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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Licitação: Pregão N.º 03/2020  

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS 
PEDAGOGICOS. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA, Estado de São Paulo, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
46.634.432.0001-55, com sede administrativa à Rua Floriano Peixoto, nº 158, 
Centro, na cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo, neste ato devidamente 
representada pelo Prefeito Municipal de Cabreúva, Senhor HENRIQUE MARTIN, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 27.237.098-8, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 227.768.988-27, residente e domiciliado na cidade de 
Cabreúva, Estado de São Paulo, e a empresa abaixo relacionada, representada na 
forma de seu estatuto social, em ordem de preferência por classificação, doravante 
denominada DETENTORA, resolve(m) firmar o presente ajuste para Registro de 
Preços, no termos da Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, bem como do edital do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020, mediante condições a seguir estabelecidas: 

 

Dados da Detentora  

 Razão Social:  MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME 

 Endereço:  RUA COMENDADOR WALTER MAZALLI, 178, SANTO ANTONIO 

 Município:  LOUVEIRA  UF:  SP 

CEP: 13.290-000  Fone:  (11) 4582 – 0779 

 e-mail:  tbseducacional@hotmail.com  CNPJ:  10.437.744/0001-21 

 Representante:   DIOGENES TOMASETTO 

 CPF:  268.971.678-00  RG:   27.505.914-5 
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ITEM DESCRIÇÃO UN. MARCA QTD UNIT TOTAL 

1 

 
ANDADOR FELIZ HIPOPÓTAMO: Caminhador 
didático. Brinquedo confeccionado em plástico 
resistente e colorido, com peças de encaixe e 
abertura da boca do hipopótamo. Medindo: 51 X 
34 X 43cm e com peso de 1,0500kg. 
 

Unidade CALESITA 30 95,00 2.850,00 

6 
BANHEIRA PLÁSTICA PARA BONECA: 
Material confeccionado em plástico, de alta 
resistência, tamanho 30x18x10cm 

Unidade ADJOMAR 50 11,80 590,00 

8 

 
BIG PLAYGROUND:  com escorregador de 
1,50m de comprimento, 05 amplos degraus 
plataforma para abrigar diversas crianças, 
enconderijo inferior com janelas para sair Big 
Playground  com escorregador de 1,50m de 
comprimento, 05 amplos degraus plataforma para 
abrigar diversas crianças, enconderijo inferior 
com janelas para sair em qualquer direção. 
Sistema de encaixe para caixa de areia ou água. 
Dimensões: (L X A X P): 132 X 131 X 232cm. 
Peso: 45000g 
 

Unidade EXCLUSIVA 5 2.700,00 13.500,00 

14 

 
BONGÔ PLASTICAS: Bongô da Elka é um 
instrumento musical divertido, que possibilita a 
criança a oportunidade de extravasar suas 
emoções, produzindo sons diferentes de acordo 
com a sua criatividade. Confeccionada em 
plásticos coloridos resistente. 
 

Unidade ELKA 30 41,00 1.230,00 

20 

 
CASINHA TROPICAL PLUS: Confeccionado em 
plástico colorido e resistente. De fácil montagem 
e desmontagem . dimensões: 165 X 124 X 
150cm, altura da porta 1,15m. acompanha os 
seguintes acessórios internos: fogão com pia, 
torneira e cadeirinha e caixa de correio. Indicado 
para crianças a partir de 3 anos. 
 

Unidade XALINGO 5 3.279,00 16.395,00 

22 

 
CONJUNTO DE FANTOCHÃO TRÊS 
PORQUINHOS E LOBO MAU: Em espuma 
revestida em malha, com corpo em tecido de 
algodão, com olho de PVC. Com 04 personagens, 
sendo: 3 Porquinhos, Lobo Mau. Medindo 
aproximadamente 32 cm. 
 

Unidade LIG LIG 15 179,00 2.685,00 
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23 

 
CONJUNTO DE FANTOCHE BRANCA DE 
NEVE: Descrição do Produto. Confeccionado em 
malha e tecido de algodão, espuma e fibra 
siliconizada com olho de trava e cabelos em lã. 
Tamanho aproximado de 45cm. 
 

Conjunto TIKA 15 128,00 1.920,00 

24 

 

CONJUNTO DE FANTOCHES CHAPEUZINHO 
VERMELHO: Composto por: chapeuzinho 
vermelho, vovó, caçador e lobo. Material: feltro – 
nº de peças: 4 – 335x300 mm (cada). 
Embalagem: plástica. Faixa etária: a partir de 03 
anos.  
 

Unidade TIKA 15 102,90 1.543,50 

25 

 

CONJUNTO DE FANTOCHES DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS: Composto por porco, vaca, 
cachorro, pato, joaninha, papagaio, gato, cavalo e 
galinha. Material: feltro – nº de peças: 10 – 
280x150 mm (cada). Embalagem: plástica. Faixa 
etária: a partir de 03 anos.  
 

