIMENSÕES: 19 x 17 x 17 cm. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora

a empresa NILZA APARECIDA AZEVEDO ME, no lote 42, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 11:48:03 horas, no lote (42) - POTINHO DAS FORMAS: Plástico.

Potinho. Sons. Luzes. 05 Formas. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. 03 Pilhas tipo

AA LR06 alcalinas (inclusas). DIMENSÕES: 19 x 17 x 17 cm. - a empresa NILZA

APARECIDA AZEVEDO - ME com o valor R$ 2.142,84 foi a declarada vencedora na disputa

do lote.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:57:44 horas, no lote (43) - ROLA/ROLA: Confeccionado em

madeira com 04 bases redondas em forma de círculos, sendo 2 bases externas e 2 bases

internas vazadas (para passagem das bolinhas e guiso). Contém 06 bolinhas de tamanho e
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cores diferentes e 01 guiso metálico. Medidas: 26,5x 9,5 cm. Produto com certificação do

Inmetro. Material: MDF. Embalagem: Película de PVC encolhível. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 05/11/2019, às 09:55:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/11/2019, às 09:55:18 horas, no lote (43) - ROLA/ROLA: Confeccionado em

madeira com 04 bases redondas em forma de círculos, sendo 2 bases externas e 2 bases

internas vazadas (para passagem das bolinhas e guiso). Contém 06 bolinhas de tamanho e

cores diferentes e 01 guiso metálico. Medidas: 26,5x 9,5 cm. Produto com certificação do

Inmetro. Material: MDF. Embalagem: Película de PVC encolhível. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora

a empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, neste Item/lote, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital. No dia 05/11/2019, às 09:58:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/11/2019, às 09:58:45 horas, no lote (43) - ROLA/ROLA: Confeccionado em

madeira com 04 bases redondas em forma de círculos, sendo 2 bases externas e 2 bases

internas vazadas (para passagem das bolinhas e guiso). Contém 06 bolinhas de tamanho e

cores diferentes e 01 guiso metálico. Medidas: 26,5x 9,5 cm. Produto com certificação do

Inmetro. Material: MDF. Embalagem: Película de PVC encolhível. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item

para empresa T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens

10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 05/11/2019, às 09:58:45 horas, no lote (43) - ROLA/ROLA: Confeccionado em

madeira com 04 bases redondas em forma de círculos, sendo 2 bases externas e 2 bases

internas vazadas (para passagem das bolinhas e guiso). Contém 06 bolinhas de tamanho e

cores diferentes e 01 guiso metálico. Medidas: 26,5x 9,5 cm. Produto com certificação do

Inmetro. Material: MDF. Embalagem: Película de PVC encolhível. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE

ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor R$ 262,29.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:19:02 horas, no lote (44) - SUPER LANCHONETE: Plástico. 01

bule. 01 tampa de bule. 01 marmita. 01 tampa de panela. 01 prato grande. 01 prato
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pequeno. 01 copo. 01 refrigerante. 01 hambúrguer (combinação de 05 peças). 01 cachorro

quente (combinação de 03 peças). 01 pizza (combinação de 02 peças). 01 ovo frito

(combinação de 02 peças). 01 peixe. 01 pimentão verde. 01 milho. 01 cenoura. 04 garfos e

facas pequenos. 04 garfos e facas grandes. 01 bandeja. 01 kit tempero. 01 torneira. 03

menus. 01 cartão de pedido. 01 sorvete. 01 caixa de pizza. 01 rocambole. 01 sanduíche. 01

queijo. 01 refeição. 01 caixa registradora. 01 scanner. 01 cartão de crédito. 10 cédulas de

dinheiro fictício. manual. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. Acompanha cartela de

adesivos. 08 pilhas AA inclusas. DIMENSÕES: 87 x 86,5 x 33 cm. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 01/11/2019, às 11:48:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:48:30 horas, no lote (44) - SUPER LANCHONETE: Plástico. 01

bule. 01 tampa de bule. 01 marmita. 01 tampa de panela. 01 prato grande. 01 prato

