
MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

EDITAL Nº 081/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

FABIO PERSCH, Prefeito Municipal de Bom Princípio/RS, torna público, para conhecimento
dos interessados, que no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Bom Princípio, sito a
Avenida Guilherme Winter,  65,  encontra-se  aberta  licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL,  SISTEMA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  do  tipo  MENOR  PREÇO  POR
ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal
nº 8.666/93, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da PROPOSTA DE
PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia 08 de dezembro   de 2020, às 09
horas.

01 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO E PRAZO DE ENTREGA
Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para a aquisição de mobiliários
diversos,  materiais  e  equipamentos  de  copa  e  cozinha,  equipamentos  de  informática,
materiais e equipamentos educativos conforme detalhamento do Anexo VI deste edital.

Observações:
 Os produtos deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias do recebimento da nota

de empenho;
 As  entregas  dos  itens  01  a  72  devem  ser  agendadas  através  do  e-mail

educacaoemei@bomprincipio.rs.gov.br e as entregas dos itens 73 a 87 devem ser
agendadas  através  do  e-mail  nutricao@bomprincipio.rs.gov.br.  Alguns  itens  serão
entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, sito a Avenida
Guilherme Winter, n° 65, Centro, e outros itens serão entregues diretamente na EMEI
Branca de Neve, situada a Rua Irmão Moretto, n° 75, conforme itens e quantidades
descritos na nota de empenho;

 Produtos devem ser entregues as servidoras Ingrid Schuh Winter (itens 01 a 72) e
Niviane  Zimmer  de  Carvalho  (itens  73  a  87),  a  quem  caberá  a  verificação  da
qualidade  e  atendimento  à  descrição  dos  produtos,  podendo  rejeitar  produtos
inadequados e impróprios para utilização, mediante termo que será encaminhado à
Secretaria da Administração para as devidas providências.

02 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução desta ata correrão a conta das seguintes dotações
do orçamento vigente:
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
2 - EDUCAÇÃO BÁSICA
12.365.0004.2013 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO (531)
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (536)
RECURSO: 20 - MDE
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO (1547)
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344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1556)
RECURSO: 31 - FUNDEB
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
5 - GASTOS NAO COMPUTAVEIS
12.365.0004.2013 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO (3589)
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (3591)
RECURSO: 1010 - SAL. EDUCACAO

03 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 - O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente
ou através de seu representante, que, devidamente identificado e credenciado nos moldes
do  (anexo III) deste Edital, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no
interesse do representado. 
3.2  -  Cada  credenciado  poderá  representar  apenas  uma empresa,  o  qual  deverá  estar
munido de cédula de identidade ou outro documento equivalente.
3.3  -  O documento para credenciamento  (anexo III), juntamente  com a declaração que
cumpre os requisitos de habilitação do edital (anexo II) deverão ser apresentados fora dos
envelopes 01 e 02.
3.4  -  Para  exercer  os direitos de ofertar  lances e/ou manifestar  intenção de recorrer,  é
obrigatório à presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas
referentes a presente licitação.
3.5 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deste edital, deverão apresentar, fora dos
envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se
enquadra  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  ou  Certidão  de
enquadramento  no  Estatuto  Nacional  da  Microempresa  e  Empresa  de  Pequeno  Porte,
fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa
DNRC nº 103/2007.
3.6  –  Ato  constitutivo,  estatuto  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
OBS:  O  documento  discriminado  no  item  3.6,  deve  ser  apresentado,  em  original,  por
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião ou por servidor desta administração.
No  caso  de  apresentação  de  cópia  autenticada,  a  proponente  obriga-se a  fornecer  ao
pregoeiro os originais correspondentes em qualquer momento que lhe for solicitado.

04 - DA PROPOSTA DE PREÇO
4.1 - A proposta de preços poderá ter como base o modelo (anexo I), com identificação da
empresa,  em  01  (uma)  via,  redigida  em  linguagem  clara,  sem  emendas,  rasuras  ou
entrelinhas,  identificada  e  assinada  na  última  página  e  rubricada  nas  demais  pelo
representante legal  da proponente,  a ser  entregue em envelope devidamente fechado e
rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, a indicação do envelope nº 1, para o
que se sugere a seguinte inscrição:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020
MUNICÍPIO DE BOM PRINCIPIO/RS
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

4.2 - Na Proposta de Preços deverá constar:
4.2.1 - Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
a  contar  da  abertura  do Envelope nº  01  -  Proposta  de Preços,  conforme art.  6º  Lei  nº
10.520/2002;
4.2.2 - Preço unitário do item, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item em
algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste
edital;
4.2.3 - Prazo de entrega: 15 dias a partir da emissão da nota de empenho.
4.3 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte,
quaisquer  das  disposições  deste  edital,  sejam  omissas  ou  apresentem  irregularidades
insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as
que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.
4.4 - A apresentação da(s) proposta(s) implicará a plena aceitação, por parte do proponente,
das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
4.5 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou
vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes.
4.6 - Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas,
frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto
desta licitação, correrão por conta do proponente.
4.7 - Os preços cotados são irreajustáveis.

05 - DA HABILITAÇÃO
5.1  -  Para  habilitação,  deverá  a  empresa  vencedora  apresentar,  no  envelope  nº  02  –
Documentos  de Habilitação,  os  documentos  discriminados no  item 5.2,  em original,  por
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião ou por servidor desta administração.
No  caso  de  apresentação  de  cópia  autenticada,  a  proponente  obriga-se  a  fornecer  ao
pregoeiro os originais correspondentes em qualquer momento que lhe for solicitado.
5.1.1 - Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original
ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua
autenticidade através de consulta realizada pelo Município.
5.1.2 - Os proponentes interessados na autenticação das cópias por servidor do município
deverão se dirigir ao setor de licitações, no mínimo, 30 (trinta) minutos antes do início da
sessão de abertura da licitação para proceder a autenticação.
5.1.3 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade.
Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias
contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ.
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5.1.4  -  Os  documentos  necessários  à  HABILITAÇÃO  deverão  ser  apresentados  em
envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do envelope nº 02 na face externa,
para o que se sugere a seguinte inscrição:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020
MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO/RS
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

5.2 - Os proponentes deverão apresentar os documentos a seguir, em (01) uma via:
5.2.1 - Cédula de identidade para pessoa física e registro comercial, no caso de empresa
individual;
5.2.2 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
5.2.3 - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição
Federal, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de
qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos,
conforme (anexo IV);
5.2.4 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
5.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do proponente;
5.2.6  -  A  prova  de  regularidade  fiscal  com a  Fazenda  Federal,  constituída  de  Certidão
conjunta de débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da União;
5.2.7 - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito do
INSS)  e  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (Certidão  de  Regularidade  de
Situação do FGTS);
5.2.8 – Certidão negativa de débitos trabalhistas.
5.2.9 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.
OBSERVAÇÃO: O documento relacionado no item 3.6 não precisará constar no envelope de
nº 02 - “Documentos de habilitação”, se tiver sido apresentado para o credenciamento neste
pregão.
5.3  -  Não  tendo  a  empresa  classificada  como  vencedora  do  certame  apresentado
documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser
aplicadas  as  penalidades  previstas  na  legislação  que  rege  o  procedimento,  e  será
convocada então a empresa seguinte na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
cabendo ao pregoeiro a análise das propostas que atendam ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.
5.4 - A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de
Apoio e pelos representantes legais presentes e após examinada será anexada ao processo
desta  licitação,  sendo  inabilitados  aqueles  proponentes  cuja  documentação  apresente
irregularidades.
5.5 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender
ao item 3.6, que possuir restrição em qualquer dos documentos de  regularidade fiscal,
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previstos  nos  itens  5.2.5  a  5.2.8  deste  edital,  terá  sua  habilitação  condicionada  à
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias
úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
5.6 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
5.7  - Ocorrendo  a  situação  prevista  no  item  5.5,  a  sessão  do  pregão  será  suspensa,
podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame,
ficando os  licitantes  já  intimados a comparecer  ao  ato  público,  a  fim de acompanhar  o
julgamento da habilitação.
5.8  - O benefício  de  que  trata  o  item 5.5  não  eximirá  a  microempresa,  a  empresa  de
pequeno  porte  e  a  cooperativa,  da  apresentação  de  todos  os  documentos,  ainda  que
apresentem alguma restrição.
5.9  - A não regularização da documentação,  no  prazo fixado  no item 5.5,  implicará  na
inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 09 deste Edital.
5.10 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo,
após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

06 - DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
6.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão, iniciando-se com o
credenciamento dos interessados e entrega dos envelopes nº 01 e nº 02.
6.2  -  Em  nenhuma  hipótese  serão  recebidas  documentação  e  proposta  fora  do  prazo
estabelecido neste Edital.
6.3  -  Em  atendimento  ao  disposto  no  inciso  VII,  do  artigo  4º,  da  Lei  nº  10.520,  o
representante legal credenciado apresentará nos moldes do (Anexo II) deste Edital, fora dos
envelopes,  declaração  que  sua  representada  cumpre  plenamente  os  requisitos  de
habilitação previstos no Edital, sob pena de não-aceitação de sua proposta pelo pregoeiro.
6.4 - Serão abertos, pelo Pregoeiro, todos os envelopes contendo as propostas de preços,
ocasião  em  que  se  procederá  a  verificação  da  sua  conformidade  com  os  requisitos
estabelecidos neste Edital.
6.5 - O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço por item e aquelas
que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de
menor preço, para participarem dos lances verbais.
6.6 - Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 6.5,
serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os menores preços por
item, até o máximo de 03 (três), já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os
valores oferecidos.
6.7 - No curso da Sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores  serão  convidadas,  individualmente,  a  apresentarem  novos  lances,  verbais  e
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior
valor, até a proclamação da vencedora.
6.8 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem dos lances.
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6.9 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, obedecida à ordem prevista.
6.9.1 - Dada a palavra à licitante, esta disporá de 30 (trinta) segundos para apresentar nova
proposta.
6.10 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.11  -  O  pregoeiro  poderá,  a  seu  critério  no  decorrer  da  etapa  competitiva  de  lances
estabelecer intervalo mínimo de redução.
6.12 - O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará na exclusão do proponente da etapa de lances verbais, sendo que no
caso  de  desinteresse  valerá  o  julgamento  do  valor  da  proposta  escrita  e  no  caso  de
desistência valerá o último lance ofertado.
6.13 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.14 - Dos lances ofertados não caberá retratação, sujeitando-se a proponente desistente às
penalidades constante no presente edital.
6.15 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita  de  menor  preço  e  o  valor  estimado  para  a  contratação,  podendo  o  Pregoeiro,
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado para cada item, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor
mais  baixo,  comparando-o  com  os  valores  de  referência,  decidindo,  motivadamente,  a
respeito.
6.17  -  A  classificação  dar-se-á  pela  ordem  crescente  de  preços  por  item  proposto  e
aceitável. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as
especificações deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço pelo item.
6.18 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no
objeto  desta  licitação;  as  que  contiverem  opções  de  preços  alternativos;  as  que  forem
omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer
dispositivo legal vigente.
6.19 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
Edital.
6.20 - Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de “HABILITAÇÃO” do proponente que apresentou a melhor proposta, para
verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital.
6.21 - Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação
do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda aos requisitos do Edital.
6.22  -  Verificado  o  atendimento  das  exigências  fixadas  neste  Edital,  o  proponente  será
declarado vencedor.
6.23  -  Em  qualquer  das  hipóteses  anteriores,  ainda  poderá  o  Pregoeiro  negociar,
diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.24 - Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado na Sessão,
poderá manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer,
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quando  lhe  será  concedido  prazo  de  03  (três)  dias  a  contar  da  abertura  do  envelope
proposta, para apresentação das razões do recurso, ficando os demais proponentes, desde
logo, intimados para apresentarem contrarrazões, em igual número de dias, que começarão
a correr do término do prazo daquele recorrente.
6.24.1 - Os recursos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, no endereço mencionado no
preâmbulo,  mediante protocolo na Prefeitura Municipal,  vedado qualquer  outra forma de
encaminhamento.
6.24.2 - O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. O deferimento do
pedido de recurso importará a validação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
6.25 - Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os
porventura  interpostos,  o  Pregoeiro  remeterá  o  processo  ao  Prefeito  Municipal,  para
homologação e adjudicação do objeto.
6.26 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na
sessão, importará na decadência do direito e na continuidade do certame pelo Pregoeiro,
atendendo as regras e condições fixadas no Edital, opinando pela adjudicação do objeto da
licitação ao proponente vencedor.
6.27  -  Da  sessão  pública  do  Pregão  será  lavrada  ata  circunstanciada,  contendo,  sem
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais
apresentadas,  na  ordem  de  classificação,  da  análise  da  documentação  exigida  para
habilitação e dos recursos interpostos, que será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração.
6.28 - A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de
Licitações deste Município.
6.29 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão pública, será marcada nova data
para  continuação  dos  trabalhos,  devendo  ficar  intimidados,  no  mesmo ato,  as  licitantes
presentes.
6.30 - O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do
pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o
licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização
do envelope.

07 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
7.1 - Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo
com a proposta, desde que atendidas as especificações constantes no Edital.
7.2  -  O  objeto  deste  PREGÃO  será  adjudicado  ao  proponente  cuja  proposta  seja
considerada vencedora.
7.3 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas,
a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, na própria sessão,
conforme disposto na Lei nº 8.666/93.
7.4 - O pregoeiro poderá desclassificar as propostas cujos preços estejam superiores aos
praticados no mercado ou suspender a sessão para que seja realizada pesquisa a fim de
verificar tal conformidade.
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08 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade
na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data
fixada  para  a  abertura  dos  envelopes  de habilitação,  devendo  a  Administração julgar  e
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §
1o do art. 113. 
8.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração
o  licitante  que,  tendo-os  aceito  sem objeção,  venha  a  apontar,  depois  da  abertura  dos
envelopes de habilitação,  falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso. 
8.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação  em  concorrência,  a  abertura  dos  envelopes  com  as  propostas  em  convite,
tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que
viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
8.4 -  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
8.5  -  A inabilitação do licitante importa  preclusão do seu direito  de participar  das fases
subsequentes.

09 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
09.1  -  Após  a  declaração  do  vencedor  da  licitação,  não  havendo  manifestação  dos
proponentes quanto à interposição de recurso,  o Pregoeiro opinará pela adjudicação do
objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente.
09.2 - A autoridade competente homologará o resultado da licitação, e a seguir será emitida
nota de empenho.

10 - DAS PENALIDADES
10.1 - A recusa pelo fornecedor em entregar o material adjudicado acarretará a multa de
10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.
10.2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento),
sobre o valor total que lhe foi adjudicado.
10.3 - O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da obrigação.
10.4 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo
prazo  de  até  05  (cinco)  anos,  ou  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
10.5  -  Na  aplicação  das  penalidades  previstas  no  Edital,  o  Município  considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante
ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.
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10.6 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
10.7  -  Nenhum  pagamento  será  efetuado  enquanto  pendente  de  liquidação  qualquer
obrigação  financeira  que  for  imposta  ao  fornecedor  em  virtude  de  penalidade  ou
inadimplência contratual.
10.8 As penalidades cabíveis em caso de descumprimento ou inexecução do contrato, ou
obtenção de vantagem indevida pela  contratada,  são as dos arts.  86,  87,  88 da Lei  nº
8.666/93.

11 - DO PAGAMENTO E REAJUSTE
11.1 -  O pagamento será na primeira quinta-feira subsequente a entrega dos produtos e
conferência do mesmo nas condições estabelecidas neste edital, mediante apresentação de
nota fiscal  onde deverá  constar  o  número do empenho,  a  ser  conferida pela Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desporto através das servidoras Ingrid Schuh Winter e
Niviane Zimmer de Carvalho.
11.2  -  O  CNPJ  da  contratada  constante  na  Nota  Fiscal  deverá  ser  o  mesmo  da
documentação apresentada no processo licitatório.
11.3 - O pagamento será realizado após aferição da Secretaria Municipal competente, e
mediante extração de nota fiscal.
11.4 - A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do Pregão e número da nota de empenho, a fim de acelerar o trâmite
do documento fiscal para pagamento.
11.5 - A empresa vencedora deverá informar os dados bancários em nome da mesma para
que sejam efetuados os pagamentos.
11.6 - O preço dos itens objeto desta licitação são fixos e irreajustáveis.
11.7 - Considerando a necessidade do Município em investir  o mínimo constitucional em
educação, e considerando a iminência do final do exercício,  cuja despesa em educação
ficou prejudicada em virtude da suspensão das aulas,  o pagamento do valor contratado
poderá  ser  antecipado  até  o  final  de  2020,  desde  que  observadas  as  seguintes
prerrogativas, previstas na Lei Federal n° 14.065/2020:
a)  desconto  de  2%  sobre  o  valor  a  ser  antecipado  em  relação  ao  valor  originalmente
contratado.
b) devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto, atualizado
monetariamente  pela  variação acumulada do Índice  Nacional  de  Preços ao Consumidor
Amplo  (IPCA),  ou  índice  que  venha  a  substituí-lo,  desde  a  data  do  pagamento  da
antecipação até a data da devolução;
c)  haver  a  comprovação  da  entrega  mínima  de  5% da  quantidade  empenhada  para  a
antecipação do valor remanescente;
d) prestação de garantia nas modalidades de que trata o art.  56 da Lei  n° 8.666/93 de
5%sobre o valor antecipado.

12 - DA ATA
12.1 - Após a homologação do objeto, o proponente vencedor terá o prazo de até 05 (cinco)
dias para assinar a ata de registro de preços, que será feita na sede da prefeitura municipal
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junto ao setor de contratos, sob pena de decair do direito à contratação, e incidência de
multa de 10% sobre o valor total homologado, conforme art. 81 da Lei nº 8.666/93.
12.2 -  A ata  deverá  ser  executada fielmente  pelas partes,  de acordo com as cláusulas
avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
12.3 – A Contratada é responsável pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
12.4 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata.
12.5 - A Contratada assume única e exclusiva responsabilidade pelas obrigações sociais e
de proteção aos seus empregados,  bem como pelos encargos previdenciários,  fiscais  e
comerciais resultantes da execução da ata.
12.6 - A inexecução total  ou parcial  da ata enseja sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em Lei.
12.7 - A ata terá validade de 1 (um) ano sem possibilidade de renovação.

13 - DOS ANEXOS
13.1 - Fazem parte do presente Pregão:
13.1.1 – Anexo I - Contendo o modelo da proposta de preços;
13.1.2 - Anexo II - Contendo declaração de preenchimento dos requisitos de habilitação;
13.1.3 - Anexo III - Contendo o modelo de credenciamento;
13.1.4 - Anexo IV - Contendo o modelo de declaração negativa de emprego a menor;
13.1.5 – Anexo V – Contendo o modelo de ata de registro de preços.
13.1.6 – Anexo VI – Descrição detalhada do objeto com valores de referência

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação
e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.
14.2  -  Não  serão  consideradas  as  propostas  que  deixarem  de  atender  quaisquer  das
disposições do presente Pregão.
14.3 -  A presente  licitação somente  poderá vir  a  ser  revogada por  razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo
ou em parte, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
14.4 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro,
Equipe de Apoio e representantes presentes.
14.5 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou
indenização, poderá a licitação ter:
a) adiada sua abertura;
b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação;
14.6 -  Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização  do  certame  na  data  marcada,  todas  as  datas  constantes  deste  Edital  serão
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou expediente normal subsequentes
aos ora fixados.
14.7  -  O  proponente  que  vier  a  ser  contratado  ficará  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas
condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  necessários,  por
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conveniência  do  Município,  RS,  dentro  do  limite  permitido  pelo  Artigo  65,  §  1º,  da  Lei
8.666/93, sobre o valor inicial contratado.
14.8 - O Município não se responsabilizará por documentação e propostas enviadas por via
postal ou e-mail, ou entregues em outro setor que não seja o especificado no preâmbulo
deste edital.
14.9  -  Uma vez  iniciada  a  abertura  dos  envelopes,  não  serão  admitidos  à  licitação  os
participantes retardatários.
14.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação
do presente Edital  e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro,  no
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Guilherme Winter, 65, em horário
de expediente, das 08h às 12h e das 13h às 17h30min de segunda a quinta-feira, e das
07:00 as 13:00 nas sextas-feiras pelo e-mail contratos@bomprincipio.rs.gov.br  .
14.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as
partes o Foro da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, com expressa renúncia a outro, por
mais privilegiado que seja.

Bom Princípio, 25 de novembro de 2020.

FÁBIO PERSCH
Prefeito Municipal

O presente edital encontra-se em conformidade
com os termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.  
Em ____/____/2020
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020
EMPRESA: ________________________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________________________
CNPJ:____________________________ INSCR.ESTADUAL:_______________________
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:____________________________________
REPONSÁVEL  PELA  ASSINATURA  DO  CONTRATO  (COM  CPF):
__________________________________________________________________________
FONE:__________________________E-MAIL: ___________________________________
DADOS BANCÁRIOS: BANCO:_____________AG.: ___________ C/c.:_______________

ITEM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

ESTIMADA 
VALOR

 UNITÁRIO 
01 Conjunto Coletivo Redondo Infantil

MESA:
- Tampo:
- Material: MDF de 15mm, Revestido em 
Fórmica.
- Cor: Amarelo, Azul, Branco, Vermelho, 
Verde.
- Cantos Arredondados.
- Bordas: em PP de 2 mm, anti 
amarelamento, colada pelo sistema Holt 
Melting, na cor branca.
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 
31,75 mm (1 e 1/4), Modelo Pé Palito.
- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: 
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Branco.
- Ponteiras: Internas em Polipropileno 
Injetado.
- Dimensões:
- Diâmetro: 1200 mm.
- Altura: 520 mm - 2 à 4 anos.
- Altura: 570 mm - 4 à 6 anos.
CADEIRA: 6 UNIDADES : 1 Azul, 1 verde, 
2 amarelas e 2 vermelhas.
Assento e Encosto:
- Material: Compensado Multilaminado 
Revestido em Fórmica.

40 – 50 R$ 
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- Cor: Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, 
Branco.
- Anatômicos: sim.
- Fixação: Rebites em Alumínio.
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 
19,05 mm (3/4).
- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: 
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Branco.
- Empilhável: sim, até 10 unidades.
- Ponteiras: Internas em Polipropileno 
Injetado.
- Dimensões:
- Assento: 305 x 310 mm.
- Encosto: 160 x 310 mm.
- Altura até o Assento: 310 mm
- Altura até o Encosto: 580 mm
- Largura: 340 mm
- Profundidade: 340 mm
- Mais Informações:
- Garantia: 1 ano.

