EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017 - REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO NO MVP NÚMERO 95.679/2017
FINALIDADE: registro de preços.
DATA DE ABERTURA: 22/12/2017.
HORÁRIO: 9 horas.
TIPO: menor preço por lote.
OBJETO: o objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o registro de
preços visando a eventual aquisição futura jogos pedagógicos, tendo como critério de
julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste edital e seus anexos, cujo fornecimento será efetuado de forma a ser
definida no instrumento de contrato, para atender as necessidades dos alunos das escolas
dos municípios pertencentes ao Consórcio Metropolitano da GRANPAL e consórcios
conveniados, durante o período de doze meses, a contar da assinatura da ata de registro
de preços.
Luiz Carlos Busato, Presidente do Consórcio Público da Associação dos Municípios da
Região Metropolitana de Porto Alegre – CM Granpal, no uso legal de suas atribuições
estatutárias, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS, por meio de utilização e recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para seleção de preços
referentes à contratação de pessoa física ou jurídica, conforme o objeto e nas condições
previstas neste edital e seus anexos, regendo-se pelas seguintes normas em especial: a Lei
Federal 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal 8.666/1993, o Decreto Federal
7.892/2013, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Federal 5.450/2005, o Decreto
Federal nº 8.538/2015 e as Resoluções CM Granpal 03/2016 e 04/2016.

1 DO LOCAL, HORA E DATA DA SESSÃO
1.1. O(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio receberão as propostas financeiras e os
documentos de habilitação dos interessados em participar da presente licitação até às 9
horas do dia 22/12/2017, na sala de licitações do DLC/SMPG, sito na rua Frei Orlando,
199, 4º andar, Centro, Canoas (RS). Após o horário acima indicado, dar-se-á por encerrado
o recebimento das propostas financeiras e dos documentos de habilitação.
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a
realização da sessão na data acima mencionada, o evento será automaticamente
transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente
de nova comunicação.
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2 DO OBJETO
2.1. O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o registro de
preços visando a eventual aquisição futura de jogos pedagógicos, tendo como critério de
julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste edital e seus anexos, cujo fornecimento será efetuado de forma a ser
definida no instrumento de contrato, para atender as necessidades dos alunos das escolas
dos municípios pertencentes ao Consórcio Metropolitano da GRANPAL e consórcios
conveniados, durante o período de doze meses, a contar da assinatura da ata de registro
de preços.
2.2. Os jogos pedagógicos deste projeto deverão constar conteúdos para creche,
educação infantil, língua portuguesa, matemática, ciências e geografia para o ensino
fundamental, com objetivos de estimular a aprendizagem, possuírem guias de orientações
pedagógicas para os professores e curso de formação de docentes nas modalidades
presencial e à distância, que atuam nessas áreas do conhecimento.
2.3. Os jogos devem ser considerados como partes integradas da sequência
didática deste projeto e deverá ter seu uso planejado pelo professor com vistas à
participação dos alunos na prática de letramento, seja para aprofundar o trabalho com a
escrita e leitura, seja para aperfeiçoar e ampliar o conhecimento de mundo dos alunos.
2.4. Os jogos devem instrumentalizar o professor a usar em seu planejamento de
ensino para que as atividades sejam mais dinâmicas e significativas, promovendo o
desenvolvimento de habilidades e competências dos estudantes na aprendizagem dos
conteúdos estabelecidos nos mais variados componentes curriculares, estimulando as
habilidades cognitivas, sociais, emocionais e éticas, colaborando com o trabalho da escola
no desenvolvimento da criança para a vida.
2.5. O CM Granpal não está obrigado a contratar o objeto desta licitação ou
tampouco observar as quantidades indicadas, ficando facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
registro de preços preferência em igualdade de condições.

3 DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderá participar do pregão presencial particular que atender a todas as exigências
deste edital.
3.2. Como requisito para participação no pregão, a licitante deverá manifestar o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.
3.3. Será permitida a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio em
todos os itens respectivos.
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4 DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
4.1. A microempresa e empresa de pequeno porte que pretenda sua inclusão no regime
diferenciado concedido pela Lei Complementar 123/2006 deverá apresentar, na forma da
lei, juntamente com o credenciamento, declaração formal, conforme anexo, de que não
está incursa em nenhum dos impedimentos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar
123/2006.
4.2. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da
microempresa ou da empresa de pequeno porte licitante de se utilizar das prerrogativas a
ela concedidas pela Lei Complementar 123/2006.
4.3. Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às
microempresas e empresas de pequeno porte o prazo de cinco dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
4.4. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência
do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal
8.666/1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.
4.5 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar Federal
123/2006 e que tenham declarado nessa categoria, conforme demanda o item 4.1.
4.6. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem
classificada. Não ocorrerá empate quando a proposta mais bem classificada já for
originária de microempresas e empresas de pequeno porte.
4.7. Ocorrendo o empate, a microempresas e empresas de pequeno porte melhor
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta
deverá ser apresentada no prazo máximo de cinco minutos, a partir da solicitação do(a)
pregoeiro(a), sob pena de preclusão.
4.8. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação
da documentação de habilitação.
4.9. A microempresas e empresas de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que
trata a Lei Complementar 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com
os documentos de habilitação, declaração formal de que não está incursa em nenhum dos
impedimentos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, assinada por
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representante legal da licitante vencedora ou por procurador/credenciado, munido de
procuração hábil.
4.10. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos itens 9.13 a 9.17, os
objetos licitados serão adjudicados em favor da proposta originalmente vencedora do
certame, ou seja, da empresa que não se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte que apresentou a melhor proposta.

5 DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
5.1. Decairá do direito de impugnação do edital, nos termos do § 2º do artigo 41 da Lei
Federal 8.666/1993, aquele que não se manifestar em até dois dias úteis da data de
abertura da sessão do pregão, apontando as falhas ou irregularidades que o motivaram,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
5.2. Impugnações ao edital, caso interpostas, deverão ser apresentadas por escrito e ser
dirigidos(as) ao(à) pregoeiro(a) até dois dias úteis anteriores à data fixada para abertura
da licitação junto á Comissão de Registro de Preços da Diretoria de Licitações e
Compras/SMPG, sito na rua Frei Orlando, 199, 4º andar, Centro, Canoas (RS). Não serão
aceitos se remetidos via correio.
5.3. As razões da impugnação da licitante deverão ser fundamentadas e encaminhadas
ao(à) pregoeiro(a), que encaminhará a impugnação à autoridade competente que decidirá
no prazo de 24 horas.
5.4. A impugnação tempestiva da licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, nos termos do § 3º do
artigo 41 da Lei Federal 8.666/1993.
5.5. Acolhida a impugnação da licitante contra o instrumento convocatório, será definida e
publicada nova data para a realização do certame.

6 DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
6.1. Pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos ao(à) pregoeiro(a) até três dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da licitação, por escrito junto à Comissão de
Registro de Preços da Diretoria de Licitações e Compras /SMPG, sito na rua Frei Orlando,
199, 4º andar, Centro, Canoas (RS). Não serão aceitos se remetidos via correio.

7 DO CREDENCIAMENTO
7.1. A licitante apresentará, na sessão pública do pregão presencial, para fins de
credenciamento:
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7.1.1. se representante legal da licitante, documento(s) que confirme(m) tal condição:
registro comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus
administradores. Tais documentos deverão ser autenticados ou cópias simples
acompanhadas de originais para autenticação, comprovando a existência dos necessários
poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes à
licitação.
7.1.2. Se procurador, preposto ou credenciado: procuração ou termo de credenciamento
(conforme modelo anexo), outorgado pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante,
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para
prática de todos os demais atos inerentes à licitação.
7.1.3. Declaração (conforme modelo anexo) de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação, sob pena de não participar da licitação, nos termos do artigo 4°, inciso VII da
Lei 10.520/2002, e, ainda, de não está temporariamente suspensa de participar em
licitação e impedida de contratar com a Administração e de que não foi declarada
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
7.1.4. Declaração de enquadramento no artigo 3º e não incursão nos impedimentos do §
4º do mesmo artigo da Lei Complementar 123/2006.

8 DA PROPOSTA
8.1. A proposta financeira e os documentos de habilitação deverão ser entregues em
envelopes separados, numerados de “01” e “02”, respectivamente, diretamente ao(à)
pregoeiro(a) ou sua equipe de apoio. Os envelopes deverão estar fechados, contendo na
parte externa a seguinte inscrição:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017
REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2017
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA
LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017
REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2017
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado)
8.2. DA PROPOSTA FINANCEIRA
8.2.1. No envelope número “01” deverá conter:
8.2.1.1. a proposta financeira, digitada (no próprio anexo) ou impressa,
preferencialmente em papel timbrado da licitante, com prazo de validade mínima de
sessenta dias, com a descrição exata do objeto, assinada por pessoa com poderes para
comprometer a licitante, sem alternativas, emendas, entrelinhas, rasuras, ressalvas ou
condições, e dela devem constar:
a) razão social, endereço e nº do CNPJ da licitante, e o endereço da assistência técnica;
b) descrição do objeto ofertado, em conformidade com anexo termo de referência com
as especificações técnicas exigidas;
c) indicar na proposta a marca e o modelo do objeto e apresentar catálogo, prospectos ou
documentos que mencionem as características técnicas (serão aceitas cópias das
especificações técnicas obtidas no site do fabricante na internet. Informar o endereço do
site onde foram obtidas);
d) apresentação completa do objeto licitado e dos valores ofertados, (anexo I), detalhando
o valor unitário, compatíveis com o valor total do lote. As propostas incompletas que não
atendam ao interesse público ou comprometam a lisura do ato serão desclassificadas,
conforme as exigências editalícias.
8.3. Observações relativas à proposta financeira
8.3.1. estarão incluídas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte,
seguro, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais),
obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e
todos os ônus diretos.
8.3.2. a omissão na proposta financeira em relação às exigências e às especificações
técnicas do edital importa na submissão da licitante às normas nele estabelecidas.
8.3.3. a proposta financeira apresentada em papel termo-sensível (fax), telex, telegrama
ou semelhantes será desclassificada.
8.3.4. a apresentação da proposta financeira implica a plena aceitação, por parte da
licitante, das normas, exigências e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
8.3.5. serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no(s) preço(s)
até, no máximo, dois algarismos após a vírgula.
8.3.6. na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-seá tacitamente indicado o prazo sessenta dias.
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8.4. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
8.4.1. A análise da proposta financeira pelo(a) pregoeiro(a) visará ao atendimento das
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo preliminarmente
desclassificada a proposta financeira:
a) cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados no edital;
b) que apresente preço(s) manifestamente inexequíveis.
8.4.2. As propostas financeiras que atendam às especificações, aos prazos e às condições
fixados no edital e que não apresentem preços manifestamente inexequíveis serão
selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
a) o autor da proposta de valor mais baixo e os das propostas com preços até 10%
superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos em ordem
decrescente e distintos, até a proclamação do vencedor.
b) não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas na alínea anterior,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais, sucessivos e distintos, em ordem decrescente, inferiores à proposta de menor
preço, até a proclamação do vencedor.
c) o(a) pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta
igualdade de condições, ficarem empatadas, como critério de desempate será realizado
um sorteio, nos termos do artigo 45, § 2º da Lei 8.666/1993. A licitante sorteada em
primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação às demais
empatadas e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
8.4.3. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta financeira de acordo com as
especificações deste edital, de menor preço (menor desembolso para a Administração),
com valores de acordo com os praticados no mercado e não superiores aos valores
unitários e totais máximos aceitáveis, conforme anexo IV - termo de referência.
8.4.4. Não serão consideradas para julgamento vantagens não previstas no edital.
8.4.5. Fica ressalvada ao(à) pregoeiro(a), a seu exclusivo critério e mesmo depois da
abertura das propostas financeiras, sem que caiba às licitantes pleitear indenização,
compensação ou vantagens a qualquer título, o direito de:
a) julgar livremente a licitação, observadas as normas legais e editalícias pertinentes;
b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação da licitação;
c) desclassificar as propostas financeiras que não estejam em condições de assegurar
execução satisfatória do objeto licitado, não atendam às exigências consideradas
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relevantes do edital e de seus anexos e/ou que contenham preços superiores aos
máximos admitidos ou manifestamente inexequíveis.
8.4.6. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, inclusões, modificações ou
substituições das propostas financeiras ou de quaisquer documentos.
8.4.7. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, prevalecerão os
primeiros, entre os numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos.
8.4.8. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes o prazo de oito dias úteis para a
apresentação de novos documentos ou de novas propostas, escoimados das causas que
originaram a inabilitação ou a desclassificação, aplicação subsidiária da disposição contida
no §3º do artigo 48 da Lei 8.666/1993.
8.4.9. Será examinada a documentação da(s) licitante(s) que tenha(m) sua(s) proposta(s)
financeira(s) classificada(s) em primeiro lugar para fins de registrar os preços.
Considerando a possibilidade de eventual reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro
que venha a acarretar a alteração da ordem de classificação das propostas financeiras,
serão solicitados os documentos de habilitação das demais licitantes classificadas e na
ordem de classificação.
8.4.11. Encerrada a fase de lances, a licitante vencedora deverá apresentar proposta
financeira final com os valores unitários distribuídos de acordo com o valor final ofertado
para o item, sendo que o preço unitário não poderá ser superior ao valor máximo
aceitável unitário previsto no termo de referência na composição da proposta final. A
proposta financeira final deverá ser apresentada em até dois dias úteis do encerramento
da sessão pública e entregue à comissão de registro de preços.

9. DO EMPATE
9.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
MEs e EPPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas MEs e EPPs sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço e
desde que o melhor preço não seja de uma ME ou EPP.
9.1.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no
prazo máximo de cinco minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
b) a ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
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c) não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma da alínea "a", serão convocadas
as MEs e EPPS remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.1., na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.1.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs e EPPs que se
encontrem no intervalo estabelecido no item 7.1., será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta.
9.1.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação
da documentação de habilitação.
9.1.4. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.1.5. No caso de sorteio, em não comparecendo o representante legal da ME ou EPP,
será considerado precluso o seu direito de apresentar melhor oferta.

10 DA HABILITAÇÃO
10.1. Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá apresentar os seguintes
documentos:
10.1 DOCUMENTOS PARA O REGISTRO CADASTRAL E PARA HABILITAÇÃO
10.1.1. Documentos relativos à habilitação jurídica
10.1.1.1. Documento de identificação do representante da licitante;
10.1.1.2. registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições
de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.
Observação: o(s) documento(s) relacionado(s) no subitem 10.1.1.2. não precisará(ao)
constar do envelope número “02” caso já tenha(m) sido apresentado(s) no ato do
credenciamento da licitante.
10.1.1.3. Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88.
10.1.2. Documentos relativos à regularidade fiscal
10.1.2.1. Prova de inscrição do cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
10.1.2.2. prova de regularidade com a fazenda federal, mediante a apresentação de
certidão conjunta de débito relativa a tributos federais e à dívida ativa da União, emitidas
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em conjunto pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN);
10.1.2.3. prova de regularidade com a fazenda estadual, mediante apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de tributos estaduais, expedida pela
secretaria e/ou delegacia da fazenda estadual;
10.1.2.4. prova de regularidade com a fazenda municipal, mediante a apresentação de
certidão de regularidade fiscal junto ao município do domicílio ou sede da licitante ou
sede da licitante;
10.1.2.5. prova de regularidade perante o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS),
mediante apresentação do certificado de regularidade junto ao FGTS;
10.1.2.7. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
10.1.2.6. Declaração pela licitante de que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos,
ressalvado o menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz.
10.1.3. Documentos relativos à qualificação técnica
10.1.3.1. Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, compatível em características e quantidades (no mínimo de 50% da
quantidade licitada) com o objeto desta licitação, nos termos do artigo 30, da Lei nº.
8.666/1993.
10.1.4. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira
10.1.4.1. certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida nos últimos
noventa dias, contados da data de abertura do pregão, pelo distribuidor da comarca da
empresa licitante.

11 DOS RECURSOS
11.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata das suas razões.
11.2. Será concedido o prazo de três dias corridos, contados da habilitação das
vencedoras, para a licitante interessada apresentar suas razões fundamentadas, ficando
as demais licitantes, desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.3. A falta de manifestação motivada e imediata do licitante quanto à intenção de
recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
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11.4. A petição de recurso deverá ser encaminhada única e exclusivamente à Comissão de
Registro de Preços da Diretoria de Licitações e Compras/SMPG, sito na rua Frei Orlando,
199, 4º andar, Centro, Canoas (RS), em arquivo com as razões da empresa.
11.5. O recurso somente será conhecido pelo pregoeiro se estiver fundamentado
conforme as razões manifestadas no final da sessão pública e será submetido ao
julgamento da diretoria executiva do CM Granpal.
11.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.7. O recurso contra a decisão do(a) pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo.

12 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente homologará e adjudicará o objeto da licitação ao(s) vencedor(es),
nos termos do artigo 27 do Decreto Federal 5.450/2005.

13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Após a homologação da presente licitação, a critério e necessidades da
administração, poderá ser assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme previsto no
ANEXO II deste edital, com validade pelo período de doze meses a contar da publicação
na imprensa oficial, a qual terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas.
13.2. O licitante vencedor será convocado para assinar a respectiva ata de registro de
preços no prazo de três dias úteis, a contar do recebimento da respectiva notificação, sob
pena de decair do direito à futura contratação, sem prejuízo das penalidades previstas
neste edital. Se o licitante vencedor, injustificadamente, não assinar o instrumento ou não
devolvê-lo devidamente assinado no prazo de três dias úteis, contados de seu
recebimento, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a
negociação, assinar o referido instrumento.
13.3. Se o licitante vencedor, injustificadamente, não assinar a ata de registro de preços
ou não devolvê-la devidamente assinada no prazo de três dias úteis, contados de seu
recebimento, será multado no percentual de 5% até 10% do valor do contrato.
13.4. Após a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é facultado à administração
municipal emitir nota de empenho em favor da empresa registrada, a qual, juntamente
com este edital e seus anexos, terão força de contrato, caso a administração opte por
valer-se da prerrogativa estabelecida pelo artigo 62, caput da Lei Federal 8.666/1993,
substituindo o instrumento de contrato pela respectiva nota de empenho.
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13.5. A existência de preços registrados não obriga o CM Granpal, os municípios
consorciados ou conveniados a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
13.5.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pela
empresa detentora da ata de registro quando a administração municipal optar pela
contratação do objeto cujo preço está registrado por outro meio legalmente permitido.
13.6. Os itens e preços registrados, bem como os respectivos fornecedores, ficarão
disponibilizados durante a vigência da ata de registro de preços.
13.7. Excepcionalmente, quando o objeto licitado à contratação não puder ser atendido
pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem
necessários para se atingir o objetivo da licitação, respeitando-se a ordem de classificação
das empresas e desde que referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da
proposta vencedora.
13.8. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade que não tenha participado deste certame licitatório, mediante carona e
prévia consulta ao CM Granpal, desde que atendidas as condições do artigo 22 do Decreto
Federal 7.892/2013.
13.8.1. Os órgãos e entidades que não participaram do presente registro de preços,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão manifestar a motivação
e seu interesse perante o CM Granpal, para que esse viabilize e autorize a adesão à ata.
13.8.2. Nos casos em que for solicitada adesão à ata de registro de preços, conforme item
13.8, caberá à empresa detentora da ata de registro de preço, observadas as demais
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este não prejudique as obrigações anteriormente assumidas e que o quantitativo
decorrente dessas adesões não exceda, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de
cada item registrado, independente do número de órgãos não participantes que aderirem,
conforme § 4º, artigo 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013.

14 MUNICÍPIOS PARTICIPANTES
14.1. Os materiais contratados pela da ata de registro de preços do CM Granpal deverão
ser entregues nos setores competentes das prefeituras, de acordo com listagem abaixo,
mediante a manifestação de interesse na efetiva contratação, conforme segue:
Municípios participantes – CM Granpal
Alvorada
Arroio dos Ratos
Cachoeirinha
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Canoas
Eldorado do Sul
Esteio
Glorinha
Gravataí
Guaíba
Nova Santa Rita
Porto Alegre
Santo Antônio da Patrulha
Sapucaia do Sul
Viamão
Triunfo
Municípios participantes – CODEPAMPA
Alegrete
Bagé
Barra do Quaraí
Caçapava do Sul
Dom Pedrito
Itaqui
Lavras do Sul
Manoel Viana
Quaraí
Santa Margarida do Sul
Sant’Ana do Livramento
São Borja
São Gabriel
Uruguaiana
Vila Nova do Sul
14.1.1 A entrega dos materiais será realizada nos locais definidos pelos municípios
integrantes do CM Granpal e/ou CODEPAMPA individualmente, conforme indicação na
nota de empenho/ordem de compra.
14.1.2. Poderão ser indicados outros locais de entrega, a critério do CM Granpal ou do
município contratante.
14.2. Os materiais deverão se entregues respeitando o termo de referência – anexo I
deste edital, no local indicado pelo município, contados a partir do recebimento pela
contratada da nota de empenho ou ordem de compra, que deverá corresponder as
especificações e condições gerais previsto neste edital.
14.3. Havendo necessidade de alteração, será necessário o prazo máximo, cinco dias
contados do recebimento do comunicado específico, para análise e aceitação por parte do
município contratante.
14.4. No momento da entrega dos materiais, deverá respeitado o seguinte:
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14.4.1. apresentar cópia da nota fiscal relativa aos materiais entregues, ou seja,
descrevendo o fabricante ou distribuidora autorizada por este, para fins de comprovação
de garantia de origem.
14.5. Caso os materiais não correspondam ao exigido pelo edital, a CONTRATADA deverá
providenciar, no prazo máximo de cinco dias úteis a sua substituição visando o
atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no
contrato, no edital, na Lei Federal 8.666/1993 e na Lei Federal 10.520/2002.

15 DAS PENALIDADES
15.1. Caso a contratada deixe de cumprir parcial ou totalmente as obrigações advindas da
futura contratação, estará sujeita às seguintes penalidades:
15.1.1. o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará à multa de mora no valor
de 1% sobre o valor total do contrato, por dia de atraso;
15.2. a multa a que alude este item não impede que a contratante rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Federal
8.666/1993.
15.3. A multa, aplicada após regular o processo administrativo, garantido o contraditório e
a ampla defesa, será descontada da garantia do respectivo contrato, quando houver.
15.4. No caso do subitem 15.3., se a multa for no valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.
15.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração municipal poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa no valor de até 10% sobre o valor da contratação, de acordo com os
prejuízos causados à administração municipal, observam-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, independente da aplicação de outras multas e
penalidades;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração, por prazo não superior a cinco anos;
IV - declaração de Inidoneidade ao licitante que ensejar o retardamento da
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito da citação e da ampla defesa, fizer ficando
impedido de licitar e contratar com o município contratante, pelo prazo de até
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cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
15.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior, poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, respeitada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo
de cinco cinco dias úteis.
15.7. As sanções previstas nos incisos III e IV do subitem 15.5, poderão também ser
aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do contrato firmado por este
processo de licitação:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
15.8. As multas previstas na sanção II supracitada do subitem 15.5 serão independentes e
a aplicação de uma não exclui a de outras, tendo descontado no acerto mensal a seguir a
sua aplicação. O valor que será adotado será de 1% por dia de atraso nos seguintes casos:
a) não comparecendo à convocação para assinatura do contrato (por dia de atraso);
b) inadimplemento ou atraso da empresa na entrega dos materiais contratados, bem
como no que diz respeito à qualidades dos mesmos (por dia de atraso);
c) incorrer em duas ou mais advertências (por ocorrência);
d) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia
autorização por escrito do município (por ocorrência);
15.9. As sanções III e IV do subitem 15.5, poderão ser aplicadas caso ocorra alguma das
seguintes hipóteses:
a) subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto do contrato;
b) apresentação de qualquer dos documentos exigidos no edital que foram
falsificados ou adulterados.

16 DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado em até trinta dias após o recebimento de cada pedido
formulado e envio da respectiva nota fiscal, ou seja, em uma parcela, correspondente a
100% do valor da nota fiscal, mediante crédito em conta corrente em banco, número da
conta e agência indicadas pela empresa vencedora ajustada ao melhor lance.
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16.2. Não será efetuado qualquer pagamento ao adjudicatário enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidades ou
inadimplência.
16.3. Os pagamentos aos fornecedores serão efetuados somente mediante depósito
bancário em conta indicada.