pequeno. 01 copo. 01 refrigerante. 01 hambúrguer (combinação de 05 peças). 01 cachorro

quente (combinação de 03 peças). 01 pizza (combinação de 02 peças). 01 ovo frito

(combinação de 02 peças). 01 peixe. 01 pimentão verde. 01 milho. 01 cenoura. 04 garfos e

facas pequenos. 04 garfos e facas grandes. 01 bandeja. 01 kit tempero. 01 torneira. 03

menus. 01 cartão de pedido. 01 sorvete. 01 caixa de pizza. 01 rocambole. 01 sanduíche. 01

queijo. 01 refeição. 01 caixa registradora. 01 scanner. 01 cartão de crédito. 10 cédulas de

dinheiro fictício. manual. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. Acompanha cartela de

adesivos. 08 pilhas AA inclusas. DIMENSÕES: 87 x 86,5 x 33 cm. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora

a empresa NILZA APARECIDA AZEVEDO ME, no lote 44, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia

01/11/2019, às 13:01:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 13:01:38 horas, no lote (44) - SUPER LANCHONETE: Plástico. 01

bule. 01 tampa de bule. 01 marmita. 01 tampa de panela. 01 prato grande. 01 prato

pequeno. 01 copo. 01 refrigerante. 01 hambúrguer (combinação de 05 peças). 01 cachorro

quente (combinação de 03 peças). 01 pizza (combinação de 02 peças). 01 ovo frito

(combinação de 02 peças). 01 peixe. 01 pimentão verde. 01 milho. 01 cenoura. 04 garfos e

facas pequenos. 04 garfos e facas grandes. 01 bandeja. 01 kit tempero. 01 torneira. 03

menus. 01 cartão de pedido. 01 sorvete. 01 caixa de pizza. 01 rocambole. 01 sanduíche. 01

queijo. 01 refeição. 01 caixa registradora. 01 scanner. 01 cartão de crédito. 10 cédulas de

dinheiro fictício. manual. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. Acompanha cartela de

adesivos. 08 pilhas AA inclusas. DIMENSÕES: 87 x 86,5 x 33 cm. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item

para empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais
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Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da

Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 13:01:38 horas, no lote (44) - SUPER LANCHONETE: Plástico. 01

bule. 01 tampa de bule. 01 marmita. 01 tampa de panela. 01 prato grande. 01 prato

pequeno. 01 copo. 01 refrigerante. 01 hambúrguer (combinação de 05 peças). 01 cachorro

quente (combinação de 03 peças). 01 pizza (combinação de 02 peças). 01 ovo frito

(combinação de 02 peças). 01 peixe. 01 pimentão verde. 01 milho. 01 cenoura. 04 garfos e

facas pequenos. 04 garfos e facas grandes. 01 bandeja. 01 kit tempero. 01 torneira. 03

menus. 01 cartão de pedido. 01 sorvete. 01 caixa de pizza. 01 rocambole. 01 sanduíche. 01

queijo. 01 refeição. 01 caixa registradora. 01 scanner. 01 cartão de crédito. 10 cédulas de

dinheiro fictício. manual. ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. Acompanha cartela de

adesivos. 08 pilhas AA inclusas. DIMENSÕES: 87 x 86,5 x 33 cm. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NILZA APARECIDA AZEVEDO

- ME com o valor R$ 10.649,32.

 

    No lote (45) - SUPERCASA DE BONECA: Madeira. 01 supercasa de boneca.

ACESSÓRIOS: 01 manual de instruções. DIMENSÕES: 114 x 59 x 30 cm. - não foram

encontradas propostas.