02 Berço Mini com colchão - suporta até 20 
Kg Estrutura:
- Corpo: Cabeceira em MDP de 15 mm.
- Grades: em PVC.
- Estrado: Madeira com Regulagem de 
Altura.
- Cor: Branco
- Rodízios: 4 unidades - 2 com travas.
- Colchão: Espuma de poliuretano de alta 
qualidade, tratamento antiácaros e anti-
mofo, densidade D-18, espessura de 10 
mm, revestido um lado em tecido e lado 
superior em plástico, medindo 860 x 600 
mm.
Dimensões:
- Altura: 970 mm
- Profundidade: 685 mm.
- Largura: 890 mm
- Espaço para Colchão: 860 x 600 mm
Mais Informações:
- Produto Certificado por Laboratório 

50 - 60 R$ 
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credenciado pelo INMETRO
- Garantia: 1 ano

03

Kit  Tapete  Infantil  Multicolorido  2
unidades. CARACTERÍSTICAS:
- 2 unidades;
- Revestimento em Corino colorido;
- Estofamento Interno com Espuma de alta
densidade(AG80).
- Com Zíper;
- Dimensões: 2000x2000x20mm

40 – 50 R$ 

04

Cadeira Balanço para Bebês
Estrutura:
- Material: Tubo de Aço 3/4 com mola em
ferro maciço.
- Cor: Branco.
- Possui Balanço.
- Ponteiras de Acabamento.
- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão.
- Pintura: Epóxi-pó.
Assento:
- Material: Poliéster com Repelente a Água.
- Costuras: Overlock.
- Cinto: 3 Pontos com Engate Rápido.
- Cor: Amarelo, Vermelho ou Azul.
- Dimensões:
- Altura: 640 mm.
- Largura: 425 mm.
- Profundidade: 700 mm.
- Suporta até 15 kg
- Garantia: 1 ano.

50 – 60 R$ 

05 Conjunto  Infantil  para  Refeitório  com
Encosto
Mesa:
- Tampo:
- Material: MDF / MDP de 15mm, Revestido
em Fórmica.
-  Cor:  Amarelo,  Azul,  Branco,  Vermelho,
Verde.
- Cantos Arredondados: sim.
-  Acabamento:  Borda  de  2  mm  de
espessura, anti amarelamento, coladas pelo
processo hot-melting, na cor branca
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro

12 – 20 R$ 
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22,22 mm(7/8).
-  Tratamento  Anti  Ferrugem  e  Corrosão:
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Branco.
-  Ponteiras:  Externas  em  Polipropileno
Injetado.
- Dimensões:
- Comprimento: 1500 mm
- Profundidade: 600 mm.
- Altura Total: 520 mm.
Banco:
- Tampo e Encosto:
-  Material:  MDF  /  MDP  de  15  mm,
Revestido em Fórmica.
-  Cor:  Amarelo,  Azul,  Branco,  Vermelho,
Verde.
- Cantos Arredondados: sim.
-  Acabamento:  Borda  de  2  mm  de
espessura  ,  anti  amarelamento,  coladas
pelo processo hot-melting, na cor branca
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro
22,22 mm (7/8).
-  Tratamento  Anti  Ferrugem  e  Corrosão:
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Branco ou Preto
-  Ponteiras:  Externas  em  Polipropileno
Injetado.
- Dimensões:
- Comprimento: 1500 mm
- Profundidade: 300 mm.
- Altura até o Assento: 300 mm
- Altura Total: 580 mm.
- Mais Informações:
- Garantia: 1 ano.

06 Estante/Nicho para materiais
Estante 090x120x040 (AxLxP), com 04 
vãos abertos, em melamínico MDP de 
18mm, branco.

50 – 60 R$ 
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07

Estante/Nicho trocador 
Estante 090x120x040 (AxLxP), com 04 
vãos abertos, em melamínico MDP de 
18mm, branco, com trocador em espuma, 
revestido em corino colorido, com zíper.

12 – 25 R$ 

08

Estante 08 vãos
Estante  160x120x040  (AxLxP),  com  08
vãos  abertos,  em  melamínico  MDP  de
18mm.

20 – 30 R$ 

09

Armário 02 portas coletivas branco
Armário  alto  160x080x040  (AxLxP)  -  02
portas  c/  chave  +  03  prateleiras  internas.
Todo  confeccionado  em  MDP  de  15mm
Branco. Fundo em MDF de 6mm com face
interna revestida em melamina branca. 

15 – 25 R$ 

10

Armário 20 portas
Armário  210x200x045  (AxLxP),  com  20
portas com chave, puxador e porta etiqueta,
em melaminíco MDP ou MDF de 18mm.

05 – 10 R$ 

11

Quadro branco com moldura de alumínio
Quadro  escolar  revestido  com  fórmica
branco  brilho  1mm  -  com  suporte  para
apagador e caneta - fundo em MDF 9mm
com 01 face revestida em melamina branca
- com moldura de alumínio.
Medida 330 x120 

04 – 10 R$ 

12 Mesa de refeição infantil 05 lugares
Mesa  de  refeição  infantil  075x203x095
(AxLxP)  -  05 cadeirinhas em polipropileno
injetado  c/  cinto  -  tampo  em MDF 25mm

08 – 12 R$ 
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revestido c/ fórmica branco brilho - estrutura
em tubo de aço 30x30/2,5"  espessura  de
1,20mm c/ pintura cinza

13

Longarina Plástica
Longarina  com  03  lugares,  assento  e
encosto  injetados em polipropileno na cor
preta, com furos para ventilação, estrutura
fixa com travessa simples. 1 – 7 R$ 

14

Cadeira giratória 
Cadeira estofada com base giratória, capa 
plástica, braços e regulagem de altura. 
Assento (450x450mm) e encosto 
(400x500mm) em espuma injetada 
revestidos em tecido ou curvin.

10 – 20 R$ 

15

Suporte c/04 lixeiras
Suporte  com  04  lixeiras  de  50  litros,
medindo  093x186x045  (AxLxP),  com
estrutura em tubo de aço e ferro chato.

08 – 20 R$ 

16
Tatame Infantil EVA
Cobertura: película siliconizada com 

100 – 200 R$ 
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textura especial para evitar queimaduras de
contato com a pele.
Composição: E.V.A copolímero etileno 
acetato de vinila especialmente 
desenvolvido para absorção de impactos 
com ótima memória de retorno.
Espessura: 15mm.
Dimensões: 1000mm x 1000mm (1M x 1M)
Cortes:Corte Dentado de encaixe 
Cores: sortidas

17

Smart TV LED 32" 
Sistema operacional WEBOS
Aplicativos InstaladosYoutube      Amazon 
Prime Video      Netflix
Recursos Multimidia\ HDR  Acesso à 
Internet
Conversor Digital Integrado
Tela LED
Tamanho da tela 32
Resolucao em HD
Conexões Sem Fio Espelhamento de 
Tela      Bluetooth      Wi-Fi integrado
Entradas  Especiais  LAN
(Rede)      HDMI      USB

15 – 25 R$ 

18

Colchonete 10 cm com Zíper
Colchonete em espuma com 10 cm de 
espessura, possui zíper em uma das 
laterais, possibilitando a troca da capa, se 
necessário. Confeccionado em espuma 
revestido de bagum. 
Medidas do produto (CxLxA): 1,20 x 0,60 x
0,10m
Densidade: D20
Cor: sortida

200 – 250 R$

19 Arquivo 4 gavetas c/ chave
Corrediças : Metálicas
Matéria-prima : MDP
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de gavetas : 4

Dimensões
Altura: 136 cm
Largura: 47 cm
Profundidade: 48 cm
Peso bruto: 33,1 Kg

03 – 05 R$

18

https://www.zoom.com.br/tv/tv/usb
https://www.zoom.com.br/tv/tv/hdmi
https://www.zoom.com.br/tv/tv/lan-rede-
https://www.zoom.com.br/tv/tv/lan-rede-
https://www.zoom.com.br/tv/tv/wi-fi-integrado
https://www.zoom.com.br/tv/tv/bluetooth
https://www.zoom.com.br/tv/tv/espelhamento-de-tela
https://www.zoom.com.br/tv/tv/espelhamento-de-tela
https://www.zoom.com.br/tv/tv/hdr
https://www.zoom.com.br/tv/tv/netflix
https://www.zoom.com.br/tv/tv/amazon-prime-video
https://www.zoom.com.br/tv/tv/amazon-prime-video
https://www.zoom.com.br/tv/tv/youtube
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Peso líquido: 32,412 Kg
Cubagem volumes: 0.0691 m3
Volumes: 1

20

Balcão c/ chave
Especificações Técnicas

Matéria-prima : MDP
Peso suportado por cada prateleira : 7 kg
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de portas : 2
Tipo de Porta: Bater
Dimensões
Altura: 81 cm
Largura: 91 cm
Profundidade: 42 cm
Peso bruto: 24,65 Kg
Peso líquido: 24,136 Kg
Cubagem volumes: 0.0536 m3
Volumes: 1

03 – 05 R$ 

21 Armário alto c/ chave
Matéria-prima : MDP
Peso suportado por cada prateleira : 7 kg
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de portas : 2
Tipo de Porta : Bater
Dimensões
Altura: 161 cm
Largura: 91 cm
Profundidade: 42 cm
Peso bruto: 44,5 Kg
Peso líquido: 43,241 Kg
Cubagem volumes: 0.1110 m3
Volumes: 2

03 – 05 R$ 
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22

Armário estante c/ chave
Matéria-prima : MDP
Peso suportado por cada prateleira : 7 kg
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de portas : 2
Tipo de Porta: Bater
Dimensões
Altura: 161 cm
Largura: 91 cm
Profundidade: 42 cm
Peso bruto: 38,8 Kg
Peso líquido: 37,708 Kg
Cubagem volumes: 0.0873 m3
Volumes: 2

03 – 05 R$ 

23 Mesa Secretária
Matéria-prima : MDP
Dimensões
Altura: 75 cm
Largura: 100 cm
Profundidade: 60 cm
Peso bruto: 17,35 Kg
Peso líquido: 16,38 Kg
Cubagem volumes: 0.0626 m3
Volumes: 2

03 – 05 R$ 
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24

Gaveteiro c/ chave
Especificações Técnicas

Corrediças : Metálicas
Matéria-prima : MDP
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de gavetas : 3
Dimensões
Altura: 70 cm
Largura: 47 cm
Profundidade: 48 cm
Peso bruto: 19,15 Kg
Peso líquido: 18,715 Kg
Cubagem volumes: 0.0445 m3
Volumes: 1

03 – 05 R$ 

25

Painel divisor
Especificações Técnicas

Matéria-prima : MDP
Dimensões
Altura: 45 cm
Largura: 135 cm
Profundidade: 135 cm
Peso bruto: 14,07 Kg
Peso líquido: 13,44 Kg
Cubagem volumes: 0.0276 m3
Volumes: 1

03 – 05 R$ 

26 Centro de trabalho
Especificações Técnicas

03 – 05 R$ 

21
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Matéria-prima : MDP
Dimensões
Altura: 75 cm
Largura: 135 cm
Profundidade: 135 cm
Peso bruto: 32,05 Kg
Peso líquido: 29,97 Kg
Cubagem volumes: 0.1094 m3
Volumes: 3

27

Suporte para CPU
Especificações Técnicas

Matéria-prima : MDP
Dimensões
Altura: 26 cm
Largura: 25 cm
Profundidade: 42 cm
Peso bruto: 4,48 Kg
Peso líquido: 4,32 Kg
Cubagem volumes: 0.0086 m3
Volumes: 1

03 – 05 R$

28

Espelho Montessoriano
- Branco.
- Produto: 100% MDF 25 mm.
- Acabamento: Pintura fosca.
- Moldura com espelho.
- Espelho com película protetora.
- com barra de apoio
- montagem  inclusa.
Dimensões
Altura: 100 cm
Largura: 150 cm
Profundidade: 3 cm

10 – 15 R$

29 Impressora  Multifuncional 

-  Tamanho mínimo de gotícula de tinta:  3
picolitros

03 – 05 R$

22
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- Resolução máxima de impressão: 5760 x
1440  dpi
-  Velocidade  de  impressão:  33  ppm  em
preto  e  15  ppm  em  cores
- Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em
preto,  5  ppm  em  cores  (A4/carta)
-  Configuração  de  injetores:  180  injetores
de tinta preta (59 injetores por cor)
Tinta:
- Configuração de tinta: 1 garrafa com tinta
preta  rende  até  4500  páginas²
-  3  garrafas  coloridas  (Ciano,  Magenta,
Amarelo) rendem até 7500 páginas²
Cópia:
- Velocidade de cópia: 33 cpm em preto, 15
cpm  em  cores  (A4/carta)
-  Velocidade  de  cópia  ISO:  7,7  cpm  em
preto,  3,8  em  cores  (A4/carta)
- Tamanho máximo da cópia: Carta ou A4
Especificações  do  scanner:
- Tipo de scanner: Base plana com sensor
de  linhas  CIS  colorido
- Resolução óptica: 1200/1200 x 2400 dpi
- Profundidade de bit de cor: 48-bit interna
(24-bit  externa)
-  Color  and  Grayscale  Scan  Mode  (Bit
Depth): Escala de cinza: 16 bits de entrada,
8  bits  de  saída
-  Profundidade  de  bit  monocromático:
Branco e preto: 16 bits de entrada, 1 bits de
saída
- Área máxima de digitalização: 216 x 297
mm  (8.5"  x  11.7")
- Velocidade de digitalização: 12 segundos
por  página  em  preto  e  29  segundos  por
página em cores (200 dpi); 4.5 ipm (ADF)
Conectividade:
-  Conectividade  padrão:  USB  2.0  de  alta
velocidade  /  Wireless  /  Wi-Fi  Direct  /
Ethernet
- Protocolos de impressão em rede: TCP/IP
v4,  TCP/IP  v6
-  Protocolos  de  gerenciamento  de  redes:
SNMP,  HTTP,  DHCP,  BOOTP,  APIPA,

23
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PNG, DDNS, mDDNS, SNTP, SLP, WSD,
LLTD
-  Segurança  WLAN:  WEP (64-bit/128-bit),
WPA PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
- Suporte de Papel Sem PC: 89 x 127mm,
Carta/216  x  279mm,  A4/210  x  297mm,
Legal/216  x  356mm
- Tamanhos de papel: A4, A6, Carta, Meia
Carta,  Legal,  Executivo,  Oficio  9,  definido
pelo  usuário  (89  x  127mm  -  215,9  x
1200mm);  Envelopes  #10
- Tamanho máximo do papel: Legal (216 x
356mm)
-  Tipos  de  papel:  Comum,  papel  fosco,
papel  brilhante,  semi  brilhante  e  auto-
adesivo
- Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m²
-  Capacidade  de  entrada  de  papel:  100
folhas  de  papel  A4
-  Capacidade  de  bandeja  de  saída:  30
folhas  de  papel  A4
-  Voltagem:  AC  100  -  240V
-  Frequência  nominal:  50  -  60Hz
- Consumo de energia: 12W em operação,
0,7W em repouso

30 Caixa  Som  Portatil  Iluminação  Led
Bluetooth 650w
*  Potência  RMS:  350W
*  Alto-Falantes:  12  Polegadas
*  Troca  de  Pasta  Pelo  Botão  Play/Pause
*  Driver:  1
*  Equalizador:  2  vias  (Graves  e  Agudos)
*  Canal  1:  Bluetooth,  USB,  SD  e  FM  /
Auxiliar  P2  -  iPhone,  iPod,  iPad,  Tablets,
Celulares,  MP3,  CD,  DVD,  TV.
*  Canal  2:  Microfone
*  Alimentação:  Bivolt  Automático  (com
Fonte  Chaveada)  90  -  240V
*  Bateria  Interna  Recarregável:  Lítio
*  Duração  Aproximada  da  Bateria  em
Volume  Mínimo:  12h
*  Ajustes  de  Grave  e  Agudo
*  Iluminação  de  Led
*  Possui  Alça  Retratil  e  Rodas

04 – 06 R$
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*  Tamanho  Máximo  da  Alça:  37  cm
* Medidas Aproximadas da Caixa (AxLxC):
55x35x30  cm
*  Medidas  Aproximadas  da  Embalagem
(AxLxC):  60x39x35  cm
* Peso Aproximado da Embalagem: 6,550
Kg

Conteúdo  da  Embalagem:
*  01  Caixa  Amplificada  Cm650
*  01  Controle  Remoto
*  02  Microfones  sem  Fio
*  01  Manual
Garantia de 1 ano

31

Projetor  Lumens,  SVGA,  HDMI,  Branco,
Bivolt
 3300 lúmens em branco e  também

em cores
 Resolução nativa SVGA (800 x 600

pixels). 
 Lâmpada com vida útil de até 10.000

horas³ 
 Função  de  ajustes  com  tecnologia

que  te  permite  ajustar  a  imagem  de
projeção de forma simples e inteligente

 Compatível  com  dispositivo  móvel
iPhone, iPad, iPod Touch ou AndroidTM

04 – 06 R$

32 Mesa de Reunião Oval
- Tampo:
- Material:  MDP de 15 mm, Revestido em
Laminado  melamínico  de  Baixa  pressão
(BP).
- Cor: branco
- Bordas: em PP de 1 mm.
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço 20 x 40 mm.
-  Tratamento  Anti  Ferrugem  e  Corrosão:
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Preta.
-  Ponteiras:  Internas  em  Polipropileno
Injetado.
- Sapatas: reguladoras
- Dimensões:

02 – 04 R$
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- Comprimento: 1800 mm
- Largura: 900 mm.
- Altura total : 740 mm.
- Mais Informações:
- Garantia: 1 ano.

33

Cadeira Fixa Estofada Empilhável
Mais Informações
Assento e Encosto:
- Material: Compensado Multilaminado 
Revestido em Tecido ou Courvin;
- Espuma: Injetada de 20 mm;
- Cor: Preto 
- Anatômicos: Sim;
Estrutura:
- Material: Tubo de aço oblongo 16 x 30 
mm;
- Base: 4 pés
- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: 
Sim;
- Pintura: Epóxi-pó;
- Cor: Preto;
-Ponteiras: Internas em polipropileno de alta
resistência
Dimensões:
- Assento: 470 x 410 mm
- Encosto: 470 x 340 mm
- Altura até o Assento: 470 mm
- Altura até o Encosto: 850 mm
Garantia: 1 ano.

50 – 100 R$

34

Lavadora de roupas
 14kg com Dispenser Autolimpante com 
capacidade de 14 kg, 
Abertura superior;
4 níveis de água;
Cesto: Aço inox com base de plástico
Classificação energética: A
Desligamento automático

03 – 05 R$

35 Quadro Lousa Aviso 200x120cm Linheiro
Moldura Mdf 
Cor: Verde
Material: Feltro
Material da moldura: MDF
Certificação: Certificada ISO 9001:2008

20 – 25 R$
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Dimensões aproximadas do produto: 120 x 
200 cm
Peso aproximado da embalagem: 18,8 Kg

36

Tanque de lavar roupa
Tanque  de  lavar  roupas  32  litros  com
esfregador lateral.  Cuba em fibra de vidro
na cor branca e gabinete em ABS na cor
branca.  Dimensões:  56cm  de largura  x
56cm  de  profundidade  x  94cm  de  altura
atrás (na parede) e 84cm de altura na parte
de  lavar  na  frente.  Acompanha  suporte
aramado para sabão ou objetos.

03 – 05 R$

37

Brinquedo infantil com Móbile
Medidas: 
CxLxA (cm): 49,5x56x57cm
Peso:1,246 kg
Idade sugerida: a partir de 3 meses 20 – 35 R$

38

CASINHA DE BRINQUEDO INFANTIL 
PORTÁTIL
Altura: 152 cm
Largura: 108 cm
Comprimento: 108 cm
Peso máximo suportado: 30 kg
Idade recomendada: A partir de 3 anos
Material: Polipropileno

08 – 12 R$

39 MESA INFANTIL DESMONTÁVEL
Peso máximo suportado: 56 kg
Dimensões aproximadas do produto: 
(C,L,A) 81,0 X 86,0 X 47,0 cm
Material: Termoplástico super resistente.
Conteúdo da embalagem: 01 mesa com 02 
bancos.

30 – 40 R$
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40

PLAYGROUND
Indicação de idade + 3
Material: Polipropileno
Com escorregador
Degraus e aberturas nas laterais inferiores
Sistema de encaixe.
Comprimento: 132 cm
Largura: 76 cm
Altura: 78,5 cm 04 – 10 R$

41

Gangorra temática

Indicação de idade + 1 
Medidas: 82 x 28 x 55 cm 
Gangorra temática, com assento 
individual, estimula a criança a 
desenvolver a coordenação motora e 
equilíbrio, com segurança e conforto. 
Dimensões: Comprimento: 82 cm 
Largura: 28 cm Altura: 55 cm, colorida.

30 – 40 R$

42 PLAYGROUND MODULAR 
 Módulos com nível superior e inferior 
em formato quadrado, composta por 12
paredes: 2 paredes grandes azuis, 2 
paredes grandes amarelas, 2 paredes 
médias amarelas, 2 paredes médias 
vermelhas, 2 paredes pequenas 
verdes, 2 paredes pequenas roxas, 1 

01 – 04 R$
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escorregador em curva, 2 
escorregadores em onda, 2 escaladas, 
1 ponte, 1 túnel. Aberturas nas paredes
para instalação de componentes como 
escorregadores, escaladas, túnel, 
pontes, etc. Ideal para locais abertos. A
montagem das laterais é feita por 
encaixe
* Brinquedo feito totalmente em 
plástico roto moldado, em forma 
quadrada com diversas aberturas
* Composto por 3 módulos interligados 
por 1 túnel e 1 ponte, sendo 1 módulo 
grande uma torre com nível superior e 
inferior sem cobertura, 1 módulo médio
com nível inferior e superior sem 
cobertura, 1 módulo pequeno sem 
cobertura
* Módulos se acoplam através de 
túneis e ponte
* Playground modular em formato 
quadrado com andar superior e inferior.
P*aredes com aberturas que permitem 
a passagem e a instalação dos 
componentes: dois escorregadores 
ondulares (grande), um escorregador 
em curva (grande), duas escaladas 
(grande), túnel, ponte
* Os módulos podem ser interligados 
podendo ser expandido 
indefinidamente
* Todos os lados do brinquedo são 
ocupados por atividades, sendo: 
escorregador em onda grande, 
escorregador em curvas grande, 
escalada grande com saliências para 
apoio dos pés
* Plataforma em formato quadrado com
drenos para evitar acúmulo de água;
* Sistema modular de encaixe e 
desencaixe das partes, sem a 
utilização de parafusos, facilitando a 
montagem e desmontagem
* PEBLD: Polietileno de baixa 

29



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

densidade linear (material não tóxico e 
reciclável) pigmentado (colorido) com 
aditivos em sua composição que 
prolongam a manutenção de sua 
coloração original
* PEAD: Polietileno de alta densidade 
(material não tóxico e reciclável) 
pigmentado (colorido) com aditivos em 
sua composição que prolongam a 
manutenção de sua coloração original
* Certificado pelo INMETRO
? Peso bruto: 306,54 kg
Medidas aproximadas playground
Comprimento: 6,77 m
Largura: 4,64 m
Altura: 2,20 m

43

PLAYGROUND CREATIVE PLAY

Playground com 2 escorregadores em 
curva, 1 escalada, 1 túnel e jogo da velha
Indicação de idade:3 anos
Medidas: 3,60 x 3,40 x 2,15m

01 – 03 R$

44 ESCORREGADOR AZUL 03 
DEGRAUS DESMONTÁVEL
- Medidas aproximadas do produto (LxAxP) 
160,5 cm x 93 cm x 51 cm.
- Indicado para crianças a partir de 03 anos.
- Fixação da rampa à escada através da 
travessa central, fixada por dois eixos e 
quatro manípulos.
- Produto com encaixe na base da rampa 
para ser acoplado caixa de areia/água.
- Corrimão incorporado à própria escada, 
sem saliências e com laterais redondas no 

10 – 20 R$
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topo da escada.
- O escorregador é fixado por eixo metálico,
preso por dois manípulos.
- Topo da escada com 02 laterais altas o 
suficiente para dar segurança a crianças 
menores.
- Base da escada sem necessidade de 
base adicional para apoio.
- Totalmente desmontável.
- Degraus antiderrapantes.
- Corrimão para maior segurança.
- Sistema de encaixe para caixa de areia 
estrela do mar.