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
17.3. A homologação e/ou adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
17.4. Este edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante
do instrumento de contrato/ata de registro de preço/contrato administrativo (se houver),
como se nele estivessem transcritos.
17.5. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo(a) pregoeiro(a).
17.6 Ao Presidente do CM Granpal fica assegurado o direito de revogar ou anular a
presente licitação em razão de interesse público, sem que caiba às licitantes quaisquer
direitos a reclamação ou indenização.
17.7. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal 10.520/2002, Decreto Federal
7.892/2013 e, subsidiariamente, a Lei Federal 8666/1993.
17.8. Não poderá participar da presente licitação quem sofreu penalidades, nos termos
dos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/1993.
17.9. O CM Granpal enviará comunicação expressa informando:
17.9.1 a cada Município participante do Consórcio e do CODEPAMPA o lote adjudicado, a
empresa vencedora, os respectivos valores dos Itens (9 pacotes), acompanhado da ata
final deste pregão, em cinco dias úteis após a assinatura das atas de registro de preços,
para fins de contratação;
17.9.2. à empresa vencedora o quantitativos dos itens adjudicados para cada município
participante e ao CODEPAMPA para formalização das aquisições.
17.10. Caso o CM Granpal não se utilize da prerrogativa de cancelar a ata de registro de
preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução, até que o contratado
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cumpra integralmente a condição infringida, sem prejuízo da incidência das sanções
previstas neste edital, na Lei Federal 10.520/2002 e na Lei Federal 8.666/1993.
17.11. O licitante reconhece os direitos do CM Granpal nos casos de rescisão previstas nos
artigos 78 à 87 da Lei Federal 8.666/1993.
17.12. Demais cláusulas, como as relativas aos prazos e vigência contratual, condições
gerais, obrigações da contratada e do contratante, fiscalização, pagamentos, penalidades
e demais condições relativas à execução do objeto, estão previstas no contrato e deverão
ser atendidas na íntegra pela(s) licitante(s) vencedora(s).

18 DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre – RS para dirimir eventuais questões
decorrentes do presente edital e dos instrumentos dele decorrentes, quando não
resolvidas administrativamente.
Fazem parte deste edital:
1- Anexo I – termo de referência e critério de aceitabilidade de preços;
2- Anexo II – minuta da ata de registro de preços;
3- Anexo III – modelo de carta de credenciamento;
4- Anexo IV – modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;
5- Anexo V – modelo de declaração de idoneidade;
6- Anexo VI – modelo de declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do
artigo 7º da CF/1988.
Porto Alegre (RS), 7 de dezembro de 2017.

José Calvi
Diretor executivo CM Granpal
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PREGÃO PRESENCIAL
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA
A Granpal, como um consórcio metropolitano, visa colaborar com os municípios da região
na busca de alternativas conjuntas para os problemas comuns que são apresentados anualmente.
A entidade foi criada com o propósito de ampliar o diálogo entre os municípios, com um espaço
para debates e decisões políticas capazes de representar os interesses dos consorciados,
promover a cooperação e buscar soluções para problemas comuns.
O uso de jogos didáticos em sala de aula é um recurso atraente para o ensino e a
aprendizagem. De modo sistematizado, eles devem mobilizar os alunos a pensar, planejar,
antecipar, a propor problemas e solucioná-los, assim como decidir sobre eles. Além disso, é por
meio do jogo que se aprende a agir, tem sua curiosidade aguçada, adquire autoconfiança e
desenvolve a linguagem, o pensamento e a concentração. Por essas e tantas outras razões é que
os jogos vêm sendo cada vez mais incorporados ao currículo das escolas.
Os jogos na sala de aula colocam os alunos em contato com a realidade e com as
produções culturais distantes no tempo e no espaço. Além de expor diferentes maneiras de
representar essa realidade, os jogos permitem uma interação entre o professor / aluno e o saber
construído, buscando significações para os conceitos trabalhados em sala. Assim, segundo a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), página 159,
Ao ingressar no Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, os alunos vivenciam a transição de uma
orientação curricular estruturada por campos de
experiências da Educação Infantil, em que as
interações, os jogos e as brincadeiras norteiam o
processo de aprendizagem e desenvolvimento,
para uma organização curricular estruturada por
áreas de conhecimento e componentes
curriculares.

É nesse contexto que os jogos ganham status de “material de aprendizagem”, ou seja, são
recursos de ensino ao propiciar ao aluno o acesso a diferentes quantidades de informações
estruturadas e conceituais. E, ao oferecer uma variedade de estratégias para a aquisição de
conhecimentos, essas ferramentas organizam e sistematizam o saber e a resolução de problemas,
além de incentivar centros de interesses dos alunos.
Pretende-se, com a inserção de jogos pedagógicos no ensino, aprimorar o sucesso obtido
com o uso dos jogos em geral, como uma atividade que se apresenta dinâmica e venha satisfazer
uma necessidade dos alunos, propiciando um ambiente favorável à aprendizagem que possam ser
motivadores para captar o interesse dos alunos, estimular a curiosidade, promover atitudes
positivas para investigar e reconstruir uma realidade individual a partir de uma experiência de
aprendizagem.
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O professor e pesquisador Lino Macedo (MACEDO, 2000) defende a ideia do uso de jogos
na aprendizagem como recurso de observação e promoção do desenvolvimento cognitivo, da
aprendizagem escolar dos alunos, bem como da formação de seus professores. Justifica-se
também pelo seu valor de uso corrente na cultura das crianças e de adultos porque a criação do
conhecimento se faz pela interação social, processamento, irradiação e recreação como forma de
expressão e compreensão humana da realidade e da apropriação de múltiplas perspectivas e
dimensões.
Assim se vê que o desenvolvimento do potencial humano pode ocorrer na sociedade
também com os jogos. Neste sentido, vale destacar que a escola tem a função de selecionar e
articular a aquisição dos conhecimentos, por meio da continua relação entre professor e aluno,
método e conteúdo. Sendo assim, ela deve elencar essas tecnologias e incluir esses recursos,
analisar cada jogo, as suas contribuições, as vantagens para estabelecer diretrizes adaptáveis a
qualquer situação de ensino e aprendizagem como uma renovação da metodologia necessária
para redescobrir cada conteúdo e formas interativas de ensinar.
O que dizem os documentos oficiais em relação a interação, jogos e as brincadeiras: As
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (2010) – propõem uma
organização curricular em que as interações e as brincadeiras embasam as relações pedagógicas,
as metodologias e proposições que fazem parte da rotina das crianças e assim, possibilitam as
aprendizagens, o desenvolvimento e a socialização. O documento Base Nacional Comum Curricular
para a Educação Infantil – BNCC (2017) – indica um conjunto de temas integradores sobre o direito
das crianças aprenderem por meio de campos de experiências: O eu, o outro, o nós. Corpo, gestos
e movimentos. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Traços, sons, cores e imagens. Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações.
Para atingir os conteúdos que abarcam os campos de experiências, o jogo é um
importante recurso didático, pois propicia o desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas
cognitiva, afetiva, linguística, social, moral e motora, além de contribuir para a construção da
autonomia, criticidade, criatividade, responsabilidade das crianças. Já no Ensino Fundamental
deverá ainda possibilitar aos alunos a aquisição das competências, conforme a Base Nacional
Comum Curricular (2017) na área da Língua Portuguesa, da Matemática, Geografia e das Ciências
Naturais.
A Base Nacional Comum Curricular indica o jogo como estratégia didática para estimular e
promover a aprendizagem dos conteúdos, despertar o interesse e a construção do conhecimento.
Consta que,
O Ensino Fundamental deve ter compromisso com
o desenvolvimento do letramento matemático,
definido como as competências e habilidades de
raciocinar, representar, comunicar e argumentar
matematicamente, de modo a favorecer o
estabelecimento de conjecturas, a formulação e a
resolução de problemas em uma variedade de
contextos, utilizando conceitos, procedimentos,
fatos e ferramentas matemáticas. É também o
letramento matemático que assegura aos alunos
reconhecer que os conhecimentos matemáticos
são fundamentais para a compreensão e a atuação
no mundo e percebe o caráter de jogo intelectual
da matemática, como aspecto que favorece o
desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico,
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estimula a investigação e pode ser prazeroso
(fruição).
Destaca-se também, o autoconhecimento e a autonomia pessoal quando a experiência
com o jogo beneficia as relações emocionais do aluno com os outros, bem como o
desenvolvimento do conhecimento do meio ambiente quando os instiga no processo de
descoberta e na representação de diferentes contextos o qual deve ser interpretado no ensino a
partir da perspectiva de propostas de ação e aprendizagem globais, ou seja, com outras áreas do
conhecimento.
Pelas razões expostas, faz-se necessário pensar que o professor que usará esse recurso
didático vai levar um material para a sala e colocar toda a sua experiência, conceitos da área do
conhecimento em favor dos alunos. Ao usar um jogo, é colocado em questão como se ensina e
como se aprende, ou seja, sua concepção de ensino estará presente. É importante notar que esse
professor deverá utilizar ações e encaminhamentos para que seus alunos possam realizar
atividades diferentes de modo a construir conceitos com materiais que giram em torno da
resolução de problemas, ressaltando uma metodologia dinâmica nas diversas áreas do
conhecimento.
Os jogos, pelas suas qualidades intrínsecas de desafio à ação voluntária e consciente,
devem estar, obrigatoriamente, incluídos entre as inúmeras opções de trabalho escolar, uma vez
que a observação e a experimentação são essenciais para o desenvolvimento dos alunos. Ao
planejar o desenvolvimento dos conteúdos com jogos, são dadas oportunidades para que os
alunos realizem as atividades de autonomia num ambiente favorável a exploração, a cooperação e
a tomada de decisão.
Nesse sentido, a aquisição de jogos pedagógicos visará a contribuir com o princípio 7 do
estatuto da criança e adolescente que faz referência ao brincar e, portanto, deve ser vivenciado na
escola de forma qualitativa. A utilização de jogos estruturados de regras em grupos cria condições
de brincadeira e, ainda, o desenvolvimento da competência, de organizar, planejar, ampliar e
potencializar as aprendizagens por meio de uma modalidade do brincar.
O uso de jogos em sala de aula como recurso didático, vai além dos muros da escola. Tem
objetivos consistentes com a concepção de desenvolvimento integral dos alunos e se relaciona
com várias áreas do desenvolvimento, seja ele cognitivo, motor, intelectual, relacional, social,
além de seus conteúdos estarem presentes no projeto educativo da escola.
Para tanto, encaminhamos o presente expediente para proceder ao processo licitatório
para a aquisição de jogos pedagógicos aos alunos dos municípios que compõe o Consórcio da
GRANPAL e os consórcios conveniados.
2. OBJETO
2.1. O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o registro de preços
visando a eventual aquisição futura de jogos pedagógicos, tendo como critério de julgamento
MENOR PREÇO POR LOTE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
edital e seus anexos, cujo fornecimento será efetuado de forma a ser definida no instrumento de
contrato, para atender as necessidades dos alunos das escolas dos municípios pertencentes ao
Consórcio Metropolitano da GRANPAL e consórcios conveniados, durante o período de doze
meses, a contar da assinatura da ata de registro de preços.
2.2. Os jogos pedagógicos deste projeto deverão constar conteúdos para creche, educação
infantil, língua portuguesa, matemática, ciências e geografia para o ensino fundamental, com
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objetivos de estimular a aprendizagem, possuírem guias de orientações pedagógicas para os
professores e curso de formação de docentes nas modalidades presencial e à distância, que atuam
nessas áreas do conhecimento.
2.3. Os jogos devem ser considerados como partes integradas da sequência didática deste
projeto e deverá ter seu uso planejado pelo professor com vistas à participação dos alunos na
prática de letramento, seja para aprofundar o trabalho com a escrita e leitura, seja para
aperfeiçoar e ampliar o conhecimento de mundo dos alunos.
2.4. Os jogos devem instrumentalizar o professor a usar em seu planejamento de ensino
para que as atividades sejam mais dinâmicas e significativas, promovendo o desenvolvimento de
habilidades e competências dos estudantes na aprendizagem dos conteúdos estabelecidos nos
mais variados componentes curriculares, estimulando as habilidades cognitivas, sociais,
emocionais e éticas, colaborando com o trabalho da escola no desenvolvimento da criança para a
vida.

3. DA COMPOSIÇÃO DO PROJETO
A composição do projeto de jogos deverá possuir conteúdos que partam da imaginação à
experimentação e apreensão dos conteúdos indicados em cada nível escolar, trazendo elementos
inovadores para dinamização do ensino: rica comunicação visual, enredos envolventes e
diversificação de material, tamanho e suportes.
O projeto deverá ser acompanhado de manual de orientações para o professor com
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula acerca do conteúdo e deverá possuir a
proposta pedagógica do jogo, intenção e objetivos pedagógicos a serem explorados, regras do
jogo e atividades de sistematização para os alunos, entre outros.
Os manuais deverão orientar o uso dos jogos, articulando-os com as competências e as
habilidades com as previstas na BNCC de cada componente curricular. Dessa forma, esse material
deve considerar o desenvolvimento da infância, indicar a concepção dos jogos como ensino
metodológico-didático contendo estratégias para abordar o conteúdo e assim, promover a
compreensão dos assuntos tratados.
Para o desenvolvimento do jogo, o manual deve indicar etapas de trabalho semelhantes a
de um plano de aula, apresentando a contextualização do jogo como espaço para conversação
entre os alunos e o professor, evidenciar o tema e o conteúdo para envolver os alunos pela
temática e mecânica do jogo, problematizar o tema para alcançar o conhecimento prévio dos
alunos, deverá conter os objetivos pedagógicos do jogo e materiais a serem usados. Deverá indicar
ampliação do jogo em outros contextos, sugerir abordagem interdisciplinar sem perder a conexão
com os conteúdos básicos de cada componente curricular e indicar atividades para potencializar o
desenvolvimento dos alunos a fim de aplicar os conhecimentos aprendidos no jogo.
3.1. DESCRITIVO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DOS JOGOS
Os materiais devem contemplar diversidade de imagens, formas, texturas, cores,
tamanhos, espessuras, aspectos gráficos que ressaltem a linguagem não verbal, bem como
estratégias diversas e regras claras de jogabilidade e outras especificidades importantes para a
criança compreender o mundo em que vive.
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Os jogos devem apresentar uma variedade de mecânicas tais como: as do dominó, bingo,
memória, jogo de percurso e outras temáticas mais modernas que visam a ampliar o repertório
lúdico dos alunos.
A comunicação visual dos jogos deve ser encantadora, aguçar a curiosidade, provocar
conhecimento e despertar a criatividade. As ilustrações dos jogos devem contemplar imagens,
fotos, figuras e desenhos adequados à faixa etária como também às temáticas propostas à
diversidade cultural. Além de apresentar diferentes estilos e técnicas para construir um olhar
atento à sua cultura e assim, validar a função da imagem no texto e contexto como facilitadora da
construção de novos processos mentais.
3.2. DESCRITIVO DAS ESPECIFICAÇÕES PEDAGÓGICAS DO JOGO PARA PROMOVER
APRENDIZAGEM
O jogo deve ser para dois ou mais jogadores, organizados em grupos para a troca de
informações e na colaboração das conclusões, a fim de contribuir para as deduções entre os
alunos, além de facilitar o trabalho de observação, avaliação e intervenções do professor.
O jogo deve ter regras pré-estabelecidas que não podem ser modificadas no decorrer de
uma rodada, mas flexíveis de modificações com o consentimento dos participantes do jogo após já
terem conhecido as regras oficiais.
O jogo não pode ser mecânico. Devem ser significativos e desafiantes para os alunos e que
os conteúdos estejam compatíveis com o nível dos alunos e tenham resoluções possíveis.
O jogo deve permitir que cada jogador possa fazer a jogada dentro das regras, sendo a
sorte um fator secundário.
3.3. DOS LOTES
LOTE 1

ITEM

COMBO CRECHE

1

Jogo pedagógico para creche para crianças acima de 3 anos, para explorar a linguagem oral, que objetive o trabalho
com um grupo de palavras para ampliar o repertório das crianças. Composta por caixa nas medidas 24 cm Largura x
32 cm comprimento x 5 cm de altura, em Triplex 295g, Acabamento Corte/Vinco; 1 TABULEIRO medindo 44 x 60 cm
em tecido emborrachado, 36 Cartas medindo 18 x 8 cm em cartão 300g, laminação frente e verso, 1 DADO medindo
21 mm, com numeração especial 1-1-2-2-3-4 nas faces e um peão especial medindo 22mm. Deverá possuir um guia
completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no mínimo
cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

2

Jogo pedagógico para creche para explorar a linguagem matemática, para no mínimo 24 participantes
simultaneamente, para crianças com idade acima de 3 anos, que objetiva desenvolver a noção de quantidade.
Composta por CAIXA nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura e Triplex 295g e
acabamento Corte/Vinco; 16 Tabuleiro nas medidas 15 x 11 cm, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação brilho
frente em papel couche 300g e laminação brilho frente e verso, 100 cartas medindo 6,5 x 6,5cm em cartão 300g,
laminação frente e verso e cantos arredondados, 25 cartelas medindo 21 x 15 cm acoplado cartão/cartão, laminação
brilho frente e verso. Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a
sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a
serem explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

3

Jogo pedagógico para creche para explorar “o faz de conta” envolvendo o sistema monetário, para crianças acima
de 2 anos, que objetiva vivenciar compras, lista de compras, trocas entre valores monetários, explorando as ideias
financeiras matemáticas. Composta por CAIXA nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura.
TAMPA em Triplex 295 g; Plastificado Brilho, Acabamento Corte/Vinco; 1 TABULEIRO tamanho A3, acoplado
cartão/cartão, verniz UV calandra frete e verso, 24 CARTAS nas medidas: 6 x 18 cm em Triplex 250g; Acabamento:
Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra frente e verso; 4 CARTELAS tamanho A4 em Duplex 250g; Acabamento:
Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação Brilho Frente; 200 CÉDULAS divididas em 5 valores, sendo que
cada valor deverá ter 42 cédulas; nas medidas: 8,00 cm largura X 4,00 cm altura em Offset 120g. Deverá possuir um
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guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no
mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

4

Jogo pedagógico para creche que vise desenvolver primeiras noções sobre o trânsito de pedestres e condutores de
veículos, para crianças acima de 3 anos, na exploração de trajetos de um ponto a outro. Composta por CAIXA nas
medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; 1
TABULEIRO medindo 44 x 60 cm em tecido emborrachado, 11 CARTAS medindo 10 x 10 cm em cartão 300g,
laminado frente e verso, com cantos arredondados, 1 PEÃO-CARRO medindo 2,1 cm. Deverá possuir um guia
completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no mínimo
cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

5

Jogo pedagógico para creche, contendo imagens de brinquedos, para crianças acima de 2 anos, que objetiva
reconhecer a relação parte e todo na composição. Composta por CAIXA nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco, 01 tabuleiro tamanho A4 produzido em
cartão 300g, 20 cartelas medindo 11 x 15, em horle, laminação frente e verso, 10 cartelas medindo 21 cm x 29,7cm,
produzido em cartão 300g, laminação frente e verso, acompanhado da regra da atividade na parte interna da
tampa. Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula,
possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a serem
explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

6

Jogo pedagógico para creche, para crianças acima de 2 ano, que objetiva o pareamento de imagem animal adulto e
filhote. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g;
Acabamento Corte/Vinco; 28 peças Dominó tamanho 100 x 200mm, em cartão + horle + cartão acoplados, papel
cartão 250g e laminação brilho frente e verso. Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões
didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e
objetivos pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
certificado INMETRO.

7

Jogo pedagógico para creche, para crianças acima de 2 anos, com objetivo de realizar leitura e pareamento de
imagens, realizar estabelecer relação entre parte-todo das imagens, desenvolver a capacidade de comparar, parear
e classificar. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex
295g; Acabamento Corte/Vinco, 4 Tabuleiro medindo 22 x 22 cm em horle, com cantos arredondados, 36 CARTAS
medindo 10 cm x 10 cm, em couche 300g, com laminação brilho frente e verso; 1 ampulheta para medição do
tempo. Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula,
possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a serem explorados,
regras do jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

8

Jogo pedagógico para creche, para crianças acima de 3 anos, para explorar contos e objetive o reconhecimento de
cenas de diferentes partes de uma história. Composta por CAIXA nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento
x 5 cm de altura em Triplex 295 g, acabamento Corte/Vinco; 06 TABULEIROS tamanho A3, acoplado cartão/cartão,
acabamento corte/vinco, laminação brilho frente e verso, 18 Cartas tamanho 11 cm x 15 cm, em cartão 300g,
laminação frente e verso, 06 cartelas tamanho A5, em cartão 300g, laminação frente e verso. Deverá possuir um
guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no
mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

9

Jogo pedagógico para creche, para crianças acima de 3 anos, que tenha como objetivo o conhecimento das imagens
dos 8 planetas do Sistema solar. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de
altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; 30 Cartas medindo 5 x 15 cm em cartão 300g, laminação frente e
verso e cantos arredondados. Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões didáticopedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos
pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado
INMETRO.

10

Jogo pedagógico para creche, para crianças de 2 a 3 anos, que objetive desenvolver gestos simbólicos ligados ao “faz
de conta” que explorem o equilíbrio e a coordenação e deslocamento no espaço, confeccionada em lona vinílica
atóxica no formato aproximado de 2,45m x 4,00m, acabamento em corte reto e bainha com solda eletrônica em
toda a volta, Impressão Digital de Alta Resolução 1440 dpi, em Lona 440g; 12 cartelas tamanho A3 com imagens de
animais e respectivas pegadas. Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões didáticopedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos
pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
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11

Jogo pedagógico para creche, para crianças de 2 a 4 anos, cujo objetivo seja realizar contagem de vários objetos de
numeração de zero a seis, com escolha de objetos diferentes. Composta por CAIXA nas medidas 24 cm Largura x 32
cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; 36 peças DOMINÓ tamanho 100mm x
200mm, em cartão + horle + cartão acoplados, papel cartão 250g e laminação brilho frente e verso. Deverá possuir
um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no
mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

12

Jogo pedagógico para creche, para explorar as formas geométricas, para no mínimo 10 crianças acima de 1 ano,
simultaneamente, visando identificar formas geométricas em diferentes figuras. Composta por CAIXA nas medidas
24 cm largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; 10 tabuleiros
tamanho A4, em cartão/cartão 300g, laminado Frente e verso, 06 LÂMINAS de EVA 3mm contendo formas
geométricas, acompanhado da regra da atividade na parte interna da tampa. Deverá possuir um guia completo para
o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo
cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

LOTE 2

ITEM

COMBO EDUCAÇÃO INFANTIL

1

Alfabeto móvel em MDF- Confeccionado em MDF, contém 60 peças em letra de fôrma maiúscula de 50x50x3mm
cada. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

2

Animais com filhotes - Conjunto confeccionado em plush antialérgico, com enchimento em fibra siliconada, contém
5 animais: porca, coelha, vaca, galinha, tartaruga fêmea, medindo aproximadamente 250mm cada. Com abertura de
zíper, cada animal carrega em seu interior os respectivos filhotes. Acondicionado em embalagem plástica.

3

Bandinha Rítmica: Conjunto contendo 20 instrumentos musicais, acondicionado em sacola de PVC transparente com
zíper e alça: 01- Um surdo infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280x240mm de
diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de
nylon com 0,2mm de espessura e 1200mm de tamanho. 02- Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em
poliéster sintético, medindo 160x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira
torneada, lixada e sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200 mm de tamanho. 03- Um ganzá
mirim simples, confeccionado em alumínio cromado, preenchido com pequenas contas e areia, medindo 250mm de
comprimento e 45mm de diâmetro. 04- Um agogô duplo infantil, confeccionado em metal, medindo 300mm, de
comprimento na parte maior e acabamento cromado acompanhado de baqueta de madeira de 220mm de
comprimento. 05- Um blakblak, confeccionado em metal cromado, medindo 150mm de comprimento. 06 - Dois
pandeiros confeccionados em PVC colorido, com 200mm de diâmetro, com 4 pares de platinelas em metal cromado,
com pele fixa em poliéster sintético e acabamento sem saliências. 07 - Um sininho infantil, confeccionado em
alumínio cromado medindo 150mm, com cabo de madeira lixada/envernizada e sem farpas. 08 - Uma flauta doce
confeccionada em plástico ABS colorido, com 300mm de comprimento. 09 - Um afoxé confeccionado em madeira
com contas coloridas, medindo 170mm. 10 - Um chocalho infantil, com cabo de madeira lixado e envernizado, e
chocalho em alumínio cromado, medindo 220mm. 11 - Um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem
farpas, medindo 200mm, com baqueta no mesmo material e acabamento. 12 - Prato (par), confeccionado em metal
cromado, medindo 200mm de diâmetro. 13 - Uma platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada e sem
farpas, com 02 pares de platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 230mm. 14 - Um conguê de coco
(par), confeccionado em plástico ABS, com 100mm de diâmetro. 15 - Uma campanela com guizos, com cabo de
plástico ABS, medindo 150mm e 06 guizos metálicos com acabamento cromado. 16 - Uma castanhola (par)
confeccionada em plástico ABS medindo 80x60mm e cabo de madeira lixada e sem farpas, medindo 180mm, com
fixação flexível. 17 - Uma clave de rumba (par), confeccionado em madeira roliça marfim, lixada e sem farpas,
medindo 190x20mm. 18 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 150mm e baqueta metálica
do mesmo material e acabamento. 19 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 200mm e
baqueta metálica do mesmo material e acabamento.