Conjunto LIG LIG 15 139,00 2.085,00 

26 

 
CONJUNTO DE FANTOCHES DE ANIMAIS 
SELVAGENS: Composto por: girafa, jacaré, 
macaco, sapo, arara, tartaruga, lobo, leão, tucano 
e elefante. Material: feltro – nº de peças: 10 – 
280x150mm (cada). Embalagem: plástica. Faixa 
etária: a partir de 03 anos.  
 

Conjunto LIG LIG 15 132,00 1.980,00 

27 

 
CONJUNTO DE FANTOCHES FAMÍLIA 
NEGRA:  Composto por: vovó, vovô, papai, 
mamãe, bebê, menina e menino. Material: feltro – 
nº de peças: 7 – 335x300 mm (cada). 
Embalagem: plástica. Faixa etária: a partir de 03 
anos.  
 

Conjunto LIG LIG 15 146,00 2.190,00 

37 

 
GILOFONE: . O Gilofone é uma versão divertida 
de um clássico instrumento musical: o xilofone. 
Ofereça as crianças a uma introdução ao mundo 
da percussão, estimula a criatividade e os 
sentidos. Desenvolve a concentração e a 
coordenação de forma lúdica e divertida. Os 
chifrinhos são baquetas. O narizinho é tambor. As 
orelhinhas são reco-reco.  
 

Unidade TOYS 50 31,68 1.584,00 
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44 

 
KIT BIG LIG: Material: confeccionado em plástico 
com diversos pontos de encaixe, contendo 44 
peças, tamanho 11,5x11,5x5,5cm. Acondicionado 
em sacola plástica com zipper.  
 

Unidade LIG LIG 25 105,00 2.625,00 

46 

 
KIT DE FERRAMENTAS COMPLETOS: Material 
confeccionado em plástico, com alta resistência, 
contendo 16 peças. Acondicionado em sacola 
plástica. 
 

Unidade LIG LIG 50 64,00 3.200,00 

48 

 
KIT FORMAS KIDS: Material confeccionado em 
plástico com diversos pontos de encaixe, 
contendo 40 peças, tamanho 12,2x11,5x4,6 cm. 
Acondicionado em sacola plástica com zipper. 
 

Unidade LIG LIG 25 126,00 3.150,00 

51 

 
MARACÁS PLASTICAS: Maracas é um 
instrumento divertido. Com ele a criança tem a 
oportunidade de extravasar suas emoções, 
produzindo sons diferentes de acordo com a sua 
criatividade. Confeccionado em plástico colorido 
resistente. 
 

Unidade ELKA 50 27,72 1.386,00 

56 

 
PLAYGROUND NEW BIG PLAY: Confeccionado 
em plásticos remoldado colorido resistente. Com 
escorregador de 1,50m de comprimento, 05 
amplos degraus, plataforma para abrigar diversas 
crianças, esconderijo inferior com janelas para 
sair em qualquer direção. Sistema de encaixe 
para caixa de areia ou água. Medindo: 2,32 X 
1,34 X 1,49mt. 
 

Unidade EXCLUSIVA 5 2.700,00 13.500,00 

59 

 
RIVA CHEF COMPLETA: Confeccionada em 
plástico resistente, atóxico, de alta qualidade, 
colorido. Acompanhado de diversos acessórios 
como: Panelinha com tampa, frigideira, pratinhos, 
talheres, copinhos, etc, avental e forno 
micoondas, pia com torneira. Medindo: 67 X 30 X 
88cm, com peso de 2.4500kg. indicado para 
crianças a partir dos 03 anos. Acondicionado em 
embalagem de papelão litografada. 
 

Unidade CALESITA 10 150,00 1.500,00 
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61 

 
SMART TABLE: Confeccionado em plástico 
colorido resistente, voltado para crianças a partir 
de 18 meses. Vem com melodia, engrenagens e 
peças giratórias, uma abelha deslizante, alem de 
um ursinho removível, flor com musica e esfera 
gitratória. Medindo: 42 X 50 X 31cm. 

 

Unidade CALESITA 20 165,00 3.300,00 

TOTAL DA ATA R$ 77.213,50 

 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS 
PEDAGOGICOS. 

CLÁUSULA 2ª – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

2.1.  Prazo de entrega do(s) item(ns) cotado(s), que deverá ser de, no máximo, 05 
(cinco) dias úteis contados da emissão da Autorização de Fornecimento pela 
contratante;  

2.1.1. A entrega dos produtos ocorrerá por conta e risco da contratada, 
especialmente quanto aos procedimentos de transporte, carga e descarga. 