 

    No lote (46) - SUPERMARKET COMPLETO: Plástico. ACESSÓRIOS: 01 manual de

instruções. DIMENSÕES: 47 x 58,1 x 15,2 cm. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:55:07 horas, no lote (47) - TEATRO DE FANTOCHE � MADEIRA:

Um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem

rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 03 mm 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. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 01/11/2019, às 11:42:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:42:16 horas, no lote (47) - TEATRO DE FANTOCHE � MADEIRA:

Um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem

rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 03 mm 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
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altura. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da

janela. Embalagem: caixa de papelão. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa  PAULO

HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, no lote 47, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do edital. No dia 01/11/2019, às

12:46:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:46:01 horas, no lote (47) - TEATRO DE FANTOCHE � MADEIRA:

Um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem

rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 03 mm 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. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa PAULO

HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:46:01 horas, no lote (47) - TEATRO DE FANTOCHE � MADEIRA:

Um teatro para bonecos de fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem

rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 03 mm 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. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940

com o valor R$ 461,16.

 

    No lote (48) - TECLADO ANIMAL: Plástico. Sons. Luzes. ACESSÓRIOS: 01 manual de

instruções. 03 Pilhas AA inclusas. DIMENSÕES: � 49,5 x 36,5 x 10 cm. - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:14:01 horas, no lote (49) - TORRE INTELIGENTE: Conjunto

confeccionado em madeira e MDF, contendo 18 bases e 45 cilindros coloridos.
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Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de peças: 63. Dimensões: 7,5 x 7,5 cm

(bases). 3,5 cm de diâmetro (cilindros). 18 x 18 x 8 cm (embalagem). Objetivo: Habilidades

manuais, destreza, orientação espacial, coordenação viso-motora e equilíbrio. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 01/11/2019, às 11:43:08 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 11:43:08 horas, no lote (49) - TORRE INTELIGENTE: Conjunto

confeccionado em madeira e MDF, contendo 18 bases e 45 cilindros coloridos.

Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de peças: 63. Dimensões: 7,5 x 7,5 cm

(bases). 3,5 cm de diâmetro (cilindros). 18 x 18 x 8 cm (embalagem). Objetivo: Habilidades

manuais, destreza, orientação espacial, coordenação viso-motora e equilíbrio. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedora a empresa  PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, no lote 49, por Ofertar

a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2. à 10.6. do

edital. No dia 01/11/2019, às 12:47:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/11/2019, às 12:47:09 horas, no lote (49) - TORRE INTELIGENTE: Conjunto

confeccionado em madeira e MDF, contendo 18 bases e 45 cilindros coloridos.

Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de peças: 63. Dimensões: 7,5 x 7,5 cm

(bases). 3,5 cm de diâmetro (cilindros). 18 x 18 x 8 cm (embalagem). Objetivo: Habilidades

manuais, destreza, orientação espacial, coordenação viso-motora e equilíbrio. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este

lote/item para empresa PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA - ME, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital e seus anexos, Bem como não haver recurso conhecido conforme Art.4º, Incisos XVIII,

XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do

edital.

 

    No dia 01/11/2019, às 12:47:09 horas, no lote (49) - TORRE INTELIGENTE: Conjunto

confeccionado em madeira e MDF, contendo 18 bases e 45 cilindros coloridos.

Acondicionado em caixa de madeira. Quantidade de peças: 63. Dimensões: 7,5 x 7,5 cm

(bases). 3,5 cm de diâmetro (cilindros). 18 x 18 x 8 cm (embalagem). Objetivo: Habilidades

manuais, destreza, orientação espacial, coordenação viso-motora e equilíbrio. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PAULO HENRIQUE

PADILHA DA SILVA 07874296940 com o valor R$ 249,99.

 

    No dia 23/09/2019, às 13:57:37 horas, no lote (50) - VISO � MOTOR: Jogo composto por

01 caixa em MDF 6 mm réguas em MDF 3 mm, tampa com 10 casas orifício, 03 réguas com

05/11/2019 Página 60 de 63



06 atividades, 50 fichas (cartas) todos em MDF 03 mm. Acondicionado em caixa de MDF

tipo estojo com 10 repartições. Quantidade de peças: 50 fichas e 03 réguas. Dimensão da

embalagem: 11 x 40 x 7 cm. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

05/11/2019, às 09:56:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/11/2019, às 09:56:01 horas, no lote (50) - VISO � MOTOR: Jogo composto por

01 caixa em MDF 6 mm réguas em MDF 3 mm, tampa com 10 casas orifício, 03 réguas com

06 atividades, 50 fichas (cartas) todos em MDF 03 mm. Acondicionado em caixa de MDF

tipo estojo com 10 repartições. Quantidade de peças: 50 fichas e 03 réguas. Dimensão da

embalagem: 11 x 40 x 7 cm. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa T Nava Comércio de

Eletrodomésticos Eireli, neste Item/lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 10.2 à 10.6. do edital.