4

Bingo do alfabeto - Jogo contendo 30 tabuleiros em MDF, impressos em policromia, medindo 120x120x2,8mm; 500
marcadores coloridos em EVA, 26 letras de fôrma maiúscula (50x50x6mm) e 01 sacola confeccionada em tecido.
Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.
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5

Blocos lógicos - Confeccionado em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 48 peças em
3 cores diferentes (amarela, azul e vermelha), medindo a menor 20x40x0,6mm e a maior 70x70x18mm. desenvolve
noções de figuras geométricas, conjuntos, espessura, tamanho, cores. Acondicionado em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

6

Bola de bobath - Confeccionada em plástico inflável de alta resistência, medindo 700mm de diâmetro.
Acondicionada em embalagem de papelão. Acompanha bomba de inflar. Com certificado INMETRO.

7

Conjunto Alfanumérico - Confeccionada em plástico polietileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 1000
peças, sendo 26 conjuntos de números de 0 a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 13 conjuntos de vogais, cada
uma medindo aproximadamente 30mm. Acondicionada em sacola de PVC transparente com zíper e alça. Com
certificado INMETRO.

8

Conjunto de Aramados - Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm, recoberto
com tubo de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. Acondicionado em caixa de
papelão. Com certificado INMETRO.

9

Dominó Abstração das partes - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada
uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

10

Dominó associação de ideias - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada
uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

11

Dominó de alfabetização - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma
medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

12

Dominó de figura e sombra - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma
medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

13

Dominó de metades - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma
medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

14

Dominó de Textura - Confeccionado em MDF, com 28 peças, medindo 35x70x6mm cada uma. Cada peça apresenta
divisória em baixo-relevo e dois orifícios de 25mm de diâmetro por 2mm de profundidade, nos quais estão dispostas
sete diferentes texturas de EVA. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

15

Esquema corporal - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 placas de encaixe (06
placas medindo 200x200x5,6mm e 04 placas medindo 300x200x5,6mm), 01 boneco articulado medindo 550mm e
01 CD composto por 11 músicas sobre as partes do corpo humano. Acondicionado em caixa de papelão. Com
certificado INMETRO.

16

Fantoches de animais silvestres e selvagens - Conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contém 10
fantoches (sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano) medindo aproximadamente
280mm de altura. Acondicionado em embalagem plástica. Com certificado INMETRO.

17

Jogo de encaixe - Alfabeto em Libras - Conjunto contendo 26 placas em EVA, cada uma mede 100x150x6mm,
impresso em policromia, apresentando as letras do alfabeto destacáveis. Acondicionado em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

18

Jogo pedagógico para educação infantil para crianças acima de 4 anos, que vise fazer correspondência entre letra e
som. Compreender o valor sonoro das letras (grafema/fonema) e reconhecer que a escrita é composta de símbolos
e sinais diferentes e compreender que escrita se dá da esquerda para a direita. Composta por Caixa nas medidas:
24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura e Triplex 295g e acabamento Corte/Vinco; 59 Cartas medindo
80mm x120mm em couche 300g, laminação brilho; 5 Tabuleiro nas medidas: 42cm Largura x 29,70cm Altura.
Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação brilho frente em papel couche 300g e laminação
brilho frente e verso, 30 peças de quebra-cabeças em EVA 5MM. Deverá possuir um guia completo para o professor
com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

19

Jogo pedagógico para educação infantil para crianças acima de 6 anos, que vise a alfabetização da linguagem falada
e escrita e do letramento numérico, conhecer e nomear letras e números, a ordem alfabética e a sequência
numérica. Composta por Caixa medindo 20 cm Largura x 20 cm comprimento x 3,5 cm de altura em cartão Tríplex
295g; Plastificado Brilho; Acabamento Corte/Vinco, possuir no mínimo 72 Cartas medindo 6,00 cm Largura X 9,00
cm Altura, em papel Supremo Duo Design 250g, com Acabamento dos Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra
frente e verso, ter as regras das atividades na parte interna da caixa. Deverá possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
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pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.
20

Jogo pedagógico para educação infantil para explorar Língua Portuguesa, para crianças a partir de 4 anos, que
objetive reconhecer palavras que rimam. Composta por CAIXA nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x
3,5 cm de altura; com tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco, 30 unidades de
Cartas nas medidas: 9,00 cm Largura X 6,00 cm Altura, em Triplex 250g; Acabamento com cantos arredondados,
Verniz UV Calandra Frente/Verso; um Tabuleiro nas medidas: 42,00 cm Largura X 29,70 cm Altura em Duplex 250g;
Acabamento: Acoplagem Cartão com Cartão, Plastificado Brilho Frente. Deverá possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

21

Jogo pedagógico para educação infantil para explorar Língua portuguesa, para crianças acima de 4 anos, que
objetive reconhecer as letras do alfabeto para formar palavras, compreendendo que para escrever é preciso refletir
sobre os sons das letras, composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura;
tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; 10 Cartas nas medidas 15,00 cm
Largura X 11,00 cm Altura; em Triplex 300g; Acabamento: Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra Frente e verso;
58 Fichas nas medidas: 2,00 cm Largura X 2,00 cm Altura, em Duplex 250g; Acabamento: Acoplado Cartão com
Cartão, Verniz UV Calandra Frente/Verso; 1 Tabuleiro; nas medidas: 42,00 cm Largura X 29,70 cm Altura; em Duplex
250g; Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação Brilho Frente; 01 DADO personalizado
medindo 22 mm. Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala
de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem
explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

22

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 3 anos, que tenha como objetivo seja reconhecer
nas canções, as propriedades do som, reconhecer a cantiga com base nas imagens, ler cantigas com apoio das
imagens, conhecer e memorizar o repertório de músicas por meio da leitura feita pelo professor. Composta por
caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco.
10 músicas impressas no tamanho 29,7 cm x 21 cm, ilustradas e coloridas, em couche 300g, com laminação brilho
frente e verso; 1 relata tamanho 29,7 cm x 21 cm, em cartão + horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com
laminação brilho frente e verso; 1 microfone estilizado. Deverá possuir um guia completo para o professor com
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica,
Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
Com certificado INMETRO.

23

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, que tenha como objetivo conhecer textos da
tradição oral, ampliando repertório de adivinhas das crianças. Composta por caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32
cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; 01 Tabuleiro medindo 29,7 cm x 21
cm em cartão + horle + cartão acoplado em papel cartão 250g com laminação brilho frente e verso; 24 cartelas 150
x 110 mm em papel couche 300g, laminação brilho; 36 Cartas medindo 60 x 90 mm em couche 300g com laminação
brilho. Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula,
possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados,
Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

24

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, cujo objetivo seja realizar contagem termo a
termo e por agrupamentos, apropriar-se do conceito de contagem por agrupamento e perceber as diferentes
maneiras de formar agrupamentos. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de
altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; 28 peças Dominó tamanho 100 x 200mm, em cartão + horle +
cartão acoplados, papel cartão 250g e laminação brilho frente e verso. Deverá possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

25

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, que tenha como objetivo compor o corpo
dos insetos. Composta por caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura; Tríplex 295 gr;
Acabamento Corte/Vinco. Ter 08 Pranchetas tamanho 29,7 cm x 21 cm, em cartão + horle + cartão acoplado no
papel cartão 250g com laminação brilho frente e verso, 16 imagens de Insetos divididos em 03 partes cada, em
cartão + horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com laminação brilho frente e verso e uma Roleta tamanho
29,7 cm x 21 cm, em cartão + horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com laminação brilho frente e verso, ter
as regras das atividades na parte interna da caixa. Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões
didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e
objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
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certificado INMETRO.

26

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, cujo objetivo seja a Leitura de obras de
artes, ampliar o repertório imagético com obras de arte de diferentes pintores, atribuir significado a diferentes
obras de artes. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura; Triplex
295g; Acabamento Corte/Vinco. 5 Tabuleiros nas medidas: 42,00 cm Larg. X 29,70 cm Alt.; em Duplex 250gr;
Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação Brilho Frente, com vinco no meio; 25 cartas medindo
80 x 80 mm coloridas, em couche 300g, com laminação brilho; 1 Roleta tamanho 29,7 cm x 21 cm, em cartão + horle
+ cartão acoplado no papel cartão 250g com laminação brilho frente e verso. Deverá possuir um guia completo para
o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo
cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

27

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, cujo objetivo seja o de realizar contagem,
compor a quantidade até 10, relacionar a ação de tirar com a ideia de subtração, relacionar a ação de acrescentar
com a ideia de adição e comparar quantidade. Composta por caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295 gr; Acabamento Corte/Vinco; 60 cartas medindo 30 x 60 mm em
cartão +horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com laminação brilho frente e verso; 1 roleta tamanho 29,7
cm x 21 cm, em cartão + horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com laminação brilho frente e verso; 5 berços
nas medidas de 30 cm x 5 cm x 2,5 cm em couche 300g, com laminação brilho frente. Deverá possuir um guia
completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo
cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

28

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, que tenha como objetivo trabalhar com o
reconhecimento de uma alimentação saudável. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 5 cm de altura; produzido em Tríplex 295 gr e acabamento Corte/Vinco. Existir sete Tabuleirospratos nas medidas: 42,00 cm Larg. X 29,70 cm Alt. em Duplex 250gr e acabamento Refile, Acoplados Cartão com
Cartão, Plastificação Brilho Frente, com vinco no meio; possuir sete cardápios nas medidas 42,00 cm Largura x 29,70
cm Altura, em Duplex 250g; Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação Brilho Frente, com vinco
no meio; no mínimo 42 cartas medindo 100 x 100 mm em papel couche 300 gr, laminação brilho; possuir uma roleta
tamanho 29,7 cm x 21 cm, em cartão + horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com laminação brilho frente e
verso, ter as regras das atividades na parte interna da caixa. Deverá possuir um guia completo para o professor com
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica,
Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
Com certificado INMETRO.

29

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, cujo objetivo seja o de realizar leitura e
pareamento de imagens, realizar estabelecer relação entre parte-todo das imagens, desenvolver a capacidade de
comparar, parear e classificar. Composta nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em
Triplex 295g, acabamento Corte/Vinco; 04 Tabuleiros medindo 220 x 220 mm cartão + horle + cartão acoplado em
papel cartão 250g e laminação brilho frente e verso; 8 Cartelas medindo 280 x150 mm em couche 300g, com
laminação brilho frente e verso; 1 ampulheta para medição do tempo. Deverá possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

30

Linha de Atividades Corporal - Conjunto confeccionado em madeira e EVA, contendo 52 peças. 08 formas
geométricas em EVA, sendo 02 triângulos medindo 250x230mm; 02 retângulos medindo 360x230mm; 02 círculos
medindo 300mm de diâmetro; 02 quadrados medindo 330x330mm. 04 formas geométricas em madeira, sendo 01
triângulo medindo 500x508mm; 01 quadrado medindo 460x460mm; 01 círculo medindo 480x480mm; 01 retângulo
medindo 460x360mm. Acompanham suportes. 12 mãos em EVA, medindo 160x130mm cada. 12 pés em EVA,
medindo 200x80mm cada. 02 kricts, medindo 340x200mm cada, e suportes. 02 pés de pau em madeira e corda,
medindo 570x140mm. 02 martelos em madeira, medindo 500x80mm. 02 bolas de plástico. 02 bolas de borracha. 02
pula-cordas com cabo de madeira, medindo 2200mm de comprimento. 01 gangorra em madeira, medindo
350x100x200mm. 01 cilindro em madeira, medindo 70x800mm. 01 prancha de equilíbrio em madeira, medindo
600x40mm. 01 palhaço em MDF, medindo 520x350mm, e 02 suportes. Acondicionado em caixa de papelão. Com
certificado INMETRO.

31

Memória de animais e filhotes - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo
50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.
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32

Memória de antônimo - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

33

Memória de Frutas, legumes e Hortaliças - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo
50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

34

Memória de numerais - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

35

Memória de Profissões - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

36

Memória de sinônimo - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

37

Memória meus brinquedos - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

38

Memória Tátil - Conjunto confeccionado em MDF, contém 24 peças quadradas, formando 12 (doze) pares medindo
7 x 7 x 1,2 cm cada. As peças possuem um círculo com diâmetro de 30mm, com 5 mm profundidade, no qual é
embutido o material com texturas, sendo: EVA liso cor verde; EVA rugoso cor laranja; Lixa vermelha granulatura 80;
Lixa branca granulatura 220; Tela plástica azul; Carpete baixo de lã cor cinza; Vinil liso cor vermelha; Tecido de
corino sintético cor preta; Tela poliéster furadinha “tela México” acabamento resinado cor pink; Cortiça; Placa
metálica (ferro) de 2 mm embutida na madeira e pintada na cor verde limão. Acondicionado em sacola de TNT
vermelha. Com certificado INMETRO.

39

Memórias meio de transporte e comunicação - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça
medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

40

Mosaico Geométrico - Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas,
contendo 100 peças nos formatos de losango, quadrado, triângulo e hexágono, com base de aproximadamente
22mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

41

Numeral e quantidade com pinos - Conjunto confeccionado em madeira, contém 18 peças de 60x60x20mm e 45
pinos coloridos. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

42

Números e Quantidade Braile - Conjunto confeccionado em EVA, contém 10 placas coloridas, medindo
240x120x6mm cada uma. Cada placa apresenta números vazados de 1 a 10 na margem esquerda, e na outra parte
figuras geométricas na quantidade do número correspondente. No canto inferior esquerdo as placas trazem a
identificação dos números em plástico poliestireno, medindo 30x30mm. Acondicionado em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

43

Quebra cabeça evolutivo - Conjunto contendo 06 quebra-cabeças apresentados em quatro degraus de evolução. Os
quebra cabeças são confeccionados em MDF e impressos em policromia, cada um acomodado em uma moldura
plástica de poliestireno, medindo 245x225x18mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

44

Quebra cabeça vertical - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 quebra-cabeças
recortados em 3 e 4 partes, representando: elefante, girafa, cavalo, cachorro, gato, jacaré, pássaro, vaca, leão e
porco. Esses animais medem aproximadamente 150x100x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com
certificado INMETRO.

45

Réguas de frações adaptada - Confeccionada em borracha EVA de 4mm, apresenta 10 réguas de texturas e cores
diferentes, fracionadas de 1 inteiro até 10 décimos, num total de 55 peças. Ideal para a formação do conceito de
fração, pois explora a noção de equivalência e associa a representação fracionária à operação de divisão.
Acondicionada em estojo de madeira com cantos arredondados. Com certificado INMETRO.

46

Rolo de Bobath - Confeccionado em plástico inflável de alta resistência, medindo 750x380mm. Acondicionado em
embalagem de papelão. Acompanha bomba de inflar. Com certificado INMETRO.

47

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 1000 peças com
formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas. Acondicionado em sacola de PVC cristal,
transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO.
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48

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 1000 peças com
diversos encaixes, nos formatos: tronco com 6 encaixes medindo 5 cm, botão de encaixe simples medindo 2 cm de
diâmetro, botão de encaixe duplo medindo 2 cm de diâmetro, conector vazado para encaixe medindo 5,5 cm,
sapato de encaixe medindo 5,5 cm, roda com eixo livre medindo 4,5 cm, barra paralela com dois pinos para encaixe
medindo 7 cm, barra formato”L” com dois pinos para encaixe medindo 6 cm, barra formato “U” com dois pinos para
encaixe medindo 5 cm e barra 90º com dois pinos para encaixe medindo 4 cm. Acondicionado em sacola de PVC
cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. Com certificado INMETRO.

49

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 700 peças com
diversos encaixes, nos formatos: estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino
com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes. Acondicionado
em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO.

50

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 200 peças de
encaixe, com formatos quadrangular, retangular, curvo e triangular. Acondicionado em sacola de PVC cristal,
transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO.

51

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 200 peças com
diversos encaixes, nos formatos: cotovelo, T, luva de conexão, niple, esfera com pino, cruzeta e sapata. Acompanha
cartela autoadesiva de vinil, com 14 figuras destacáveis para montagem de personagens. Acondicionado em sacola
de PVC cristal, transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO.

52

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, contendo 1000 peças de cores vivas, com
formatos para 3, 2 e 1 encaixes, sendo estes em “L” e em curva. Acondicionado em sacola de PVC cristal
transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO.

53

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico, de alto brilho, de cores vivas, contendo 120 peças com
diversos encaixes. Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de
nylon. Com certificado INMETRO.

54

Sequência Lógica – Atividades - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo
75x75x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

55

Sequência lógica – Transformação- Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo
75x75x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira.

56

Sequência lógica cotidiano- Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

57

Sequência lógica da vida - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

58

Tapete contendo encaixe de letras confeccionado em EVA, contendo 26 placas em letra de forma (maiúsculas e
minúsculas), medindo 320x320x10mm cada. Desenvolve noções de escrita e leitura e a identificação e o uso do
alfabeto. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Com certificado INMETRO.

59

Tapete contendo encaixe de números confeccionado em EVA, contém 10 placas de encaixe com números de 0 a 9,
cada placa medindo 300x300x10mm, com 02 marcadores em EVA para jogo de amarelinha. Acondicionado em
sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Com certificado INMETRO.

LOTE 3
ITEM

COMBO ENSINO FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS / MATEMÁTICA / GEOGRAFIA / CIÊNCIAS

1

Ábaco fechado - Confeccionado em madeira, medindo 250x330x15mm, consiste em um quadro com 40 contas
coloridas de plástico polipropileno, que representam unidade, dezena, centena e milhar. Acondicionado em
embalagem plástica. Com certificado INMETRO.

2

Alfabeto ilustrado - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 78 peças encaixadas em
três partes, que formam 26 placas de 70x132x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado
INMETRO.
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3

Alfabeto móvel em MDF - Confeccionado em MDF, contém 60 peças em letra de fôrma maiúscula de 50x50x3mm
cada. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

4

Batalha das operações - Jogo contendo: 4 placas confeccionadas em MDF com impressão em policromia, sendo 2
placas para registro de pontos, uma placa com tabela de referência para cálculos de multiplicação e uma placa com
tabela de referência para cálculos de divisão, cada uma medindo 210x150x2,8mm; dois dados e uma roleta
confeccionada em plástico. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

5

Bingo do Alfabeto - Jogo contendo 30 tabuleiros em MDF, impressos em policromia, medindo 120x120x2,8mm; 500
marcadores coloridos em EVA, 26 letras de fôrma maiúscula (50x50x6mm) e 01 sacola confeccionada em tecido.
Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

6

Bingo em libras - Conjunto confeccionado em MDF e marcadores em EVA, impresso em policromia, sendo 20
tabuleiros em MDF medindo 100x100mm, 45 marcadores em EVA, 26 letras de forma maiúscula (50x50x6mm).
Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

7

Blocos lógicos - Confeccionado em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 48 peças em
3 cores diferentes (amarela, azul e vermelha), medindo a menor 20x40x0,6mm e a maior 70x70x18mm. desenvolve
noções de figuras geométricas, conjuntos, espessura, tamanho, cores. Acondicionado em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

8

Caminhão didático - Material de plástico polido de alta qualidade. Tamanho 36,5x20x 18,5cm. Acompanha 4 cubos
de encaixar.

9

Carrinho lúdico, de plástico ABS, com furações para encaixe de peças geométricas e botões sonoros tipo telefone.

10

Centopeia - Confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida com mola espiral, medindo
4000x500mm. Acondicionada em sacola de tecido de poliéster com zíper e alça. Com certificado INMETRO.

11

Cinco em um - Conjunto confeccionado em MDF e madeira, impresso em silkscreen, contém 05 jogos de tabuleiro
de 235x235mm, sendo: dama, trilha, jogo da velha, xadrez e ludo. Acondicionado em estojo de madeira medindo
260x260x60mm. Com certificado INMETRO.

12

Conjunto Alfanumérico - Confeccionada em plástico polietileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contém 1000
peças, sendo 26 conjuntos de números de 0 a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 13 conjuntos de vogais, cada
uma medindo aproximadamente 30mm. Acondicionada em sacola de PVC transparente com zíper e alça. Com
certificado INMETRO.

13

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 48 peças encaixáveis que formam 12 quebracabeças na temática “soletrando”, cada um medindo 145x130x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com
certificado INMETRO.

14

Conjunto de Aramados - Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm, recoberto
com tubo de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos. Acondicionado em caixa de
papelão. Com certificado INMETRO.

15

Corrida Sustentável - Jogo contendo 01 tabuleiro confeccionado em MDF, de 450x315x2,8mm. 30 cartas
confeccionadas em papelão empastado dúplex, de 75x50x2,5mm, impressas em policromia; 04 peões e 01 dado.
Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

16

Criando palavras Braile - Composto por 84 peças de borracha EVA de 6mm, com 6x6 cm cada uma, recobertas por
poliestireno de alto impacto. As letras do alfabeto são aplicadas em tinta e Braille e incluem o sinal de maiúscula e o
Ç. Acondicionado em estojo de madeira com cantos arredondados. Com certificado INMETRO.

17

Cubo de atividades – conjunto confeccionado em tecido e espuma, contendo 02 peças de 150x150mm, atividades
para coordenação motora que utilizam zíper, cadarço, velcro, fecho, gancho, botão de pressão, entre outros
objetos. Acondicionado em embalagem plástica.

18

Desafio das sílabas - Jogo contendo 60 cartas de papelão empastado dúplex, cada carta medindo 50x75mm, e 4
tabelas em MDF, medindo 160x160x2,8mm, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de papelão. Com
certificado INMETRO.

19

Descubra o intruso - Jogo contendo 25 cartelas confeccionadas em MDF, de 180x180x2,8mm, e 25 cartas em
papelão empastado dúplex, de 75x50x2,5mm, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.
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20

Disco de frações - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 12 círculos divididos de 1
inteiro a 20 avos, totalizando 96 peças com 140mm de diâmetro e 2,8mm de espessura. Acompanham 3 placas de
EVA medindo 155x155x4mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

21

Dominó Abstração das partes - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada
uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

22

Dominó associação de ideias - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada
uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

23

Dominó de adição - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma
medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

24

Dominó de alfabetização - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma
medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

25

Dominó de divisão - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma
medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

26

Dominó de frases - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo
35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

27

Dominó de metades - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma
medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

28

Dominó de multiplicação - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma
medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

29

Dominó de subtração - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma
medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

30

Dominó de Textura - Confeccionado em MDF, com 28 peças, medindo 35x70x6mm cada uma. Cada peça apresenta
divisória em baixo-relevo e dois orifícios de 25mm de diâmetro por 2mm de profundidade, nos quais estão
dispostas sete diferentes texturas de EVA. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

31

Dominó silábico - Confeccionados em MDF, impressos em policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo
35x70x2,8mm. Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

32

Escala cuisenaire - Conjunto confeccionado em madeira, com 294 barras em 10 cores diferentes, medindo de
10x10mm a 10x100mm, cada cor trazendo a ideia de uma quantidade. Acondicionado em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

33

Esquema corporal - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia. Contém 10 placas de encaixe (06
placas medindo 200x200x5,6mm e 04 placas medindo 300x200x5,6mm), 01 boneco articulado medindo 550mm e
01 CD composto por 11 músicas sobre as partes do corpo humano. Acondicionado em caixa de papelão. Com
certificado INMETRO.

34

Exército da coleta seletiva - Jogo contendo 02 tabuleiros confeccionados em MDF, de 305x195x2,8mm: 60 fichas
ilustradas em cartão dúplex, de 40x40x2,5mm, impressas em policromia; 04 peões e 01 dado. Acondicionado em
caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

35

Expedição pelo corpo humano - Jogo contendo 01 tabuleiro confeccionado em MDF, de 450x315x2,8mm; 50 cartas
confeccionadas em papelão empastado dúplex, de 75x50x2,5mm, impressas em policromia; 01 roleta
confeccionada em plástico e 01 dado. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

36

Fantoches de animais silvestres e selvagens - Conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contém 10
fantoches (sapo, girafa, macaco, jacaré, tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano) medindo aproximadamente
280mm de altura. Acondicionado em embalagem plástica. Com certificado INMETRO.

37

Jogo da Velha Adaptado - Composto por 01 tabuleiro em E.V.A de 4mm, medindo 250x250mm, acompanha 10
peças em E.V.A sendo 5 em formato de X e 5 em formato de círculo, com velcro na base e nas peças para fixação.
Com certificado INMETRO.

38

Jogo de damas Adaptado - Composto por 01 tabuleiro em M.D.F adaptado, medindo 20 x 20 cm, possui colado nos
quadrantes escuros, quadradinhos de velcro para fixação dos círculos de E.V.A. Acompanha 36 círculos/bolinhas de
E.V.A com lixa e velcro colados para aplicação e uso nos tabuleiros. Com certificado INMETRO.