45 Cama  Elástica  233cm(Diâmetro)  x
165cm(alt.)  -  c/  escada  Peso
Aproximado-  33  kg  Informações:
Estrutura-  Em  Tubos  de  Aço
Galvanizados Molas- Em Aço Protetor-
Protetor Individual de Molas em Tubo
Esponjoso  Protetor  de  Molas-  Em
Espuma Revestida  com Lona  Vinílica
Colorida  Protetor  de  Pilar-  Tubo
Esponjoso Blindado Colorido Lona de
Salto-  Em  Sanete  QR  Tela  de
Proteção-  Rede  de  Poliamida  Malha
10/Colorida  Dimensões:  233  cm
(Diâmetro) 56-cm(alt. Lona) 165 cm(alt.
Total)  Conteúdo  da  Embalagem:  06-
Arcos  06-  Conectores  p/Fixação  dos
Arcos/Pés/Pilares  03-  Pés 06-  Pilares
06-  Protetores  de  Pilares  (Tubex
Colorido)  42-  Molas  de  Aço  42-
Protetores  Individuais  de  Molas  01-
Lona  de  Salto  01-  Protetor  de  Molas
Colorido 01- Rede de Proteção Lateral
01-  Escada  01-  Kit  de  Acessórios
contendo: 01- Esticador de Molas 02-
Ponteiras de Acabamento do Esticador
de  Molas  06-  Ponteiras  p/Pilares  e
Fixação  da  Rede  01-  Cordão  para

04 – 10 R$
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Fixação da Rede nos Arcos 01- Manual
de Instrução e Montagem Montagem-
Por  conta  do  comprador  de  acordo
com as instruções contidas no manual.
Faixa  Etária-  (+)  de  3  anos  Peso
Recomendado- 120 kg

46

GRANDE CONSTRUTOR ESPUMADO 
Confeccionado em bagum e recheado com
espuma,  O  Grande  Construtor  Espumado
com  20  peças,  sendo   10  peças  de
20x10cm e 10 peças de 10×10 cm.

20 – 30 R$

47

BLOCOS  DE  FORMAS  GEOMÉTRICAS
ESPUMADAS COM 12 PÇS   
Contém 12 peças, sendo:
* 02 peças medindo: 44 cm x 19 cm x 5 cm;
* 02 peças medindo: 44 cm x 19 cm x 19
cm;
* 06 peças medindo: 19 cm x 14 cm x 14
cm;
* 02 peças medindo 19 cm x 11 cm todas
costuradas. 

20 – 30 R$

48

JOGO DA MEMÓRIA EM MADEIRA
 -  JOGO DA MEMÓRIA EM MADEIRA -
imagens
DADO TÉCNICO:
Contém 10 pares em vinil  impresso, cada
peça possui uma imagem em uma de suas
faces e caixinha de madeira para guardar.
Material em MDF

100 – 200 R$

49 BALANÇO BEBÊ
- Balanço para 1 criança;
-  Cadeira  com  barra  de  segurança,  com
encaixe para as mãos;

20 – 30 R$
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- Barra de segurança que se levanta para
facilitar o acesso da criança à cadeira;
- Cinto de segurança vertical, que evita que
a criança escorregue por baixo da barra de
segurança;
- Assento com apoio para as costas.
Material:  Polietileno  de  média  densidade
(material não tóxico e reciclável).
Polietileno  pigmentado  (colorido),  com
aditivo UV que garante a  coloração original
mesmo que exposto ao tempo.
Cordas  de  nylon  trançadas  e  de  alta
resistência
Dimensão: 30 × 32 × 29 cm
Peso: 2 kg

50

BRINQUEDO EDUCATIVO/DIDÁTICO 
COM BLOCOS – MODELOS DIVERSOS
SEM PILHAS, BRINQUEDO DIDÁTICO DE 
FORMAS VARIADAS - ANIMAIS, MEIOS 
DE TRANSPORTE, MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO,MEDIDAS 30 (ALT) X 15 
X 15CM, A PARTIR DE 12 MESES, 
GARANTIA DE 3 MESES, COM 10 PEÇAS 
DE ENCAIXAR, COLORIDO

100 – 200 R$

51

BRINQUEDO EDUCATIVO/DIDÁTICO 
COM BLOCOS – ENCAIXE
SEM PILHAS, BRINQUEDO DIDÁTICO 
COM 9 CUBOS EMPILHÁVEIS E 9 
FORMAS GEOMÉTRICAS ,MEDIDAS 30 
(ALT) X 15 X 15CM, A PARTIR DE 12 
MESES,PLÁSTICO ATÓXICO,COLORIDO,
GARANTIA DE 3 MESES.

30 – 50 R$
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52

BRINQUEDO COM SONS DIVERTIDOS – 
EM FORMA DE ÁRVORE, 23,5 X 20,5 X 
5,5CM, CERTIFICAÇÃO INMETRO, NÃO 
UTILIZA PILHAS, PLÁSTICO ATÓXICO, 
COLORIDO. 

30 – 50 R$

53

TAPETE  DE  ATIVIDADES  PARA
BEBÊS Unissex, Multicor, 59 x 94 x 45
cm;  0.5  g,  SEM  PILHAS,  CONTÉM
CHOCALHOS  E  BRINQUEDOS
DIDÁTICOS. 

15 – 30 R$

54 BRINQUEDO ARAMADO 
 Brinquedo confeccionado em 

madeira, MDF; e arameComposto 
por 03 circuitos e 19 peças de 
formas variadas e coloridas

 Embalagem: caixa de papel micro 
ondulado ilustrado medindo 20 x 20 x
23 cm

 Vem montado
 Sem pilhas ou baterias
 Multicor 

100 – 200 R$
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55

MORDEDOR COM GEL
Mordedor Resfriável com Água. 23,5 X 
14,5CM A PARTIR DE 3 MESES

50 – 100 R$

56

Espaço Baby
  Produto colorido, confeccionado em 

espuma de alta performance D20, 
revestido em bagum, antialérgico, 
impermeável, lavável e resistente.

 Possui 2 peças plásticas com velcro 
para desenvolver varias atividades.

 Cores variadas de acordo com as 
necessidades de produção.

 Medidas: 290 x 180 x 60 cm.Indicado
para crianças de 0 a 4 anos.

 Garantia de 3 meses contra defeitos 
de fabricação.

04 – 10 R$

57 Triciclo: 
Idade mínima recomendada: 18 meses
Peso máximo suportado: 21 kg
Materiais do veículo: Metal
Assento reajustável com 2 opções de 
tamanho.
Manoplas antiaderentes.
Pedais ergonômicos fixados nas rodas 
dianteiras.
Plataforma no eixo traseiro para apoio.
Dimensões aproximadas do triciclo:

100 – 200 R$
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Altura do guidão até o chão: 50 cm.
Largura entre as duas rodas traseiras: 45 
cm.
Altura do banco até o chão: 29 cm.
Comprimento: 58 cm.
Material: quadro fabricado em aço e peças 
plásticas injetadas em polipropileno com 
tecnologia DGP (Double Glass 
Polypropylene - brilho em dobro).
Acompanha chave para montagem: sim
Certificação INMETRO: sim.

58

Banco externo infantil
Cor: Amarelo, Vermelho e Azul
Material: Polietileno
Faixa Etária Recomendável: 3 Anos
Peso Máximo Recomendável: 80 Kg
Necessita montagem: Sim
Complexidade de montagem: Fácil
Quantidade de volumes: 1
Dimensões aproximadas do produto: 61 x 
81 x 47 cm (A x L x P) 
Dimensões aproximadas da embalagem : 
13 x 65 x 89 cm (A x L x P)
Peso aproximado do produto: 6 Kg
Peso aproximado da embalagem: 6.1 Kg

 

20 – 40 R$

59 Piscina de bolinhas
Todo  revestimento  é  feito  de  material
vinílico  XP  500.
A  estrutura  é  confeccionada  em  aço
GALVANIZADO,  o  que  proporciona  muita
durabilidade  sem  riscos  na  pintura,  suas
peças são fabricadas com encaixe, fazendo
com que assim não haja perca das peças
na  montagem  e  desmontagem.
Este  produto  foi  projetado  para  ficar  de
acordo com as necessidades de uso tendo
uma  resistência  necessária  para  grande

03 – 07 R$
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durabilidade.
A  estrutura  é  confeccionada  em  aço
GALVANIZADO,  o  que  proporciona  muita
durabilidade,  não  "risca  a  pintura".
As colunas são revestidas com ISOTUBO
de  alto  impacto,  proporcionando  maior
segurança para o uso, Além disso, tem uma
"tampinha"  no  final  para  não  riscar  ou
danificar  o  chão.
Rede  lateral  multicolorida.
As 4 laterais são de madeira revestida com
uma grossa camada de espuma recoberta
com uma capa vinílica XP 500 colorida  e
possuem "pézinhos" para a lona não entrar
em  contato  com  o  chão.
O toldo é feito de lona colorida XP 500 e
possui um reforço interno para não rasgar
na montagem e desmontagem.
Acompanha EVA e 1500 bolinhas coloridas

60

Super Cercadão
Dimensões (LxAxP): 240x60x240 cm
Peso: 12000g
Laterais confeccionadas em polietileno 
pelo processo de rotomaldagem 
Pilares ocultos de travamento das 
laterais em plástico em alta resistência 
Fundo em espuma de 20mm revestida 
em lona vinilica colorida Acabamento 
em fita CM na cor preta. Comporta ate 
04 crianças. Idade sugerida: a partir de
2 anos

01 – 05 R$

61 ESCORREGADOR BEBÊ 
Mini Escorregador Confeccionado em 
Resina Plástica de Polietileno de 
Rotomoldado em Formato de 
ANIMAIS.

06 – 10 R$
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• Em diversas cores, muito atrativo e 
divertido.
• Totalmente montado.
LARGURA: 0,61M
ALTURA: 0,36M
COMPRIMENTO: 0,91M

62

Cozinha Infantil 
Com portas que abrem e fecham e botoes 
que giram e fazem som de click.
Medidas: 1,02 (A) x 1,05 (L) x 0,34 m.
Material: Madeira maciça e MDF.
Certificação Inmetro 
Colorida 

08 – 12 R$

63 Brinquedo  POSTINHO  E  GARAGEM
Dimensões  do  produto:  50x35x26  cm
Peso  do  produto:  4,300  kg
Brinquedo  em  madeira  de  MDF,  com  3
níveis contendo garagem, oficina, elevador,
heliponto.  Produto  montado  e  decorado,
com pintura atóxica e detalhes em serigrafia
Acompanha kit com 5 carrinhos (sport car)
e cartela de adesivos para personalização
GARAGEM:  vaga  para  mais  de  20
carrinhos  e  motos
POSTO: bombas de combustíveis gasolina

10 – 20 R$
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e  etanol
HELIPONTO:  área  para  helicópteros
OFICINA:  com  setor  sinalizado  para  os
carrinhos
ELEVADOR: com trava de posicionamento
LAVA-RÁPIDO:  com  cortinas  em  EVA
RAMPAS:  para  acesso  entre  os  níveis
SINALIZAÇÃO: educativa para o trânsito

64

CAMINHÃO  CAÇAMBA
Dimensões  do  produto:  50x20x17  cm
Peso  do  produto:  1,600  kg
DESCRIÇÃO  DO  PRODUTO:
Caminhão  modelo  caçamba,  em  madeira
de  MDF,  rodas  em  plástico  e  eixos  em
metal.
Produto montado e decorado,  nas opções
de  cores  azul  e  vermelho.
Embalagem:  produto  plastificado
Dimensões  em  Comprimento  x  Largura  x
Altura (CxLxA)

100 – 200 R$

65

BANCADA  DE  FERRAMENTAS 
Dimensões  do  produto:  30x20x36  cm
Peso  do  produto:  2,070  kg
DESCRIÇÃO  DO  PRODUTO:
Bancada  de  ferramentas  em  madeira  de
MDF
Acabamento  ergonômico  com  pintura
atóxica
Produto  montado,  pronto  para  brincar
Acompanha kit de ferramentas em plástico
Detalhes impressos em serigrafia

20 – 40 R$

66

CARRO DE BONECAS - BABY CAR
Dimensões do produto: 54x29x54 cm
Carrinho de bonecas em madeira de MDF, 
com rodas em plástico e eixos em metal
Produto montado e decorado com trava de 
segurança. Para bonecas com até 55 cm de
altura. Cores do tecido podem variar 

40 – 60 R$

67 BERÇO DE BONECAS 
Dimensões do produto: 60x40x41 cm
Peso do produto: 3,190 kg
Berço de Bonecas em madeira de MDF 
com acabamentos ergonômicos e pintura 
atóxica com impressão em serigrafia. 

20 – 40 R$
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Acompanha travesseirinho e colchão com 
espuma e tecido estampado. 
Berço com balanço para embalar. As 
crianças vão adorar e se divertir muito 
colocando sua boneca pra brincar e dormir 
com o berço.
Indicado para despertar a criatividade e 
desenvolvimento da criança, estimulando 
as habilidades de aprendizagem, 
sensibilidade e cuidado, de forma muito 
divertida!
OBS: não acompanha boneca 
Embalagem: caixa litografada
Dimensões em Comprimento x Largura x 
Altura (CxLxA)

68

Carrinho de animais para bebês 
Dimensões do produto Comprimento x 
Largura x Altura (CxLxA): 17x05x15 cm
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Carrinho animais em madeira de MDF 
18mm e rodas em plástico. Os animais com
rodinhas para empurrar estimulam os 
sentidos, desenvolvem habilidades de 
coordenação motora, imaginação, 
percepção das cores, formas e texturas.

40 – 20 R$

69 CABANA DA FLORESTA
Dimensões  do  produto:  40x35x17  cm
Dimensões  da  embalagem:  38x06x32  cm
Peso  do  produto:  1,080  kg
Super Cabana da Floresta é um brinquedo
de  construção.  Elaborado  com  peças  em
madeira de MDF (amadeirado), é composto
por  cartela/base  decorada  35x40cm  em
papel  cartonado,  kit  com  8  animais,  2
árvores  e  cerquinhas  em  plástico,  e  1

15 – 30 R$
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cartela  de  adesivos  para  decoração.
Desenvolve  a  criatividade,  estimula  a
psicomotricidade,  atividades  motoras,  de
raciocínio  e  equilíbrio.  A  criança  tem  a
possibilidade  de  interagir  com  diferentes
texturas,  o  que  contribui  para  seu
desenvolvimento  e  torna  a  brincadeira
ainda  mais  interessante!
Dimensões  em  Comprimento  x  Largura  x
Altura (CxLxA)

70

QUEBRA-CABEÇA EM BLOCOS – 
FLORESTA 
Dimensões do produto: produto em peças
Dimensões da embalagem: 30x06x23 cm. 
Peso do produto: 0,785 kg
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Quebra-cabeça em blocos com 24 peças 
em madeira de reflorestamento (MDF) de 
15mm - tamanho 5x5cm cada, as quais 
formam 6 cenas com o tema Animais da 
Floresta. Impressão direto na madeira.
O quebra-cabeça em blocos estimula a 
aprendizagem, atenção, pensamento lógico
e análise, e desenvolve a inteligência, 
memória e coordenação motora na criança 
de forma divertida!
Embalagem: caixa litografada
Dimensões em Comprimento x Largura x 
Altura (CxLxA)

20 – 40 R$
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71

DOMINÓ 
Dimensões do produto: produto em peças
Dimensões da embalagem: 18x10x05 cm
Peso do produto: 0,411 kg
Jogo de dominó em madeira de MDF 3 mm 
com 28 peças de 3,5 x 7 cm cada
Impressão direto na madeira com temática 
de diversos temas. Embalagem: estojo em 
MDF - produto plastificado
Dimensões em Comprimento x Largura x 
Altura (CxLxA)

20 – 40 R$

72

Boneca com acessórios – roupas, bico, 
sem cabelos, de vinil, 17x11,5x44, peso 
500g.

30 – 60 R$

73
Balança de cozinha -  peso máximo de até
5 quilos, corpo em plástico ABS com chapa 
de metal e circuito impresso integrado.

03 – 05 R$

74
Batedeira - planetária, fixa,  8 velocidades, 
4 litros, com tigela de plástico, 3 batedores 
inclusos, 220V, 300W.

02 – 04 R$

75 Carro térmico  -  buffet em inox,  8 cubas
gastronômicas ,  tampas em inox,  pés em
estrutura tubular  com pintura eletrostática,
tamanho do produto: 144,5 x 59,5 x 125,5
cm (C x L x A), tamanho das cubas ½ (32,5
x 26,5 x 10,0 cm – C x L x A), buffet em aço
inox 430, cubas e protetor salivar  em aço
304, pés de ferro com pintura eletrostática
feita  a  fogo (não descasca),  rodízios com
travas  e  niveladores,  aquecimento  por
sistema  Banho-Maria,  iluminação  interna,

02 – 04 R$
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termostato  automático  (20  –  120°C),
potência: 2.000 a 2.500W.

76

Espremedor  de frutas industrial - corpo 
em inox, base em polipropileno, 
acionamento automático, 1 velocidade, com
tampa e peneira, elétrico, capacidade de 
45l de suco por hora.

02 – 05 R$

77

Fogão - industrial, 3 queimadores simples 
em ferro fundido e 3 queimadores duplos 
em ferro fundido, grelhas no tamanho 
30x30 em ferro fundido. Porta panela. 
Estrutura fabricada em aço galvanizado , 
registros cromados. Bandeja coletora de 
resíduos, baixa pressão. Largura 132cm, 
altura 83,5cm, profundidade 95cm.

02 – 05 R$

78

Forno - industrial, a gás , em aço inox, 
sistema para abertura do vidro iipo 
guilhotina, bandeja coletora de resíduos de 
chapa galvanizada, queimadores com 
sistema de gaveta, baixa pressão, cavalete 
aço carbono, revestimento aço galvanizado,
isolamento  Lã de rocha,  com regulador de 
entrada de ar, acabamento estrutura com 
pintura pó eletrostática com base 
fosforizada, dimensões internas 
aproximadas  27 x 80 x 60 (A x L x P), 
dimensões aproximadas do produto  125 x 
92 x 64 cm.

02 – 03 R$

79

Forno eletrico - autolimpante, grill, 44lt, 
220v, de cor branca, com controle de 
temperatura e timer (120 minutos), luz no 
forno com função dourador, com grade 
cromada, removível e com duas posições 
de ajuste de altura, bandeja para resíduos, 
isolamento térmico em fibra cerâmica, pés 
antiderrapantes com acabamento cromado.

03 – 05 R$

80

Forno microondas - Cor branca, 34l, 
220V, função Tira odor, função manter 
aquecido, com prato giratório, em aço 
inoxidável.

03 – 05 R$

81 Freezer - horizontal, 2 tampas,  546 litros, 
com controle eletrônico de temperatura, 
com dreno frontal, quatro rodinhas, interior 

02 – 04 R$ 
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em liga metálica de alta resistência,  
temperatura:-18ºC a -25ºC no modo 
Freezer e 1ºC a 5ºC no modo Refrigerador, 
cor branca,  220V.

82
Liquidificador - 6 lâminas, 5 velocidades, 
com copo e filtro, 2,4 litros, voltagem 220V.

03 – 05 R$

83
Liquidificador Industrial - copo de inox, 
hélice em inox, com encaixe resistente,  
com alças, alta rotação, 6l, 220V.

02 – 04 R$

84

Panela de pressão - 20 litros c/alça, em 
alumínio polido, alças em baquelite atóxico 
e antitérmico, válvula de segurança em 
silicone que não resseca, estrutura mais 
espessa, possui duas válvulas de 
segurança, sendo uma metálica e outra de 
silicone, possui trava de segurança, com 
aliviador de pressão.

05 – 07 R$

85

Refrigerador Comercial - para 
conservação de produtos resfriados, 6 
portas,  temperatura de 1° a 7°C, voltagem 
220V,  gabinete externo aço inox  430 
escovado e interno plástico de engenharia,  
isolamento: poliuretano injetado, 
refrigeração: ar forçado, degelo automático,
controle de temperatura digital, portas com 
cabeceiras arredondadas, prateleiras 
aramadas e reguláveis (3 lances), pés 
reguláveis.

02 – 03 R$

86

Refrigerador Frost Free  - 300 litros, 
prateleiras com 9 níveis, porta latas, gaveta 
para hortifruti,  com congelador de 47l, 
compartimento extra-frio, gaveta multiuso e 
controle externo de temperatura, uma porta,
com iluminação interna, cor branca, 220V.

05 – 07 R$

87 Refrigerador Frost Free - 475 litros (320l 
refrigerador e 155l congelador), cor branca, 
grades removíveis, porta laticínios, 
prateleiras na porta, prateleiras de vidro 
temperado,  recipiente para guardar gelo, 
prateleiras reguláveis, iluminação interna, 
gaveta, porta ovos, separador de garrafas, 
degelo automático, pés niveladores, porta 
latas, controle de temperatura, congelador , 

02 – 04 R$
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220V.

___________________________, _____ de _____________________ de 2020.
(local e data)

Proposta válida por 60 dias.

_____________________________________
Assinatura da empresa
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

A  empresa  ______________________________________________,  com sede  na
Rua/Av.  ______________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
___________________________, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente
os requisitos estabelecidos no presente edital de Pregão Presencial nº 053/2020, nos termos
do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

Bom Principio, RS, _____, __________________ de 2020.
  (data)                 (mês)

____________________________________
Nome e assinatura do representante Legal
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2020
MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através  do  presente,  credenciamos  o  (a)  Sr.(a)
___________________________________,  portador(a)  da  cédula  de  identidade  nº
___________________________  e  do  CPF  nº  ____________________________,  a
participar do Pregão nº 053/2020, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-
lhe  plenos  poderes  para  pronunciar-se  em  nome  da  empresa
__________________________________, CNPJ nº __________________________, bem
como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Bom Princípio, RS, ______, __________________ de 2020.
   (data)                (mês)

____________________________________
Nome e assinatura do representante Legal
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL 053/2020

DECLARAÇÃO

A  empresa  ______________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
_____________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)
_______________________________________,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº
____________________________,  e  do  CPF  nº  ______________________,  DECLARA,
para fins de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
18 (dezoito)  anos em trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos.

Bom Principio, RS, _____, __________________ de 2020.
  (data)                 (mês)

____________________________________
Nome e assinatura do representante Legal
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ANEXO V
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 053/2020

Pelo presente instrumento particular de ata, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE BOM
PRINCÍPIO,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
90.873.787/0001-99, com sede à Avenida Guilherme Winter, 65, neste ato representado por
seu  Prefeito  Municipal,  Sr.  Fábio  Persch,  doravante  denominada  simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado, ________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº __________, com sede na _________, município de ____________, neste ato
representada  por  _____________,  doravante  denominada  simplesmente  CONTRATADA,
têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto da presente ata o registro de preços a aquisição de
mobiliários  diversos,  materiais  e  equipamentos  de  copa  e  cozinha,  equipamentos  de
informática, materiais e equipamentos educativos conforme detalhamento do Anexo VI do
Pregão Presencial Nº 053/2020.