No dia 05/11/2019, às 09:59:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/11/2019, às 09:59:44 horas, no lote (50) - VISO � MOTOR: Jogo composto por

01 caixa em MDF 6 mm réguas em MDF 3 mm, tampa com 10 casas orifício, 03 réguas com

06 atividades, 50 fichas (cartas) todos em MDF 03 mm. Acondicionado em caixa de MDF

tipo estojo com 10 repartições. Quantidade de peças: 50 fichas e 03 réguas. Dimensão da

embalagem: 11 x 40 x 7 cm. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa T Nava Comércio de

Eletrodomésticos Eireli, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para Administração e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como não ter havido

manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06 e os itens 10.2 e 10.2.1 do edital.

 

    No dia 05/11/2019, às 09:59:44 horas, no lote (50) - VISO � MOTOR: Jogo composto por

01 caixa em MDF 6 mm réguas em MDF 3 mm, tampa com 10 casas orifício, 03 réguas com

06 atividades, 50 fichas (cartas) todos em MDF 03 mm. Acondicionado em caixa de MDF

tipo estojo com 10 repartições. Quantidade de peças: 50 fichas e 03 réguas. Dimensão da

embalagem: 11 x 40 x 7 cm. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor

R$ 425,52.

 

    No dia 23/09/2019, às 14:51:47 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.
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    No dia 23/09/2019, às 14:54:59 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 24/09/2019, às 11:14:35 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 24/09/2019, às 13:34:53 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 26/09/2019, às 10:01:33 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 26/09/2019, às 10:30:13 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 26/09/2019, às 10:33:49 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 26/09/2019, às 14:48:09 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA RODRIGUES DE

SOUZA - desclassificou o fornecedor - MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI, no lote

(20) - CASINHA DE BONECA: Plástico. 01 Casa de Boneca Perfeita. ACESSÓRIOS: 01

manual de instruções. Peças de montagem. Parafusos. Dobradiças. DIMENSÕES: 120 x 85

x 37 cm. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO O(A) LICITANTE PELO FATO

DA SUA PROPOSTA ESTÁ ACIMA DO VALOR ESTIMADO DO LOTE. COM

FUNDAMENTO NO EDITAL EM SEU ITEM 8.2, SUBITEM III, ONDE DIZ: 8.2. Serão

desclassificadas, ainda, as propostas que:III. Que após a fase de lances ou negociação,

quando houver, permanecerem com seus preços unitários e total do Item superiores aos

preços atestados pela Administração como sendo os de mercado.

 

    No dia 26/09/2019, às 14:51:58 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 30/09/2019, às 11:27:05 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS
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GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 03/10/2019, às 09:57:23 horas, a autoridade competente da licitação - CARLOS

GUILHERME GRABNER - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA. O motivo

da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

 

    No dia 11/10/2019, às 14:06:32 horas, a autoridade competente da licitação - PATRICIA

DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ - substitui o Pregoeiro VANIA RODRIGUES DE SOUZA.

O motivo da alteração foi o seguinte: No uso das atribuições legais conferidas pela L.C nº

654/2017 e com fundamento no Despacho de fls. 476, da Pregoeira Vânia Rodrigues de

Souza, convocada pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia para exercer a função de

JURADA, pelo período de 07 a 24 de outubro,  determino que a partir desta data, a

condução do presente certame será feita pelo Pregoeiro Raimundo Nonato Rocha de Lima.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

12.444.829/0001-62 NILZA APARECIDA AZEVEDO - ME

19.318.501/0001-49 PAULO HENRIQUE PADILHA DA SILVA 07874296940

18.912.500/0001-65 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI
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