39

Jogo de dominó de figuras geométricas – Material para de figuras geométricas planas, composto de 28 peças
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confeccionadas em MDF, medindo 35x70x3mm, o jogo é armazenado em caixa de madeira de reflorestamento
medindo 90x165x45mm.
40

Jogo de encaixe - Alfabeto em Libras- Conjunto contendo 26 placas em EVA, cada uma mede 100x150x6mm,
impresso em policromia, apresentando as letras do alfabeto destacáveis. Acondicionado em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

41

Jogo de rima contendo 04 cartelas em MDF, de 180x180x2,8mm, e 100 fichas em papelão empastado dúplex,
medindo 25x25x2,5mm, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

42

Jogo pedagógico para explorar a Língua Portuguesa, para crianças acima de 4 anos, cujo objetivo é explorar a
representação dos sons, o conhecimento das palavras cuja pronúncia imita o som natural das coisas confeccionada
em Lona vinílica atóxica no formato aproximado de 2,45 x 3,10 metros, acabamento em corte reto e bainha com
solda eletrônica em toda a volta, Impressão Digital de Alta Resolução 1440 dpi, em Lona 440g; 1 DADO com
dimensões mínimas de 12 x 12 cm revestido com feltro, sendo um lado de cada cor, com bolsos plásticos medindo
aproximadamente 10 x 10 cm, com viés de uma cor só, acondicionado em embalagem organizadora individual. Deve
possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do
Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.

43

Jogo pedagógico para explorar a Língua Portuguesa, para crianças acima de 4 anos, que objetive explorar a
linguagem oral e escrita, conhecer as letras do alfabeto e identificar o fonema inicial de palavras. Confeccionada em
lona vinílica atóxica no formato aproximado de 2,50 metros x 4,10 metros, acabamento em corte reto e bainha com
solda eletrônica em toda a volta, Impressão Digital de Alta Resolução 1440 dpi, em Lona 440g; 2 dados com
dimensões mínimas de 12 cm x 12 cm revestidos com feltro, sendo um lado de cada cor, com bolsos plásticos
medindo aproximadamente 10 x 10 cm, com viés de uma cor só, acondicionado em acondicionado em embalagem
organizadora individual. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para
a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a
serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.

44

Jogo pedagógico para explorar a matemática, para crianças acima de 6 anos, que objetive a associação de
quantidade de elementos a símbolo numérico. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; 41
cartas nas medidas: 12,00 cm Largura X 8,00 cm Altura em Triplex 250gr; Acabamento: Cantos Arredondados, Verniz
UV Calandra Frente e verso. Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas
para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos
a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

45

Jogo pedagógico para explorar a Matemática, para crianças acima de 6 anos de idade, que objetive explorar as
regularidades do sistema de numeração decimal. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; 100
Fichas nas medidas: 5,00 cm Largura X 5,00 cm Altura em Duplex 250gr; Acabamento: Acoplado Cartão com Cartão;
Corte reto e 30 cartas nas medidas 14,80 cm Largura X 21,00 cm Altura em Triplex 250g. Acabamento: Cantos
Arredondados, Verniz UV Calandra frente e verso. Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões
didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e
objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
certificado INMETRO.

46

Jogo pedagógico para explorar a matemática, para crianças acima de 6 anos, que objetive explorar a adição e
subtração de quantidades até 10 simultaneamente. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; 36
peças de Dominó nas medidas: 12,00 cm Largura X 6,00 cm Altura; em Duplex 250g; Acabamento: Acoplado Horle,
Plastificado Brilho Frente, Corte Reto. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didáticopedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado
INMETRO.

47

Jogo pedagógico para explorar a matemática, para crianças com idade acima de 6 anos, que objetive explorar os
conceitos de lateralidade. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura;
Tampa e fundo em Tríplex 295g, plastificado fosco. Acabamento Corte/Vinco; Deve possuir 1 Tabuleiro nas medidas
42,00 cm Largura x 29,70 cm Altura em Duplex 250g; Acabamento Refile, Acoplado Cartão com Cartão; 01 Dado
personalizado com a temática da atividade medindo 22 mm e 8 peões medindo 21 mm cada. Deverá possuir um
guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no
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mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

48

Jogo pedagógico para explorar a matemática, para no mínimo 30 jogadores simultaneamente, para crianças com
idade acima de 6 anos, que objetive a composição de números naturais até 20. Composta por Caixa nas medidas: 24
cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco;
Acabamento Corte/Vinco; Berço em Duplex Klafold 320g; 1 bloco com 150 folhas; nas medidas: 15,00 cm Largura X
21,00 cm Altura; em Offset 56g; Acabamento: Cola, com imagens coloridas de legumes, 20 Fichas nas medidas: 5,00
cm Largura X 5,00 cm Altura; em Duplex 250gr; Acabamento: Acoplado Cartão/Cartão, Verniz UV Calandra, Corte
Reto; 1 Dado personalizado medindo 22 mm. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões
didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e
objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
certificado INMETRO.

49

Jogo pedagógico para explorar Ciências, para alunos 8 anos, que objetive o conhecimento dos biomas do Brasil e
suas espécies de fauna em perigo de extinção. Composto por caixa medindo 24 cm de largura x 32 cm de
comprimento x 3,5 cm de altura, 01 Tabuleiro medindo 55 cm x 52 cm, acabamento em duplex 250g; acoplado
horle, 30 Cartas-animais 06 x 09 cm em couche 300g, laminação brilho frente e verso, 7 Cartas-biomas medindo 06 x
09 cm, em couche 300g, laminação brilho frente e verso, 01 Dado numérico e 5 Dados especiais medindo 20 mm e
6 peões medindo 20 mm. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas
para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos
a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

50

Jogo pedagógico para explorar Geografia para alunos acima de 8 anos, que objetive o conhecimento do sistema
solar, com ênfase na composição dos planetas e a formação de suas órbitas. Composto por caixa medindo 24 cm
largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tabuleiro medindo 640 x 570 mm, em papel couche 300g,
acoplado e laminação brilho frente e verso, cortado em 04 partes, acabamento em duplex 250 gr; acoplado horle,
plastificação brilho frente, 08 Cartelas tamanho A6 em couche 300g, laminação brilho frente e verso com cantos
arredondados, 01 conjunto tem 72 Peças triangulares medindo 61 x 54 mm em couche 300g, acoplado em horle
com laminação fosca, 01 Dado especial de 4 lados medindo 20 mm e 8 Peões especiais medindo 21 mm cada. Deve
possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do
Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

51

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para alunos a partir de 10 anos, utilizando a mecânica e técnica
do enigma no campo semântico profissões. Composta por Caixa medindo 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5
cm de altura; Tampa e fundo Plastificado Brilho; em Tríplex 295 gr; acabamento Corte/Vinco; No mínimo 20
unidades de Cartas nas medidas 14,80 cm Largura x 21,00 cm Altura; em cartão Tríplex 250 gr; Acabamento Corte
Reto, Verniz UV Calandra F/V e 73 Fichas nas medidas 2,00 cm Largura X 2,00 cm Altura em Duplex 250g; Acopladas
Cartão/Cartão, Verniz UV Calandra Frente/Verso, ter as regras das atividades na parte interna da caixa. Deve possuir
um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no
mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

52

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para alunos acima de 8 anos, que objetive criar histórias,
organizando os fatos numa sequência lógica, realizar leitura fluente com compreensão, fazer inferências sobre
informações do gênero textual fábulas por meio da análise de palavras e expressões que constituem os textos.
Composto por caixa medindo 24 cm largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Um tabuleiro nas medidas
68,00 cm largura x 40,00 cm altura em nylon emborrachado; possuir 32 unidades de Cartas nas medidas: 9,00 cm
largura x 6,00 cm altura, em duplex 250g e ter as regras das atividades na parte interna da caixa. Deve possuir um
guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no
mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

53

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para alunos acima de 10 anos, cujo objetivo seja formar pares de
palavras com sentidos opostos, perceber a oposição de sentido no contexto de frases. Composta por Caixa nas
medidas 3,5 cm Largura x 5 cm comprimento x 4,5 cm de altura e cartão Tríplex 295g e com acabamento
Corte/Vinco; possuir no mínimo 84 Cartas medindo 80 x120 mm, coloridas, em papel couche 300g, laminação
brilho, ter as regras das atividades na parte interna da caixa. Deve possuir um guia completo para o professor com
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica,
Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
Com certificado INMETRO.
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54

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças a partir de 6 anos, que objetive o trabalho com a
composição de nomes de animais. Composta por Caixa medindo 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de
altura cartão Triplex 295g; Plastificado Brilho; Acabamento Corte/Vinco, com Berço em Duplex Klafold 320gr; No
mínimo 185 Cartas medindo 6,00 cm Larg. X 9,00 cm Alt. em Supremo Duo Design 250g com Acabamento dos
Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra frente e verso. Deve possuir um guia completo para o professor com
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica,
Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
Com certificado INMETRO.

55

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6 anos, que objetive conhecer as letras do
alfabeto e identificar o fonema inicial de palavras. Composta por CAIXA nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 3,5 cm de altura; em cartão Triplex 295g; acabamento Corte/Vinco e TABULEIRO medindo 42,00 cm
Larg. X 29,70 cm Alt. Colorido, em Duplex 250g, acabamento refile, acoplado Cartão com Cartão, plastificação
Brilho, 02 DADOS medindo 22 mm cada e 3 peões medindo 21 mm. Deverá possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

56

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6 anos, que objetive a leitura de imagens
registradas por fotos e interpretação de textos. Composta por caixa medindo 24 cm Largura x 32 cm comprimento x
3,5 cm de altura; tampa e fundo em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco, dominó com 36 peças nas medidas
12,00 cm Largura X 6,00 cm Altura; Acabamento: Cantos arredondados, Acoplado Horle, com Plastificação Brilho
Frente e verso. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de
aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem
explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

57

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6 anos, que objetive produzir uma palavra
cuja pronúncia imita o som natural das coisas. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 3,5 cm de altura; tampa e fundo em Tríplex 295g; plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; 01
Cartela medindo 15 x 21 cm, coloridas, laminação brilho; 1 Tabuleiro tamanho 42,00 cm Largura X 29,70 cm Altura,
produzido em Horle acoplado cartão-cartão e laminação brilho frente e verso, com vinco no meio. Deve possuir um
guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no
mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

58

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6 anos, que objetive formar palavras
ordenando as sílabas do nome dos animais, através da leitura e interpretação de figuras formadas por sombras.
Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em
Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco e no mínimo 35 cartas nas medidas 12,00 cm Largura X
8,00 cm Altura; em Triplex 250gr; Acabamento com Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra F/V. Deve possuir um
guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no
mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

59

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6 anos, que objetive formar palavras com
o nome de animais, através da leitura e interpretação de figuras. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x
32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; tampa e fundo em Tríplex 295g; plastificado fosco e acabamento
Corte/Vinco, no mínimo 31 cartas nas medidas 9,0 0 cm Largura x 6,00 cm Altura, em Cartão Tríplex 250g;
Acabamento com cantos arredondados, Verniz UV Calandra Frente e verso, ter as regras das atividades na parte
interna da caixa. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala
de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem
explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

60

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6 anos, que objetive identificar a sílaba
inicial de cada imagem. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura, em
Tríplex 295 gr e acabamento Corte/Vinco; Possuir 08 Tabuleiros tamanho 29,7 cm x 21 em Cartão Duplex 250g,
Acoplado Cartão com Cartão, Plastificado Brilho Frente/Verso; No mínimo 32 Cartas-sílabas medindo 3 cm altura x
5 cm largura em Duplex 250g; Acabamento Acoplado cartão/Cartão/Cartão, Canto Reto, Verniz UV Calandra
Frente/Verso, 128 Cartas com imagens medindo 4,5 x 4,5 cm em Duplex 250g; Acabamento Acoplado
cartão/Cartão/Cartão, Canto Reto, Verniz UV Calandra Frente/Verso. Deve possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.
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61

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6 anos, que objetive reconhecer os
padrões silábicos que compõem o nome de frutas. Composta por caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; No
mínimo 10 Cartelas nas medidas: 14,80 cm Largura X 21,00 cm Altura em Cartão Duplex 250g; Acabamento:
Acoplado Cartão com Cartão, Plastificado Brilho Frente/Verso; 66 unidades de Fichas nas medidas: 5,00 cm Largura
X 5,00 cm Altura em Duplex 250g; Acabamento Acoplado cartão/Cartão/Cartão, Canto Reto, Verniz UV Calandra
Frente/Verso. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de
aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem
explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

62

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6 anos, que objetive a composição e
leitura de palavras. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura;
Tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; 1 Tabuleiro nas medidas: 42,00 cm
Largura X 29,70 cm Altura em Duplex 250gr; Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação Brilho
Frente; 31 Cartas nas medidas: 6,00 cm Largura X 3,00 cm Altura em Triplex 250g; Acabamento com cantos
arredondados, Verniz UV Calandra Frente e verso, 01 Dado medindo 22 mm e 4 peões medindo 21 mm. Deve
possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do
Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

63

Jogo pedagógico para explorar língua Portuguesa, para crianças acima de 6 anos, cujo objetivo seja explorar rimas,
formar trinca com imagens que rimam. Ouvir as palavras tentando estabelecer relações entre o oral e o escrito.
Composta por Caixa nas medidas: 3,5 cm Largura x 5 cm comprimento x 4,55 cm de altura em Tríplex 295 gr com
acabamento Corte/Vinco, possuir no mínimo 67 Cartas medindo 80 x 120 mm, em couche 300g, com laminação
brilho, ter as regras das atividades na parte interna da caixa. Deve possuir um guia completo para o professor com
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica,
Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
Com certificado INMETRO.

64

Jogo pedagógico para explorar matemática, para alunos do 3º e 4º anos, explorar a Educação financeira na
realização de trocas entre valores monetários, explorando as ideias compras, pagamentos, leitura e interpretação,
trocas de valores monetários e conceito consumo x poupança. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32
cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado Brilho. Acabamento Corte/Vinco;
40 cartas nas medidas: 9,00 cm Largura X 6,00 cm Altura em Triplex 250g; Acabamento: Cantos Arredondados,
Verniz UV Calandra Frente e verso; 250 Cédulas divididas em 5 valores, sendo que cada valor deverá ter 50 cédulas;
nas medidas: 8,00 cm Largura X 4,00 cm Altura em Offset 120gr; Acabamento: Refile; 1 Tabuleiro nas medidas 42,00
cm Larg. X 29,70 cm Alt. em Duplex 250g; Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação Brilho
Frente; 01 Dado medindo 22 mm e 4 peões medindo 21 mm cada, acompanhado da regra da atividade na parte
interna da tampa. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala
de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem
explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

65

Jogo pedagógico para explorar matemática, para crianças a partir de 8 anos, que objetive explorar as medidas de
tempo em horas e minutos. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura;
Tampa e fundo em Tríplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; Possuir 5 Roletas-relórios em Horle, medindo 19 cm de
circunferência para marcação do tempo; No mínimo 20 Cartas medindo 09 x 06 cm em Tríplex 250g; com
acabamento com cantos arredondados; Verniz UV Calandra Frente e verso; 1 Dado medindo 21 mm, ter as regras
das atividades na parte interna da caixa. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didáticopedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado
INMETRO.

66

Jogo pedagógico para explorar matemática, para crianças a partir de 6 anos, que objetive explorar a adição de
números naturais e relacionar a quantidade total de pontos dos dados com os números do tabuleiro. Composta por
Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; tampa e fundo em Tríplex 295g;
Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; Possuir 1 Tabuleiro nas medidas 42,00 cm Largura x 29,70 cm Altura
em Duplex 250g; Acabamento Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação brilho frente; No mínimo 24 Fichas
nas medidas: 2,00 cm Largura x 2,00 cm Altura, em cartão + horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com
laminação brilho frente e verso; 03 Dados medindo 22 mm cada, ter as regras das atividades na parte interna da
caixa. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula,
possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem
explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.
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67

Jogo pedagógico para explorar matemática, para crianças acima de 6 anos, que objetive execução de operações
mentais e as ideias multiplicativas, bem como a lógica da classificação. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm
Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; tampa e fundo em Tríplex 295g; Plastificado Brilho; Acabamento
Corte/Vinco; possuir no mínimo 72 Fichas medindo 4,00 cm Largura x 4,00 cm Altura; em Duplex 250gr; Acoplado
Cartão/Cartão, Plastificação Brilho Frente/Verso; Ter 12 Fichas nas medidas 3,00 cm Largura x 3,00 cm Altura em
Duplex 250g; Acoplado Cartão/Horle/Cartão, Plastificação Brilho Frente/Verso. Um Tabuleiro nas medidas 42,00 cm
Largura x 29,70 cm Altura, em Duplex 250g; Acabamento em Refile, Acoplado Cartão/Horle/Cartão, Plastificação
Brilho Frente; e 1 Ampulheta para medição do tempo, ter as regras das atividades na parte interna da caixa. Deve
possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do
Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

68

Jogo pedagógico para explorar matemática, para crianças com idade acima de 6 anos, que objetive a leitura e
interpretação de textos em forma de poemas. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco, acabamento Corte/Vinco; no
mínimo 21 Cartas nas medidas 15,00 cm Largura X 11,00 cm Altura, em Triplex 250g; Acabamento: Cantos
Arredondados, Verniz UV Calandra Frente e verso. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões
didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e
objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
certificado INMETRO.

69

Jogo pedagógico para explorar Matemática, para crianças com idade acima de 4 anos, que vise explorar o
desenvolvimento motor e orientação no espaço. Confeccionada em lona vinílica atóxica no formato aproximado de
2,45 metros x 3,10 metros, acabamento em corte reto e bainha com solda eletrônica em toda a volta, Impressão
Digital de alta resolução de 1440 dpi, em Lona 440 gr. acabamento em Solda Eletrônica; 1 DADO com dimensões
mínimas de 12 cm x 12 cm revestidos com feltro, sendo um lado de cada cor, com bolsos plásticos medindo
aproximadamente 10 x 10 cm, com viés de uma cor só. Deve possuir um guia completo para o professor com
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica,
Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.

70

Jogo pedagógico para explorar matemática, para no mínimo 30 jogadores simultaneamente, para crianças com
idade acima de 6 anos, que objetive identificar formas geométricas de figuras planas e explorar conceitos como
direita, esquerda, frente, atrás, em cima, embaixo, vértices e ângulos. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm
Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; plastificado fosco; Acabamento
Corte/Vinco; 1 Bloco com 150 folhas nas medidas: 15,00 cm Largura x 21,00 cm Altura, em Offset 56g; Acabamento:
Cola; 20 Cartas nas medidas: 9,00 cm Largura x 6,00 cm Altura em Triplex 250g; Acabamento: Cantos Arredondados;
Verniz UV Calandra Frente e verso. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didáticopedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado
INMETRO.

71

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 8 anos, que objetive a produção de textos
com estruturas de contos, composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura;
Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; 1 tabuleiro medindo 42 cm x 29,7 cm; 5 Cartelas medindo
aproximadamente 14 cm x 21 cm; 10 Cartas medindo 9 cm x 6 cm, com cantos arredondados; No mínimo 90
Cartões com banco de palavras, produzido em cartão duplex 250g; 1 Dado e 5 Peões medindo 22 cada, com fundo e
berço organizador. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala
de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem
explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

72

Jogo sobre as capitais brasileiras, contendo 01 tabuleiro, confeccionado em MDF, de 450x315x2,8mm, impresso em
policromia; 04 peões e 01 dado. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

73

Kit de Jogos pedagógicos, contendo, 10 centros de atividades onde as crianças percorrem um caminho com os
temas Língua Portuguesa, Trânsito, Folclore, Xilofone, Construção, Água, Cidade Legal, Futebol, Xadrez e
Reciclagem. 5 centros de atividades com tecnologia de Realidade Aumentada através de aplicativo para
dispositivos móveis com as seguintes funções: Biblioteca de cálculos matemáticos, seleção de operações,
configuração em 4 níveis de dificuldade, Jogadores 3D, com pelo menos os seguintes temas: Meio Ambiente,
Dengue e Volta ao Mundo. Os centros de atividades devem ser fabricados em lona atóxica no tamanho de 2,05m
por 1,05m com acabamento reforçado, por vulcanização eletrônica nas laterais menores, possuir dado de 3cm x
3cm x 3m produzido em espuma com densidade 20 bicolor, peças de Polipropileno com quatro laterais convexas e
cartela com ilustrações. Embalagem tubular no tamanho de 110cm de comprimento x 6,5cm de diâmetro x2mm
de espessura, produzida com PVC rígido reciclado revestida com rótulo colorido, temático do modelo, produzido
em PVC flexível, com impressão resistente a água. Cada Kit deverá vir em um carro para armazenamento e
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transporte fabricado em aço com revestimento Epóxi de alta resistência. Dimensões 43cm x 37cm x 99cm;
capacidade para os tubos de 111cm x 7,5cm x 7,5cm, na cor branca, com base adaptada para receber até 15
tubos, com 2 rodas laterais, com ponteiras de proteção em cada pé confeccionada em polietileno. A empresa
vencedora deverá apresentar: catálogos, amostra do kit completo e carta assinada pelo fabricante, garantindo a
qualidade do produto por 12 meses. Com certificado INMETRO.
74

Linguagem e movimento - Jogo contendo 01 tabuleiro confeccionado em MDF, de 450x315x2,8mm; 40 cartas em
papelão empastado dúplex, medindo 75x50x2,5mm; impressos em policromia; 04 peões; 01 dado e 01 ampulheta.
Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

75

Loto Leitura Braile - Composta por 6 placas de borracha EVA de 6mm, coloridas, com 21x20 cm cada uma.
Apresenta 120 letras de 28 x 28mm cada uma, recobertas por poliestireno de alto impacto, grafadas em tinta e
Braille. Todas as letras trazem marcação no canto superior direito, para indicar a posição correta das mesmas. Cada
cartela contém 5 palavras de 4 letras cada uma, com o respectivo desenho e o nome escrito em Braille, por extenso,
na margem esquerda, em poliestireno de alto impacto. Ideal para atividades de linguagem e de estímulo à
coordenação visomotora, pelo encaixe de peças entre si. Acondicionada em estojo de madeira com cantos
arredondados. Com certificado INMETRO.

76

Loto leitura - Conjunto confeccionado em MDF, contém 105 peças medindo 25mm x 25mm x 2,8mm cada e 5 placas
medindo 155mm x 155mm x 2,8mm cada, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de papelão. Com
certificado INMETRO.

77

Material dourado Individual - Conjunto confeccionado em polipropileno, contendo 62 peças, sendo: 50 cubos
(unidades), 10 prismas (dezenas) e 2 placas (centenas). Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado
INMETRO.

78

Memória de alfabetização - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

79

Memória de animais vertebrados - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo
50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

80

Memória de antônimo - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

81

Memória de numerais - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

82

Memória de plural - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

83

Memória de Profissões - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

84

Memória de sílabas - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

85

Memória de sinônimo - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

86

Memória Tátil - Conjunto confeccionado em MDF, contém 24 peças quadradas, formando 12 (doze) pares medindo
7 x 7 x 1,2 cm cada. As peças possuem um círculo com diâmetro de 30mm, com 5 mm profundidade, no qual é
embutido o material com texturas, sendo: EVA liso cor verde; EVA rugoso cor laranja; Lixa vermelha granulatura 80;
Lixa branca granulatura 220; Tela plástica azul; Carpete baixo de lã cor cinza; Vinil liso cor vermelha; Tecido de
corino sintético cor preta; Tela poliéster furadinha “tela México” acabamento resinado cor pink; Cortiça; Placa
metálica (ferro) de 2 mm embutida na madeira e pintada na cor verde limão. Acondicionado em sacola de TNT
vermelha. Com certificado INMETRO.

87

Memórias meio de transporte e comunicação - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça
medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

88

Mosaico Geométrico - Conjunto confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas,
contendo 100 peças nos formatos de losango, quadrado, triângulo e hexágono, com base de aproximadamente
22mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

89

Numeral e quantidade com pinos - Conjunto confeccionado em madeira, contém 18 peças de 60x60x20mm e 45
pinos coloridos. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.
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90

Números e Quantidade Braile - Conjunto confeccionado em EVA, contém 10 placas coloridas, medindo
240x120x6mm cada uma. Cada placa apresenta números vazados de 1 a 10 na margem esquerda, e na outra parte
figuras geométricas na quantidade do número correspondente. No canto inferior esquerdo as placas trazem a
identificação dos números em plástico poliestireno, medindo 30x30mm. Acondicionado em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

91

Palavra cruzada - Jogo contendo um tabuleiro confeccionado em MDF, medindo 305x305x2,8mm, impresso em
policromia, com 180 letras e 12 fichas de papelão empastado dúplex, medindo 22x22mm. Acondicionado em
embalagem de papelão. Com certificado INMETRO.

92

Palavra oculta - Jogo contendo 100 cartas em papelão empastado dúplex, de 75x50x2,5mm, impressas em
policromia, e 01 ampulheta. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

93

Quebra cabeça evolutivo - Conjunto contendo 06 quebra-cabeças apresentados em quatro degraus de evolução. Os
quebra cabeças são confeccionados em MDF e impressos em policromia, cada um acomodado em uma moldura
plástica de poliestireno, medindo 245x225x18mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

94

Réguas de frações Adaptada - Confeccionada em borracha EVA de 4mm, apresenta 10 réguas de texturas e cores
diferentes, fracionadas de 1 inteiro até 10 décimos, num total de 55 peças. Ideal para a formação do conceito de
fração, pois explora a noção de equivalência e associa a representação fracionária à operação de divisão.
Acondicionada em estojo de madeira com cantos arredondados. Com certificado INMETRO.