2.1.2. Os produtos deverão ser transportados em veículo apropriado, respeitando 
as normas técnicas e legislação aplicável à espécie, a fim de garantir as condições 
que preservem as características dos mesmos, como também a sua qualidade. 

2.2. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelas Unidades 
Administrativas Requisitante, nas quantidades e no horário indicado nas 
Autorizações de Fornecimento, com a(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is)/fatura(s). 

2.2.1. As entregas poderão ser agendadas para ocorrer em qualquer horário, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados, a critério das Unidades 
Administrativas Requisitante, durante o horário normal de expediente, mediante 
agendamento prévio, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is)/fatura(s). 

2.3. Não serão recebidos os produtos que chegarem fora do horário estabelecido 
nos termos do item 2.2.1, bem como aqueles desacompanhados da respectiva 
Autorização de Fornecimento e nota(s) fiscal(is)/fatura. 

 

2.4. O objeto será recebido: 

2.4.1. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos produtos com as respectivas especificações; 

2.4.2. Definitivamente, após inspeção física minuciosa da qualidade dos 
produtos e conseqüente aceitação. 

2.5. Constatadas irregularidades na entrega do objeto da presente licitação, a 
Prefeitura poderá: 
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2.5.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte, se disser respeito à especificação, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis. 

2.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 

2.5.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela Detentora no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do efetivo recebimento da 
comunicação escrita de recusa, mantido o preço unitário inicialmente 
contratado. 

2.6. Por ocasião da entrega, a Detentora deverá colher no comprovante respectivo 
a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número da cédula de identidade (RG) do 
servidor responsável pelo recebimento. 

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA DA ATA 

3.1. O prazo de vigência desta ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura. 

 

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

4.1. São obrigações da detentora: 

4.1.1. Realizar o fornecimento do produto cujo preço constitui objeto de registro 
nesta ata, nas condições previstas no edital do Pregão N.º 03/2020 

4.1.2. Manter durante toda a vigência desta ata, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 

4.2. São obrigações da Prefeitura Municipal de Cabreúva: 

4.2.1.  Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento; 

4.2.2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de 
Preços; 

4.2.3. Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado 
para a entrega do objeto contratado; 

4.2.4.  Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento 
do produto. 

CLÁUSULA 5ª – DAS SANÇÕES 

5.1. A recusa injustificada da detentora convocado em assinar o contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital do  
Pregão N.º 03/2020, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o as seguintes penalidades: 

5.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não 
cumprida; ou 
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5.1.2. Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova 
licitação para o mesmo fim. 

5.2. O atraso injustificado na execução do ajuste sujeitará a detentora à multa de 
mora sobre o valor da obrigação não cumprida, aplicada a partir do primeiro dia útil 
seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção: 

5.2.1. Multa de 10%(dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e 

5.2.2. Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia 
de atraso até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso. 

5.2.3. A partir do 46º(quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida. 

5.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, poderão ser aplicadas à detentora 
as seguintes penalidades: 

5.3.1. Multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
ou 

5.3.2. Multa correspondente à diferença de preço decorrente de 

nova lic itação para o mesmo f im. 

5.4. As multas previstas nesta cláusula não impedem a aplicação de outras 
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

5.4.1. Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou 
caracterizada a inexecução parcial, a Prefeitura reterá, preventivamente, o valor da 
multa dos eventuais créditos que a detentora tenha direito, até a decisão definitiva, 
assegurada a ampla defesa. 

5.4.2. Se a Prefeitura decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será 
devolvido à detentora, devidamente corrigido pelo índice oficial do Município. 

5.5. O valor das multas aplicadas com fulcro neste item será devidamente corrigido 
até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal 
de Cabreúva dentro de 03(três) dias úteis da data de sua cominação mediante guia 
de recolhimento oficial. 

 

CLÁUSULA 6ª – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

6.1. O valor a ser pago em decorrência do presente instrumento será custeado por 
verbas consignadas em seu orçamento vigente nas seguintes dotações 
orçamentárias:

09.04.01.3.3.90.30.00.12.365.2002.2061 

CLÁUSULA 7ª – DO FORO 

7.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cabreúva, Estado de São Paulo, para dirimir 
as eventuais pendências oriundas desta ata, excluindo-se qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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CLÁUSULA 8ª – DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem 
transcritos, o edital do Pregão N.º 03/2020 e seus anexos, e a(s) proposta(s) 
da(s) DETENTORA(S). 

8.2. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de 
Cabreúva a firmar as contratações que deles poderão advir. 

Cabreúva, 28 de Fevereiro de 2020 

 
 

Henrique Martin 
Prefeito Municipal de Cabreúva 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA, SP 
 
 

MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME 
DIOGENES TOMASETTO 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1.)__________________________________ 

 

2.)__________________________________ 