CLÁUSULA  SEGUNDA:  A  CONTRATADA  obriga-se  a  fornecer,  ao  CONTRATANTE,
conforme condições estabelecidas no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 053/2020,
anexos  e  de  acordo  com  a  proposta  vencedora  da  licitação  os  produtos  abaixo
discriminados:

ITEM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

ESTIMADA 
VALOR

 UNITÁRIO 
01 Conjunto Coletivo Redondo Infantil

MESA:
- Tampo:
- Material: MDF de 15mm, Revestido em 
Fórmica.
- Cor: Amarelo, Azul, Branco, Vermelho, 
Verde.
- Cantos Arredondados.
- Bordas: em PP de 2 mm, anti 
amarelamento, colada pelo sistema Holt 
Melting, na cor branca.
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 
31,75 mm (1 e 1/4), Modelo Pé Palito.
- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: 
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Branco.
- Ponteiras: Internas em Polipropileno 

40 – 50 R$ 
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Injetado.
- Dimensões:
- Diâmetro: 1200 mm.
- Altura: 520 mm - 2 à 4 anos.
- Altura: 570 mm - 4 à 6 anos.
CADEIRA: 6 UNIDADES : 1 Azul, 1 verde, 
2 amarelas e 2 vermelhas.
Assento e Encosto:
- Material: Compensado Multilaminado 
Revestido em Fórmica.
- Cor: Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, 
Branco.
- Anatômicos: sim.
- Fixação: Rebites em Alumínio.
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 
19,05 mm (3/4).
- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: 
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Branco.
- Empilhável: sim, até 10 unidades.
- Ponteiras: Internas em Polipropileno 
Injetado.
- Dimensões:
- Assento: 305 x 310 mm.
- Encosto: 160 x 310 mm.
- Altura até o Assento: 310 mm
- Altura até o Encosto: 580 mm
- Largura: 340 mm
- Profundidade: 340 mm
- Mais Informações:
- Garantia: 1 ano.

02 Berço Mini com colchão - suporta até 20 
Kg Estrutura:
- Corpo: Cabeceira em MDP de 15 mm.
- Grades: em PVC.
- Estrado: Madeira com Regulagem de 
Altura.
- Cor: Branco
- Rodízios: 4 unidades - 2 com travas.
- Colchão: Espuma de poliuretano de alta 
qualidade, tratamento antiácaros e anti-
mofo, densidade D-18, espessura de 10 

50 - 60 R$ 
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mm, revestido um lado em tecido e lado 
superior em plástico, medindo 860 x 600 
mm.
Dimensões:
- Altura: 970 mm
- Profundidade: 685 mm.
- Largura: 890 mm
- Espaço para Colchão: 860 x 600 mm
Mais Informações:
- Produto Certificado por Laboratório 
credenciado pelo INMETRO
- Garantia: 1 ano

03

Kit  Tapete  Infantil  Multicolorido  2
unidades. CARACTERÍSTICAS:
- 2 unidades;
- Revestimento em Corino colorido;
- Estofamento Interno com Espuma de alta
densidade(AG80).
- Com Zíper;
- Dimensões: 2000x2000x20mm

40 – 50 R$ 

04

Cadeira Balanço para Bebês
Estrutura:
- Material: Tubo de Aço 3/4 com mola em
ferro maciço.
- Cor: Branco.
- Possui Balanço.
- Ponteiras de Acabamento.
- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão.
- Pintura: Epóxi-pó.
Assento:
- Material: Poliéster com Repelente a Água.
- Costuras: Overlock.
- Cinto: 3 Pontos com Engate Rápido.
- Cor: Amarelo, Vermelho ou Azul.
- Dimensões:
- Altura: 640 mm.
- Largura: 425 mm.
- Profundidade: 700 mm.
- Suporta até 15 kg
- Garantia: 1 ano.

50 – 60 R$ 

05 Conjunto  Infantil  para  Refeitório  com
Encosto
Mesa:
- Tampo:

12 – 20 R$ 
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- Material: MDF / MDP de 15mm, Revestido
em Fórmica.
-  Cor:  Amarelo,  Azul,  Branco,  Vermelho,
Verde.
- Cantos Arredondados: sim.
-  Acabamento:  Borda  de  2  mm  de
espessura, anti amarelamento, coladas pelo
processo hot-melting, na cor branca
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro
22,22 mm(7/8).
-  Tratamento  Anti  Ferrugem  e  Corrosão:
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Branco.
-  Ponteiras:  Externas  em  Polipropileno
Injetado.
- Dimensões:
- Comprimento: 1500 mm
- Profundidade: 600 mm.
- Altura Total: 520 mm.
Banco:
- Tampo e Encosto:
-  Material:  MDF  /  MDP  de  15  mm,
Revestido em Fórmica.
-  Cor:  Amarelo,  Azul,  Branco,  Vermelho,
Verde.
- Cantos Arredondados: sim.
-  Acabamento:  Borda  de  2  mm  de
espessura  ,  anti  amarelamento,  coladas
pelo processo hot-melting, na cor branca
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro
22,22 mm (7/8).
-  Tratamento  Anti  Ferrugem  e  Corrosão:
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Branco ou Preto
-  Ponteiras:  Externas  em  Polipropileno
Injetado.
- Dimensões:
- Comprimento: 1500 mm
- Profundidade: 300 mm.
- Altura até o Assento: 300 mm
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- Altura Total: 580 mm.
- Mais Informações:
- Garantia: 1 ano.

06

Estante/Nicho para materiais
Estante 090x120x040 (AxLxP), com 04 
vãos abertos, em melamínico MDP de 
18mm, branco.

50 – 60 R$ 

07

Estante/Nicho trocador 
Estante 090x120x040 (AxLxP), com 04 
vãos abertos, em melamínico MDP de 
18mm, branco, com trocador em espuma, 
revestido em corino colorido, com zíper.

12 – 25 R$ 

08

Estante 08 vãos
Estante  160x120x040  (AxLxP),  com  08
vãos  abertos,  em  melamínico  MDP  de
18mm.

20 – 30 R$ 

09

Armário 02 portas coletivas branco
Armário  alto  160x080x040  (AxLxP)  -  02
portas  c/  chave  +  03  prateleiras  internas.
Todo  confeccionado  em  MDP  de  15mm
Branco. Fundo em MDF de 6mm com face
interna revestida em melamina branca. 

15 – 25 R$ 

10

Armário 20 portas
Armário  210x200x045  (AxLxP),  com  20
portas com chave, puxador e porta etiqueta,
em melaminíco MDP ou MDF de 18mm.

05 – 10 R$ 

11 Quadro branco com moldura de alumínio
Quadro  escolar  revestido  com  fórmica
branco  brilho  1mm  -  com  suporte  para
apagador e caneta - fundo em MDF 9mm

04 – 10 R$ 
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com 01 face revestida em melamina branca
- com moldura de alumínio.
Medida 330 x120 

12

Mesa de refeição infantil 05 lugares
Mesa  de  refeição  infantil  075x203x095
(AxLxP)  -  05 cadeirinhas em polipropileno
injetado  c/  cinto  -  tampo  em MDF 25mm
revestido c/ fórmica branco brilho - estrutura
em tubo de aço 30x30/2,5"  espessura  de
1,20mm c/ pintura cinza 08 – 12 R$ 

13

Longarina Plástica
Longarina  com  03  lugares,  assento  e
encosto  injetados em polipropileno na cor
preta, com furos para ventilação, estrutura
fixa com travessa simples. 1 – 7 R$ 

14

Cadeira giratória 
Cadeira estofada com base giratória, capa 
plástica, braços e regulagem de altura. 
Assento (450x450mm) e encosto 
(400x500mm) em espuma injetada 
revestidos em tecido ou curvin.

10 – 20 R$ 

15 Suporte c/04 lixeiras
Suporte  com  04  lixeiras  de  50  litros,
medindo  093x186x045  (AxLxP),  com
estrutura em tubo de aço e ferro chato.

08 – 20 R$ 
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16

Tatame Infantil EVA
Cobertura: película siliconizada com 
textura especial para evitar queimaduras de
contato com a pele.
Composição: E.V.A copolímero etileno 
acetato de vinila especialmente 
desenvolvido para absorção de impactos 
com ótima memória de retorno.
Espessura: 15mm.
Dimensões: 1000mm x 1000mm (1M x 1M)
Cortes:Corte Dentado de encaixe 
Cores: sortidas

100 – 200 R$ 

17

Smart TV LED 32" 
Sistema operacional WEBOS
Aplicativos InstaladosYoutube      Amazon 
Prime Video      Netflix
Recursos Multimidia\ HDR  Acesso à 
Internet
Conversor Digital Integrado
Tela LED
Tamanho da tela 32
Resolucao em HD
Conexões Sem Fio Espelhamento de 
Tela      Bluetooth      Wi-Fi integrado
Entradas  Especiais  LAN
(Rede)      HDMI      USB

15 – 25 R$ 

18

Colchonete 10 cm com Zíper
Colchonete em espuma com 10 cm de 
espessura, possui zíper em uma das 
laterais, possibilitando a troca da capa, se 
necessário. Confeccionado em espuma 
revestido de bagum. 
Medidas do produto (CxLxA): 1,20 x 0,60 x
0,10m
Densidade: D20
Cor: sortida

200 – 250 R$

55

https://www.zoom.com.br/tv/tv/usb
https://www.zoom.com.br/tv/tv/hdmi
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19

Arquivo 4 gavetas c/ chave
Corrediças : Metálicas
Matéria-prima : MDP
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de gavetas : 4

Dimensões
Altura: 136 cm
Largura: 47 cm
Profundidade: 48 cm
Peso bruto: 33,1 Kg
Peso líquido: 32,412 Kg
Cubagem volumes: 0.0691 m3
Volumes: 1

03 – 05 R$

20

Balcão c/ chave
Especificações Técnicas

Matéria-prima : MDP
Peso suportado por cada prateleira : 7 kg
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de portas : 2
Tipo de Porta: Bater
Dimensões
Altura: 81 cm
Largura: 91 cm
Profundidade: 42 cm
Peso bruto: 24,65 Kg
Peso líquido: 24,136 Kg
Cubagem volumes: 0.0536 m3
Volumes: 1

03 – 05 R$ 

21 Armário alto c/ chave
Matéria-prima : MDP
Peso suportado por cada prateleira : 7 kg
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de portas : 2

03 – 05 R$ 
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Tipo de Porta : Bater
Dimensões
Altura: 161 cm
Largura: 91 cm
Profundidade: 42 cm
Peso bruto: 44,5 Kg
Peso líquido: 43,241 Kg
Cubagem volumes: 0.1110 m3
Volumes: 2

22

Armário estante c/ chave
Matéria-prima : MDP
Peso suportado por cada prateleira : 7 kg
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de portas : 2
Tipo de Porta: Bater
Dimensões
Altura: 161 cm
Largura: 91 cm
Profundidade: 42 cm
Peso bruto: 38,8 Kg
Peso líquido: 37,708 Kg
Cubagem volumes: 0.0873 m3
Volumes: 2

03 – 05 R$ 

23 Mesa Secretária
Matéria-prima : MDP
Dimensões
Altura: 75 cm
Largura: 100 cm

03 – 05 R$ 
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Profundidade: 60 cm
Peso bruto: 17,35 Kg
Peso líquido: 16,38 Kg
Cubagem volumes: 0.0626 m3
Volumes: 2

24

Gaveteiro c/ chave
Especificações Técnicas

Corrediças : Metálicas
Matéria-prima : MDP
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de gavetas : 3
Dimensões
Altura: 70 cm
Largura: 47 cm
Profundidade: 48 cm
Peso bruto: 19,15 Kg
Peso líquido: 18,715 Kg
Cubagem volumes: 0.0445 m3
Volumes: 1

03 – 05 R$ 

25 Painel divisor
Especificações Técnicas

Matéria-prima : MDP
Dimensões
Altura: 45 cm
Largura: 135 cm
Profundidade: 135 cm
Peso bruto: 14,07 Kg
Peso líquido: 13,44 Kg
Cubagem volumes: 0.0276 m3
Volumes: 1

03 – 05 R$ 
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26

Centro de trabalho
Especificações Técnicas

Matéria-prima : MDP
Dimensões
Altura: 75 cm
Largura: 135 cm
Profundidade: 135 cm
Peso bruto: 32,05 Kg
Peso líquido: 29,97 Kg
Cubagem volumes: 0.1094 m3
Volumes: 3

03 – 05 R$ 

27

Suporte para CPU
Especificações Técnicas

Matéria-prima : MDP
Dimensões
Altura: 26 cm
Largura: 25 cm
Profundidade: 42 cm
Peso bruto: 4,48 Kg
Peso líquido: 4,32 Kg
Cubagem volumes: 0.0086 m3
Volumes: 1

03 – 05 R$

28 Espelho Montessoriano
- Branco.
- Produto: 100% MDF 25 mm.
- Acabamento: Pintura fosca.
- Moldura com espelho.
- Espelho com película protetora.
- com barra de apoio
- montagem  inclusa.

10 – 15 R$
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Dimensões
Altura: 100 cm
Largura: 150 cm
Profundidade: 3 cm

29 Impressora  Multifuncional 

-  Tamanho mínimo de gotícula de tinta:  3
picolitros
- Resolução máxima de impressão: 5760 x
1440  dpi
-  Velocidade  de  impressão:  33  ppm  em
preto  e  15  ppm  em  cores
- Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em
preto,  5  ppm  em  cores  (A4/carta)
-  Configuração  de  injetores:  180  injetores
de tinta preta (59 injetores por cor)
Tinta:
- Configuração de tinta: 1 garrafa com tinta
preta  rende  até  4500  páginas²
-  3  garrafas  coloridas  (Ciano,  Magenta,
Amarelo) rendem até 7500 páginas²
Cópia:
- Velocidade de cópia: 33 cpm em preto, 15
cpm  em  cores  (A4/carta)
-  Velocidade  de  cópia  ISO:  7,7  cpm  em
preto,  3,8  em  cores  (A4/carta)
- Tamanho máximo da cópia: Carta ou A4
Especificações  do  scanner:
- Tipo de scanner: Base plana com sensor
de  linhas  CIS  colorido
- Resolução óptica: 1200/1200 x 2400 dpi
- Profundidade de bit de cor: 48-bit interna
(24-bit  externa)
-  Color  and  Grayscale  Scan  Mode  (Bit
Depth): Escala de cinza: 16 bits de entrada,
8  bits  de  saída
-  Profundidade  de  bit  monocromático:
Branco e preto: 16 bits de entrada, 1 bits de
saída
- Área máxima de digitalização: 216 x 297
mm  (8.5"  x  11.7")
- Velocidade de digitalização: 12 segundos
por  página  em  preto  e  29  segundos  por
página em cores (200 dpi); 4.5 ipm (ADF)

03 – 05 R$
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Conectividade:
-  Conectividade  padrão:  USB  2.0  de  alta
velocidade  /  Wireless  /  Wi-Fi  Direct  /
Ethernet
- Protocolos de impressão em rede: TCP/IP
v4,  TCP/IP  v6
-  Protocolos  de  gerenciamento  de  redes:
SNMP,  HTTP,  DHCP,  BOOTP,  APIPA,
PNG, DDNS, mDDNS, SNTP, SLP, WSD,
LLTD
-  Segurança  WLAN:  WEP (64-bit/128-bit),
WPA PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
- Suporte de Papel Sem PC: 89 x 127mm,
Carta/216  x  279mm,  A4/210  x  297mm,
Legal/216  x  356mm
- Tamanhos de papel: A4, A6, Carta, Meia
Carta,  Legal,  Executivo,  Oficio  9,  definido
pelo  usuário  (89  x  127mm  -  215,9  x
1200mm);  Envelopes  #10
- Tamanho máximo do papel: Legal (216 x
356mm)
-  Tipos  de  papel:  Comum,  papel  fosco,
papel  brilhante,  semi  brilhante  e  auto-
adesivo
- Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m²
-  Capacidade  de  entrada  de  papel:  100
folhas  de  papel  A4
-  Capacidade  de  bandeja  de  saída:  30
folhas  de  papel  A4
-  Voltagem:  AC  100  -  240V
-  Frequência  nominal:  50  -  60Hz
- Consumo de energia: 12W em operação,
0,7W em repouso

30 Caixa  Som  Portatil  Iluminação  Led
Bluetooth 650w
*  Potência  RMS:  350W
*  Alto-Falantes:  12  Polegadas
*  Troca  de  Pasta  Pelo  Botão  Play/Pause
*  Driver:  1
*  Equalizador:  2  vias  (Graves  e  Agudos)
*  Canal  1:  Bluetooth,  USB,  SD  e  FM  /
Auxiliar  P2  -  iPhone,  iPod,  iPad,  Tablets,
Celulares,  MP3,  CD,  DVD,  TV.
*  Canal  2:  Microfone

04 – 06 R$
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*  Alimentação:  Bivolt  Automático  (com
Fonte  Chaveada)  90  -  240V
*  Bateria  Interna  Recarregável:  Lítio
*  Duração  Aproximada  da  Bateria  em
Volume  Mínimo:  12h
*  Ajustes  de  Grave  e  Agudo
*  Iluminação  de  Led
*  Possui  Alça  Retratil  e  Rodas
*  Tamanho  Máximo  da  Alça:  37  cm
* Medidas Aproximadas da Caixa (AxLxC):
55x35x30  cm
*  Medidas  Aproximadas  da  Embalagem
(AxLxC):  60x39x35  cm
* Peso Aproximado da Embalagem: 6,550
Kg

Conteúdo  da  Embalagem:
*  01  Caixa  Amplificada  Cm650
*  01  Controle  Remoto
*  02  Microfones  sem  Fio
*  01  Manual
Garantia de 1 ano

31

Projetor  Lumens,  SVGA,  HDMI,  Branco,
Bivolt
 3300 lúmens em branco e  também

em cores
 Resolução nativa SVGA (800 x 600

pixels). 
 Lâmpada com vida útil de até 10.000

horas³ 
 Função  de  ajustes  com  tecnologia

que  te  permite  ajustar  a  imagem  de
projeção de forma simples e inteligente

 Compatível  com  dispositivo  móvel
iPhone, iPad, iPod Touch ou AndroidTM

04 – 06 R$

32 Mesa de Reunião Oval
- Tampo:
- Material:  MDP de 15 mm, Revestido em
Laminado  melamínico  de  Baixa  pressão
(BP).
- Cor: branco
- Bordas: em PP de 1 mm.
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço 20 x 40 mm.

02 – 04 R$
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-  Tratamento  Anti  Ferrugem  e  Corrosão:
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Preta.
-  Ponteiras:  Internas  em  Polipropileno
Injetado.
- Sapatas: reguladoras
- Dimensões:
- Comprimento: 1800 mm
- Largura: 900 mm.
- Altura total : 740 mm.
- Mais Informações:
- Garantia: 1 ano.

33

Cadeira Fixa Estofada Empilhável
Mais Informações
Assento e Encosto:
- Material: Compensado Multilaminado 
Revestido em Tecido ou Courvin;
- Espuma: Injetada de 20 mm;
- Cor: Preto 
- Anatômicos: Sim;
Estrutura:
- Material: Tubo de aço oblongo 16 x 30 
mm;
- Base: 4 pés
- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: 
Sim;
- Pintura: Epóxi-pó;
- Cor: Preto;
-Ponteiras: Internas em polipropileno de alta
resistência
Dimensões:
- Assento: 470 x 410 mm
- Encosto: 470 x 340 mm
- Altura até o Assento: 470 mm
- Altura até o Encosto: 850 mm
Garantia: 1 ano.

50 – 100 R$

34 Lavadora de roupas
 14kg com Dispenser Autolimpante com 
capacidade de 14 kg, 
Abertura superior;
4 níveis de água;
Cesto: Aço inox com base de plástico

03 – 05 R$
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Classificação energética: A
Desligamento automático

35

Quadro Lousa Aviso 200x120cm Linheiro
Moldura Mdf 
Cor: Verde
Material: Feltro
Material da moldura: MDF
Certificação: Certificada ISO 9001:2008
Dimensões aproximadas do produto: 120 x 
200 cm
Peso aproximado da embalagem: 18,8 Kg

20 – 25 R$

36

Tanque de lavar roupa
Tanque  de  lavar  roupas  32  litros  com
esfregador lateral.  Cuba em fibra de vidro
na cor branca e gabinete em ABS na cor
branca.  Dimensões:  56cm  de largura  x
56cm  de  profundidade  x  94cm  de  altura
atrás (na parede) e 84cm de altura na parte
de  lavar  na  frente.  Acompanha  suporte
aramado para sabão ou objetos.

03 – 05 R$

37

Brinquedo infantil com Móbile
Medidas: 
CxLxA (cm): 49,5x56x57cm
Peso:1,246 kg
Idade sugerida: a partir de 3 meses 20 – 35 R$

38

CASINHA DE BRINQUEDO INFANTIL 
PORTÁTIL
Altura: 152 cm
Largura: 108 cm
Comprimento: 108 cm
Peso máximo suportado: 30 kg
Idade recomendada: A partir de 3 anos
Material: Polipropileno

08 – 12 R$

39 MESA INFANTIL DESMONTÁVEL
Peso máximo suportado: 56 kg

30 – 40 R$
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Dimensões aproximadas do produto: 
(C,L,A) 81,0 X 86,0 X 47,0 cm
Material: Termoplástico super resistente.
Conteúdo da embalagem: 01 mesa com 02 
bancos.

40

PLAYGROUND
Indicação de idade + 3
Material: Polipropileno
Com escorregador
Degraus e aberturas nas laterais inferiores
Sistema de encaixe.
Comprimento: 132 cm
Largura: 76 cm
Altura: 78,5 cm 04 – 10 R$

41

Gangorra temática

Indicação de idade + 1 
Medidas: 82 x 28 x 55 cm 
Gangorra temática, com assento 
individual, estimula a criança a 
desenvolver a coordenação motora e 
equilíbrio, com segurança e conforto. 
Dimensões: Comprimento: 82 cm 
Largura: 28 cm Altura: 55 cm, colorida.