95

Réguas de frações - Conjunto confeccionado em MDF, contém 55 peças em 10 cores diferentes, medindo a menor
25mm e a maior 225mm. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

96

Relógio didático - Confeccionado em MDF, impresso em policromia, com suporte em madeira, medindo
240x240x6mm. Desenvolve a noção de segundos, minutos e horas, com possibilidade de manipulação.
Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

97

Resgate dos animais - Jogo contendo 02 tabuleiros medindo 300x260x2,8mm e 02 placas medindo 140x118x2,8mm
confeccionados em MDF, impressos em policromia e 40 fichas de papelão empastado dúplex medindo
35x35x2,8mm e 160 pinos em EVA divididos em duas cores. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado
INMETRO.

98

Sacolão pequeno engenheiro - Conjunto confeccionado em madeira, impresso em silk–screen, contendo 700 peças.
Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Com certificado INMETRO.

99

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 1000 peças com
diversos encaixes, nos formatos: rodas livres com rolamento, semicírculo, chave de boca dupla e barras paralelas
em três tamanhos diferentes. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e
alça de nylon. Com certificado INMETRO.

100

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 1.000 peças com
diversos encaixes, nos formatos: rodas livres com rolamento, semicírculo, chave de boca dupla e barras paralelas
em três tamanhos diferentes. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e
alça de nylon.

101

Sequência Lógica - Atividades - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo
75x75x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

102

Sequência Lógica – Transformação- Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo
75x75x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

103

Sequência Lógica cotidiano - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

104

Sequência Lógica da vida - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm.
Acondicionadas em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

105

Sólidos Geométricos - Conjunto de 8 sólidos geométricos confeccionados em plástico poliestireno atóxico de alto
brilho, de cores vivas, sendo: esfera com diâmetro aproximado de 42mm, cubo com lados medindo
aproximadamente 40mm, cone com base medindo aproximadamente 40mm e altura de 82 mm, cilindro com base
medindo aproximadamente 40mm de diâmetro e altura de 82mm, prisma base triangular medindo
aproximadamente 40mm e altura de 82mm, prisma base hexagonal cada um dos lados medindo aproximadamente
20mm e altura de 82mm, paralelepípedo com cada um dos lados medindo aproximadamente 40mm e altura de
82mm e pirâmide de base retangular medindo aproximadamente 40mm e altura de 82mm. Acondicionados em
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caixa de madeira. Com certificado INMETRO.
106

Tangran - Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, com 70 peças coloridas,
formando 10 quadrados (cores diferentes) de 150x150x3mm. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado
INMETRO.

107

Tapete com encaixe de letras - Conjunto confeccionado em EVA, contendo 26 placas em letra de forma (maiúsculas
e minúsculas), medindo 320x320x10mm cada. Desenvolve noções de escrita e leitura; e a identificação e o uso do
alfabeto. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Com certificado INMETRO.

108

Tapete com encaixe de números - Confeccionado em EVA, contém 10 placas de encaixe com números de 0 a 9, cada
placa medindo 300x300x10mm, com 02 marcadores em EVA para jogo de amarelinha. Acondicionado em sacola de
PVC transparente, com zíper e alça. Com certificado INMETRO.

109

Tartaruga didática, material de plástico polido de alta qualidade. Tamanho 27,6x24,5x24cm. Acompanha 4 cubos de
encaixar. Acima de 12 meses.

110

Trânsito consciente - Jogo contendo 01 tabuleiro confeccionado em MDF, de 450x315x2,8mm; 15 cartas
confeccionadas em papelão empastado dúplex, medindo 75x50x2,5mm, impressas em policromia; 04 peões e 01
dado. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

111

Túnel Centopeia, confeccionado em arame zincado e revestido em bagunzito lavável, medindo 1,70m.

112

Vamos às compras - Jogo contendo 1 tabuleiro em MDF, de 385x285x2,8mm; 1 tabuleiro em MDF, de
155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex, de 75x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex, de
40x40x2,5mm, impressas em policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias. Acondicionado em
caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

113

Varal de letras - Conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, impresso em silk-screen, contendo 26 placas,
com 5 letras cada uma (script/cursiva), cada uma medindo 20x30x4mm. Acondicionado em sacola de tecido. Com
certificado INMETRO.

4. ESTIMATIVA DE CUSTO E CONSUMO
4.1. Para obter a avaliação do custo, o CM Granpal utilizou-se dos valores constantes nos
orçamentos encaminhados a fornecedores do ramo, conforme documentos anexados ao processo.
4.2. Os valores dos jogos pedagógicos, ora licitados neste projeto, servirão de base de registro de
preços para a composição dos lotes e futuras adesões de no máximo 15.000 unidades de cada
item, por adesão, não ultrapassando o limite final permitido por lei.
4.3. A definição da estimativa dos quantitativos para eventual contratação se deu após
levantamento do número estimado de alunos de cada Município que compõe o Consórcio da
GRANPAL e os Consórcios conveniados – CODEPAMPA e CIGA, com o acréscimo de 15%, para
evitar
eventuais
distorções
nos
levantamentos
realizados.
(Fonte:
http://servicos.educacao.rs.gov.br/pse/srv/estatisticas.jsp?ACAO=acao1 - Estado do Rio Grande
do Sul / Secretaria da Educação / Departamento de Planejamento – 2016).

5. DO ENDEREÇO E PRAZO DE ENTREGA:
5.1. O endereço de entrega será aquele fornecido por cada município requisitante, com a
respectiva relação das escolas municipais. As entregas deverão ser efetuadas de segundas às
sextas-feiras, exceto feriados, no horário de expediente de casa prefeitura.
5.2. Os jogos pedagógicos adquiridos deverão ser entregues no prazo máximo de trinta dias
consecutivos, a contar da data de recebimento pela CONTRATADA da Nota de Empenho/Ordem de
Entrega a ser expedida pelo CONTRATANTE.
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5.3. Com o objetivo da otimização da entrega dos jogos pedagógicos da rede municipal de
educação, os mesmos deverão ser acondicionados em caixas de papelão fechadas, com a
identificação das quantidades e do nome da escola. A entrega deverá ser feita diretamente em
cada escola.
6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
6.1. O critério de julgamento das propostas financeiras será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR
LOTE, resultado da somatória do valor unitário de cada item do respectivo lote, devido à
metodologia de execução/forma de entrega que se dará de forma simultânea, visando a
padronização, agilidade e economicidade para o município, de acordo com os critérios,
necessidades e peculiaridades, visando a otimização da entrega e facilitando, sobre maneira, a
gestão e a fiscalização contratual e a logística do processo de entrega.

7. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA
7.1. Os preços apresentados no orçamento estimado são os máximos aceitáveis para cada lote do
certame. Propostas finais superiores ao máximo aceitável serão desclassificadas.
7.2. Deverá ainda constar da proposta final após julgamento do MENOR PREÇO GLOBAL POR
LOTE, o valor unitário de cada item possibilitando assim eventual reposição do todo ou em parte
do projeto, visando a manutenção da integridade do “fazer pedagógico” do projeto.
7.3. A marca do produto deverá ser especificada em cada item.

8. EXECUÇÃO DO CONTRATO
8.1. Por se tratar de registro de preços, será lavrada ata de registro de preços, de acordo com a
minuta anexada, na qual constam as cláusulas relativas a condições gerais, obrigações,
fiscalização, pagamentos, penalidades e demais cláusulas e condições relativas à execução do
objeto, que deverão ser atendidas na íntegra pela licitante vencedora, caso contratada.
9. ORÇAMENTO ESTIMADO
9.1. Os valores máximos aceitáveis dos lotes são os constantes do quadro abaixo:
ITEM

1
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LOTE 1

R$

COMBO CRECHE

UNITÁRIO

Jogo pedagógico para creche para crianças acima de 3 anos, para explorar a
linguagem oral, que objetive o trabalho com um grupo de palavras para ampliar
o repertório das crianças. Composta por caixa nas medidas 24 cm Largura x 32
cm comprimento x 5 cm de altura, em Triplex 295g, Acabamento Corte/Vinco; 1
TABULEIRO medindo 44 x 60 cm em tecido emborrachado, 36 Cartas medindo
18 x 8 cm em cartão 300g, laminação frente e verso, 1 DADO medindo 21 mm,
com numeração especial 1-1-2-2-3-4 nas faces e um peão especial medindo
22mm. Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões
didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a serem
explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
certificado INMETRO.

R$ 828,82

2

3

Jogo pedagógico para creche para explorar a linguagem matemática, para no
mínimo 24 participantes simultaneamente, para crianças com idade acima de 3
anos, que objetiva desenvolver a noção de quantidade. Composta por CAIXA
nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura e Triplex
295g e acabamento Corte/Vinco; 16 Tabuleiro nas medidas 15 x 11 cm,
Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação brilho frente em papel couche 300g e
laminação brilho frente e verso, 100 cartas medindo 6,5 x 6,5cm em cartão
300g, laminação frente e verso e cantos arredondados, 25 cartelas medindo 21
x 15 cm acoplado cartão/cartão, laminação brilho frente e verso. Deverá possuir
um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a
sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica,
intenção e objetivos pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no
mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.
Jogo pedagógico para creche para explorar “o faz de conta” envolvendo o
sistema monetário, para crianças acima de 2 anos, que objetiva vivenciar
compras, lista de compras, trocas entre valores monetários, explorando as
ideias financeiras matemáticas. Composta por CAIXA nas medidas: 24 cm
Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura. TAMPA em Triplex 295 g;
Plastificado Brilho, Acabamento Corte/Vinco; 1 TABULEIRO tamanho A3,
acoplado cartão/cartão, verniz UV calandra frete e verso, 24 CARTAS nas
medidas: 6 x 18 cm em Triplex 250g; Acabamento: Cantos Arredondados, Verniz
UV Calandra frente e verso; 4 CARTELAS tamanho A4 em Duplex 250g;
Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação Brilho Frente;
200 CÉDULAS divididas em 5 valores, sendo que cada valor deverá ter 42
cédulas; nas medidas: 8,00 cm largura X 4,00 cm altura em Offset 120g. Deverá
possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas
para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a serem explorados, regras do
jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 927,11

R$ 1.327,27

4

Jogo pedagógico para creche que vise desenvolver primeiras noções sobre o
trânsito de pedestres e condutores de veículos, para crianças acima de 3 anos,
na exploração de trajetos de um ponto a outro. Composta por CAIXA nas
medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g;
Acabamento Corte/Vinco; 1 TABULEIRO medindo 44 x 60 cm em tecido
emborrachado, 11 CARTAS medindo 10 x 10 cm em cartão 300g, laminado
frente e verso, com cantos arredondados, 1 PEÃO-CARRO medindo 2,1 cm.
Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões didáticopedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a serem
explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
certificado INMETRO.

R$ 1.034,08

5

Jogo pedagógico para creche, contendo imagens de brinquedos, para crianças
acima de 2 anos, que objetiva reconhecer a relação parte e todo na
composição. Composta por CAIXA nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco, 01
tabuleiro tamanho A4 produzido em cartão 300g, 20 cartelas medindo 11 x 15,
em horle, laminação frente e verso, 10 cartelas medindo 21 cm x 29,7cm,
produzido em cartão 300g, laminação frente e verso, acompanhado da regra da
atividade na parte interna da tampa. Deverá possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos
pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 1.255,95
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6

Jogo pedagógico para creche, para crianças acima de 2 ano, que objetiva o
pareamento de imagem animal adulto e filhote. Composta por Caixa nas
medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g;
Acabamento Corte/Vinco; 28 peças Dominó tamanho 100 x 200mm, em cartão
+ horle + cartão acoplados, papel cartão 250g e laminação brilho frente e verso.
Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões didáticopedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a serem
explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
certificado INMETRO.

7

Jogo pedagógico para creche, para crianças acima de 2 anos, com objetivo de
realizar leitura e pareamento de imagens, realizar estabelecer relação entre
parte-todo das imagens, desenvolver a capacidade de comparar, parear e
classificar. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco, 4
Tabuleiro medindo 22 x 22 cm em horle, com cantos arredondados, 36 CARTAS
medindo 10 cm x 10 cm, em couche 300g, com laminação brilho frente e verso;
1 ampulheta para medição do tempo. Deverá possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos
pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 938,99

8

Jogo pedagógico para creche, para crianças acima de 3 anos, para explorar
contos e objetive o reconhecimento de cenas de diferentes partes de uma
história. Composta por CAIXA nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento
x 5 cm de altura em Triplex 295 g, acabamento Corte/Vinco; 06 TABULEIROS
tamanho A3, acoplado cartão/cartão, acabamento corte/vinco, laminação
brilho frente e verso, 18 Cartas tamanho 11 cm x 15 cm, em cartão 300g,
laminação frente e verso, 06 cartelas tamanho A5, em cartão 300g, laminação
frente e verso. Deverá possuir um guia completo para o professor com
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a
serem explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
Com certificado INMETRO.

R$ 784,48

9

Jogo pedagógico para creche, para crianças acima de 3 anos, que tenha como
objetivo o conhecimento das imagens dos 8 planetas do Sistema solar.
Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de
altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; 30 Cartas medindo 5 x 15 cm
em cartão 300g, laminação frente e verso e cantos arredondados. Deverá
possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas
para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a serem explorados, regras do
jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

10
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Jogo pedagógico para creche, para crianças de 2 a 3 anos, que objetive
desenvolver gestos simbólicos ligados ao “faz de conta” que explorem o
equilíbrio e a coordenação e deslocamento no espaço, confeccionada em lona
vinílica atóxica no formato aproximado de 2,45m x 4,00m, acabamento em
corte reto e bainha com solda eletrônica em toda a volta, Impressão Digital de
Alta Resolução 1440 dpi, em Lona 440g; 12 cartelas tamanho A3 com imagens
de animais e respectivas pegadas. Deverá possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, intenção e objetivos
pedagógicos a serem explorados, regras do jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos.

R$ 843,91

R$ 1.022,20

R$
12.942,12

11

12

Jogo pedagógico para creche, para crianças de 2 a 4 anos, cujo objetivo seja
realizar contagem de vários objetos de numeração de zero a seis, com escolha
de objetos diferentes. Composta por CAIXA nas medidas 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; 36
peças DOMINÓ tamanho 100mm x 200mm, em cartão + horle + cartão
acoplados, papel cartão 250g e laminação brilho frente e verso. Deverá possuir
um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a
sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica,
intenção e objetivos pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no
mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.
Jogo pedagógico para creche, para explorar as formas geométricas, para no
mínimo 10 crianças acima de 1 ano, simultaneamente, visando identificar
formas geométricas em diferentes figuras. Composta por CAIXA nas medidas 24
cm largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento
Corte/Vinco; 10 tabuleiros tamanho A4, em cartão/cartão 300g, laminado
Frente e verso, 06 LÂMINAS de EVA 3mm contendo formas geométricas,
acompanhado da regra da atividade na parte interna da tampa. Deverá possuir
um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a
sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica,
Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no
mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

VALOR PARA O LOTE – SOMA DO TOTAL DOS UNITÁRIOS: R$

R$ 875,60

R$ 845,50

R$
23.626,03

LOTE 2

R$

COMBO EDUCAÇÃO INFANTIL

UNITÁRIO

1

Alfabeto móvel em MDF- Confeccionado em MDF, contém 60 peças em letra de
fôrma maiúscula de 50x50x3mm cada. Acondicionado em caixa de papelão.
Com certificado INMETRO.

R$ 127,37

2

Animais com filhotes - Conjunto confeccionado em plush antialérgico, com
enchimento em fibra siliconada, contém 5 animais: porca, coelha, vaca, galinha,
tartaruga fêmea, medindo aproximadamente 250mm cada. Com abertura de
zíper, cada animal carrega em seu interior os respectivos filhotes.
Acondicionado em embalagem plástica.

R$ 2.008,68

3

Bandinha Rítmica: Conjunto contendo 20 instrumentos musicais, acondicionado
em sacola de PVC transparente com zíper e alça: 01- Um surdo infantil, fuste em
PVC, com pele em poliéster sintético, medindo 280x240mm de diâmetro.
Acompanha duas baquetas de 200mm de altura em madeira torneada, lixada e
sem farpas e talabarte de nylon com 0,2mm de espessura e 1200mm de
tamanho. 02- Um surdo mor infantil, fuste em PVC, com pele em poliéster
sintético, medindo 160x240mm de diâmetro. Acompanha duas baquetas de
200mm de altura em madeira torneada, lixada e sem farpas e talabarte de
nylon com 0,2mm de espessura e 1200 mm de tamanho. 03- Um ganzá mirim
simples, confeccionado em alumínio cromado, preenchido com pequenas
contas e areia, medindo 250mm de comprimento e 45mm de diâmetro. 04- Um
agogô duplo infantil, confeccionado em metal, medindo 300mm, de
comprimento na parte maior e acabamento cromado acompanhado de baqueta
de madeira de 220mm de comprimento. 05- Um blakblak, confeccionado em

R$ 2.587,82

ITEM
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metal cromado, medindo 150mm de comprimento. 06 - Dois pandeiros
confeccionados em PVC colorido, com 200mm de diâmetro, com 4 pares de
platinelas em metal cromado, com pele fixa em poliéster sintético e
acabamento sem saliências. 07 - Um sininho infantil, confeccionado em
alumínio cromado medindo 150mm, com cabo de madeira lixada/envernizada e
sem farpas. 08 - Uma flauta doce confeccionada em plástico ABS colorido, com
300mm de comprimento. 09 - Um afoxé confeccionado em madeira com contas
coloridas, medindo 170mm. 10 - Um chocalho infantil, com cabo de madeira
lixado e envernizado, e chocalho em alumínio cromado, medindo 220mm. 11 Um reco-reco infantil em madeira torneada, lixada e sem farpas, medindo
200mm, com baqueta no mesmo material e acabamento. 12 - Prato (par),
confeccionado em metal cromado, medindo 200mm de diâmetro. 13 - Uma
platinela, com cabo de madeira natural torneada lixada e sem farpas, com 02
pares de platinela em metal cromado fixado com rebite, medindo 230mm. 14 Um conguê de coco (par), confeccionado em plástico ABS, com 100mm de
diâmetro. 15 - Uma campanela com guizos, com cabo de plástico ABS, medindo
150mm e 06 guizos metálicos com acabamento cromado. 16 - Uma castanhola
(par) confeccionada em plástico ABS medindo 80x60mm e cabo de madeira
lixada e sem farpas, medindo 180mm, com fixação flexível. 17 - Uma clave de
rumba (par), confeccionado em madeira roliça marfim, lixada e sem farpas,
medindo 190x20mm. 18 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal
cromado, com 150mm e baqueta metálica do mesmo material e acabamento.
19 - Um triângulo infantil, confeccionado em metal cromado, com 200mm e
baqueta metálica do mesmo material e acabamento.
4

Bingo do alfabeto - Jogo contendo 30 tabuleiros em MDF, impressos em
policromia, medindo 120x120x2,8mm; 500 marcadores coloridos em EVA, 26
letras de fôrma maiúscula (50x50x6mm) e 01 sacola confeccionada em tecido.
Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 328,61

5

Blocos lógicos - Confeccionado em plástico poliestireno atóxico de alto brilho,
de cores vivas, contendo 48 peças em 3 cores diferentes (amarela, azul e
vermelha), medindo a menor 20x40x0,6mm e a maior 70x70x18mm.
desenvolve noções de figuras geométricas, conjuntos, espessura, tamanho,
cores. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 314,44

6

Bola de bobath - Confeccionada em plástico inflável de alta resistência,
medindo 700mm de diâmetro. Acondicionada em embalagem de papelão.
Acompanha bomba de inflar. Com certificado INMETRO.

R$ 589,65

7

Conjunto Alfanumérico - Confeccionada em plástico polietileno atóxico de alto
brilho, de cores vivas, contém 1000 peças, sendo 26 conjuntos de números de 0
a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 13 conjuntos de vogais, cada uma
medindo aproximadamente 30mm. Acondicionada em sacola de PVC
transparente com zíper e alça. Com certificado INMETRO.

R$ 301,20

8

Conjunto de Aramados - Conjunto confeccionado com base em madeira e
arame galvanizado de 4mm, recoberto com tubo de PVC flexível. Contém 06
aramados de diferentes formas e tamanhos. Acondicionado em caixa de
papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 887,80

9

Dominó Abstração das partes - Confeccionados em MDF, impressos em
policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm.
Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 79,28

10

Dominó associação de ideias - Confeccionados em MDF, impressos em
policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm.

R$ 79,28
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Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.
11

Dominó de alfabetização - Confeccionados em MDF, impressos em policromia,
compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em
caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 79,28

12

Dominó de figura e sombra - Confeccionados em MDF, impressos em
policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm.
Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 79,28

13

Dominó de metades - Confeccionados em MDF, impressos em policromia,
compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em
caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 79,28

14

Dominó de Textura - Confeccionado em MDF, com 28 peças, medindo
35x70x6mm cada uma. Cada peça apresenta divisória em baixo-relevo e dois
orifícios de 25mm de diâmetro por 2mm de profundidade, nos quais estão
dispostas sete diferentes texturas de EVA. Acondicionado em caixa de madeira.
Com certificado INMETRO.

R$ 148,64

15

Esquema corporal - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em
policromia. Contém 10 placas de encaixe (06 placas medindo 200x200x5,6mm e
04 placas medindo 300x200x5,6mm), 01 boneco articulado medindo 550mm e
01 CD composto por 11 músicas sobre as partes do corpo humano.
Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 588,36

16

Fantoches de animais silvestres e selvagens - Conjunto confeccionado em feltro,
com boca articulada, contém 10 fantoches (sapo, girafa, macaco, jacaré,
tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano) medindo aproximadamente
280mm de altura. Acondicionado em embalagem plástica. Com certificado
INMETRO.

R$ 619,33

17

Jogo de encaixe - Alfabeto em Libras - Conjunto contendo 26 placas em EVA,
cada uma mede 100x150x6mm, impresso em policromia, apresentando as
letras do alfabeto destacáveis. Acondicionado em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 552,23

18

Jogo pedagógico para educação infantil para crianças acima de 4 anos, que vise
fazer correspondência entre letra e som. Compreender o valor sonoro das letras
(grafema/fonema) e reconhecer que a escrita é composta de símbolos e sinais
diferentes e compreender que escrita se dá da esquerda para a direita.
Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm
de altura e Triplex 295g e acabamento Corte/Vinco; 59 Cartas medindo 80mm
x120mm em couche 300g, laminação brilho; 5 Tabuleiro nas medidas: 42cm
Largura x 29,70cm Altura. Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão,
Plastificação brilho frente em papel couche 300g e laminação brilho frente e
verso, 30 peças de quebra-cabeças em EVA 5MM. Deverá possuir um guia
completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de
aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e
objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco
atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$1.977,10

19

Jogo pedagógico para educação infantil para crianças acima de 6 anos, que vise
a alfabetização da linguagem falada e escrita e do letramento numérico,
conhecer e nomear letras e números, a ordem alfabética e a sequência

R$ 562,41
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numérica. Composta por Caixa medindo 20 cm Largura x 20 cm comprimento x
3,5 cm de altura em cartão Tríplex 295g; Plastificado Brilho; Acabamento
Corte/Vinco, possuir no mínimo 72 Cartas medindo 6,00 cm Largura X 9,00 cm
Altura, em papel Supremo Duo Design 250g, com Acabamento dos Cantos
Arredondados, Verniz UV Calandra frente e verso, ter as regras das atividades
na parte interna da caixa. Deverá possuir um guia completo para o professor
com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a
serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
Com certificado INMETRO.
20

Jogo pedagógico para educação infantil para explorar Língua Portuguesa, para
crianças a partir de 4 anos, que objetive reconhecer palavras que rimam.
Composta por CAIXA nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5
cm de altura; com tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco;
Acabamento Corte/Vinco, 30 unidades de Cartas nas medidas: 9,00 cm Largura
X 6,00 cm Altura, em Triplex 250g; Acabamento com cantos arredondados,
Verniz UV Calandra Frente/Verso; um Tabuleiro nas medidas: 42,00 cm Largura
X 29,70 cm Altura em Duplex 250g; Acabamento: Acoplagem Cartão com
Cartão, Plastificado Brilho Frente. Deverá possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 658,00

21

Jogo pedagógico para educação infantil para explorar Língua portuguesa, para
crianças acima de 4 anos, que objetive reconhecer as letras do alfabeto para
formar palavras, compreendendo que para escrever é preciso refletir sobre os
sons das letras, composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 3,5 cm de altura; tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado
fosco; Acabamento Corte/Vinco; 10 Cartas nas medidas 15,00 cm Largura X
11,00 cm Altura; em Triplex 300g; Acabamento: Cantos Arredondados, Verniz
UV Calandra Frente e verso; 58 Fichas nas medidas: 2,00 cm Largura X 2,00 cm
Altura, em Duplex 250g; Acabamento: Acoplado Cartão com Cartão, Verniz UV
Calandra Frente/Verso; 1 Tabuleiro; nas medidas: 42,00 cm Largura X 29,70 cm
Altura; em Duplex 250g; Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão,
Plastificação Brilho Frente; 01 DADO personalizado medindo 22 mm. Deverá
possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas
para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do
Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 1.221,28

22

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 3 anos, que
tenha como objetivo seja reconhecer nas canções, as propriedades do som,
reconhecer a cantiga com base nas imagens, ler cantigas com apoio das
imagens, conhecer e memorizar o repertório de músicas por meio da leitura
feita pelo professor. Composta por caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco. 10
músicas impressas no tamanho 29,7 cm x 21 cm, ilustradas e coloridas, em
couche 300g, com laminação brilho frente e verso; 1 relata tamanho 29,7 cm x
21 cm, em cartão + horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com
laminação brilho frente e verso; 1 microfone estilizado. Deverá possuir um guia
completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de
aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e
objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco
atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 993,27

23

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, que
tenha como objetivo conhecer textos da tradição oral, ampliando repertório de

R$ 1.074,37
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adivinhas das crianças. Composta por caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; 01
Tabuleiro medindo 29,7 cm x 21 cm em cartão + horle + cartão acoplado em
papel cartão 250g com laminação brilho frente e verso; 24 cartelas 150 x 110
mm em papel couche 300g, laminação brilho; 36 Cartas medindo 60 x 90 mm
em couche 300g com laminação brilho. Deverá possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.
24

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, cujo
objetivo seja realizar contagem termo a termo e por agrupamentos, apropriarse do conceito de contagem por agrupamento e perceber as diferentes
maneiras de formar agrupamentos. Composta por Caixa nas medidas 24 cm
Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g; Acabamento
Corte/Vinco; 28 peças Dominó tamanho 100 x 200mm, em cartão + horle +
cartão acoplados, papel cartão 250g e laminação brilho frente e verso. Deverá
possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas
para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do
Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 804,59

25

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, que
tenha como objetivo compor o corpo dos insetos. Composta por caixa nas
medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura; Tríplex 295 gr;
Acabamento Corte/Vinco. Ter 08 Pranchetas tamanho 29,7 cm x 21 cm, em
cartão + horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com laminação brilho
frente e verso, 16 imagens de Insetos divididos em 03 partes cada, em cartão +
horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com laminação brilho frente e
verso e uma Roleta tamanho 29,7 cm x 21 cm, em cartão + horle + cartão
acoplado no papel cartão 250g com laminação brilho frente e verso, ter as
regras das atividades na parte interna da caixa. Deverá possuir um guia
completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de
aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e
objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco
atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 1.982,58

26

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, cujo
objetivo seja a Leitura de obras de artes, ampliar o repertório imagético com
obras de arte de diferentes pintores, atribuir significado a diferentes obras de
artes. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x
5 cm de altura; Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco. 5 Tabuleiros nas
medidas: 42,00 cm Larg. X 29,70 cm Alt.; em Duplex 250gr; Acabamento: Refile,
Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação Brilho Frente, com vinco no meio; 25
cartas medindo 80 x 80 mm coloridas, em couche 300g, com laminação brilho; 1
Roleta tamanho 29,7 cm x 21 cm, em cartão + horle + cartão acoplado no papel
cartão 250g com laminação brilho frente e verso. Deverá possuir um guia
completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de
aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e
objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco
atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 1.262,69

27

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, cujo
objetivo seja o de realizar contagem, compor a quantidade até 10, relacionar a
ação de tirar com a ideia de subtração, relacionar a ação de acrescentar com a
ideia de adição e comparar quantidade. Composta por caixa nas medidas: 24
cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295 gr;
Acabamento Corte/Vinco; 60 cartas medindo 30 x 60 mm em cartão +horle +

R$ 854,63
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cartão acoplado no papel cartão 250g com laminação brilho frente e verso; 1
roleta tamanho 29,7 cm x 21 cm, em cartão + horle + cartão acoplado no papel
cartão 250g com laminação brilho frente e verso; 5 berços nas medidas de 30
cm x 5 cm x 2,5 cm em couche 300g, com laminação brilho frente. Deverá
possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas
para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do
Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.
28

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, que
tenha como objetivo trabalhar com o reconhecimento de uma alimentação
saudável. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento
x 5 cm de altura; produzido em Tríplex 295 gr e acabamento Corte/Vinco. Existir
sete Tabuleiros-pratos nas medidas: 42,00 cm Larg. X 29,70 cm Alt. em Duplex
250gr e acabamento Refile, Acoplados Cartão com Cartão, Plastificação Brilho
Frente, com vinco no meio; possuir sete cardápios nas medidas 42,00 cm
Largura x 29,70 cm Altura, em Duplex 250g; Acabamento: Refile, Acoplado
Cartão com Cartão, Plastificação Brilho Frente, com vinco no meio; no mínimo
42 cartas medindo 100 x 100 mm em papel couche 300 gr, laminação brilho;
possuir uma roleta tamanho 29,7 cm x 21 cm, em cartão + horle + cartão
acoplado no papel cartão 250g com laminação brilho frente e verso, ter as
regras das atividades na parte interna da caixa. Deverá possuir um guia
completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de
aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e
objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco
atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 1.732,35

29

Jogo pedagógico para educação infantil, para crianças acima de 4 anos, cujo
objetivo seja o de realizar leitura e pareamento de imagens, realizar estabelecer
relação entre parte-todo das imagens, desenvolver a capacidade de comparar,
parear e classificar. Composta nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 5 cm de altura em Triplex 295g, acabamento Corte/Vinco; 04
Tabuleiros medindo 220 x 220 mm cartão + horle + cartão acoplado em papel
cartão 250g e laminação brilho frente e verso; 8 Cartelas medindo 280 x150 mm
em couche 300g, com laminação brilho frente e verso; 1 ampulheta para
medição do tempo. Deverá possuir um guia completo para o professor com
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a
serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
Com certificado INMETRO.

R$ 808,43

30

Linha de Atividades Corporal - Conjunto confeccionado em madeira e EVA,
contendo 52 peças. 08 formas geométricas em EVA, sendo 02 triângulos
medindo 250x230mm; 02 retângulos medindo 360x230mm; 02 círculos
medindo 300mm de diâmetro; 02 quadrados medindo 330x330mm. 04 formas
geométricas em madeira, sendo 01 triângulo medindo 500x508mm; 01
quadrado medindo 460x460mm; 01 círculo medindo 480x480mm; 01 retângulo
medindo 460x360mm. Acompanham suportes. 12 mãos em EVA, medindo
160x130mm cada. 12 pés em EVA, medindo 200x80mm cada. 02 kricts,
medindo 340x200mm cada, e suportes. 02 pés de pau em madeira e corda,
medindo 570x140mm. 02 martelos em madeira, medindo 500x80mm. 02 bolas
de plástico. 02 bolas de borracha. 02 pula-cordas com cabo de madeira,
medindo 2200mm de comprimento. 01 gangorra em madeira, medindo
350x100x200mm. 01 cilindro em madeira, medindo 70x800mm. 01 prancha de
equilíbrio em madeira, medindo 600x40mm. 01 palhaço em MDF, medindo
520x350mm, e 02 suportes. Acondicionado em caixa de papelão. Com
certificado INMETRO.

R$ 1.651,14
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31

Memória de animais e filhotes - Confeccionadas em MDF, impressas em
policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de
madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 85,29

32

Memória de antônimo - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia,
cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 58,29

33

Memória de Frutas, legumes e Hortaliças - Confeccionadas em MDF, impressas
em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de
madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 85,29

34

Memória de numerais - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia,
cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 85,29

35

Memória de Profissões - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia,
cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 85,29

36

Memória de sinônimo - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia,
cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 53,28

37

Memória meus brinquedos - Confeccionadas em MDF, impressas em
policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de
madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 77,08

38

Memória Tátil - Conjunto confeccionado em MDF, contém 24 peças quadradas,
formando 12 (doze) pares medindo 7 x 7 x 1,2 cm cada. As peças possuem um
círculo com diâmetro de 30mm, com 5 mm profundidade, no qual é embutido o
material com texturas, sendo: EVA liso cor verde; EVA rugoso cor laranja; Lixa
vermelha granulatura 80; Lixa branca granulatura 220; Tela plástica azul;
Carpete baixo de lã cor cinza; Vinil liso cor vermelha; Tecido de corino sintético
cor preta; Tela poliéster furadinha “tela México” acabamento resinado cor pink;
Cortiça; Placa metálica (ferro) de 2 mm embutida na madeira e pintada na cor
verde limão. Acondicionado em sacola de TNT vermelha. Com certificado
INMETRO.

R$ 476,59

39

Memórias meio de transporte e comunicação - Confeccionadas em MDF,
impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas
em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 85,29

40

Mosaico Geométrico - Conjunto confeccionado em plástico polipropileno
atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 100 peças nos formatos de
losango, quadrado, triângulo e hexágono, com base de aproximadamente
22mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 258,50

41

Numeral e quantidade com pinos - Conjunto confeccionado em madeira,
contém 18 peças de 60x60x20mm e 45 pinos coloridos. Acondicionado em caixa
de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 360,78

42

Números e Quantidade Braile - Conjunto confeccionado em EVA, contém 10
placas coloridas, medindo 240x120x6mm cada uma. Cada placa apresenta

R$ 728,56
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números vazados de 1 a 10 na margem esquerda, e na outra parte figuras
geométricas na quantidade do número correspondente. No canto inferior
esquerdo as placas trazem a identificação dos números em plástico poliestireno,
medindo 30x30mm. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado
INMETRO.
43

Quebra cabeça evolutivo - Conjunto contendo 06 quebra-cabeças apresentados
em quatro degraus de evolução. Os quebra cabeças são confeccionados em
MDF e impressos em policromia, cada um acomodado em uma moldura plástica
de poliestireno, medindo 245x225x18mm. Acondicionado em caixa de papelão.
Com certificado INMETRO.

R$ 462,86

44

Quebra cabeça vertical - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em
policromia. Contém 10 quebra-cabeças recortados em 3 e 4 partes,
representando: elefante, girafa, cavalo, cachorro, gato, jacaré, pássaro, vaca,
leão e porco. Esses animais medem aproximadamente 150x100x2,8mm.
Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 254,44

45

Réguas de frações adaptada - Confeccionada em borracha EVA de 4mm,
apresenta 10 réguas de texturas e cores diferentes, fracionadas de 1 inteiro até
10 décimos, num total de 55 peças. Ideal para a formação do conceito de
fração, pois explora a noção de equivalência e associa a representação
fracionária à operação de divisão. Acondicionada em estojo de madeira com
cantos arredondados. Com certificado INMETRO.

R$ 360,86

46

Rolo de Bobath - Confeccionado em plástico inflável de alta resistência,
medindo 750x380mm. Acondicionado em embalagem de papelão. Acompanha
bomba de inflar. Com certificado INMETRO.

R$ 500,13

47

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores
vivas, contendo 1000 peças com formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado,
boneco e eixo com rodas. Acondicionado em sacola de PVC cristal,
transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado
INMETRO.

R$ 849,25

48

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores
vivas, contendo 1000 peças com diversos encaixes, nos formatos: tronco com 6
encaixes medindo 5 cm, botão de encaixe simples medindo 2 cm de diâmetro,
botão de encaixe duplo medindo 2 cm de diâmetro, conector vazado para
encaixe medindo 5,5 cm, sapato de encaixe medindo 5,5 cm, roda com eixo
livre medindo 4,5 cm, barra paralela com dois pinos para encaixe medindo 7 cm,
barra formato”L” com dois pinos para encaixe medindo 6 cm, barra formato “U”
com dois pinos para encaixe medindo 5 cm e barra 90º com dois pinos para
encaixe medindo 4 cm. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente,
com bordas em vivo brilhante e alça. Com certificado INMETRO.

R$ 1.216,69

49

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores
vivas, contendo 700 peças com diversos encaixes, nos formatos: estrela com
seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas
pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis
encaixes. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em
vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO.

R$ 1.372,30

50

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores
vivas, contendo 200 peças de encaixe, com formatos quadrangular, retangular,
curvo e triangular. Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com

R$ 1.907,05
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bordas em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO.

51

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores
vivas, contendo 200 peças com diversos encaixes, nos formatos: cotovelo, T,
luva de conexão, niple, esfera com pino, cruzeta e sapata. Acompanha cartela
autoadesiva de vinil, com 14 figuras destacáveis para montagem de
personagens. Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com
bordas em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO.

R$ 1.271,39

52

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho,
contendo 1000 peças de cores vivas, com formatos para 3, 2 e 1 encaixes, sendo
estes em “L” e em curva. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente,
com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO.

R$ 1.012,72

53

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico, de alto brilho, de
cores vivas, contendo 120 peças com diversos encaixes. Acondicionado em
sacola de PVC cristal, transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de
nylon. Com certificado INMETRO.

R$ 1.366,90

54

Sequência Lógica – Atividades - Confeccionadas em MDF, impressas em
policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm. Acondicionadas em caixa de
madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 113,36

55

Sequência lógica – Transformação- Confeccionadas em MDF, impressas em
policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm. Acondicionadas em caixa de
madeira.

R$ 113,36

56

Sequência lógica cotidiano- Confeccionadas em MDF, impressas em policromia,
cada peça medindo 75x75x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 113,36

57

Sequência lógica da vida - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia,
cada peça medindo 75x75x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 113,36

58

Tapete contendo encaixe de letras confeccionado em EVA, contendo 26 placas
em letra de forma (maiúsculas e minúsculas), medindo 320x320x10mm cada.
Desenvolve noções de escrita e leitura e a identificação e o uso do alfabeto.
Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Com
certificado INMETRO.

R$ 1.178,98

59

Tapete contendo encaixe de números confeccionado em EVA, contém 10 placas
de encaixe com números de 0 a 9, cada placa medindo 300x300x10mm, com 02
marcadores em EVA para jogo de amarelinha. Acondicionado em sacola de PVC
transparente, com zíper e alça. Com certificado INMETRO.

R$ 534,40

VALOR PARA O LOTE – SOMA DO TOTAL DOS UNITÁRIOS: R$

ITEM
29/11/2017

LOTE 3

R$
40.214,31

R$

COMBO ENSINO FUNDAMENTAL

UNITÁRIO

PORTUGUÊS / MATEMÁTICA / GEOGRAFIA / CIÊNCIAS
1

Ábaco fechado - Confeccionado em madeira, medindo 250x330x15mm, consiste
em um quadro com 40 contas coloridas de plástico polipropileno, que
representam unidade, dezena, centena e milhar. Acondicionado em embalagem
plástica. Com certificado INMETRO.

R$ 170,74

2

Alfabeto ilustrado - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia,
contém 78 peças encaixadas em três partes, que formam 26 placas de
70x132x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 116,71

3

Alfabeto móvel em MDF - Confeccionado em MDF, contém 60 peças em letra de
fôrma maiúscula de 50x50x3mm cada. Acondicionado em caixa de papelão. Com
certificado INMETRO.

R$ 104,02

4

Batalha das operações - Jogo contendo: 4 placas confeccionadas em MDF com
impressão em policromia, sendo 2 placas para registro de pontos, uma placa
com tabela de referência para cálculos de multiplicação e uma placa com tabela
de referência para cálculos de divisão, cada uma medindo 210x150x2,8mm; dois
dados e uma roleta confeccionada em plástico. Acondicionado em caixa de
papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 236,92

5

Bingo do Alfabeto - Jogo contendo 30 tabuleiros em MDF, impressos em
policromia, medindo 120x120x2,8mm; 500 marcadores coloridos em EVA, 26
letras de fôrma maiúscula (50x50x6mm) e 01 sacola confeccionada em tecido.
Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 257,87

6

Bingo em libras - Conjunto confeccionado em MDF e marcadores em EVA,
impresso em policromia, sendo 20 tabuleiros em MDF medindo 100x100mm, 45
marcadores em EVA, 26 letras de forma maiúscula (50x50x6mm). Acondicionado
em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 229,24

7

Blocos lógicos - Confeccionado em plástico poliestireno atóxico de alto brilho, de
cores vivas, contendo 48 peças em 3 cores diferentes (amarela, azul e
vermelha), medindo a menor 20x40x0,6mm e a maior 70x70x18mm. desenvolve
noções de figuras geométricas, conjuntos, espessura, tamanho, cores.
Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 220,97

8

Caminhão didático - Material de plástico polido de alta qualidade. Tamanho
36,5x20x 18,5cm. Acompanha 4 cubos de encaixar.

R$ 81,80

9

Carrinho lúdico, de plástico ABS, com furações para encaixe de peças
geométricas e botões sonoros tipo telefone.

R$ 317,50

10

Centopeia - Confeccionada em tecido de poliéster colorido e lavável, revestida
com mola espiral, medindo 4000x500mm. Acondicionada em sacola de tecido
de poliéster com zíper e alça. Com certificado INMETRO.

R$ 831,62

11

Cinco em um - Conjunto confeccionado em MDF e madeira, impresso em
silkscreen, contém 05 jogos de tabuleiro de 235x235mm, sendo: dama, trilha,
jogo da velha, xadrez e ludo. Acondicionado em estojo de madeira medindo
260x260x60mm. Com certificado INMETRO.

R$ 190,33
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12

Conjunto Alfanumérico - Confeccionada em plástico polietileno atóxico de alto
brilho, de cores vivas, contém 1000 peças, sendo 26 conjuntos de números de 0
a 9, 26 conjuntos do alfabeto de A a Z e 13 conjuntos de vogais, cada uma
medindo aproximadamente 30mm. Acondicionada em sacola de PVC
transparente com zíper e alça. Com certificado INMETRO.

R$ 211,46

13

Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 48 peças
encaixáveis que formam 12 quebra-cabeças na temática “soletrando”, cada um
medindo 145x130x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado
INMETRO.

R$ 51,83

14

Conjunto de Aramados - Conjunto confeccionado com base em madeira e arame
galvanizado de 4mm, recoberto com tubo de PVC flexível. Contém 06 aramados
de diferentes formas e tamanhos. Acondicionado em caixa de papelão. Com
certificado INMETRO.

R$ 638,98

15

Corrida Sustentável - Jogo contendo 01 tabuleiro confeccionado em MDF, de
450x315x2,8mm. 30 cartas confeccionadas em papelão empastado dúplex, de
75x50x2,5mm, impressas em policromia; 04 peões e 01 dado. Acondicionado
em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 251,18

16

Criando palavras Braile - Composto por 84 peças de borracha EVA de 6mm, com
6x6 cm cada uma, recobertas por poliestireno de alto impacto. As letras do
alfabeto são aplicadas em tinta e Braille e incluem o sinal de maiúscula e o Ç.
Acondicionado em estojo de madeira com cantos arredondados. Com
certificado INMETRO.

R$ 800,13

17

Cubo de atividades – conjunto confeccionado em tecido e espuma, contendo 02
peças de 150x150mm, atividades para coordenação motora que utilizam zíper,
cadarço, velcro, fecho, gancho, botão de pressão, entre outros objetos.
Acondicionado em embalagem plástica.

R$ 113,47

18

Desafio das sílabas - Jogo contendo 60 cartas de papelão empastado dúplex,
cada carta medindo 50x75mm, e 4 tabelas em MDF, medindo 160x160x2,8mm,
impressas em policromia. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado
INMETRO.

R$ 350,54

19

Descubra o intruso - Jogo contendo 25 cartelas confeccionadas em MDF, de
180x180x2,8mm, e 25 cartas em papelão empastado dúplex, de 75x50x2,5mm,
impressas em policromia. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado
INMETRO.

R$ 436,66

20

Disco de frações - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia.
Contém 12 círculos divididos de 1 inteiro a 20 avos, totalizando 96 peças com
140mm de diâmetro e 2,8mm de espessura. Acompanham 3 placas de EVA
medindo 155x155x4mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado
INMETRO.

R$ 167,16

21

Dominó Abstração das partes - Confeccionados em MDF, impressos em
policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm.
Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 53,02

22

Dominó associação de ideias - Confeccionados em MDF, impressos em
policromia, compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm.

R$ 53,02
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Acondicionados em caixas de madeira. Com certificado INMETRO.
23

Dominó de adição - Confeccionados em MDF, impressos em policromia,
compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em
caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 53,02

24

Dominó de alfabetização - Confeccionados em MDF, impressos em policromia,
compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em
caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 53,02

25

Dominó de divisão - Confeccionados em MDF, impressos em policromia,
compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em
caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 53,02

26

Dominó de frases - Confeccionados em MDF, impressos em policromia,
compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em
caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 53,02

27

Dominó de metades - Confeccionados em MDF, impressos em policromia,
compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em
caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 53,02

28

Dominó de multiplicação - Confeccionados em MDF, impressos em policromia,
compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em
caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 53,02

29

Dominó de subtração - Confeccionados em MDF, impressos em policromia,
compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em
caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 53,02

30

Dominó de Textura - Confeccionado em MDF, com 28 peças, medindo
35x70x6mm cada uma. Cada peça apresenta divisória em baixo-relevo e dois
orifícios de 25mm de diâmetro por 2mm de profundidade, nos quais estão
dispostas sete diferentes texturas de EVA. Acondicionado em caixa de madeira.
Com certificado INMETRO.

R$ 104,62

31

Dominó silábico - Confeccionados em MDF, impressos em policromia,
compostos por 28 peças, cada uma medindo 35x70x2,8mm. Acondicionados em
caixas de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 52,92

32

Escala cuisenaire - Conjunto confeccionado em madeira, com 294 barras em 10
cores diferentes, medindo de 10x10mm a 10x100mm, cada cor trazendo a ideia
de uma quantidade. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado
INMETRO.

R$ 248,17

33

Esquema corporal - Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia.
Contém 10 placas de encaixe (06 placas medindo 200x200x5,6mm e 04 placas
medindo 300x200x5,6mm), 01 boneco articulado medindo 550mm e 01 CD
composto por 11 músicas sobre as partes do corpo humano. Acondicionado em
caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 411,22

34

Exército da coleta seletiva - Jogo contendo 02 tabuleiros confeccionados em
MDF, de 305x195x2,8mm: 60 fichas ilustradas em cartão dúplex, de

R$ 218,36
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40x40x2,5mm, impressas em policromia; 04 peões e 01 dado. Acondicionado
em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.
35

Expedição pelo corpo humano - Jogo contendo 01 tabuleiro confeccionado em
MDF, de 450x315x2,8mm; 50 cartas confeccionadas em papelão empastado
dúplex, de 75x50x2,5mm, impressas em policromia; 01 roleta confeccionada em
plástico e 01 dado. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado
INMETRO.

R$ 317,18

36

Fantoches de animais silvestres e selvagens - Conjunto confeccionado em feltro,
com boca articulada, contém 10 fantoches (sapo, girafa, macaco, jacaré,
tartaruga, lobo, leão, arara, elefante e tucano) medindo aproximadamente
280mm de altura. Acondicionado em embalagem plástica. Com certificado
INMETRO.

R$ 436,40

37

Jogo da Velha Adaptado - Composto por 01 tabuleiro em E.V.A de 4mm,
medindo 250x250mm, acompanha 10 peças em E.V.A sendo 5 em formato de X
e 5 em formato de círculo, com velcro na base e nas peças para fixação. Com
certificado INMETRO.

R$ 148,21

38

Jogo de damas Adaptado - Composto por 01 tabuleiro em M.D.F adaptado,
medindo 20 x 20 cm, possui colado nos quadrantes escuros, quadradinhos de
velcro para fixação dos círculos de E.V.A. Acompanha 36 círculos/bolinhas de
E.V.A com lixa e velcro colados para aplicação e uso nos tabuleiros. Com
certificado INMETRO.

R$ 249,13

39

Jogo de dominó de figuras geométricas – Material para de figuras geométricas
planas, composto de 28 peças confeccionadas em MDF, medindo 35x70x3mm, o
jogo é armazenado em caixa de madeira de reflorestamento medindo
90x165x45mm.

R$ 24,10

40

Jogo de encaixe - Alfabeto em Libras- Conjunto contendo 26 placas em EVA,
cada uma mede 100x150x6mm, impresso em policromia, apresentando as letras
do alfabeto destacáveis. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado
INMETRO.

R$ 388,12

41

Jogo de rima contendo 04 cartelas em MDF, de 180x180x2,8mm, e 100 fichas
em papelão empastado dúplex, medindo 25x25x2,5mm, impressas em
policromia. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 90,07

42

Jogo pedagógico para explorar a Língua Portuguesa, para crianças acima de 4
anos, cujo objetivo é explorar a representação dos sons, o conhecimento das
palavras cuja pronúncia imita o som natural das coisas confeccionada em Lona
vinílica atóxica no formato aproximado de 2,45 x 3,10 metros, acabamento em
corte reto e bainha com solda eletrônica em toda a volta, Impressão Digital de
Alta Resolução 1440 dpi, em Lona 440g; 1 DADO com dimensões mínimas de 12
x 12 cm revestido com feltro, sendo um lado de cada cor, com bolsos plásticos
medindo aproximadamente 10 x 10 cm, com viés de uma cor só, acondicionado
em embalagem organizadora individual. Deve possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos.