30 – 40 R$

42 PLAYGROUND MODULAR 
 Módulos com nível superior e inferior 
em formato quadrado, composta por 12

01 – 04 R$
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paredes: 2 paredes grandes azuis, 2 
paredes grandes amarelas, 2 paredes 
médias amarelas, 2 paredes médias 
vermelhas, 2 paredes pequenas 
verdes, 2 paredes pequenas roxas, 1 
escorregador em curva, 2 
escorregadores em onda, 2 escaladas, 
1 ponte, 1 túnel. Aberturas nas paredes
para instalação de componentes como 
escorregadores, escaladas, túnel, 
pontes, etc. Ideal para locais abertos. A
montagem das laterais é feita por 
encaixe
* Brinquedo feito totalmente em 
plástico roto moldado, em forma 
quadrada com diversas aberturas
* Composto por 3 módulos interligados 
por 1 túnel e 1 ponte, sendo 1 módulo 
grande uma torre com nível superior e 
inferior sem cobertura, 1 módulo médio
com nível inferior e superior sem 
cobertura, 1 módulo pequeno sem 
cobertura
* Módulos se acoplam através de 
túneis e ponte
* Playground modular em formato 
quadrado com andar superior e inferior.
P*aredes com aberturas que permitem 
a passagem e a instalação dos 
componentes: dois escorregadores 
ondulares (grande), um escorregador 
em curva (grande), duas escaladas 
(grande), túnel, ponte
* Os módulos podem ser interligados 
podendo ser expandido 
indefinidamente
* Todos os lados do brinquedo são 
ocupados por atividades, sendo: 
escorregador em onda grande, 
escorregador em curvas grande, 
escalada grande com saliências para 
apoio dos pés
* Plataforma em formato quadrado com
drenos para evitar acúmulo de água;
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* Sistema modular de encaixe e 
desencaixe das partes, sem a 
utilização de parafusos, facilitando a 
montagem e desmontagem
* PEBLD: Polietileno de baixa 
densidade linear (material não tóxico e 
reciclável) pigmentado (colorido) com 
aditivos em sua composição que 
prolongam a manutenção de sua 
coloração original
* PEAD: Polietileno de alta densidade 
(material não tóxico e reciclável) 
pigmentado (colorido) com aditivos em 
sua composição que prolongam a 
manutenção de sua coloração original
* Certificado pelo INMETRO
? Peso bruto: 306,54 kg
Medidas aproximadas playground
Comprimento: 6,77 m
Largura: 4,64 m
Altura: 2,20 m

43

PLAYGROUND CREATIVE PLAY

Playground com 2 escorregadores em 
curva, 1 escalada, 1 túnel e jogo da velha
Indicação de idade:3 anos
Medidas: 3,60 x 3,40 x 2,15m

01 – 03 R$

44 ESCORREGADOR AZUL 03 
DEGRAUS DESMONTÁVEL
- Medidas aproximadas do produto (LxAxP) 
160,5 cm x 93 cm x 51 cm.
- Indicado para crianças a partir de 03 anos.
- Fixação da rampa à escada através da 
travessa central, fixada por dois eixos e 

10 – 20 R$
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quatro manípulos.
- Produto com encaixe na base da rampa 
para ser acoplado caixa de areia/água.
- Corrimão incorporado à própria escada, 
sem saliências e com laterais redondas no 
topo da escada.
- O escorregador é fixado por eixo metálico,
preso por dois manípulos.
- Topo da escada com 02 laterais altas o 
suficiente para dar segurança a crianças 
menores.
- Base da escada sem necessidade de 
base adicional para apoio.
- Totalmente desmontável.
- Degraus antiderrapantes.
- Corrimão para maior segurança.
- Sistema de encaixe para caixa de areia 
estrela do mar.

45 Cama  Elástica  233cm(Diâmetro)  x
165cm(alt.)  -  c/  escada  Peso
Aproximado-  33  kg  Informações:
Estrutura-  Em  Tubos  de  Aço
Galvanizados Molas- Em Aço Protetor-
Protetor Individual de Molas em Tubo
Esponjoso  Protetor  de  Molas-  Em
Espuma Revestida  com Lona  Vinílica
Colorida  Protetor  de  Pilar-  Tubo
Esponjoso Blindado Colorido Lona de
Salto-  Em  Sanete  QR  Tela  de
Proteção-  Rede  de  Poliamida  Malha
10/Colorida  Dimensões:  233  cm
(Diâmetro) 56-cm(alt. Lona) 165 cm(alt.
Total)  Conteúdo  da  Embalagem:  06-
Arcos  06-  Conectores  p/Fixação  dos
Arcos/Pés/Pilares  03-  Pés 06-  Pilares
06-  Protetores  de  Pilares  (Tubex
Colorido)  42-  Molas  de  Aço  42-
Protetores  Individuais  de  Molas  01-
Lona  de  Salto  01-  Protetor  de  Molas
Colorido 01- Rede de Proteção Lateral

04 – 10 R$
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01-  Escada  01-  Kit  de  Acessórios
contendo: 01- Esticador de Molas 02-
Ponteiras de Acabamento do Esticador
de  Molas  06-  Ponteiras  p/Pilares  e
Fixação  da  Rede  01-  Cordão  para
Fixação da Rede nos Arcos 01- Manual
de Instrução e Montagem Montagem-
Por  conta  do  comprador  de  acordo
com as instruções contidas no manual.
Faixa  Etária-  (+)  de  3  anos  Peso
Recomendado- 120 kg

46

GRANDE CONSTRUTOR ESPUMADO 
Confeccionado em bagum e recheado com
espuma,  O  Grande  Construtor  Espumado
com  20  peças,  sendo   10  peças  de
20x10cm e 10 peças de 10×10 cm.

20 – 30 R$

47

BLOCOS  DE  FORMAS  GEOMÉTRICAS
ESPUMADAS COM 12 PÇS   
Contém 12 peças, sendo:
* 02 peças medindo: 44 cm x 19 cm x 5 cm;
* 02 peças medindo: 44 cm x 19 cm x 19
cm;
* 06 peças medindo: 19 cm x 14 cm x 14
cm;
* 02 peças medindo 19 cm x 11 cm todas
costuradas. 

20 – 30 R$

48 JOGO DA MEMÓRIA EM MADEIRA
 -  JOGO DA MEMÓRIA EM MADEIRA -
imagens
DADO TÉCNICO:
Contém 10 pares em vinil  impresso, cada
peça possui uma imagem em uma de suas
faces e caixinha de madeira para guardar.
Material em MDF

100 – 200 R$
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49

BALANÇO BEBÊ
- Balanço para 1 criança;
-  Cadeira  com  barra  de  segurança,  com
encaixe para as mãos;
- Barra de segurança que se levanta para
facilitar o acesso da criança à cadeira;
- Cinto de segurança vertical, que evita que
a criança escorregue por baixo da barra de
segurança;
- Assento com apoio para as costas.
Material:  Polietileno  de  média  densidade
(material não tóxico e reciclável).
Polietileno  pigmentado  (colorido),  com
aditivo UV que garante a  coloração original
mesmo que exposto ao tempo.
Cordas  de  nylon  trançadas  e  de  alta
resistência
Dimensão: 30 × 32 × 29 cm
Peso: 2 kg

20 – 30 R$

50

BRINQUEDO EDUCATIVO/DIDÁTICO 
COM BLOCOS – MODELOS DIVERSOS
SEM PILHAS, BRINQUEDO DIDÁTICO DE 
FORMAS VARIADAS - ANIMAIS, MEIOS 
DE TRANSPORTE, MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO,MEDIDAS 30 (ALT) X 15 
X 15CM, A PARTIR DE 12 MESES, 
GARANTIA DE 3 MESES, COM 10 PEÇAS 
DE ENCAIXAR, COLORIDO

100 – 200 R$

51 BRINQUEDO EDUCATIVO/DIDÁTICO 
COM BLOCOS – ENCAIXE
SEM PILHAS, BRINQUEDO DIDÁTICO 
COM 9 CUBOS EMPILHÁVEIS E 9 
FORMAS GEOMÉTRICAS ,MEDIDAS 30 
(ALT) X 15 X 15CM, A PARTIR DE 12 
MESES,PLÁSTICO ATÓXICO,COLORIDO,
GARANTIA DE 3 MESES.

30 – 50 R$
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52

BRINQUEDO COM SONS DIVERTIDOS – 
EM FORMA DE ÁRVORE, 23,5 X 20,5 X 
5,5CM, CERTIFICAÇÃO INMETRO, NÃO 
UTILIZA PILHAS, PLÁSTICO ATÓXICO, 
COLORIDO. 

30 – 50 R$

53

TAPETE  DE  ATIVIDADES  PARA
BEBÊS Unissex, Multicor, 59 x 94 x 45
cm;  0.5  g,  SEM  PILHAS,  CONTÉM
CHOCALHOS  E  BRINQUEDOS
DIDÁTICOS. 

15 – 30 R$

54 BRINQUEDO ARAMADO 
 Brinquedo confeccionado em 

madeira, MDF; e arameComposto 
por 03 circuitos e 19 peças de 
formas variadas e coloridas

 Embalagem: caixa de papel micro 
ondulado ilustrado medindo 20 x 20 x
23 cm

 Vem montado
 Sem pilhas ou baterias
 Multicor 

100 – 200 R$
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55

MORDEDOR COM GEL
Mordedor Resfriável com Água. 23,5 X 
14,5CM A PARTIR DE 3 MESES

50 – 100 R$

56

Espaço Baby
  Produto colorido, confeccionado em 

espuma de alta performance D20, 
revestido em bagum, antialérgico, 
impermeável, lavável e resistente.

 Possui 2 peças plásticas com velcro 
para desenvolver varias atividades.

 Cores variadas de acordo com as 
necessidades de produção.

 Medidas: 290 x 180 x 60 cm.Indicado
para crianças de 0 a 4 anos.

 Garantia de 3 meses contra defeitos 
de fabricação.

04 – 10 R$

57 Triciclo: 
Idade mínima recomendada: 18 meses
Peso máximo suportado: 21 kg
Materiais do veículo: Metal
Assento reajustável com 2 opções de 
tamanho.
Manoplas antiaderentes.
Pedais ergonômicos fixados nas rodas 
dianteiras.
Plataforma no eixo traseiro para apoio.
Dimensões aproximadas do triciclo:

100 – 200 R$
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Altura do guidão até o chão: 50 cm.
Largura entre as duas rodas traseiras: 45 
cm.
Altura do banco até o chão: 29 cm.
Comprimento: 58 cm.
Material: quadro fabricado em aço e peças 
plásticas injetadas em polipropileno com 
tecnologia DGP (Double Glass 
Polypropylene - brilho em dobro).
Acompanha chave para montagem: sim
Certificação INMETRO: sim.

58

Banco externo infantil
Cor: Amarelo, Vermelho e Azul
Material: Polietileno
Faixa Etária Recomendável: 3 Anos
Peso Máximo Recomendável: 80 Kg
Necessita montagem: Sim
Complexidade de montagem: Fácil
Quantidade de volumes: 1
Dimensões aproximadas do produto: 61 x 
81 x 47 cm (A x L x P) 
Dimensões aproximadas da embalagem : 
13 x 65 x 89 cm (A x L x P)
Peso aproximado do produto: 6 Kg
Peso aproximado da embalagem: 6.1 Kg

 

20 – 40 R$

59 Piscina de bolinhas
Todo  revestimento  é  feito  de  material
vinílico  XP  500.
A  estrutura  é  confeccionada  em  aço
GALVANIZADO,  o  que  proporciona  muita
durabilidade  sem  riscos  na  pintura,  suas
peças são fabricadas com encaixe, fazendo
com que assim não haja perca das peças
na  montagem  e  desmontagem.
Este  produto  foi  projetado  para  ficar  de
acordo com as necessidades de uso tendo
uma  resistência  necessária  para  grande

03 – 07 R$
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durabilidade.
A  estrutura  é  confeccionada  em  aço
GALVANIZADO,  o  que  proporciona  muita
durabilidade,  não  "risca  a  pintura".
As colunas são revestidas com ISOTUBO
de  alto  impacto,  proporcionando  maior
segurança para o uso, Além disso, tem uma
"tampinha"  no  final  para  não  riscar  ou
danificar  o  chão.
Rede  lateral  multicolorida.
As 4 laterais são de madeira revestida com
uma grossa camada de espuma recoberta
com uma capa vinílica XP 500 colorida  e
possuem "pézinhos" para a lona não entrar
em  contato  com  o  chão.
O toldo é feito de lona colorida XP 500 e
possui um reforço interno para não rasgar
na montagem e desmontagem.
Acompanha EVA e 1500 bolinhas coloridas

60

Super Cercadão
Dimensões (LxAxP): 240x60x240 cm
Peso: 12000g
Laterais confeccionadas em polietileno 
pelo processo de rotomaldagem 
Pilares ocultos de travamento das 
laterais em plástico em alta resistência 
Fundo em espuma de 20mm revestida 
em lona vinilica colorida Acabamento 
em fita CM na cor preta. Comporta ate 
04 crianças. Idade sugerida: a partir de
2 anos

01 – 05 R$

61 ESCORREGADOR BEBÊ 
Mini Escorregador Confeccionado em 
Resina Plástica de Polietileno de 
Rotomoldado em Formato de 
ANIMAIS.

06 – 10 R$
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• Em diversas cores, muito atrativo e 
divertido.
• Totalmente montado.
LARGURA: 0,61M
ALTURA: 0,36M
COMPRIMENTO: 0,91M

62

Cozinha Infantil 
Com portas que abrem e fecham e botoes 
que giram e fazem som de click.
Medidas: 1,02 (A) x 1,05 (L) x 0,34 m.
Material: Madeira maciça e MDF.
Certificação Inmetro 
Colorida 

08 – 12 R$

63 Brinquedo  POSTINHO  E  GARAGEM
Dimensões  do  produto:  50x35x26  cm
Peso  do  produto:  4,300  kg
Brinquedo  em  madeira  de  MDF,  com  3
níveis contendo garagem, oficina, elevador,
heliponto.  Produto  montado  e  decorado,
com pintura atóxica e detalhes em serigrafia
Acompanha kit com 5 carrinhos (sport car)
e cartela de adesivos para personalização
GARAGEM:  vaga  para  mais  de  20
carrinhos  e  motos
POSTO: bombas de combustíveis gasolina

10 – 20 R$
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e  etanol
HELIPONTO:  área  para  helicópteros
OFICINA:  com  setor  sinalizado  para  os
carrinhos
ELEVADOR: com trava de posicionamento
LAVA-RÁPIDO:  com  cortinas  em  EVA
RAMPAS:  para  acesso  entre  os  níveis
SINALIZAÇÃO: educativa para o trânsito

64

CAMINHÃO  CAÇAMBA
Dimensões  do  produto:  50x20x17  cm
Peso  do  produto:  1,600  kg
DESCRIÇÃO  DO  PRODUTO:
Caminhão  modelo  caçamba,  em  madeira
de  MDF,  rodas  em  plástico  e  eixos  em
metal.
Produto montado e decorado,  nas opções
de  cores  azul  e  vermelho.
Embalagem:  produto  plastificado
Dimensões  em  Comprimento  x  Largura  x
Altura (CxLxA)

100 – 200 R$

65

BANCADA  DE  FERRAMENTAS 
Dimensões  do  produto:  30x20x36  cm
Peso  do  produto:  2,070  kg
DESCRIÇÃO  DO  PRODUTO:
Bancada  de  ferramentas  em  madeira  de
MDF
Acabamento  ergonômico  com  pintura
atóxica
Produto  montado,  pronto  para  brincar
Acompanha kit de ferramentas em plástico
Detalhes impressos em serigrafia

20 – 40 R$

66

CARRO DE BONECAS - BABY CAR
Dimensões do produto: 54x29x54 cm
Carrinho de bonecas em madeira de MDF, 
com rodas em plástico e eixos em metal
Produto montado e decorado com trava de 
segurança. Para bonecas com até 55 cm de
altura. Cores do tecido podem variar 

40 – 60 R$

67 BERÇO DE BONECAS 
Dimensões do produto: 60x40x41 cm
Peso do produto: 3,190 kg
Berço de Bonecas em madeira de MDF 
com acabamentos ergonômicos e pintura 
atóxica com impressão em serigrafia. 

20 – 40 R$
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Acompanha travesseirinho e colchão com 
espuma e tecido estampado. 
Berço com balanço para embalar. As 
crianças vão adorar e se divertir muito 
colocando sua boneca pra brincar e dormir 
com o berço.
Indicado para despertar a criatividade e 
desenvolvimento da criança, estimulando 
as habilidades de aprendizagem, 
sensibilidade e cuidado, de forma muito 
divertida!
OBS: não acompanha boneca 
Embalagem: caixa litografada
Dimensões em Comprimento x Largura x 
Altura (CxLxA)

68

Carrinho de animais para bebês 
Dimensões do produto Comprimento x 
Largura x Altura (CxLxA): 17x05x15 cm
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Carrinho animais em madeira de MDF 
18mm e rodas em plástico. Os animais com
rodinhas para empurrar estimulam os 
sentidos, desenvolvem habilidades de 
coordenação motora, imaginação, 
percepção das cores, formas e texturas.

40 – 20 R$

69 CABANA DA FLORESTA
Dimensões  do  produto:  40x35x17  cm
Dimensões  da  embalagem:  38x06x32  cm
Peso  do  produto:  1,080  kg
Super Cabana da Floresta é um brinquedo
de  construção.  Elaborado  com  peças  em
madeira de MDF (amadeirado), é composto
por  cartela/base  decorada  35x40cm  em
papel  cartonado,  kit  com  8  animais,  2
árvores  e  cerquinhas  em  plástico,  e  1

15 – 30 R$

77



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

cartela  de  adesivos  para  decoração.
Desenvolve  a  criatividade,  estimula  a
psicomotricidade,  atividades  motoras,  de
raciocínio  e  equilíbrio.  A  criança  tem  a
possibilidade  de  interagir  com  diferentes
texturas,  o  que  contribui  para  seu
desenvolvimento  e  torna  a  brincadeira
ainda  mais  interessante!
Dimensões  em  Comprimento  x  Largura  x
Altura (CxLxA)

70

QUEBRA-CABEÇA EM BLOCOS – 
FLORESTA 
Dimensões do produto: produto em peças
Dimensões da embalagem: 30x06x23 cm. 
Peso do produto: 0,785 kg
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Quebra-cabeça em blocos com 24 peças 
em madeira de reflorestamento (MDF) de 
15mm - tamanho 5x5cm cada, as quais 
formam 6 cenas com o tema Animais da 
Floresta. Impressão direto na madeira.
O quebra-cabeça em blocos estimula a 
aprendizagem, atenção, pensamento lógico
e análise, e desenvolve a inteligência, 
memória e coordenação motora na criança 
de forma divertida!
Embalagem: caixa litografada
Dimensões em Comprimento x Largura x 
Altura (CxLxA)

20 – 40 R$
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71

DOMINÓ 
Dimensões do produto: produto em peças
Dimensões da embalagem: 18x10x05 cm
Peso do produto: 0,411 kg
Jogo de dominó em madeira de MDF 3 mm 
com 28 peças de 3,5 x 7 cm cada
Impressão direto na madeira com temática 
de diversos temas. Embalagem: estojo em 
MDF - produto plastificado
Dimensões em Comprimento x Largura x 
Altura (CxLxA)

20 – 40 R$

72

Boneca com acessórios – roupas, bico, 
sem cabelos, de vinil, 17x11,5x44, peso 
500g.

30 – 60 R$

73
Balança de cozinha -  peso máximo de até
5 quilos, corpo em plástico ABS com chapa 
de metal e circuito impresso integrado.

03 – 05 R$

74
Batedeira - planetária, fixa,  8 velocidades, 
4 litros, com tigela de plástico, 3 batedores 
inclusos, 220V, 300W.

02 – 04 R$

75 Carro térmico  -  buffet em inox,  8 cubas
gastronômicas ,  tampas em inox,  pés em
estrutura tubular  com pintura eletrostática,
tamanho do produto: 144,5 x 59,5 x 125,5
cm (C x L x A), tamanho das cubas ½ (32,5
x 26,5 x 10,0 cm – C x L x A), buffet em aço
inox 430, cubas e protetor salivar  em aço
304, pés de ferro com pintura eletrostática
feita  a  fogo (não descasca),  rodízios com
travas  e  niveladores,  aquecimento  por
sistema  Banho-Maria,  iluminação  interna,

02 – 04 R$
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termostato  automático  (20  –  120°C),
potência: 2.000 a 2.500W.

76

Espremedor  de frutas industrial - corpo 
em inox, base em polipropileno, 
acionamento automático, 1 velocidade, com
tampa e peneira, elétrico, capacidade de 
45l de suco por hora.

02 – 05 R$

77

Fogão - industrial, 3 queimadores simples 
em ferro fundido e 3 queimadores duplos 
em ferro fundido, grelhas no tamanho 
30x30 em ferro fundido. Porta panela. 
Estrutura fabricada em aço galvanizado , 
registros cromados. Bandeja coletora de 
resíduos, baixa pressão. Largura 132cm, 
altura 83,5cm, profundidade 95cm.

02 – 05 R$

78

Forno - industrial, a gás , em aço inox, 
sistema para abertura do vidro iipo 
guilhotina, bandeja coletora de resíduos de 
chapa galvanizada, queimadores com 
sistema de gaveta, baixa pressão, cavalete 
aço carbono, revestimento aço galvanizado,
isolamento  Lã de rocha,  com regulador de 
entrada de ar, acabamento estrutura com 
pintura pó eletrostática com base 
fosforizada, dimensões internas 
aproximadas  27 x 80 x 60 (A x L x P), 
dimensões aproximadas do produto  125 x 
92 x 64 cm.

02 – 03 R$

79

Forno eletrico - autolimpante, grill, 44lt, 
220v, de cor branca, com controle de 
temperatura e timer (120 minutos), luz no 
forno com função dourador, com grade 
cromada, removível e com duas posições 
de ajuste de altura, bandeja para resíduos, 
isolamento térmico em fibra cerâmica, pés 
antiderrapantes com acabamento cromado.

03 – 05 R$

80

Forno microondas - Cor branca, 34l, 
220V, função Tira odor, função manter 
aquecido, com prato giratório, em aço 
inoxidável.

03 – 05 R$

81 Freezer - horizontal, 2 tampas,  546 litros, 
com controle eletrônico de temperatura, 
com dreno frontal, quatro rodinhas, interior 

02 – 04 R$ 
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em liga metálica de alta resistência,  
temperatura:-18ºC a -25ºC no modo 
Freezer e 1ºC a 5ºC no modo Refrigerador, 
cor branca,  220V.

82
Liquidificador - 6 lâminas, 5 velocidades, 
com copo e filtro, 2,4 litros, voltagem 220V.

03 – 05 R$

83
Liquidificador Industrial - copo de inox, 
hélice em inox, com encaixe resistente,  
com alças, alta rotação, 6l, 220V.

02 – 04 R$

84

Panela de pressão - 20 litros c/alça, em 
alumínio polido, alças em baquelite atóxico 
e antitérmico, válvula de segurança em 
silicone que não resseca, estrutura mais 
espessa, possui duas válvulas de 
segurança, sendo uma metálica e outra de 
silicone, possui trava de segurança, com 
aliviador de pressão.

05 – 07 R$

85

Refrigerador Comercial - para 
conservação de produtos resfriados, 6 
portas,  temperatura de 1° a 7°C, voltagem 
220V,  gabinete externo aço inox  430 
escovado e interno plástico de engenharia,  
isolamento: poliuretano injetado, 
refrigeração: ar forçado, degelo automático,
controle de temperatura digital, portas com 
cabeceiras arredondadas, prateleiras 
aramadas e reguláveis (3 lances), pés 
reguláveis.

02 – 03 R$

86

Refrigerador Frost Free  - 300 litros, 
prateleiras com 9 níveis, porta latas, gaveta 
para hortifruti,  com congelador de 47l, 
compartimento extra-frio, gaveta multiuso e 
controle externo de temperatura, uma porta,
com iluminação interna, cor branca, 220V.

05 – 07 R$

87 Refrigerador Frost Free - 475 litros (320l 
refrigerador e 155l congelador), cor branca, 
grades removíveis, porta laticínios, 
prateleiras na porta, prateleiras de vidro 
temperado,  recipiente para guardar gelo, 
prateleiras reguláveis, iluminação interna, 
gaveta, porta ovos, separador de garrafas, 
degelo automático, pés niveladores, porta 
latas, controle de temperatura, congelador , 

02 – 04 R$
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220V.

CLÁUSULA TERCEIRA: 
 § 1º O pagamento será na primeira quinta-feira subsequente a entrega dos produtos e
conferência do mesmo nas condições estabelecidas neste edital, mediante apresentação de
nota fiscal  onde deverá  constar  o  número do empenho,  a  ser  conferida pela Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desporto através das servidoras Ingrid Schuh Winter e
Niviane Zimmer de Carvalho.
 § 2º O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no processo licitatório.
§  3º  O  pagamento  será  realizado  após  aferição  da  Secretaria  Municipal  competente,  e
mediante extração de nota fiscal.
§ 4º A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do Pregão e número da nota de empenho, a fim de acelerar o trâmite
do documento fiscal para pagamento.
§ 5° A empresa vencedora deverá informar os dados bancários em nome da mesma para
que sejam efetuados os pagamentos.
§ 6° O preço dos itens objeto desta licitação são fixos e irreajustáveis.
§  7°  Considerando a  necessidade do Município  em investir  o  mínimo constitucional  em
educação, e considerando a iminência do final do exercício,  cuja despesa em educação
ficou prejudicada em virtude da suspensão das aulas,  o pagamento do valor contratado
poderá  ser  antecipado  até  o  final  de  2020,  desde  que  observadas  as  seguintes
prerrogativas, previstas na Lei Federal n° 14.065/2020:
a)  desconto  de  2%  sobre  o  valor  a  ser  antecipado  em  relação  ao  valor  originalmente
contratado.
b) devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto, atualizado
monetariamente  pela  variação acumulada do Índice  Nacional  de  Preços ao Consumidor
Amplo  (IPCA),  ou  índice  que  venha  a  substituí-lo,  desde  a  data  do  pagamento  da
antecipação até a data da devolução;
c)  haver  a  comprovação  da  entrega  mínima  de  5% da  quantidade  empenhada  para  a
antecipação do valor remanescente;
d) prestação de garantia nas modalidades de que trata o art.  56 da Lei  n° 8.666/93 de
5%sobre o valor antecipado.

CLÁUSULA  QUARTA:  Correm  por  conta  exclusiva  da  CONTRATADA  as  despesas
necessárias  ao  fornecimento  das  mercadorias,  tais  como  transporte,  encargos
previdenciários, trabalhistas, sociais e fiscais. 

CLÁUSULA QUINTA:  Esta ata será válida por  um ano a partir  de sua assinatura,  sem
possibilidade de prorrogação.

CLÁUSULA SEXTA:  As  despesas  decorrentes  da  presente  ata  correrão  por  conta  da
seguinte dotação orçamentária:
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
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2 - EDUCAÇÃO BÁSICA
12.365.0004.2013 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO (531)
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (536)
RECURSO: 20 - MDE
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO (1547)
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1556)
RECURSO: 31 - FUNDEB
5 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
5 - GASTOS NAO COMPUTAVEIS
12.365.0004.2013 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
333903000000000 MATERIAL DE CONSUMO (3589)
344905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (3591)
RECURSO: 1010 - SAL. EDUCACAO

CLÁUSULA SÉTIMA: Esta ata está vinculada ao Pregão Presencial 053/2020 e será regida
em todos os seus termos pela Lei 8.666/93 e posteriores alterações, Lei 10.520/2002 a qual
terá aplicabilidade também onde esta ata for omissa.

CLÁUSULA OITAVA:  O Município poderá modificar unilateralmente a presente ata, para
melhor  adequação  as  finalidades  de  interesse  público  respeitado  os  direitos  do
CONTRATADO.

CLÁUSULA  NONA:  Constituem  direitos  e  obrigações  dos  contratantes  todos  aqueles
avençados na presente ata, em especial os abaixo referidos:
I – Dos Direitos
Do CONTRATANTE:
- receber o objeto desta ata nas condições avençadas. 
Da CONTRATADA: 
- perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

II – Das Obrigações
Do CONTRATANTE:

- fiscalizar o recebimento dos produtos licitados;
- efetuar o pagamento nos prazos e condições ajustadas.

Da CONTRATADA:
- fornecer os produtos nas quantidades, qualidade e especificações constantes na ata,

edital e seus anexos;
- entregar os produtos objeto da presente ata, na forma, nos prazos (em até 15 dias da

emissão da nota de empenho) e condições previstas na presente ata e edital;
- repor,  sem  qualquer  ônus,  os  produtos  entregues  fora  das  especificações,

quantidades, qualidade ou marca especificados na proposta vencedora;
- assumir a inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção

aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais
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e comerciais resultantes da execução da ata, atendidas as condições previstas no
edital;

- manter  durante  a  execução  da  ata,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- apresentar durante a execução da ata, se solicitado, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente
licitação,  em especial,  encargos  sociais,  trabalhistas,  previdenciários,  tributários  e
fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA –  Pela  inexecução total  ou  parcial  do  contato  o  CONTRATANTE
poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:
I - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05 (cinco) dias, após o
qual será considerado inexecução contratual;
II - Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial da ata, cumulada com a pena
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 01 (um) ano;
III- Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total da ata, cumulada com a pena
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 02 (dois) anos;
PARÁGRAFO ÚNICO - As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido da ata.
As  multas  aplicadas  na  execução  da  ata  serão  descontadas  do  pagamento,  a  critério
exclusivo do CONTRATANTE e quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Poderá ser rescindida a presente ata, independente de
notificação  judicial  ou  extrajudicial,  sem  qualquer  direito  à  indenização,  por  parte  da
CONTRATADA, se esta:
I - não cumprir regularmente quaisquer das obrigações assumidas nesta ata;
II - subcontratar, transferir ou ceder, total ou parcialmente, o objeto desta ata a terceiros;
III - fusionar, cindir ou incorporar-se a outra empresa;
IV – falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;
V - demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má fé;
VI – VIII - atrasar injustificadamente a entrega dos produtos.

PARÁGRAFO  ÚNICO –  Esta  ata  poderá  ser  rescindida  por  mútuo  acordo,  atendida  a
conveniência do CONTRATANTE, mediante termo próprio, recebendo a CONTRATADA o
valor das mercadorias já fornecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
A fiscalização da presente ata ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Desporto, por meio das servidoras Ingrid Schuh Winter e Niviane Zimmer de Carvalho.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA:  Para  dirimir  quaisquer  dúvidas  relacionadas  com  a
execução  desta  ata,  fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  São Sebastião  do Caí/RS,  com
exclusão de qualquer outro, por mais competente e qualificado que seja.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 2 (duas)
vias  de  igual  teor  e  forma,  juntamente  com  as  testemunhas  abaixo  firmadas,  a  tudo
presentes.

Bom Princípio, ____ de _________ de 2020.

FABIO PERSCH
Prefeito Municipal                           Contratado

Testemunhas:
________________________
___________________________
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2020

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO E VALORES DE REFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

ESTIMADA 

VALOR
REFERÊNCIA

UNITÁRIO 
01 Conjunto Coletivo Redondo Infantil

MESA:
- Tampo:
- Material: MDF de 15mm, Revestido em 
Fórmica.
- Cor: Amarelo, Azul, Branco, Vermelho, 
Verde.
- Cantos Arredondados.
- Bordas: em PP de 2 mm, anti 
amarelamento, colada pelo sistema Holt 
Melting, na cor branca.
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 
31,75 mm (1 e 1/4), Modelo Pé Palito.
- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: 
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Branco.
- Ponteiras: Internas em Polipropileno 
Injetado.
- Dimensões:
- Diâmetro: 1200 mm.
- Altura: 520 mm - 2 à 4 anos.
- Altura: 570 mm - 4 à 6 anos.
CADEIRA: 6 UNIDADES : 1 Azul, 1 verde, 
2 amarelas e 2 vermelhas.
Assento e Encosto:
- Material: Compensado Multilaminado 
Revestido em Fórmica.
- Cor: Amarelo, Azul, Vermelho, Verde, 
Branco.
- Anatômicos: sim.
- Fixação: Rebites em Alumínio.
- Estrutura:

40 – 50 R$ 844,00
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- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 
19,05 mm (3/4).
- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: 
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Branco.
- Empilhável: sim, até 10 unidades.
- Ponteiras: Internas em Polipropileno 
Injetado.
- Dimensões:
- Assento: 305 x 310 mm.
- Encosto: 160 x 310 mm.
- Altura até o Assento: 310 mm
- Altura até o Encosto: 580 mm
- Largura: 340 mm
- Profundidade: 340 mm
- Mais Informações:
- Garantia: 1 ano.

02

Berço Mini com colchão - suporta até 20 
Kg Estrutura:
- Corpo: Cabeceira em MDP de 15 mm.
- Grades: em PVC.
- Estrado: Madeira com Regulagem de 
Altura.
- Cor: Branco
- Rodízios: 4 unidades - 2 com travas.
- Colchão: Espuma de poliuretano de alta 
qualidade, tratamento antiácaros e anti-
mofo, densidade D-18, espessura de 10 
mm, revestido um lado em tecido e lado 
superior em plástico, medindo 860 x 600 
mm.
Dimensões:
- Altura: 970 mm
- Profundidade: 685 mm.
- Largura: 890 mm
- Espaço para Colchão: 860 x 600 mm
Mais Informações:
- Produto Certificado por Laboratório 
credenciado pelo INMETRO
- Garantia: 1 ano

50 - 60 R$ 457,00

03 Kit  Tapete  Infantil  Multicolorido  2
unidades. CARACTERÍSTICAS:
- 2 unidades;

40 – 50 R$ 635,00
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- Revestimento em Corino colorido;
- Estofamento Interno com Espuma de alta
densidade(AG80).
- Com Zíper;
- Dimensões: 2000x2000x20mm

04

Cadeira Balanço para Bebês
Estrutura:
- Material: Tubo de Aço 3/4 com mola em
ferro maciço.
- Cor: Branco.
- Possui Balanço.
- Ponteiras de Acabamento.
- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão.
- Pintura: Epóxi-pó.
Assento:
- Material: Poliéster com Repelente a Água.
- Costuras: Overlock.
- Cinto: 3 Pontos com Engate Rápido.
- Cor: Amarelo, Vermelho ou Azul.
- Dimensões:
- Altura: 640 mm.
- Largura: 425 mm.
- Profundidade: 700 mm.
- Suporta até 15 kg
- Garantia: 1 ano.

50 – 60 R$ 228,00

05 Conjunto  Infantil  para  Refeitório  com
Encosto
Mesa:
- Tampo:
- Material: MDF / MDP de 15mm, Revestido
em Fórmica.
-  Cor:  Amarelo,  Azul,  Branco,  Vermelho,
Verde.
- Cantos Arredondados: sim.
-  Acabamento:  Borda  de  2  mm  de
espessura, anti amarelamento, coladas pelo
processo hot-melting, na cor branca
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro
22,22 mm(7/8).
-  Tratamento  Anti  Ferrugem  e  Corrosão:
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Branco.

12 – 20 R$ 1.103,00
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-  Ponteiras:  Externas  em  Polipropileno
Injetado.
- Dimensões:
- Comprimento: 1500 mm
- Profundidade: 600 mm.
- Altura Total: 520 mm.
Banco:
- Tampo e Encosto:
-  Material:  MDF  /  MDP  de  15  mm,
Revestido em Fórmica.
-  Cor:  Amarelo,  Azul,  Branco,  Vermelho,
Verde.
- Cantos Arredondados: sim.
-  Acabamento:  Borda  de  2  mm  de
espessura  ,  anti  amarelamento,  coladas
pelo processo hot-melting, na cor branca
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro
22,22 mm (7/8).
-  Tratamento  Anti  Ferrugem  e  Corrosão:
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Branco ou Preto
-  Ponteiras:  Externas  em  Polipropileno
Injetado.
- Dimensões:
- Comprimento: 1500 mm
- Profundidade: 300 mm.
- Altura até o Assento: 300 mm
- Altura Total: 580 mm.
- Mais Informações:
- Garantia: 1 ano.

06

Estante/Nicho para materiais
Estante 090x120x040 (AxLxP), com 04 
vãos abertos, em melamínico MDP de 
18mm, branco.

50 – 60 R$ 612,00

07 Estante/Nicho trocador 
Estante 090x120x040 (AxLxP), com 04 
vãos abertos, em melamínico MDP de 
18mm, branco, com trocador em espuma, 

12 – 25 R$ 682,00
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revestido em corino colorido, com zíper.

08

Estante 08 vãos
Estante  160x120x040  (AxLxP),  com  08
vãos  abertos,  em  melamínico  MDP  de
18mm.

20 – 30 R$ 1.020,00

09

Armário 02 portas coletivas branco
Armário  alto  160x080x040  (AxLxP)  -  02
portas  c/  chave  +  03  prateleiras  internas.
Todo  confeccionado  em  MDP  de  15mm
Branco. Fundo em MDF de 6mm com face
interna revestida em melamina branca. 

15 – 25 R$ 767,00

10

Armário 20 portas
Armário  210x200x045  (AxLxP),  com  20
portas com chave, puxador e porta etiqueta,
em melaminíco MDP ou MDF de 18mm.

05 – 10 R$ 3.557,00

11

Quadro branco com moldura de alumínio
Quadro  escolar  revestido  com  fórmica
branco  brilho  1mm  -  com  suporte  para
apagador e caneta - fundo em MDF 9mm
com 01 face revestida em melamina branca
- com moldura de alumínio.
Medida 330 x120 

04 – 10 R$ 1.696,00

12

Mesa de refeição infantil 05 lugares
Mesa  de  refeição  infantil  075x203x095
(AxLxP)  -  05 cadeirinhas em polipropileno
injetado  c/  cinto  -  tampo  em MDF 25mm
revestido c/ fórmica branco brilho - estrutura
em tubo de aço 30x30/2,5"  espessura  de
1,20mm c/ pintura cinza 08 – 12 R$ 2.972,00
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13

Longarina Plástica
Longarina  com  03  lugares,  assento  e
encosto  injetados em polipropileno na cor
preta, com furos para ventilação, estrutura
fixa com travessa simples. 1 – 7 R$ 872,00

14

Cadeira giratória 
Cadeira estofada com base giratória, capa 
plástica, braços e regulagem de altura. 
Assento (450x450mm) e encosto 
(400x500mm) em espuma injetada 
revestidos em tecido ou curvin.

10 – 20 R$ 275,00

15

Suporte c/04 lixeiras
Suporte  com  04  lixeiras  de  50  litros,
medindo  093x186x045  (AxLxP),  com
estrutura em tubo de aço e ferro chato.

08 – 20 R$ 396,00

16
Tatame Infantil EVA
Cobertura: película siliconizada com 
textura especial para evitar queimaduras de
contato com a pele.
Composição: E.V.A copolímero etileno 
acetato de vinila especialmente 
desenvolvido para absorção de impactos 
com ótima memória de retorno.
Espessura: 15mm.
Dimensões: 1000mm x 1000mm (1M x 1M)

100 – 200 R$ 38,50
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Cortes:Corte Dentado de encaixe 
Cores: sortidas

17

Smart TV LED 32" 
Sistema operacional WEBOS
Aplicativos InstaladosYoutube      Amazon 
Prime Video      Netflix
Recursos Multimidia\ HDR  Acesso à 
Internet
Conversor Digital Integrado
Tela LED
Tamanho da tela 32
Resolucao em HD
Conexões Sem Fio Espelhamento de 
Tela      Bluetooth      Wi-Fi integrado
Entradas  Especiais  LAN
(Rede)      HDMI      USB

15 – 25 R$ 1.373,00

18

Colchonete 10 cm com Zíper
Colchonete em espuma com 10 cm de 
espessura, possui zíper em uma das 
laterais, possibilitando a troca da capa, se 
necessário. Confeccionado em espuma 
revestido de bagum. 
Medidas do produto (CxLxA): 1,20 x 0,60 x
0,10m
Densidade: D20
Cor: sortida

200 – 250 R$ 125,00

19

Arquivo 4 gavetas c/ chave
Corrediças : Metálicas
Matéria-prima : MDP
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de gavetas : 4

Dimensões
Altura: 136 cm
Largura: 47 cm
Profundidade: 48 cm
Peso bruto: 33,1 Kg
Peso líquido: 32,412 Kg
Cubagem volumes: 0.0691 m3
Volumes: 1

03 – 05 R$ 572,00
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20

Balcão c/ chave
Especificações Técnicas

Matéria-prima : MDP
Peso suportado por cada prateleira : 7 kg
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de portas : 2
Tipo de Porta: Bater
Dimensões
Altura: 81 cm
Largura: 91 cm
Profundidade: 42 cm
Peso bruto: 24,65 Kg
Peso líquido: 24,136 Kg
Cubagem volumes: 0.0536 m3
Volumes: 1

03 – 05 R$ 330,00

21

Armário alto c/ chave
Matéria-prima : MDP
Peso suportado por cada prateleira : 7 kg
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de portas : 2
Tipo de Porta : Bater
Dimensões
Altura: 161 cm
Largura: 91 cm
Profundidade: 42 cm
Peso bruto: 44,5 Kg
Peso líquido: 43,241 Kg
Cubagem volumes: 0.1110 m3
Volumes: 2

03 – 05 R$ 506,00

22 Armário estante c/ chave
Matéria-prima : MDP
Peso suportado por cada prateleira : 7 kg
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de portas : 2

03 – 05 R$ 506,00
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Tipo de Porta: Bater
Dimensões
Altura: 161 cm
Largura: 91 cm
Profundidade: 42 cm
Peso bruto: 38,8 Kg
Peso líquido: 37,708 Kg
Cubagem volumes: 0.0873 m3
Volumes: 2

23

Mesa Secretária
Matéria-prima : MDP
Dimensões
Altura: 75 cm
Largura: 100 cm
Profundidade: 60 cm
Peso bruto: 17,35 Kg
Peso líquido: 16,38 Kg
Cubagem volumes: 0.0626 m3
Volumes: 2

03 – 05 R$ 297,00

24 Gaveteiro c/ chave
Especificações Técnicas

Corrediças : Metálicas
Matéria-prima : MDP
Puxadores : de Polipropileno
Quantidade de gavetas : 3
Dimensões
Altura: 70 cm
Largura: 47 cm
Profundidade: 48 cm

03 – 05 R$ 356,00
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Peso bruto: 19,15 Kg
Peso líquido: 18,715 Kg
Cubagem volumes: 0.0445 m3
Volumes: 1

25

Painel divisor
Especificações Técnicas

Matéria-prima : MDP
Dimensões
Altura: 45 cm
Largura: 135 cm
Profundidade: 135 cm
Peso bruto: 14,07 Kg
Peso líquido: 13,44 Kg
Cubagem volumes: 0.0276 m3
Volumes: 1

03 – 05 R$ 176,00

26

Centro de trabalho
Especificações Técnicas

Matéria-prima : MDP
Dimensões
Altura: 75 cm
Largura: 135 cm
Profundidade: 135 cm
Peso bruto: 32,05 Kg
Peso líquido: 29,97 Kg
Cubagem volumes: 0.1094 m3
Volumes: 3

03 – 05 R$ 473,00

27 Suporte para CPU
Especificações Técnicas

Matéria-prima : MDP
Dimensões

03 – 05 R$ 82,50
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Altura: 26 cm
Largura: 25 cm
Profundidade: 42 cm
Peso bruto: 4,48 Kg
Peso líquido: 4,32 Kg
Cubagem volumes: 0.0086 m3
Volumes: 1

28

Espelho Montessoriano
- Branco.
- Produto: 100% MDF 25 mm.
- Acabamento: Pintura fosca.
- Moldura com espelho.
- Espelho com película protetora.
- com barra de apoio
- montagem  inclusa.
Dimensões
Altura: 100 cm
Largura: 150 cm
Profundidade: 3 cm

10 – 15 R$ 715,00

29 Impressora  Multifuncional 

-  Tamanho mínimo de gotícula de tinta:  3
picolitros
- Resolução máxima de impressão: 5760 x
1440  dpi
-  Velocidade  de  impressão:  33  ppm  em
preto  e  15  ppm  em  cores
- Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em
preto,  5  ppm  em  cores  (A4/carta)
-  Configuração  de  injetores:  180  injetores
de tinta preta (59 injetores por cor)
Tinta:
- Configuração de tinta: 1 garrafa com tinta
preta  rende  até  4500  páginas²
-  3  garrafas  coloridas  (Ciano,  Magenta,
Amarelo) rendem até 7500 páginas²
Cópia:
- Velocidade de cópia: 33 cpm em preto, 15
cpm  em  cores  (A4/carta)
-  Velocidade  de  cópia  ISO:  7,7  cpm  em

03 – 05 R$ 2.145,00
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preto,  3,8  em  cores  (A4/carta)
- Tamanho máximo da cópia: Carta ou A4
Especificações  do  scanner:
- Tipo de scanner: Base plana com sensor
de  linhas  CIS  colorido
- Resolução óptica: 1200/1200 x 2400 dpi
- Profundidade de bit de cor: 48-bit interna
(24-bit  externa)
-  Color  and  Grayscale  Scan  Mode  (Bit
Depth): Escala de cinza: 16 bits de entrada,
8  bits  de  saída
-  Profundidade  de  bit  monocromático:
Branco e preto: 16 bits de entrada, 1 bits de
saída
- Área máxima de digitalização: 216 x 297
mm  (8.5"  x  11.7")
- Velocidade de digitalização: 12 segundos
por  página  em  preto  e  29  segundos  por
página em cores (200 dpi); 4.5 ipm (ADF)
Conectividade:
-  Conectividade  padrão:  USB  2.0  de  alta
velocidade  /  Wireless  /  Wi-Fi  Direct  /
Ethernet
- Protocolos de impressão em rede: TCP/IP
v4,  TCP/IP  v6
-  Protocolos  de  gerenciamento  de  redes:
SNMP,  HTTP,  DHCP,  BOOTP,  APIPA,
PNG, DDNS, mDDNS, SNTP, SLP, WSD,
LLTD
-  Segurança  WLAN:  WEP (64-bit/128-bit),
WPA PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
- Suporte de Papel Sem PC: 89 x 127mm,
Carta/216  x  279mm,  A4/210  x  297mm,
Legal/216  x  356mm
- Tamanhos de papel: A4, A6, Carta, Meia
Carta,  Legal,  Executivo,  Oficio  9,  definido
pelo  usuário  (89  x  127mm  -  215,9  x
1200mm);  Envelopes  #10
- Tamanho máximo do papel: Legal (216 x
356mm)
-  Tipos  de  papel:  Comum,  papel  fosco,
papel  brilhante,  semi  brilhante  e  auto-
adesivo
- Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m²
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-  Capacidade  de  entrada  de  papel:  100
folhas  de  papel  A4
-  Capacidade  de  bandeja  de  saída:  30
folhas  de  papel  A4
-  Voltagem:  AC  100  -  240V
-  Frequência  nominal:  50  -  60Hz
- Consumo de energia: 12W em operação,
0,7W em repouso

30

Caixa  Som  Portatil  Iluminação  Led
Bluetooth 650w
*  Potência  RMS:  350W
*  Alto-Falantes:  12  Polegadas
*  Troca  de  Pasta  Pelo  Botão  Play/Pause
*  Driver:  1
*  Equalizador:  2  vias  (Graves  e  Agudos)
*  Canal  1:  Bluetooth,  USB,  SD  e  FM  /
Auxiliar  P2  -  iPhone,  iPod,  iPad,  Tablets,
Celulares,  MP3,  CD,  DVD,  TV.
*  Canal  2:  Microfone
*  Alimentação:  Bivolt  Automático  (com
Fonte  Chaveada)  90  -  240V
*  Bateria  Interna  Recarregável:  Lítio
*  Duração  Aproximada  da  Bateria  em
Volume  Mínimo:  12h
*  Ajustes  de  Grave  e  Agudo
*  Iluminação  de  Led
*  Possui  Alça  Retratil  e  Rodas
*  Tamanho  Máximo  da  Alça:  37  cm
* Medidas Aproximadas da Caixa (AxLxC):
55x35x30  cm
*  Medidas  Aproximadas  da  Embalagem
(AxLxC):  60x39x35  cm
* Peso Aproximado da Embalagem: 6,550
Kg

Conteúdo  da  Embalagem:
*  01  Caixa  Amplificada  Cm650
*  01  Controle  Remoto
*  02  Microfones  sem  Fio
*  01  Manual
Garantia de 1 ano

04 – 06 R$ 858,00

31 Projetor  Lumens,  SVGA,  HDMI,  Branco,
Bivolt
 3300 lúmens em branco e  também

04 – 06 R$ 2.420,00
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em cores
 Resolução nativa SVGA (800 x 600

pixels). 
 Lâmpada com vida útil de até 10.000

horas³ 
 Função  de  ajustes  com  tecnologia

que  te  permite  ajustar  a  imagem  de
projeção de forma simples e inteligente

 Compatível  com  dispositivo  móvel
iPhone, iPad, iPod Touch ou AndroidTM

32

Mesa de Reunião Oval
- Tampo:
- Material:  MDP de 15 mm, Revestido em
Laminado  melamínico  de  Baixa  pressão
(BP).
- Cor: branco
- Bordas: em PP de 1 mm.
- Estrutura:
- Material: Tubo de Aço 20 x 40 mm.
-  Tratamento  Anti  Ferrugem  e  Corrosão:
sim.
- Pintura: Epóxi-pó.
- Cor: Preta.
-  Ponteiras:  Internas  em  Polipropileno
Injetado.
- Sapatas: reguladoras
- Dimensões:
- Comprimento: 1800 mm
- Largura: 900 mm.
- Altura total : 740 mm.
- Mais Informações:
- Garantia: 1 ano.