R$
6.541,39
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43

Jogo pedagógico para explorar a Língua Portuguesa, para crianças acima de 4
anos, que objetive explorar a linguagem oral e escrita, conhecer as letras do
alfabeto e identificar o fonema inicial de palavras. Confeccionada em lona
vinílica atóxica no formato aproximado de 2,50 metros x 4,10 metros,
acabamento em corte reto e bainha com solda eletrônica em toda a volta,
Impressão Digital de Alta Resolução 1440 dpi, em Lona 440g; 2 dados com
dimensões mínimas de 12 cm x 12 cm revestidos com feltro, sendo um lado de
cada cor, com bolsos plásticos medindo aproximadamente 10 x 10 cm, com viés
de uma cor só, acondicionado em acondicionado em embalagem organizadora
individual. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões
didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, intenção e objetivos pedagógicos a serem
explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.

R$
8.791,44

44

Jogo pedagógico para explorar a matemática, para crianças acima de 6 anos,
que objetive a associação de quantidade de elementos a símbolo numérico.
Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm
de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento
Corte/Vinco; 41 cartas nas medidas: 12,00 cm Largura X 8,00 cm Altura em
Triplex 250gr; Acabamento: Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra Frente e
verso. Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões
didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem
explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
certificado INMETRO.

R$ 833,78

45

Jogo pedagógico para explorar a Matemática, para crianças acima de 6 anos de
idade, que objetive explorar as regularidades do sistema de numeração decimal.
Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm
de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento
Corte/Vinco; 100 Fichas nas medidas: 5,00 cm Largura X 5,00 cm Altura em
Duplex 250gr; Acabamento: Acoplado Cartão com Cartão; Corte reto e 30 cartas
nas medidas 14,80 cm Largura X 21,00 cm Altura em Triplex 250g. Acabamento:
Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra frente e verso. Deverá possuir um
guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala
de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção
e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco
atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$
1.059,41

46

Jogo pedagógico para explorar a matemática, para crianças acima de 6 anos,
que objetive explorar a adição e subtração de quantidades até 10
simultaneamente. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; plastificado
fosco; Acabamento Corte/Vinco; 36 peças de Dominó nas medidas: 12,00 cm
Largura X 6,00 cm Altura; em Duplex 250g; Acabamento: Acoplado Horle,
Plastificado Brilho Frente, Corte Reto. Deve possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 710,54

47

Jogo pedagógico para explorar a matemática, para crianças com idade acima de
6 anos, que objetive explorar os conceitos de lateralidade. Composta por Caixa
nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e
fundo em Tríplex 295g, plastificado fosco. Acabamento Corte/Vinco; Deve
possuir 1 Tabuleiro nas medidas 42,00 cm Largura x 29,70 cm Altura em Duplex
250g; Acabamento Refile, Acoplado Cartão com Cartão; 01 Dado personalizado
com a temática da atividade medindo 22 mm e 8 peões medindo 21 mm cada.
Deverá possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-

R$ 454,68
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pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem
explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
certificado INMETRO.
48

Jogo pedagógico para explorar a matemática, para no mínimo 30 jogadores
simultaneamente, para crianças com idade acima de 6 anos, que objetive a
composição de números naturais até 20. Composta por Caixa nas medidas: 24
cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e fundo em Triplex
295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; Berço em Duplex Klafold
320g; 1 bloco com 150 folhas; nas medidas: 15,00 cm Largura X 21,00 cm Altura;
em Offset 56g; Acabamento: Cola, com imagens coloridas de legumes, 20 Fichas
nas medidas: 5,00 cm Largura X 5,00 cm Altura; em Duplex 250gr; Acabamento:
Acoplado Cartão/Cartão, Verniz UV Calandra, Corte Reto; 1 Dado personalizado
medindo 22 mm. Deve possuir um guia completo para o professor com
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a
serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
Com certificado INMETRO.

R$ 665,59

49

Jogo pedagógico para explorar Ciências, para alunos 8 anos, que objetive o
conhecimento dos biomas do Brasil e suas espécies de fauna em perigo de
extinção. Composto por caixa medindo 24 cm de largura x 32 cm de
comprimento x 3,5 cm de altura, 01 Tabuleiro medindo 55 cm x 52 cm,
acabamento em duplex 250g; acoplado horle, 30 Cartas-animais 06 x 09 cm em
couche 300g, laminação brilho frente e verso, 7 Cartas-biomas medindo 06 x 09
cm, em couche 300g, laminação brilho frente e verso, 01 Dado numérico e 5
Dados especiais medindo 20 mm e 6 peões medindo 20 mm. Deve possuir um
guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala
de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção
e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco
atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$
1.057,98

50

Jogo pedagógico para explorar Geografia para alunos acima de 8 anos, que
objetive o conhecimento do sistema solar, com ênfase na composição dos
planetas e a formação de suas órbitas. Composto por caixa medindo 24 cm
largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tabuleiro medindo 640 x 570
mm, em papel couche 300g, acoplado e laminação brilho frente e verso,
cortado em 04 partes, acabamento em duplex 250 gr; acoplado horle,
plastificação brilho frente, 08 Cartelas tamanho A6 em couche 300g,
laminação brilho frente e verso com cantos arredondados, 01 conjunto tem 72
Peças triangulares medindo 61 x 54 mm em couche 300g, acoplado em horle
com laminação fosca, 01 Dado especial de 4 lados medindo 20 mm e 8 Peões
especiais medindo 21 mm cada. Deve possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$
1.243,68

51

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para alunos a partir de 10
anos, utilizando a mecânica e técnica do enigma no campo semântico
profissões. Composta por Caixa medindo 24 cm Largura x 32 cm comprimento x
3,5 cm de altura; Tampa e fundo Plastificado Brilho; em Tríplex 295 gr;
acabamento Corte/Vinco; No mínimo 20 unidades de Cartas nas medidas 14,80
cm Largura x 21,00 cm Altura; em cartão Tríplex 250 gr; Acabamento Corte Reto,
Verniz UV Calandra F/V e 73 Fichas nas medidas 2,00 cm Largura X 2,00 cm
Altura em Duplex 250g; Acopladas Cartão/Cartão, Verniz UV Calandra
Frente/Verso, ter as regras das atividades na parte interna da caixa. Deve
possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas

R$ 802,82
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para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do
Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.
52

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para alunos acima de 8 anos,
que objetive criar histórias, organizando os fatos numa sequência lógica, realizar
leitura fluente com compreensão, fazer inferências sobre informações do
gênero textual fábulas por meio da análise de palavras e expressões que
constituem os textos. Composto por caixa medindo 24 cm largura x 32 cm
comprimento x 3,5 cm de altura; Um tabuleiro nas medidas 68,00 cm largura x
40,00 cm altura em nylon emborrachado; possuir 32 unidades de Cartas nas
medidas: 9,00 cm largura x 6,00 cm altura, em duplex 250g e ter as regras das
atividades na parte interna da caixa. Deve possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 741,12

53

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para alunos acima de 10
anos, cujo objetivo seja formar pares de palavras com sentidos opostos,
perceber a oposição de sentido no contexto de frases. Composta por Caixa nas
medidas 3,5 cm Largura x 5 cm comprimento x 4,5 cm de altura e cartão Tríplex
295g e com acabamento Corte/Vinco; possuir no mínimo 84 Cartas medindo 80
x120 mm, coloridas, em papel couche 300g, laminação brilho, ter as regras das
atividades na parte interna da caixa. Deve possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 478,74

54

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças a partir de 6
anos, que objetive o trabalho com a composição de nomes de animais.
Composta por Caixa medindo 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de
altura cartão Triplex 295g; Plastificado Brilho; Acabamento Corte/Vinco, com
Berço em Duplex Klafold 320gr; No mínimo 185 Cartas medindo 6,00 cm Larg. X
9,00 cm Alt. em Supremo Duo Design 250g com Acabamento dos Cantos
Arredondados, Verniz UV Calandra frente e verso. Deve possuir um guia
completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de
aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e
objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco
atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$
1.070,88

55

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6
anos, que objetive conhecer as letras do alfabeto e identificar o fonema inicial
de palavras. Composta por CAIXA nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 3,5 cm de altura; em cartão Triplex 295g; acabamento
Corte/Vinco e TABULEIRO medindo 42,00 cm Larg. X 29,70 cm Alt. Colorido, em
Duplex 250g, acabamento refile, acoplado Cartão com Cartão, plastificação
Brilho, 02 DADOS medindo 22 mm cada e 3 peões medindo 21 mm. Deverá
possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas
para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do
Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 547,49

56

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6
anos, que objetive a leitura de imagens registradas por fotos e interpretação de
textos. Composta por caixa medindo 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5
cm de altura; tampa e fundo em Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco, dominó

R$ 601,65
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com 36 peças nas medidas 12,00 cm Largura X 6,00 cm Altura; Acabamento:
Cantos arredondados, Acoplado Horle, com Plastificação Brilho Frente e verso.
Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didáticopedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem
explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
certificado INMETRO.
57

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6
anos, que objetive produzir uma palavra cuja pronúncia imita o som natural das
coisas. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x
3,5 cm de altura; tampa e fundo em Tríplex 295g; plastificado fosco;
Acabamento Corte/Vinco; 01 Cartela medindo 15 x 21 cm, coloridas, laminação
brilho; 1 Tabuleiro tamanho 42,00 cm Largura X 29,70 cm Altura, produzido em
Horle acoplado cartão-cartão e laminação brilho frente e verso, com vinco no
meio. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didáticopedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem
explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
certificado INMETRO.

R$ 390,05

58

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6
anos, que objetive formar palavras ordenando as sílabas do nome dos animais,
através da leitura e interpretação de figuras formadas por sombras. Composta
por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura;
Tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco e
no mínimo 35 cartas nas medidas 12,00 cm Largura X 8,00 cm Altura; em Triplex
250gr; Acabamento com Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra F/V. Deve
possuir um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas
para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização
pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do
Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 816,37

59

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6
anos, que objetive formar palavras com o nome de animais, através da leitura e
interpretação de figuras. Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32
cm comprimento x 3,5 cm de altura; tampa e fundo em Tríplex 295g;
plastificado fosco e acabamento Corte/Vinco, no mínimo 31 cartas nas medidas
9,0 0 cm Largura x 6,00 cm Altura, em Cartão Tríplex 250g; Acabamento com
cantos arredondados, Verniz UV Calandra Frente e verso, ter as regras das
atividades na parte interna da caixa. Deve possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 419,55

60

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6
anos, que objetive identificar a sílaba inicial de cada imagem. Composta por
Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura, em
Tríplex 295 gr e acabamento Corte/Vinco; Possuir 08 Tabuleiros tamanho 29,7
cm x 21 em Cartão Duplex 250g, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificado Brilho
Frente/Verso; No mínimo 32 Cartas-sílabas medindo 3 cm altura x 5 cm largura
em Duplex 250g; Acabamento Acoplado cartão/Cartão/Cartão, Canto Reto,
Verniz UV Calandra Frente/Verso, 128 Cartas com imagens medindo 4,5 x 4,5
cm em Duplex 250g; Acabamento Acoplado cartão/Cartão/Cartão, Canto Reto,
Verniz UV Calandra Frente/Verso. Deve possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades

R$ 797,87
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para os alunos. Com certificado INMETRO.

61

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6
anos, que objetive reconhecer os padrões silábicos que compõem o nome de
frutas. Composta por caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x
3,5 cm de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco;
Acabamento Corte/Vinco; No mínimo 10 Cartelas nas medidas: 14,80 cm
Largura X 21,00 cm Altura em Cartão Duplex 250g; Acabamento: Acoplado
Cartão com Cartão, Plastificado Brilho Frente/Verso; 66 unidades de Fichas nas
medidas: 5,00 cm Largura X 5,00 cm Altura em Duplex 250g; Acabamento
Acoplado cartão/Cartão/Cartão, Canto Reto, Verniz UV Calandra Frente/Verso.
Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões didáticopedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem
explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
certificado INMETRO.

R$ 651,30

62

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 6
anos, que objetive a composição e leitura de palavras. Composta por Caixa nas
medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e
fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; 1 Tabuleiro
nas medidas: 42,00 cm Largura X 29,70 cm Altura em Duplex 250gr;
Acabamento: Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação Brilho Frente; 31
Cartas nas medidas: 6,00 cm Largura X 3,00 cm Altura em Triplex 250g;
Acabamento com cantos arredondados, Verniz UV Calandra Frente e verso, 01
Dado medindo 22 mm e 4 peões medindo 21 mm. Deve possuir um guia
completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de
aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e
objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco
atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$
1.151,35

63

Jogo pedagógico para explorar língua Portuguesa, para crianças acima de 6 anos,
cujo objetivo seja explorar rimas, formar trinca com imagens que rimam. Ouvir
as palavras tentando estabelecer relações entre o oral e o escrito. Composta por
Caixa nas medidas: 3,5 cm Largura x 5 cm comprimento x 4,55 cm de altura em
Tríplex 295 gr com acabamento Corte/Vinco, possuir no mínimo 67 Cartas
medindo 80 x 120 mm, em couche 300g, com laminação brilho, ter as regras das
atividades na parte interna da caixa. Deve possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 454,48

64

Jogo pedagógico para explorar matemática, para alunos do 3º e 4º anos,
explorar a Educação financeira na realização de trocas entre valores monetários,
explorando as ideias compras, pagamentos, leitura e interpretação, trocas de
valores monetários e conceito consumo x poupança. Composta por Caixa nas
medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; Tampa e
fundo em Triplex 295g; Plastificado Brilho. Acabamento Corte/Vinco; 40 cartas
nas medidas: 9,00 cm Largura X 6,00 cm Altura em Triplex 250g; Acabamento:
Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra Frente e verso; 250 Cédulas divididas
em 5 valores, sendo que cada valor deverá ter 50 cédulas; nas medidas: 8,00 cm
Largura X 4,00 cm Altura em Offset 120gr; Acabamento: Refile; 1 Tabuleiro nas
medidas 42,00 cm Larg. X 29,70 cm Alt. em Duplex 250g; Acabamento: Refile,
Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação Brilho Frente; 01 Dado medindo 22
mm e 4 peões medindo 21 mm cada, acompanhado da regra da atividade na
parte interna da tampa. Deve possuir um guia completo para o professor com
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte

R$
1.057,95
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estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a
serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
Com certificado INMETRO.
65

Jogo pedagógico para explorar matemática, para crianças a partir de 8 anos, que
objetive explorar as medidas de tempo em horas e minutos. Composta por Caixa
nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura; Tampa e
fundo em Tríplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; Possuir 5 Roletas-relórios em
Horle, medindo 19 cm de circunferência para marcação do tempo; No mínimo
20 Cartas medindo 09 x 06 cm em Tríplex 250g; com acabamento com cantos
arredondados; Verniz UV Calandra Frente e verso; 1 Dado medindo 21 mm, ter
as regras das atividades na parte interna da caixa. Deve possuir um guia
completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de
aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e
objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco
atividades para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$ 635,20

66

Jogo pedagógico para explorar matemática, para crianças a partir de 6 anos, que
objetive explorar a adição de números naturais e relacionar a quantidade total
de pontos dos dados com os números do tabuleiro. Composta por Caixa nas
medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura; tampa e fundo
em Tríplex 295g; Plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; Possuir 1
Tabuleiro nas medidas 42,00 cm Largura x 29,70 cm Altura em Duplex 250g;
Acabamento Refile, Acoplado Cartão com Cartão, Plastificação brilho frente; No
mínimo 24 Fichas nas medidas: 2,00 cm Largura x 2,00 cm Altura, em cartão +
horle + cartão acoplado no papel cartão 250g com laminação brilho frente e
verso; 03 Dados medindo 22 mm cada, ter as regras das atividades na parte
interna da caixa. Deve possuir um guia completo para o professor com
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a
serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
Com certificado INMETRO.

R$ 446,00

67

Jogo pedagógico para explorar matemática, para crianças acima de 6 anos, que
objetive execução de operações mentais e as ideias multiplicativas, bem como a
lógica da classificação. Composta por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm
comprimento x 3,5 cm de altura; tampa e fundo em Tríplex 295g; Plastificado
Brilho; Acabamento Corte/Vinco; possuir no mínimo 72 Fichas medindo 4,00 cm
Largura x 4,00 cm Altura; em Duplex 250gr; Acoplado Cartão/Cartão,
Plastificação Brilho Frente/Verso; Ter 12 Fichas nas medidas 3,00 cm Largura x
3,00 cm Altura em Duplex 250g; Acoplado Cartão/Horle/Cartão, Plastificação
Brilho Frente/Verso. Um Tabuleiro nas medidas 42,00 cm Largura x 29,70 cm
Altura, em Duplex 250g; Acabamento em Refile, Acoplado Cartão/Horle/Cartão,
Plastificação Brilho Frente; e 1 Ampulheta para medição do tempo, ter as regras
das atividades na parte interna da caixa. Deve possuir um guia completo para o
professor com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a
seguinte estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos
Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades
para os alunos. Com certificado INMETRO.

R$
1.138,85

68

Jogo pedagógico para explorar matemática, para crianças com idade acima de 6
anos, que objetive a leitura e interpretação de textos em forma de poemas.
Composta por Caixa nas medidas 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm
de altura; Tampa e fundo em Triplex 295g; Plastificado fosco, acabamento
Corte/Vinco; no mínimo 21 Cartas nas medidas 15,00 cm Largura X 11,00 cm
Altura, em Triplex 250g; Acabamento: Cantos Arredondados, Verniz UV Calandra
Frente e verso. Deve possuir um guia completo para o professor com sugestões
didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte estrutura:
Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a serem

R$ 495,44
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explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos. Com
certificado INMETRO.
69

Jogo pedagógico para explorar Matemática, para crianças com idade acima de 4
anos, que vise explorar o desenvolvimento motor e orientação no espaço.
Confeccionada em lona vinílica atóxica no formato aproximado de 2,45 metros x
3,10 metros, acabamento em corte reto e bainha com solda eletrônica em toda
a volta, Impressão Digital de alta resolução de 1440 dpi, em Lona 440 gr.
acabamento em Solda Eletrônica; 1 DADO com dimensões mínimas de 12 cm x
12 cm revestidos com feltro, sendo um lado de cada cor, com bolsos plásticos
medindo aproximadamente 10 x 10 cm, com viés de uma cor só. Deve possuir
um guia completo para o professor com sugestões didático-pedagógicas para a
sala de aula, possuindo a seguinte estrutura: Contextualização pedagógica,
Intenção e objetivos Pedagógicos a serem explorados, Regras do Jogo e no
mínimo cinco atividades para os alunos.

R$
6.550,06

70

Jogo pedagógico para explorar matemática, para no mínimo 30 jogadores
simultaneamente, para crianças com idade acima de 6 anos, que objetive
identificar formas geométricas de figuras planas e explorar conceitos como
direita, esquerda, frente, atrás, em cima, embaixo, vértices e ângulos. Composta
por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 3,5 cm de altura;
Tampa e fundo em Triplex 295g; plastificado fosco; Acabamento Corte/Vinco; 1
Bloco com 150 folhas nas medidas: 15,00 cm Largura x 21,00 cm Altura, em
Offset 56g; Acabamento: Cola; 20 Cartas nas medidas: 9,00 cm Largura x 6,00
cm Altura em Triplex 250g; Acabamento: Cantos Arredondados; Verniz UV
Calandra Frente e verso. Deve possuir um guia completo para o professor com
sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a
serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
Com certificado INMETRO.

R$ 946,55

71

Jogo pedagógico para explorar Língua Portuguesa, para crianças acima de 8
anos, que objetive a produção de textos com estruturas de contos, composta
por Caixa nas medidas: 24 cm Largura x 32 cm comprimento x 5 cm de altura;
Triplex 295g; Acabamento Corte/Vinco; 1 tabuleiro medindo 42 cm x 29,7 cm; 5
Cartelas medindo aproximadamente 14 cm x 21 cm; 10 Cartas medindo 9 cm x 6
cm, com cantos arredondados; No mínimo 90 Cartões com banco de palavras,
produzido em cartão duplex 250g; 1 Dado e 5 Peões medindo 22 cada, com
fundo e berço organizador. Deve possuir um guia completo para o professor
com sugestões didático-pedagógicas para a sala de aula, possuindo a seguinte
estrutura: Contextualização pedagógica, Intenção e objetivos Pedagógicos a
serem explorados, Regras do Jogo e no mínimo cinco atividades para os alunos.
Com certificado INMETRO.

R$ 905,53

72

Jogo sobre as capitais brasileiras, contendo 01 tabuleiro, confeccionado em
MDF, de 450x315x2,8mm, impresso em policromia; 04 peões e 01 dado.
Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 95,63

73

Kit de Jogos pedagógicos, contendo, 10 centros de atividades onde as crianças
percorrem um caminho com os temas Língua Portuguesa, Trânsito, Folclore,
Xilofone, Construção, Água, Cidade Legal, Futebol, Xadrez e Reciclagem. 5
centros de atividades com tecnologia de Realidade Aumentada através de
aplicativo para dispositivos móveis com as seguintes funções: Biblioteca de
cálculos matemáticos, seleção de operações, configuração em 4 níveis de
dificuldade, Jogadores 3D, com pelo menos os seguintes temas: Meio
Ambiente, Dengue e Volta ao Mundo. Os centros de atividades devem ser
fabricados em lona atóxica no tamanho de 2,05m por 1,05m com acabamento
reforçado, por vulcanização eletrônica nas laterais menores, possuir dado de

R$
15.935,03
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3cm x 3cm x 3m produzido em espuma com densidade 20 bicolor, peças de
Polipropileno com quatro laterais convexas e cartela com ilustrações.
Embalagem tubular no tamanho de 110cm de comprimento x 6,5cm de
diâmetro x2mm de espessura, produzida com PVC rígido reciclado revestida
com rótulo colorido, temático do modelo, produzido em PVC flexível, com
impressão resistente a água. Cada Kit deverá vir em um carro para
armazenamento e transporte fabricado em aço com revestimento Epóxi de
alta resistência. Dimensões 43cm x 37cm x 99cm; capacidade para os tubos de
111cm x 7,5cm x 7,5cm, na cor branca, com base adaptada para receber até 15
tubos, com 2 rodas laterais, com ponteiras de proteção em cada pé
confeccionada em polietileno. A empresa vencedora deverá apresentar:
catálogos, amostra do kit completo e carta assinada pelo fabricante,
garantindo a qualidade do produto por 12 meses. Com certificado INMETRO.
74

Linguagem e movimento - Jogo contendo 01 tabuleiro confeccionado em MDF,
de 450x315x2,8mm; 40 cartas em papelão empastado dúplex, medindo
75x50x2,5mm; impressos em policromia; 04 peões; 01 dado e 01 ampulheta.
Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 115,09

75

Loto Leitura Braile - Composta por 6 placas de borracha EVA de 6mm, coloridas,
com 21x20 cm cada uma. Apresenta 120 letras de 28 x 28mm cada uma,
recobertas por poliestireno de alto impacto, grafadas em tinta e Braille. Todas as
letras trazem marcação no canto superior direito, para indicar a posição correta
das mesmas. Cada cartela contém 5 palavras de 4 letras cada uma, com o
respectivo desenho e o nome escrito em Braille, por extenso, na margem
esquerda, em poliestireno de alto impacto. Ideal para atividades de linguagem e
de estímulo à coordenação visomotora, pelo encaixe de peças entre si.
Acondicionada em estojo de madeira com cantos arredondados. Com certificado
INMETRO.

R$ 544,10

76

Loto leitura - Conjunto confeccionado em MDF, contém 105 peças medindo
25mm x 25mm x 2,8mm cada e 5 placas medindo 155mm x 155mm x 2,8mm
cada, impressas em policromia. Acondicionado em caixa de papelão. Com
certificado INMETRO.

R$ 130,73

77

Material dourado Individual - Conjunto confeccionado em polipropileno,
contendo 62 peças, sendo: 50 cubos (unidades), 10 prismas (dezenas) e 2 placas
(centenas). Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 120,15

78

Memória de alfabetização - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia,
cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 61,92

79

Memória de animais vertebrados - Confeccionadas em MDF, impressas em
policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de
madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 61,92

80

Memória de antônimo - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia,
cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 39,60

81

Memória de numerais - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia,
cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 61,92
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82

Memória de plural - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada
peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 61,92

83

Memória de Profissões - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia,
cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 61,92

84

Memória de sílabas - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada
peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 61,92

85

Memória de sinônimo - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia, cada
peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 39,60

86

Memória Tátil - Conjunto confeccionado em MDF, contém 24 peças quadradas,
formando 12 (doze) pares medindo 7 x 7 x 1,2 cm cada. As peças possuem um
círculo com diâmetro de 30mm, com 5 mm profundidade, no qual é embutido o
material com texturas, sendo: EVA liso cor verde; EVA rugoso cor laranja; Lixa
vermelha granulatura 80; Lixa branca granulatura 220; Tela plástica azul;
Carpete baixo de lã cor cinza; Vinil liso cor vermelha; Tecido de corino sintético
cor preta; Tela poliéster furadinha “tela México” acabamento resinado cor pink;
Cortiça; Placa metálica (ferro) de 2 mm embutida na madeira e pintada na cor
verde limão. Acondicionado em sacola de TNT vermelha. Com certificado
INMETRO.