02 – 04 R$ 495,00

33 Cadeira Fixa Estofada Empilhável
Mais Informações
Assento e Encosto:
- Material: Compensado Multilaminado 
Revestido em Tecido ou Courvin;
- Espuma: Injetada de 20 mm;
- Cor: Preto 
- Anatômicos: Sim;
Estrutura:
- Material: Tubo de aço oblongo 16 x 30 
mm;
- Base: 4 pés

50 – 100 R$ 248,00
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- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: 
Sim;
- Pintura: Epóxi-pó;
- Cor: Preto;
-Ponteiras: Internas em polipropileno de alta
resistência
Dimensões:
- Assento: 470 x 410 mm
- Encosto: 470 x 340 mm
- Altura até o Assento: 470 mm
- Altura até o Encosto: 850 mm
Garantia: 1 ano.

34

Lavadora de roupas
 14kg com Dispenser Autolimpante com 
capacidade de 14 kg, 
Abertura superior;
4 níveis de água;
Cesto: Aço inox com base de plástico
Classificação energética: A
Desligamento automático

03 – 05 R$ 1.650,00

35

Quadro Lousa Aviso 200x120cm Linheiro
Moldura Mdf 
Cor: Verde
Material: Feltro
Material da moldura: MDF
Certificação: Certificada ISO 9001:2008
Dimensões aproximadas do produto: 120 x 
200 cm
Peso aproximado da embalagem: 18,8 Kg

20 – 25 R$ 220,00

36

Tanque de lavar roupa
Tanque  de  lavar  roupas  32  litros  com
esfregador lateral.  Cuba em fibra de vidro
na cor branca e gabinete em ABS na cor
branca.  Dimensões:  56cm  de largura  x
56cm  de  profundidade  x  94cm  de  altura
atrás (na parede) e 84cm de altura na parte
de  lavar  na  frente.  Acompanha  suporte
aramado para sabão ou objetos.

03 – 05 R$ 429,00
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37

Brinquedo infantil com Móbile
Medidas: 
CxLxA (cm): 49,5x56x57cm
Peso:1,246 kg
Idade sugerida: a partir de 3 meses 20 – 35 R$ 132,00

38

CASINHA DE BRINQUEDO INFANTIL 
PORTÁTIL
Altura: 152 cm
Largura: 108 cm
Comprimento: 108 cm
Peso máximo suportado: 30 kg
Idade recomendada: A partir de 3 anos
Material: Polipropileno

08 – 12 R$ 1.098,00

39

MESA INFANTIL DESMONTÁVEL
Peso máximo suportado: 56 kg
Dimensões aproximadas do produto: 
(C,L,A) 81,0 X 86,0 X 47,0 cm
Material: Termoplástico super resistente.
Conteúdo da embalagem: 01 mesa com 02 
bancos.

30 – 40 R$ 484,00

40 PLAYGROUND
Indicação de idade + 3
Material: Polipropileno
Com escorregador
Degraus e aberturas nas laterais inferiores
Sistema de encaixe.
Comprimento: 132 cm
Largura: 76 cm
Altura: 78,5 cm

04 – 10 R$ 1.672,00
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41

Gangorra temática

Indicação de idade + 1 
Medidas: 82 x 28 x 55 cm 
Gangorra temática, com assento 
individual, estimula a criança a 
desenvolver a coordenação motora e 
equilíbrio, com segurança e conforto. 
Dimensões: Comprimento: 82 cm 
Largura: 28 cm Altura: 55 cm, colorida.

30 – 40 R$ 242,00

42 PLAYGROUND MODULAR 
 Módulos com nível superior e inferior 
em formato quadrado, composta por 12
paredes: 2 paredes grandes azuis, 2 
paredes grandes amarelas, 2 paredes 
médias amarelas, 2 paredes médias 
vermelhas, 2 paredes pequenas 
verdes, 2 paredes pequenas roxas, 1 
escorregador em curva, 2 
escorregadores em onda, 2 escaladas, 
1 ponte, 1 túnel. Aberturas nas paredes
para instalação de componentes como 
escorregadores, escaladas, túnel, 
pontes, etc. Ideal para locais abertos. A
montagem das laterais é feita por 
encaixe
* Brinquedo feito totalmente em 
plástico roto moldado, em forma 
quadrada com diversas aberturas
* Composto por 3 módulos interligados 
por 1 túnel e 1 ponte, sendo 1 módulo 

01 – 04 R$ 13.750,00
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grande uma torre com nível superior e 
inferior sem cobertura, 1 módulo médio
com nível inferior e superior sem 
cobertura, 1 módulo pequeno sem 
cobertura
* Módulos se acoplam através de 
túneis e ponte
* Playground modular em formato 
quadrado com andar superior e inferior.
P*aredes com aberturas que permitem 
a passagem e a instalação dos 
componentes: dois escorregadores 
ondulares (grande), um escorregador 
em curva (grande), duas escaladas 
(grande), túnel, ponte
* Os módulos podem ser interligados 
podendo ser expandido 
indefinidamente
* Todos os lados do brinquedo são 
ocupados por atividades, sendo: 
escorregador em onda grande, 
escorregador em curvas grande, 
escalada grande com saliências para 
apoio dos pés
* Plataforma em formato quadrado com
drenos para evitar acúmulo de água;
* Sistema modular de encaixe e 
desencaixe das partes, sem a 
utilização de parafusos, facilitando a 
montagem e desmontagem
* PEBLD: Polietileno de baixa 
densidade linear (material não tóxico e 
reciclável) pigmentado (colorido) com 
aditivos em sua composição que 
prolongam a manutenção de sua 
coloração original
* PEAD: Polietileno de alta densidade 
(material não tóxico e reciclável) 
pigmentado (colorido) com aditivos em 
sua composição que prolongam a 
manutenção de sua coloração original
* Certificado pelo INMETRO
? Peso bruto: 306,54 kg
Medidas aproximadas playground
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Comprimento: 6,77 m
Largura: 4,64 m
Altura: 2,20 m

43

PLAYGROUND CREATIVE PLAY

Playground com 2 escorregadores em 
curva, 1 escalada, 1 túnel e jogo da velha
Indicação de idade:3 anos
Medidas: 3,60 x 3,40 x 2,15m

01 – 03 R$ 8.973,00

44 ESCORREGADOR AZUL 03 
DEGRAUS DESMONTÁVEL
- Medidas aproximadas do produto (LxAxP) 
160,5 cm x 93 cm x 51 cm.
- Indicado para crianças a partir de 03 anos.
- Fixação da rampa à escada através da 
travessa central, fixada por dois eixos e 
quatro manípulos.
- Produto com encaixe na base da rampa 
para ser acoplado caixa de areia/água.
- Corrimão incorporado à própria escada, 
sem saliências e com laterais redondas no 
topo da escada.
- O escorregador é fixado por eixo metálico,
preso por dois manípulos.
- Topo da escada com 02 laterais altas o 
suficiente para dar segurança a crianças 
menores.
- Base da escada sem necessidade de 
base adicional para apoio.
- Totalmente desmontável.
- Degraus antiderrapantes.
- Corrimão para maior segurança.
- Sistema de encaixe para caixa de areia 
estrela do mar.

10 – 20 R$ 825,00
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45

Cama  Elástica  233cm(Diâmetro)  x
165cm(alt.)  -  c/  escada  Peso
Aproximado-  33  kg  Informações:
Estrutura-  Em  Tubos  de  Aço
Galvanizados Molas- Em Aço Protetor-
Protetor Individual de Molas em Tubo
Esponjoso  Protetor  de  Molas-  Em
Espuma Revestida  com Lona  Vinílica
Colorida  Protetor  de  Pilar-  Tubo
Esponjoso Blindado Colorido Lona de
Salto-  Em  Sanete  QR  Tela  de
Proteção-  Rede  de  Poliamida  Malha
10/Colorida  Dimensões:  233  cm
(Diâmetro) 56-cm(alt. Lona) 165 cm(alt.
Total)  Conteúdo  da  Embalagem:  06-
Arcos  06-  Conectores  p/Fixação  dos
Arcos/Pés/Pilares  03-  Pés 06-  Pilares
06-  Protetores  de  Pilares  (Tubex
Colorido)  42-  Molas  de  Aço  42-
Protetores  Individuais  de  Molas  01-
Lona  de  Salto  01-  Protetor  de  Molas
Colorido 01- Rede de Proteção Lateral
01-  Escada  01-  Kit  de  Acessórios
contendo: 01- Esticador de Molas 02-
Ponteiras de Acabamento do Esticador
de  Molas  06-  Ponteiras  p/Pilares  e
Fixação  da  Rede  01-  Cordão  para
Fixação da Rede nos Arcos 01- Manual
de Instrução e Montagem Montagem-
Por  conta  do  comprador  de  acordo
com as instruções contidas no manual.
Faixa  Etária-  (+)  de  3  anos  Peso
Recomendado- 120 kg

04 – 10 R$ 1.263,00

46 GRANDE CONSTRUTOR ESPUMADO 
Confeccionado em bagum e recheado com
espuma,  O  Grande  Construtor  Espumado
com  20  peças,  sendo   10  peças  de
20x10cm e 10 peças de 10×10 cm.

20 – 30 R$ 248,00
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47

BLOCOS  DE  FORMAS  GEOMÉTRICAS
ESPUMADAS COM 12 PÇS   
Contém 12 peças, sendo:
* 02 peças medindo: 44 cm x 19 cm x 5 cm;
* 02 peças medindo: 44 cm x 19 cm x 19
cm;
* 06 peças medindo: 19 cm x 14 cm x 14
cm;
* 02 peças medindo 19 cm x 11 cm todas
costuradas. 

20 – 30 R$ 407,00

48

JOGO DA MEMÓRIA EM MADEIRA
 -  JOGO DA MEMÓRIA EM MADEIRA -
imagens
DADO TÉCNICO:
Contém 10 pares em vinil  impresso, cada
peça possui uma imagem em uma de suas
faces e caixinha de madeira para guardar.
Material em MDF

100 – 200 R$ 32,00

49 BALANÇO BEBÊ
- Balanço para 1 criança;
-  Cadeira  com  barra  de  segurança,  com
encaixe para as mãos;
- Barra de segurança que se levanta para
facilitar o acesso da criança à cadeira;
- Cinto de segurança vertical, que evita que
a criança escorregue por baixo da barra de
segurança;
- Assento com apoio para as costas.
Material:  Polietileno  de  média  densidade
(material não tóxico e reciclável).
Polietileno  pigmentado  (colorido),  com
aditivo UV que garante a  coloração original
mesmo que exposto ao tempo.

20 – 30 R$ 198,00
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Cordas  de  nylon  trançadas  e  de  alta
resistência
Dimensão: 30 × 32 × 29 cm
Peso: 2 kg

50

BRINQUEDO EDUCATIVO/DIDÁTICO 
COM BLOCOS – MODELOS DIVERSOS
SEM PILHAS, BRINQUEDO DIDÁTICO DE 
FORMAS VARIADAS - ANIMAIS, MEIOS 
DE TRANSPORTE, MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO,MEDIDAS 30 (ALT) X 15 
X 15CM, A PARTIR DE 12 MESES, 
GARANTIA DE 3 MESES, COM 10 PEÇAS 
DE ENCAIXAR, COLORIDO

100 – 200 R$ 22,00

51

BRINQUEDO EDUCATIVO/DIDÁTICO 
COM BLOCOS – ENCAIXE
SEM PILHAS, BRINQUEDO DIDÁTICO 
COM 9 CUBOS EMPILHÁVEIS E 9 
FORMAS GEOMÉTRICAS ,MEDIDAS 30 
(ALT) X 15 X 15CM, A PARTIR DE 12 
MESES,PLÁSTICO ATÓXICO,COLORIDO,
GARANTIA DE 3 MESES.

30 – 50 R$ 38,50

52

BRINQUEDO COM SONS DIVERTIDOS – 
EM FORMA DE ÁRVORE, 23,5 X 20,5 X 
5,5CM, CERTIFICAÇÃO INMETRO, NÃO 
UTILIZA PILHAS, PLÁSTICO ATÓXICO, 
COLORIDO. 

30 – 50 R$ 66,00
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53

TAPETE  DE  ATIVIDADES  PARA
BEBÊS Unissex, Multicor, 59 x 94 x 45
cm;  0.5  g,  SEM  PILHAS,  CONTÉM
CHOCALHOS  E  BRINQUEDOS
DIDÁTICOS. 

15 – 30 R$ 142,00

54

BRINQUEDO ARAMADO 
 Brinquedo confeccionado em 

madeira, MDF; e arameComposto 
por 03 circuitos e 19 peças de 
formas variadas e coloridas

 Embalagem: caixa de papel micro 
ondulado ilustrado medindo 20 x 20 x
23 cm

 Vem montado
 Sem pilhas ou baterias
 Multicor 100 – 200 R$ 77,00

55

MORDEDOR COM GEL
Mordedor Resfriável com Água. 23,5 X 
14,5CM A PARTIR DE 3 MESES

50 – 100 R$ 36,00

56 Espaço Baby
  Produto colorido, confeccionado em 

espuma de alta performance D20, 
revestido em bagum, antialérgico, 

04 – 10 R$ 2.750,00
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impermeável, lavável e resistente.
 Possui 2 peças plásticas com velcro 

para desenvolver varias atividades.
 Cores variadas de acordo com as 

necessidades de produção.
 Medidas: 290 x 180 x 60 cm.Indicado

para crianças de 0 a 4 anos.
 Garantia de 3 meses contra defeitos 

de fabricação.

57

Triciclo: 
Idade mínima recomendada: 18 meses
Peso máximo suportado: 21 kg
Materiais do veículo: Metal
Assento reajustável com 2 opções de 
tamanho.
Manoplas antiaderentes.
Pedais ergonômicos fixados nas rodas 
dianteiras.
Plataforma no eixo traseiro para apoio.
Dimensões aproximadas do triciclo:
Altura do guidão até o chão: 50 cm.
Largura entre as duas rodas traseiras: 45 
cm.
Altura do banco até o chão: 29 cm.
Comprimento: 58 cm.
Material: quadro fabricado em aço e peças 
plásticas injetadas em polipropileno com 
tecnologia DGP (Double Glass 
Polypropylene - brilho em dobro).
Acompanha chave para montagem: sim
Certificação INMETRO: sim.

100 – 200 R$ 97,00

58 Banco externo infantil
Cor: Amarelo, Vermelho e Azul
Material: Polietileno
Faixa Etária Recomendável: 3 Anos

20 – 40 R$ 440,00
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Peso Máximo Recomendável: 80 Kg
Necessita montagem: Sim
Complexidade de montagem: Fácil
Quantidade de volumes: 1
Dimensões aproximadas do produto: 61 x 
81 x 47 cm (A x L x P) 
Dimensões aproximadas da embalagem : 
13 x 65 x 89 cm (A x L x P)
Peso aproximado do produto: 6 Kg
Peso aproximado da embalagem: 6.1 Kg

 

59 Piscina de bolinhas
Todo  revestimento  é  feito  de  material
vinílico  XP  500.
A  estrutura  é  confeccionada  em  aço
GALVANIZADO,  o  que  proporciona  muita
durabilidade  sem  riscos  na  pintura,  suas
peças são fabricadas com encaixe, fazendo
com que assim não haja perca das peças
na  montagem  e  desmontagem.
Este  produto  foi  projetado  para  ficar  de
acordo com as necessidades de uso tendo
uma  resistência  necessária  para  grande
durabilidade.
A  estrutura  é  confeccionada  em  aço
GALVANIZADO,  o  que  proporciona  muita
durabilidade,  não  "risca  a  pintura".
As colunas são revestidas com ISOTUBO
de  alto  impacto,  proporcionando  maior
segurança para o uso, Além disso, tem uma
"tampinha"  no  final  para  não  riscar  ou
danificar  o  chão.
Rede  lateral  multicolorida.
As 4 laterais são de madeira revestida com
uma grossa camada de espuma recoberta
com uma capa vinílica XP 500 colorida  e
possuem "pézinhos" para a lona não entrar
em  contato  com  o  chão.
O toldo é feito de lona colorida XP 500 e

03 – 07 R$ 1.320,00
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possui um reforço interno para não rasgar
na montagem e desmontagem.
Acompanha EVA e 1500 bolinhas coloridas

60

Super Cercadão
Dimensões (LxAxP): 240x60x240 cm
Peso: 12000g
Laterais confeccionadas em polietileno 
pelo processo de rotomaldagem 
Pilares ocultos de travamento das 
laterais em plástico em alta resistência 
Fundo em espuma de 20mm revestida 
em lona vinilica colorida Acabamento 
em fita CM na cor preta. Comporta ate 
04 crianças. Idade sugerida: a partir de
2 anos

01 – 05 R$ 2.011,00

61

ESCORREGADOR BEBÊ 
Mini Escorregador Confeccionado em 
Resina Plástica de Polietileno de 
Rotomoldado em Formato de 
ANIMAIS.
• Em diversas cores, muito atrativo e 
divertido.
• Totalmente montado.
LARGURA: 0,61M
ALTURA: 0,36M
COMPRIMENTO: 0,91M 06 – 10 R$ 275,00

62 Cozinha Infantil 08 – 12 R$ 1.375,00
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Com portas que abrem e fecham e botoes 
que giram e fazem som de click.
Medidas: 1,02 (A) x 1,05 (L) x 0,34 m.
Material: Madeira maciça e MDF.
Certificação Inmetro 
Colorida 

63

Brinquedo  POSTINHO  E  GARAGEM
Dimensões  do  produto:  50x35x26  cm
Peso  do  produto:  4,300  kg
Brinquedo  em  madeira  de  MDF,  com  3
níveis contendo garagem, oficina, elevador,
heliponto.  Produto  montado  e  decorado,
com pintura atóxica e detalhes em serigrafia
Acompanha kit com 5 carrinhos (sport car)
e cartela de adesivos para personalização
GARAGEM:  vaga  para  mais  de  20
carrinhos  e  motos
POSTO: bombas de combustíveis gasolina
e  etanol
HELIPONTO:  área  para  helicópteros
OFICINA:  com  setor  sinalizado  para  os
carrinhos
ELEVADOR: com trava de posicionamento
LAVA-RÁPIDO:  com  cortinas  em  EVA
RAMPAS:  para  acesso  entre  os  níveis
SINALIZAÇÃO: educativa para o trânsito

10 – 20 R$ 231,00

64 CAMINHÃO  CAÇAMBA
Dimensões  do  produto:  50x20x17  cm
Peso  do  produto:  1,600  kg
DESCRIÇÃO  DO  PRODUTO:
Caminhão  modelo  caçamba,  em  madeira
de  MDF,  rodas  em  plástico  e  eixos  em
metal.
Produto montado e decorado,  nas opções
de  cores  azul  e  vermelho.

100 – 200 R$ 55,00
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Embalagem:  produto  plastificado
Dimensões  em  Comprimento  x  Largura  x
Altura (CxLxA)

65

BANCADA  DE  FERRAMENTAS 
Dimensões  do  produto:  30x20x36  cm
Peso  do  produto:  2,070  kg
DESCRIÇÃO  DO  PRODUTO:
Bancada  de  ferramentas  em  madeira  de
MDF
Acabamento  ergonômico  com  pintura
atóxica
Produto  montado,  pronto  para  brincar
Acompanha kit de ferramentas em plástico
Detalhes impressos em serigrafia

20 – 40 R$ 77,00

66

CARRO DE BONECAS - BABY CAR
Dimensões do produto: 54x29x54 cm
Carrinho de bonecas em madeira de MDF, 
com rodas em plástico e eixos em metal
Produto montado e decorado com trava de 
segurança. Para bonecas com até 55 cm de
altura. Cores do tecido podem variar 

40 – 60 R$ 66,00

67

BERÇO DE BONECAS 
Dimensões do produto: 60x40x41 cm
Peso do produto: 3,190 kg
Berço de Bonecas em madeira de MDF 
com acabamentos ergonômicos e pintura 
atóxica com impressão em serigrafia. 
Acompanha travesseirinho e colchão com 
espuma e tecido estampado. 
Berço com balanço para embalar. As 
crianças vão adorar e se divertir muito 
colocando sua boneca pra brincar e dormir 
com o berço.
Indicado para despertar a criatividade e 
desenvolvimento da criança, estimulando 
as habilidades de aprendizagem, 
sensibilidade e cuidado, de forma muito 
divertida!
OBS: não acompanha boneca 
Embalagem: caixa litografada
Dimensões em Comprimento x Largura x 
Altura (CxLxA)

20 – 40 R$ 165,00

68 Carrinho de animais para bebês 40 – 20 R$ 38,00
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Dimensões do produto Comprimento x 
Largura x Altura (CxLxA): 17x05x15 cm
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Carrinho animais em madeira de MDF 
18mm e rodas em plástico. Os animais com
rodinhas para empurrar estimulam os 
sentidos, desenvolvem habilidades de 
coordenação motora, imaginação, 
percepção das cores, formas e texturas.

69

CABANA DA FLORESTA
Dimensões  do  produto:  40x35x17  cm
Dimensões  da  embalagem:  38x06x32  cm
Peso  do  produto:  1,080  kg
Super Cabana da Floresta é um brinquedo
de  construção.  Elaborado  com  peças  em
madeira de MDF (amadeirado), é composto
por  cartela/base  decorada  35x40cm  em
papel  cartonado,  kit  com  8  animais,  2
árvores  e  cerquinhas  em  plástico,  e  1
cartela  de  adesivos  para  decoração.
Desenvolve  a  criatividade,  estimula  a
psicomotricidade,  atividades  motoras,  de
raciocínio  e  equilíbrio.  A  criança  tem  a
possibilidade  de  interagir  com  diferentes
texturas,  o  que  contribui  para  seu
desenvolvimento  e  torna  a  brincadeira
ainda  mais  interessante!
Dimensões  em  Comprimento  x  Largura  x
Altura (CxLxA)

15 – 30 R$ 132,00

70 QUEBRA-CABEÇA EM BLOCOS – 20 – 40 R$ 44,00
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FLORESTA 
Dimensões do produto: produto em peças
Dimensões da embalagem: 30x06x23 cm. 
Peso do produto: 0,785 kg
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Quebra-cabeça em blocos com 24 peças 
em madeira de reflorestamento (MDF) de 
15mm - tamanho 5x5cm cada, as quais 
formam 6 cenas com o tema Animais da 
Floresta. Impressão direto na madeira.
O quebra-cabeça em blocos estimula a 
aprendizagem, atenção, pensamento lógico
e análise, e desenvolve a inteligência, 
memória e coordenação motora na criança 
de forma divertida!
Embalagem: caixa litografada
Dimensões em Comprimento x Largura x 
Altura (CxLxA)

71

DOMINÓ 
Dimensões do produto: produto em peças
Dimensões da embalagem: 18x10x05 cm
Peso do produto: 0,411 kg
Jogo de dominó em madeira de MDF 3 mm 
com 28 peças de 3,5 x 7 cm cada
Impressão direto na madeira com temática 
de diversos temas. Embalagem: estojo em 
MDF - produto plastificado
Dimensões em Comprimento x Largura x 
Altura (CxLxA)

20 – 40 R$ 30,00

72 Boneca com acessórios – roupas, bico, 30 – 60 R$ 65,00
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sem cabelos, de vinil, 17x11,5x44, peso 
500g.

73
Balança de cozinha -  peso máximo de até
5 quilos, corpo em plástico ABS com chapa 
de metal e circuito impresso integrado.

03 – 05 R$ 88,00

74
Batedeira - planetária, fixa,  8 velocidades, 
4 litros, com tigela de plástico, 3 batedores 
inclusos, 220V, 300W.

02 – 04 R$ 517,00

75

Carro térmico  -  buffet em inox,  8 cubas
gastronômicas ,  tampas em inox,  pés em
estrutura tubular  com pintura eletrostática,
tamanho do produto: 144,5 x 59,5 x 125,5
cm (C x L x A), tamanho das cubas ½ (32,5
x 26,5 x 10,0 cm – C x L x A), buffet em aço
inox 430, cubas e protetor salivar  em aço
304, pés de ferro com pintura eletrostática
feita  a  fogo (não descasca),  rodízios com
travas  e  niveladores,  aquecimento  por
sistema  Banho-Maria,  iluminação  interna,
termostato  automático  (20  –  120°C),
potência: 2.000 a 2.500W.

02 – 04 R$ 2.736,30

76

Espremedor  de frutas industrial - corpo 
em inox, base em polipropileno, 
acionamento automático, 1 velocidade, com
tampa e peneira, elétrico, capacidade de 
45l de suco por hora.

02 – 05 R$ 499,00

77

Fogão - industrial, 3 queimadores simples 
em ferro fundido e 3 queimadores duplos 
em ferro fundido, grelhas no tamanho 
30x30 em ferro fundido. Porta panela. 
Estrutura fabricada em aço galvanizado , 
registros cromados. Bandeja coletora de 
resíduos, baixa pressão. Largura 132cm, 
altura 83,5cm, profundidade 95cm.

02 – 05 R$ 499,00

78 Forno - industrial, a gás , em aço inox, 
sistema para abertura do vidro iipo 

02 – 03 R$ 2.378,90
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guilhotina, bandeja coletora de resíduos de 
chapa galvanizada, queimadores com 
sistema de gaveta, baixa pressão, cavalete 
aço carbono, revestimento aço galvanizado,
isolamento  Lã de rocha,  com regulador de 
entrada de ar, acabamento estrutura com 
pintura pó eletrostática com base 
fosforizada, dimensões internas 
aproximadas  27 x 80 x 60 (A x L x P), 
dimensões aproximadas do produto  125 x 
92 x 64 cm.

79

Forno eletrico - autolimpante, grill, 44lt, 
220v, de cor branca, com controle de 
temperatura e timer (120 minutos), luz no 
forno com função dourador, com grade 
cromada, removível e com duas posições 
de ajuste de altura, bandeja para resíduos, 
isolamento térmico em fibra cerâmica, pés 
antiderrapantes com acabamento cromado.

03 – 05 R$ 517,55

80

Forno microondas - Cor branca, 34l, 
220V, função Tira odor, função manter 
aquecido, com prato giratório, em aço 
inoxidável.

03 – 05 R$ 748,45

81

Freezer - horizontal, 2 tampas,  546 litros, 
com controle eletrônico de temperatura, 
com dreno frontal, quatro rodinhas, interior 
em liga metálica de alta resistência,  
temperatura:-18ºC a -25ºC no modo 
Freezer e 1ºC a 5ºC no modo Refrigerador, 
cor branca,  220V.

02 – 04 R$ 3.047,00

82
Liquidificador - 6 lâminas, 5 velocidades, 
com copo e filtro, 2,4 litros, voltagem 220V.

03 – 05 R$ 219,00

83
Liquidificador Industrial - copo de inox, 
hélice em inox, com encaixe resistente,  
com alças, alta rotação, 6l, 220V.

02 – 04 R$ 198,30

84

Panela de pressão - 20 litros c/alça, em 
alumínio polido, alças em baquelite atóxico 
e antitérmico, válvula de segurança em 
silicone que não resseca, estrutura mais 
espessa, possui duas válvulas de 
segurança, sendo uma metálica e outra de 
silicone, possui trava de segurança, com 
aliviador de pressão.

05 – 07 R$ 390,00
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85

Refrigerador Comercial - para 
conservação de produtos resfriados, 6 
portas,  temperatura de 1° a 7°C, voltagem 
220V,  gabinete externo aço inox  430 
escovado e interno plástico de engenharia,  
isolamento: poliuretano injetado, 
refrigeração: ar forçado, degelo automático,
controle de temperatura digital, portas com 
cabeceiras arredondadas, prateleiras 
aramadas e reguláveis (3 lances), pés 
reguláveis.

02 – 03 R$ 7.547,00

86

Refrigerador Frost Free  - 300 litros, 
prateleiras com 9 níveis, porta latas, gaveta 
para hortifruti,  com congelador de 47l, 
compartimento extra-frio, gaveta multiuso e 
controle externo de temperatura, uma porta,
com iluminação interna, cor branca, 220V.

05 – 07 R$ 3.452,00

87

Refrigerador Frost Free - 475 litros (320l 
refrigerador e 155l congelador), cor branca, 
grades removíveis, porta laticínios, 
prateleiras na porta, prateleiras de vidro 
temperado,  recipiente para guardar gelo, 
prateleiras reguláveis, iluminação interna, 
gaveta, porta ovos, separador de garrafas, 
degelo automático, pés niveladores, porta 
latas, controle de temperatura, congelador , 
220V.

02 – 04 R$ 3.452,00
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	Kit Tapete Infantil Multicolorido 2 unidades. CARACTERÍSTICAS:
	Cadeira Balanço para Bebês
	Conjunto Infantil para Refeitório com Encosto
	Suporte c/04 lixeiras
	Suporte com 04 lixeiras de 50 litros, medindo 093x186x045 (AxLxP), com estrutura em tubo de aço e ferro chato.
	Tatame Infantil EVA
	Smart TV LED 32"
	Colchonete 10 cm com Zíper Colchonete em espuma com 10 cm de espessura, possui zíper em uma das laterais, possibilitando a troca da capa, se necessário. Confeccionado em espuma revestido de bagum.
	Medidas do produto (CxLxA): 1,20 x 0,60 x 0,10m Densidade: D20 Cor: sortida
	Arquivo 4 gavetas c/ chave
	
	Balcão c/ chave
	Especificações Técnicas
	
	Armário alto c/ chave
	
	Armário estante c/ chave
	
	Mesa Secretária
	
	Gaveteiro c/ chave
	Especificações Técnicas
	
	Painel divisor
	Especificações Técnicas
	
	Centro de trabalho
	Especificações Técnicas
	
	Suporte para CPU
	Especificações Técnicas
	
	Espelho Montessoriano
	Impressora Multifuncional
	Mesa de Reunião Oval

	Tanque de lavar roupa
	Tanque de lavar roupas 32 litros com esfregador lateral. Cuba em fibra de vidro na cor branca e gabinete em ABS na cor branca. Dimensões: 56cm de largura x 56cm de profundidade x 94cm de altura atrás (na parede) e 84cm de altura na parte de lavar na frente. Acompanha suporte aramado para sabão ou objetos.

	Brinquedo infantil com Móbile
	Medidas: CxLxA (cm): 49,5x56x57cm Peso:1,246 kg Idade sugerida: a partir de 3 meses

	CASINHA DE BRINQUEDO INFANTIL PORTÁTIL
	Altura: 152 cm
	Largura: 108 cm
	Comprimento: 108 cm
	Peso máximo suportado: 30 kg
	Idade recomendada: A partir de 3 anos
	Material: Polipropileno
	

	MESA INFANTIL DESMONTÁVEL
	Peso máximo suportado: 56 kg
	Dimensões aproximadas do produto: (C,L,A) 81,0 X 86,0 X 47,0 cm
	Material: Termoplástico super resistente.
	Conteúdo da embalagem: 01 mesa com 02 bancos.
	

	PLAYGROUND
	Material: Polipropileno

	
	Gangorra temática
	Indicação de idade + 1
	Medidas: 82 x 28 x 55 cm
	Gangorra temática, com assento individual, estimula a criança a desenvolver a coordenação motora e equilíbrio, com segurança e conforto. Dimensões: Comprimento: 82 cm Largura: 28 cm Altura: 55 cm, colorida.
	
	PLAYGROUND MODULAR
	 Módulos com nível superior e inferior em formato quadrado, composta por 12 paredes: 2 paredes grandes azuis, 2 paredes grandes amarelas, 2 paredes médias amarelas, 2 paredes médias vermelhas, 2 paredes pequenas verdes, 2 paredes pequenas roxas, 1 escorregador em curva, 2 escorregadores em onda, 2 escaladas, 1 ponte, 1 túnel. Aberturas nas paredes para instalação de componentes como escorregadores, escaladas, túnel, pontes, etc. Ideal para locais abertos. A montagem das laterais é feita por encaixe * Brinquedo feito totalmente em plástico roto moldado, em forma quadrada com diversas aberturas * Composto por 3 módulos interligados por 1 túnel e 1 ponte, sendo 1 módulo grande uma torre com nível superior e inferior sem cobertura, 1 módulo médio com nível inferior e superior sem cobertura, 1 módulo pequeno sem cobertura * Módulos se acoplam através de túneis e ponte * Playground modular em formato quadrado com andar superior e inferior. P*aredes com aberturas que permitem a passagem e a instalação dos componentes: dois escorregadores ondulares (grande), um escorregador em curva (grande), duas escaladas (grande), túnel, ponte * Os módulos podem ser interligados podendo ser expandido indefinidamente * Todos os lados do brinquedo são ocupados por atividades, sendo: escorregador em onda grande, escorregador em curvas grande, escalada grande com saliências para apoio dos pés * Plataforma em formato quadrado com drenos para evitar acúmulo de água; * Sistema modular de encaixe e desencaixe das partes, sem a utilização de parafusos, facilitando a montagem e desmontagem * PEBLD: Polietileno de baixa densidade linear (material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original * PEAD: Polietileno de alta densidade (material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original
	* Certificado pelo INMETRO ? Peso bruto: 306,54 kg Medidas aproximadas playground Comprimento: 6,77 m Largura: 4,64 m Altura: 2,20 m
	
	PLAYGROUND CREATIVE PLAY
	
	ESCORREGADOR AZUL 03 DEGRAUS DESMONTÁVEL
	- Medidas aproximadas do produto (LxAxP) 160,5 cm x 93 cm x 51 cm.
	- Indicado para crianças a partir de 03 anos.
	- Fixação da rampa à escada através da travessa central, fixada por dois eixos e quatro manípulos.
	- Produto com encaixe na base da rampa para ser acoplado caixa de areia/água.
	- Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais redondas no topo da escada.
	- O escorregador é fixado por eixo metálico, preso por dois manípulos.
	- Topo da escada com 02 laterais altas o suficiente para dar segurança a crianças menores.
	- Base da escada sem necessidade de base adicional para apoio.
	- Totalmente desmontável.
	- Degraus antiderrapantes.
	- Corrimão para maior segurança. - Sistema de encaixe para caixa de areia estrela do mar.

	
	Cama Elástica 233cm(Diâmetro) x 165cm(alt.) - c/ escada Peso Aproximado- 33 kg Informações: Estrutura- Em Tubos de Aço Galvanizados Molas- Em Aço Protetor- Protetor Individual de Molas em Tubo Esponjoso Protetor de Molas- Em Espuma Revestida com Lona Vinílica Colorida Protetor de Pilar- Tubo Esponjoso Blindado Colorido Lona de Salto- Em Sanete QR Tela de Proteção- Rede de Poliamida Malha 10/Colorida Dimensões: 233 cm (Diâmetro) 56-cm(alt. Lona) 165 cm(alt. Total) Conteúdo da Embalagem: 06- Arcos 06- Conectores p/Fixação dos Arcos/Pés/Pilares 03- Pés 06- Pilares 06- Protetores de Pilares (Tubex Colorido) 42- Molas de Aço 42- Protetores Individuais de Molas 01- Lona de Salto 01- Protetor de Molas Colorido 01- Rede de Proteção Lateral 01- Escada 01- Kit de Acessórios contendo: 01- Esticador de Molas 02- Ponteiras de Acabamento do Esticador de Molas 06- Ponteiras p/Pilares e Fixação da Rede 01- Cordão para Fixação da Rede nos Arcos 01- Manual de Instrução e Montagem Montagem- Por conta do comprador de acordo com as instruções contidas no manual. Faixa Etária- (+) de 3 anos Peso Recomendado- 120 kg
	
	TAPETE DE ATIVIDADES PARA BEBÊS Unissex, Multicor, 59 x 94 x 45 cm; 0.5 g, SEM PILHAS, CONTÉM CHOCALHOS E BRINQUEDOS DIDÁTICOS.
	BRINQUEDO ARAMADO
	
	MORDEDOR COM GEL
	Mordedor Resfriável com Água. 23,5 X 14,5CM A PARTIR DE 3 MESES
	
	Super Cercadão
	Dimensões (LxAxP): 240x60x240 cm Peso: 12000g
	Laterais confeccionadas em polietileno pelo processo de rotomaldagem Pilares ocultos de travamento das laterais em plástico em alta resistência Fundo em espuma de 20mm revestida em lona vinilica colorida Acabamento em fita CM na cor preta. Comporta ate 04 crianças. Idade sugerida: a partir de 2 anos
	ESCORREGADOR BEBÊ Mini Escorregador Confeccionado em Resina Plástica de Polietileno de Rotomoldado em Formato de ANIMAIS. • Em diversas cores, muito atrativo e divertido. • Totalmente montado. LARGURA: 0,61M ALTURA: 0,36M COMPRIMENTO: 0,91M
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	Kit Tapete Infantil Multicolorido 2 unidades. CARACTERÍSTICAS:
	Cadeira Balanço para Bebês
	Conjunto Infantil para Refeitório com Encosto
	Suporte c/04 lixeiras
	Suporte com 04 lixeiras de 50 litros, medindo 093x186x045 (AxLxP), com estrutura em tubo de aço e ferro chato.
	Tatame Infantil EVA
	Smart TV LED 32"
	Colchonete 10 cm com Zíper Colchonete em espuma com 10 cm de espessura, possui zíper em uma das laterais, possibilitando a troca da capa, se necessário. Confeccionado em espuma revestido de bagum.
	Medidas do produto (CxLxA): 1,20 x 0,60 x 0,10m Densidade: D20 Cor: sortida
	Arquivo 4 gavetas c/ chave
	
	Balcão c/ chave
	Especificações Técnicas
	
	Armário alto c/ chave
	
	Armário estante c/ chave
	
	Mesa Secretária
	
	Gaveteiro c/ chave
	Especificações Técnicas
	
	Painel divisor
	Especificações Técnicas
	
	Centro de trabalho
	Especificações Técnicas
	
	Suporte para CPU
	Especificações Técnicas
	
	Espelho Montessoriano
	Impressora Multifuncional
	Mesa de Reunião Oval

	Tanque de lavar roupa
	Tanque de lavar roupas 32 litros com esfregador lateral. Cuba em fibra de vidro na cor branca e gabinete em ABS na cor branca. Dimensões: 56cm de largura x 56cm de profundidade x 94cm de altura atrás (na parede) e 84cm de altura na parte de lavar na frente. Acompanha suporte aramado para sabão ou objetos.

	Brinquedo infantil com Móbile
	Medidas: CxLxA (cm): 49,5x56x57cm Peso:1,246 kg Idade sugerida: a partir de 3 meses

	CASINHA DE BRINQUEDO INFANTIL PORTÁTIL
	Altura: 152 cm
	Largura: 108 cm
	Comprimento: 108 cm
	Peso máximo suportado: 30 kg
	Idade recomendada: A partir de 3 anos
	Material: Polipropileno
	

	MESA INFANTIL DESMONTÁVEL
	Peso máximo suportado: 56 kg
	Dimensões aproximadas do produto: (C,L,A) 81,0 X 86,0 X 47,0 cm
	Material: Termoplástico super resistente.
	Conteúdo da embalagem: 01 mesa com 02 bancos.
	

	PLAYGROUND
	Material: Polipropileno

	
	Gangorra temática
	Indicação de idade + 1
	Medidas: 82 x 28 x 55 cm
	Gangorra temática, com assento individual, estimula a criança a desenvolver a coordenação motora e equilíbrio, com segurança e conforto. Dimensões: Comprimento: 82 cm Largura: 28 cm Altura: 55 cm, colorida.
	
	PLAYGROUND MODULAR
	 Módulos com nível superior e inferior em formato quadrado, composta por 12 paredes: 2 paredes grandes azuis, 2 paredes grandes amarelas, 2 paredes médias amarelas, 2 paredes médias vermelhas, 2 paredes pequenas verdes, 2 paredes pequenas roxas, 1 escorregador em curva, 2 escorregadores em onda, 2 escaladas, 1 ponte, 1 túnel. Aberturas nas paredes para instalação de componentes como escorregadores, escaladas, túnel, pontes, etc. Ideal para locais abertos. A montagem das laterais é feita por encaixe * Brinquedo feito totalmente em plástico roto moldado, em forma quadrada com diversas aberturas * Composto por 3 módulos interligados por 1 túnel e 1 ponte, sendo 1 módulo grande uma torre com nível superior e inferior sem cobertura, 1 módulo médio com nível inferior e superior sem cobertura, 1 módulo pequeno sem cobertura * Módulos se acoplam através de túneis e ponte * Playground modular em formato quadrado com andar superior e inferior. P*aredes com aberturas que permitem a passagem e a instalação dos componentes: dois escorregadores ondulares (grande), um escorregador em curva (grande), duas escaladas (grande), túnel, ponte * Os módulos podem ser interligados podendo ser expandido indefinidamente * Todos os lados do brinquedo são ocupados por atividades, sendo: escorregador em onda grande, escorregador em curvas grande, escalada grande com saliências para apoio dos pés * Plataforma em formato quadrado com drenos para evitar acúmulo de água; * Sistema modular de encaixe e desencaixe das partes, sem a utilização de parafusos, facilitando a montagem e desmontagem * PEBLD: Polietileno de baixa densidade linear (material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original * PEAD: Polietileno de alta densidade (material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original
	* Certificado pelo INMETRO ? Peso bruto: 306,54 kg Medidas aproximadas playground Comprimento: 6,77 m Largura: 4,64 m Altura: 2,20 m
	
	PLAYGROUND CREATIVE PLAY
	
	ESCORREGADOR AZUL 03 DEGRAUS DESMONTÁVEL
	- Medidas aproximadas do produto (LxAxP) 160,5 cm x 93 cm x 51 cm.
	- Indicado para crianças a partir de 03 anos.
	- Fixação da rampa à escada através da travessa central, fixada por dois eixos e quatro manípulos.
	- Produto com encaixe na base da rampa para ser acoplado caixa de areia/água.
	- Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais redondas no topo da escada.
	- O escorregador é fixado por eixo metálico, preso por dois manípulos.
	- Topo da escada com 02 laterais altas o suficiente para dar segurança a crianças menores.
	- Base da escada sem necessidade de base adicional para apoio.
	- Totalmente desmontável.
	- Degraus antiderrapantes.
	- Corrimão para maior segurança. - Sistema de encaixe para caixa de areia estrela do mar.

	
	Cama Elástica 233cm(Diâmetro) x 165cm(alt.) - c/ escada Peso Aproximado- 33 kg Informações: Estrutura- Em Tubos de Aço Galvanizados Molas- Em Aço Protetor- Protetor Individual de Molas em Tubo Esponjoso Protetor de Molas- Em Espuma Revestida com Lona Vinílica Colorida Protetor de Pilar- Tubo Esponjoso Blindado Colorido Lona de Salto- Em Sanete QR Tela de Proteção- Rede de Poliamida Malha 10/Colorida Dimensões: 233 cm (Diâmetro) 56-cm(alt. Lona) 165 cm(alt. Total) Conteúdo da Embalagem: 06- Arcos 06- Conectores p/Fixação dos Arcos/Pés/Pilares 03- Pés 06- Pilares 06- Protetores de Pilares (Tubex Colorido) 42- Molas de Aço 42- Protetores Individuais de Molas 01- Lona de Salto 01- Protetor de Molas Colorido 01- Rede de Proteção Lateral 01- Escada 01- Kit de Acessórios contendo: 01- Esticador de Molas 02- Ponteiras de Acabamento do Esticador de Molas 06- Ponteiras p/Pilares e Fixação da Rede 01- Cordão para Fixação da Rede nos Arcos 01- Manual de Instrução e Montagem Montagem- Por conta do comprador de acordo com as instruções contidas no manual. Faixa Etária- (+) de 3 anos Peso Recomendado- 120 kg
	
	TAPETE DE ATIVIDADES PARA BEBÊS Unissex, Multicor, 59 x 94 x 45 cm; 0.5 g, SEM PILHAS, CONTÉM CHOCALHOS E BRINQUEDOS DIDÁTICOS.
	BRINQUEDO ARAMADO
	
	MORDEDOR COM GEL
	Mordedor Resfriável com Água. 23,5 X 14,5CM A PARTIR DE 3 MESES
	
	Super Cercadão
	Dimensões (LxAxP): 240x60x240 cm Peso: 12000g
	Laterais confeccionadas em polietileno pelo processo de rotomaldagem Pilares ocultos de travamento das laterais em plástico em alta resistência Fundo em espuma de 20mm revestida em lona vinilica colorida Acabamento em fita CM na cor preta. Comporta ate 04 crianças. Idade sugerida: a partir de 2 anos
	ESCORREGADOR BEBÊ Mini Escorregador Confeccionado em Resina Plástica de Polietileno de Rotomoldado em Formato de ANIMAIS. • Em diversas cores, muito atrativo e divertido. • Totalmente montado. LARGURA: 0,61M ALTURA: 0,36M COMPRIMENTO: 0,91M
	