R$ 336,59

87

Memórias meio de transporte e comunicação - Confeccionadas em MDF,
impressas em policromia, cada peça medindo 50x50x2,8mm. Acondicionadas
em caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 61,92

88

Mosaico Geométrico - Conjunto confeccionado em plástico polipropileno
atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 100 peças nos formatos de
losango, quadrado, triângulo e hexágono, com base de aproximadamente
22mm. Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 169,89

89

Numeral e quantidade com pinos - Conjunto confeccionado em madeira,
contém 18 peças de 60x60x20mm e 45 pinos coloridos. Acondicionado em caixa
de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 248,08

90

Números e Quantidade Braile - Conjunto confeccionado em EVA, contém 10
placas coloridas, medindo 240x120x6mm cada uma. Cada placa apresenta
números vazados de 1 a 10 na margem esquerda, e na outra parte figuras
geométricas na quantidade do número correspondente. No canto inferior
esquerdo as placas trazem a identificação dos números em plástico poliestireno,
medindo 30x30mm. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado
INMETRO.

R$ 508,30

91

Palavra cruzada - Jogo contendo um tabuleiro confeccionado em MDF, medindo
305x305x2,8mm, impresso em policromia, com 180 letras e 12 fichas de papelão
empastado dúplex, medindo 22x22mm. Acondicionado em embalagem de
papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 146,91

92

Palavra oculta - Jogo contendo 100 cartas em papelão empastado dúplex, de
75x50x2,5mm, impressas em policromia, e 01 ampulheta. Acondicionado em

R$ 366,42

29/11/2017

caixa de papelão. Com certificado INMETRO.
93

Quebra cabeça evolutivo - Conjunto contendo 06 quebra-cabeças apresentados
em quatro degraus de evolução. Os quebra cabeças são confeccionados em
MDF e impressos em policromia, cada um acomodado em uma moldura plástica
de poliestireno, medindo 245x225x18mm. Acondicionado em caixa de papelão.
Com certificado INMETRO.

R$ 337,70

94

Réguas de frações Adaptada - Confeccionada em borracha EVA de 4mm,
apresenta 10 réguas de texturas e cores diferentes, fracionadas de 1 inteiro até
10 décimos, num total de 55 peças. Ideal para a formação do conceito de fração,
pois explora a noção de equivalência e associa a representação fracionária à
operação de divisão. Acondicionada em estojo de madeira com cantos
arredondados. Com certificado INMETRO.

R$ 247,57

95

Réguas de frações - Conjunto confeccionado em MDF, contém 55 peças em 10
cores diferentes, medindo a menor 25mm e a maior 225mm. Acondicionado em
caixa de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 173,09

96

Relógio didático - Confeccionado em MDF, impresso em policromia, com
suporte em madeira, medindo 240x240x6mm. Desenvolve a noção de segundos,
minutos e horas, com possibilidade de manipulação. Acondicionado em caixa de
papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 105,84

97

Resgate dos animais - Jogo contendo 02 tabuleiros medindo 300x260x2,8mm e
02 placas medindo 140x118x2,8mm confeccionados em MDF, impressos em
policromia e 40 fichas de papelão empastado dúplex medindo 35x35x2,8mm e
160 pinos em EVA divididos em duas cores. Acondicionado em caixa de papelão.
Com certificado INMETRO.

R$ 283,20

98

Sacolão pequeno engenheiro - Conjunto confeccionado em madeira, impresso
em silk–screen, contendo 700 peças. Acondicionado em sacola de PVC
transparente, com zíper e alça. Com certificado INMETRO.

R$ 894,26

99

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores
vivas, contendo 1000 peças com diversos encaixes, nos formatos: rodas livres
com rolamento, semicírculo, chave de boca dupla e barras paralelas em três
tamanhos diferentes. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com
bordas em vivo brilhante e alça de nylon. Com certificado INMETRO.

R$ 554,95

100

Sacolão confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores
vivas, contendo 1.000 peças com diversos encaixes, nos formatos: rodas livres
com rolamento, semicírculo, chave de boca dupla e barras paralelas em três
tamanhos diferentes. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com
bordas em vivo brilhante e alça de nylon.

R$ 554,95

101

Sequência Lógica - Atividades - Confeccionadas em MDF, impressas em
policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm. Acondicionadas em caixa de
madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 83,79

102

Sequência Lógica – Transformação- Confeccionadas em MDF, impressas em
policromia, cada peça medindo 75x75x2,8mm. Acondicionadas em caixa de
madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 83,79
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103

Sequência Lógica cotidiano - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia,
cada peça medindo 75x75x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 83,79

104

Sequência Lógica da vida - Confeccionadas em MDF, impressas em policromia,
cada peça medindo 75x75x2,8mm. Acondicionadas em caixa de madeira. Com
certificado INMETRO.

R$ 83,79

105

Sólidos Geométricos - Conjunto de 8 sólidos geométricos confeccionados em
plástico poliestireno atóxico de alto brilho, de cores vivas, sendo: esfera com
diâmetro aproximado de 42mm, cubo com lados medindo aproximadamente
40mm, cone com base medindo aproximadamente 40mm e altura de 82 mm,
cilindro com base medindo aproximadamente 40mm de diâmetro e altura de
82mm, prisma base triangular medindo aproximadamente 40mm e altura de
82mm, prisma base hexagonal cada um dos lados medindo aproximadamente
20mm e altura de 82mm, paralelepípedo com cada um dos lados medindo
aproximadamente 40mm e altura de 82mm e pirâmide de base retangular
medindo aproximadamente 40mm e altura de 82mm. Acondicionados em caixa
de madeira. Com certificado INMETRO.

R$ 111,93

106

Tangran - Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de
cores vivas, com 70 peças coloridas, formando 10 quadrados (cores diferentes)
de 150x150x3mm. Acondicionado em caixa de madeira. Com certificado
INMETRO.

R$ 142,01

107

Tapete com encaixe de letras - Conjunto confeccionado em EVA, contendo 26
placas em letra de forma (maiúsculas e minúsculas), medindo 320x320x10mm
cada. Desenvolve noções de escrita e leitura; e a identificação e o uso do
alfabeto. Acondicionado em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Com
certificado INMETRO.

R$ 802,84

108

Tapete com encaixe de números - Confeccionado em EVA, contém 10 placas de
encaixe com números de 0 a 9, cada placa medindo 300x300x10mm, com 02
marcadores em EVA para jogo de amarelinha. Acondicionado em sacola de PVC
transparente, com zíper e alça. Com certificado INMETRO.

R$ 369,41

109

Tartaruga didática, material de plástico polido de alta qualidade. Tamanho
27,6x24,5x24cm. Acompanha 4 cubos de encaixar. Acima de 12 meses.

R$ 132,90

110

Trânsito consciente - Jogo contendo 01 tabuleiro confeccionado em MDF, de
450x315x2,8mm; 15 cartas confeccionadas em papelão empastado dúplex,
medindo 75x50x2,5mm, impressas em policromia; 04 peões e 01 dado.
Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 242,50

111

Túnel Centopeia, confeccionado em arame zincado e revestido em bagunzito
lavável, medindo 1,70m.

R$ 272,50

112

Vamos às compras - Jogo contendo 1 tabuleiro em MDF, de 385x285x2,8mm; 1
tabuleiro em MDF, de 155x285x2,8mm; 12 cartas de papelão empastado dúplex,
de 75x50x2,5mm; 72 fichas em cartão dúplex, de 40x40x2,5mm, impressas em
policromia; 150 cédulas fictícias de dinheiro e 100 moedas fictícias.
Acondicionado em caixa de papelão. Com certificado INMETRO.

R$ 468,32

113

Varal de letras - Conjunto confeccionado em borracha sintética EVA, impresso
em silk-screen, contendo 26 placas, com 5 letras cada uma (script/cursiva), cada

R$ 257,09
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uma medindo 20x30x4mm. Acondicionado em sacola de tecido. Com certificado
INMETRO.

VALOR PARA O LOTE – SOMA DO TOTAL DOS UNITÁRIOS: R$

R$
76.918,24

10. DO CURSO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL E EAD
10.1. Entende-se que para o uso apropriado dos jogos pedagógicos que integram este projeto é
necessário a realização de um processo de capacitação para o corpo docente visando a melhor
utilização dos recursos metodológicos, para compreender a proposta de forma ampla e
específica dos jogos e dos materiais que os acompanham. A formação dos docentes é de grande
importância para o desenvolvimento e uso do material para se obter reflexos positivos no
ensino e na aprendizagem dos conteúdos, considerando a experiência dos professores a
singularidade de cada nível de ensino, discutindo-os passo a passo.
10.2. A empresa proponente vencedora deverá realizar uma oficina de formação de docentes
multiplicadores para capacitar a equipe dos municípios, por meio de oficinas nas áreas do
conhecimento, com o atendimento a todos os níveis de ensino envolvidos, disponibilizar
assessoria pedagógica presencial e via web, com a seguinte distribuição:
ITEM

QTDE HORAS

SERVIÇO

1

4

APRESENTAÇÃO DAS DIRETRIZES
PEDAGÓGICAS

2

8

CRECHE

3

8

EDUCAÇÃO INFANTIL

4

8

5

8

EF - MATEMÁTICA

6

8

EF – OUTRAS ÁREAS

7

50

8

50

CURSO DE FORMAÇÃO

ASSESSORIA PEDAGÓGICA

NÍVEL DE ENSINO
DIRETORES e COORDENADORES

EF - PORTUGUÊS

PRESENCIAL
ON-LINE

10.3. EQUIPE DIRETIVA DA CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL
(COORDENADORES, PEDAGOGOS E DIRETORES)
●

Duração: quatro horas

●

Sinopse: apresentação dos materiais, da síntese dos cursos que serão ministrados aos
professores de cada período etário e dos indicadores para o acompanhamento e
suporte do trabalho pedagógico.

10.4. CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES – PARA CADA NÍVEL DE ENSINO, NUM TOTAL
DE QUARENTA HORAS
●
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Duração: oito horas por nível de ensino

●

Sinopse: sendo duas horas de fundamentação teórica e apresentação dos guias de
orientação pedagógica e 6 horas dedicadas às oficinas com os jogos para a faixa etária
correspondente.

10.5. ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL
●

Duração: cinquenta horas

●

Disponibilizar uma assessoria pedagógica, objetivando suporte na implementação da
proposta pedagógica e estimular os professores a utilizarem os jogos.

10.6.

ASSESSORIA PEDAGÓGICA VIA WEB
●

Duração: cinquenta horas

●

Disponibilizar uma assessoria pedagógica via web para esclarecer propostas que
embasam o uso dos jogos, dar suporte a assessoria presencial, propor atividades como
ampliação dos conteúdos relacionados aos jogos, executar propostas de avaliação pós
jogo e mensalmente e acompanhar os trabalhos forem estabelecidos.

11. SANÇÕES APLICAVÉIS
11.1. Estão previstas no edital e no termo de compromisso de registro de preços a ser assinado
pelo detentor do menor preço.

12. DAS AMOSTRAS
12.1. O CM Granpal poderá solicitar amostras, que, caso solicitadas, deverão ser apresentadas no
prazo de cinco dias úteis, um modelo de cada jogo, em conformidade com as especificações
técnicas constantes deste instrumento. As amostras serão encaminhadas para avaliação técnica
com emissão de parecer quanto sua aprovação.
12.2. As amostras, quando solicitadas, deverão ser entregues em local indicado pelo pregoeiro,
etiquetadas com o número do processo e a identificação da licitante, no horário das 08:00 às
12:00 e das 14:00 às 18:00 horas exclusivamente, devidamente identificados, que será recebido e
conferido todos os seus itens por funcionário previamente designado pela entidade de licitação
que na oportunidade emitirá recibo de entrega de amostra.
12.3. O conjunto de amostra das empresas deverá permanecer à disposição, pelo tempo
necessário para sua perfeita avaliação com segurança, no tocante ao atendimento dos prérequisitos quanto às explorações pretendidas neste termo de referência. Em hipótese alguma será
permitida a substituição de qualquer item do conjunto de amostra apresentado para análise.
Nenhum conjunto de amostra será recebido fora do local, horário e/ou período aqui estipulados,
sendo liberados para devolução às empresas concorrentes, apenas após a definitiva indicação do
vencedor do pleito.
12.4. Em sendo negativo o laudo consubstanciado da vencedora temporária, ou seja, seu conjunto
de amostra tiver sido desaprovado por conter incompatibilidades e/ou impertinências entre o
mesmo e objeto licitado a mesma será considerada desclassificada e será solicitado o conjunto de
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amostra da próxima classificada no item “proposta” obedecendo à ordem crescente da primeira
classificada (menor preço oferecido) a última (maior preço oferecido). O procedimento acima será
executado até que seja decidida qual a empresa vencedora do pregão, ou seja, até que uma
empresa proponente tenha o conjunto de sua amostra aprovado e atenda a todas às demais
exigências deste edital.

13. CONDIÇÕES GERAIS
13.1. Devido ao quantitativo elevado, pode ser permitida a participação de consórcios.
13.2. O responsável pela fiscalização da contratação será indicado por cada município adquirente
dos objetos licitados, por meio de portaria específica para o fim e iminentemente após a
requisição de quantitativos.

José Calvi
Diretor executivo CM Granpal

29/11/2017

PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2017
ANEXO II
MINUTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CM Granpal nº XX/2017

Compromisso celebrado entre o CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, inscrito no CNPJ sob o nº
13693153/0001-03, situado na avenida das Indústrias 469, sala 101, Porto Alegre/RS,
doravante denominado CM Granpal, neste ato representado pelo seu diretor executivo
José Calvi, CPF. Nº 999.999.999-99 e ............(empresa) .........., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 99.999.999/9999-99, com endereço (rua/av) ...............,
nº ......, ......, bairro ........., cidade ......., estado ......, neste ato representada pelo(a) sr(a).
XXXXXXXXX, CPF nº 999.999.999-99, RG nº 99999999, doravante denominada
COMPROMITENTE, para o registro de preços de acordo com o objeto da Cláusula Primeira.
O presente compromisso tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto
descrito abaixo, constante no EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017, regendo-se
em especial pela Lei Federal 8.666/1993, pela Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto
Federal 7.892/2013 e pelas Resoluções CM Granpal 03/2016 e 04/2016, bem como pela
legislação superveniente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da
proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO
2.1. O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o registro de preços visando a
eventual aquisição futura de jogos pedagógicos, tendo como critério de julgamento MENOR
PREÇO POR LOTE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus
anexos, cujo fornecimento será efetuado de forma a ser definida no instrumento de contrato, para
atender as necessidades dos alunos das escolas dos municípios pertencentes ao Consórcio
Metropolitano da GRANPAL e consórcios conveniados, durante o período de doze meses, a contar
da assinatura da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O prazo de validade deste registro de preços é de doze meses, a contar da publicação
deste instrumento na imprensa oficial - diário oficial dos Municípios/FAMURS.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA
O município consorciado ou conveniado, logo após a emissão da nota de empenho,
enviará ao CONTRATADO uma via do documento, assim como a respectiva ordem de
compras. A nota de empenho, conforme faculdade estabelecida no artigo 62, caput da Lei
Federal 8.666/1993, será o instrumento hábil para formalizar a contratação. Em caso de
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decadência ao direito de contratar, aplicar-se-á o disposto no artigo 25 do Decreto Federal
5.450/2005.
CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADES:
A - DA CONTRATADA
1. Garantir a qualidade nas tarefas compatíveis com os padrões e normas utilizadas e
definidas pelo contratante.
2. Estar à disposição da contratante, nos dias úteis, no horário comercial.
3. Garantir, na vigência do contrato, a partir do aceite final da contratante, todas as
manutenções corretivas decorrentes de erros ou falhas, sem ônus a contratante.
4. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o
objeto do presente contrato, salvo com prévia e expressa autorização da
contratante, observadas as disposições legais pertinentes.
5. Arcar com quaisquer danos ou prejuízos causados a contratante, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato. Nos casos de danos, prejuízos, avarias
ou subtração de bens, os valores correspondentes deverão ser descontados da(s)
fatura(s) seguinte(s) da contratada ou ajuizada, se for o caso, a dívida, sem prejuízo
das demais sanções previstas no contrato.
6. Comunicar à contratante, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de
acidentes verificada no curso da execução contratual.
7. Cumprir os prazos estipulados no cronograma acordado e aprovado com a
contratante.
8. Manter, em observância às obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida no processo licitatório.
9. Cumprir o acordo estipulado no termo de referência e no contrato, ficando sujeito
a sanções em caso de descumprimento.
10. Responder civil e criminalmente por eventuais danos causados por seus
funcionários/colaboradores, prepostos ou terceiros sob seus serviços.
11. Prestar atendimentos à contratante sempre por meio de funcionário devidamente
qualificado e identificado.
12. Indicar o nome de pelo menos um funcionário (preposto), com os números de
telefone para contrato, responsável pelo atendimento das demandas ocorridas
dentro ou fora do horário comercial.
B - DA CONTRATANTE
1. Acompanhar e fiscalizar o andamento da entrega do material, assegurando-se, e
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forma preventiva e corretiva.
2. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.
3. Não permitir que outrem execute o objeto contratado.
4. Aplicar as penalidades e multas à contratada, mediante o devido processo legal,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar o
atendimento das exigências contratuais, sob o efeito de fiscalização.
6. Designar, durante o horário de entrega dos bens, fiscal de contrato, visando o
perfeito controle de atendimentos, de acordo com o artigo 68 da Lei Federal
8.666/1993.
7. Efetuar o pagamento à contratada, nas condições e preços pactuados, à vista da
nota fiscal/fatura devidamente atestada, depois de constatado o cumprimento de
todas as formalidades e exigências contratuais.
8. A contratante se reserva o direito de efetuar auditoria e vistoria, a qualquer
tempo, nos bens entregues pela contratada.
CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento, o atesto e a fiscalização será exercida por representante da
contratante, neste ato denominado FISCAL, devidamente credenciado, ao qual competira
dirimir as dúvidas que surgirem no curso de execução do objeto contratado, devendo ser
indicado pelo município contratante por meio de portaria específica com esta finalidade.
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá após a entrega dos materiais e atestado pelo fiscal responsável
pelo contrato/ata, a nota fiscal estar liquidada pelo ordenador da despesa, quando poderá
ser realizado até o quinto dia útil do mês subsequente à entrega dos materiais.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
Os valores dos preços registrados não serão reajustados durante a validade da presente
ata de registro de preços.
Os valores dos contratos administrativos advindos da ata de registro de preços serão
corrigidos anualmente, decorridos doze meses do presente contrato, de acordo com a
variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas ou
em caso de este se tornar inaplicável em virtude de disposição legal, será aplicado àquele
que o estiver substituindo segundo regulamentação legal.
CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
I – Dos direitos
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a) do CM Granpal: contratar diretamente ou por meio dos municípios consorciados, e do
CODEPAMPA, se necessário e nas quantidades que lhe aprouver, o objeto desta Licitação,
respeitadas quanto aos pedidos, as seguintes limitações.
b) do compromitente: ser contratado pelos municípios consorciados do CM Granpal, e
CODEPAMPA que utilizarem o pregão presencial registro de preços ou, em igualdade de
condições, ser preferido, no caso de contratação por outra forma.
II – Das obrigações
a.1) Os municípios consorciados e os do CODEPEMPA: contratar com aquele que detém o
preço registrado ou, em igualdade de condições, dar preferência a eles, se contratar por
outra forma.
b) – do compromitente.
b.1) atender, nas condições estabelecidas no edital e na presenta ata, todos os pedidos de
contratação durante o período de duração do registro de preços;
b.2) entregar o item solicitado pelos municípios consorciados do CM Granpal e
CODEPAMPA no prazo estabelecido no cronograma de trabalho do termo de referência,
no local indicado na nota de empenho e ordem de início, que deverá corresponder ao
bem/produto ofertado, inclusive marca e fabricante.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O preço registrado poderá ser cancelado:
I – pelo CM Granpal quando:
a) o COMPROMITENTE não cumprir as exigências do instrumento convocatório;
b) o COMPROMITENTE não formalizar o contrato decorrente do registro de preços ou não
retirar instrumento equivalente no prazo estabelecido;
c) ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente
do registro de preços;
d) os preços registrados apresentarem-se superiores aos constantes no anexo I desta ata;
e) o COMPROMITENTE der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do
registro de preços por um dos motivos elencados no artigo 78 e seus incisos da Lei Federal
8.666/1993, e
f) por razão de interesse público, devidamente justificado pelo CM Granpal.
II – pelo COMPROMITENTE fornecedor de bens, mediante solicitação por escrito,
comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório
que deu origem ao registro de preços, com antecedência de trinta dias, sem prejuízo das
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penalidades previstas no instrumento convocatório, neste termo, bem como perdas e
danos.
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
O COMPROMITENTE sujeita-se às seguintes penalidades:
I – Multas
a) O atraso ou a não-entrega dos produtos solicitados implicará multa de 10% sobre o
valor da nota fiscal/fatura/ordem de compra.
b) Ocorrendo apenas entrega parcial do produto, incidirá multa de 10% sobre o valor do
saldo não entregue.
c) As multas deverão ser recolhidas na conta bancária indicada pelo município, mediante
comprovante de recolhimento, no prazo de trinta dias a contar da intimação, podendo o
CM Granpal, a seu critério, encaminhar para desconto, na sua totalidade, da fatura ou do
saldo remanescente.
d) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 20% do valor
atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse público e da possibilidade de rescisão contratual.
II – Suspensão do direito de contratar com o CM Granpal e com os Municípios
Consorciados, de acordo com a seguinte graduação:
a) cinco anos: recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente dentro do prazo de três dias úteis, contados de sua
retirada;
b) um ano: pela inexecução total ou parcial injustificada do contrato;
c) seis meses: pelo cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações e
prazos;
III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos II e III desta cláusula poderão também
ser aplicadas AO COMPROMITENTE nas seguintes hipóteses:
I – injustificadamente retardar a execução do objeto desta licitação;
II – injustificadamente, não mantiver as condições estabelecidas em sua proposta e neste
termo;
III – fizer declaração falsa ao CM Granpal ou a qualquer de seus municípios consorciados;
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IV – falhar ou fraudar na execução do presente termo;
V – tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
VI – tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos desta contratação;
VII – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EFICÁCIA
O presente termo de registro de preços somente terá eficácia após publicada a respectiva
súmula no veículo oficial de divulgação do CM Granpal.
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Eventuais alterações que se sejam necessárias durante a vigência da ata, após o devido
processamento, serão efetuadas por meio de termos aditivos cujo controle será feito pelo
CM Granpal.
Fica eleito o Foro de Porto Alegre/RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente instrumento, quando não resolvidas administrativamente.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente ata em duas vias,
de igual teor.
Porto Alegre, RS, XX de XXXX de 2017.

_______________________
CM Granpal

_________________________
COMPROMITENTE

José Calvi

nome

Diretor Executivo

cargo
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017
ANEXO III
Modelo de carta de credenciamento

Pelo
presente,
credenciamos
o(a)
sr.
(a) ..........................................................................., portador(a) da cédula de identidade
número
........................................
e
CPF
número ............................................................................................., a participar da
licitação instaurada pelo CM Granpal, na modalidade pregão presencial, na qualidade de
representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
licitante...................................................................................................................................,
CNPJ número ..............................................................., bem como formular propostas,
apresentar declarações e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Porto Alegre, .... de ............................ de 20.......

_____________________________________________________
Diretor(a), sócio(a)-gerente ou representante legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017
ANEXO IV
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte

Declaro, sob as penas da lei, que a licitante ..............................................................,
CNPJ número ........................................., se enquadra na definição do artigo 3° da Lei
Complementar 123/2006, pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido
por esta lei e que, para tanto, atende suas condições e requisitos, não estando incursa em
nenhum dos impedimentos constantes de seu § 4º.

__________________________
Assinatura do/a contador/a
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017
ANEXO V
Modelo de declaração de idoneidade

Declaro,
sob
as
penas
da
lei,
que
a
empresa ................................................................................... não foi declarada INIDÔNEA
para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos dos incisos III e IV do
artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento
superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual
situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

Porto Alegre, .... de ............................ de 20.......

_____________________________________________________
Diretor(a), sócio(a)-gerente ou representante legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017
ANEXO VI

Modelo de declaração de cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da CF/1988

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação,
que ..........................................................................................................., cumpre ao
disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, bem como que comunicará ao CONSÓRCIO PÚBLICO DA ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE – CM GRANPAL qualquer
fato ou evento superveniente que altere a situação atual.
aprendiz.

Ressalva: (

) emprega menor a partir de quatorze anos na condição de

Porto Alegre, .... de ............................ de 20.......

_____________________________________________________
Diretor(a), sócio(a)-gerente ou representante legal
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